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>> CLEMENTINE + RECYCLE-KUNST
Clementine Sluijsmans, ambtelijk secretaris centrale medezeggenschap

‘Kunst geeft zin aan mijn leven’
Overdag werkt ze. Er moet immers brood op de plank.
Maar echt leven doet Clementine Sluijsmans voor en door
haar kunst. Recycle-kunst is het eigenlijk. Alles krijgt een
tweede leven in haar werken. Van stukjes Resource (‘Mooie
kleuren hebben jullie’) tot verroeste sardineblikjes. In laagjes opgebouwde collages rond het thema ‘thuis’. Kleurig
en met veel letters en symbolen. ‘Tekst geeft meerwaarde.’
Meer kunst vind je op de website van Clementine:
www.aliasclem.blogspot.com. RK / Foto: Guy Ackermans
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Als je al langere tijd op een zelfde plek werkt of studeert vervliegt vaak je frisse
kijk op je omgeving. Hoewel ik zeker weet dat ik me daar ook niet helemaal aan
kan onttrekken, wijs ik mezelf er dagelijks op in de hoop die frisse blik vast te
houden. Wat ik de afgelopen week als rode draad zag in mijn Wageningen URomgeving is passie. Het was mijn eerste Dies Natalis. Een middag gedragen door
een rector die dat voor de tiende keer mocht doen. Wat een gedrevenheid,
enthousiasme en passie. Voor zijn vak, de natuur en zijn universiteit. Vervolgens
stapt Ruben Smit op het podium. Een man die zijn hart heeft gevolgd en de
wereld bekijkt door een cameralens. Eindeloos kan hij vertellen en hij wil zijn
passie voor de natuur vooral delen. Vervolgens las ik vanochtend het interview
dat wij hadden met Marten Scheffer (pagina 20). Bijzonder. Iemand die het ongewone omarmt om het hoogst haalbare te bereiken. Intuïtie, enthousiasme,
gevoel en ruimte leiden tot mooie dingen. Van populaire MOOCS tot prijswinnende films en ontelbare kantelpunten. Ik hoop het lang te blijven zien.
Edwin van Laar

>> Waar is de kromme sperzieboon gebeleven? | p.12
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CAMPUS KRIJGT MEDIAPRODUCTIEHUIS

Ruben Smit, regisseur van natuurfilm De nieuwe wildernis, vestigt
zich met mediaproductiehuis Natural History Unit Nederland op de
Wageningen Campus. Waarschijnlijk al binnen enkele weken. Dat
maakte Smit tijdens de Dies Natalis
bekend.
In nauwe samenwerking met Wageningse wetenschappers wordt al gewerkt aan nieuwe films en documentaires. ‘Ik speelde al langer met
het idee me op de campus te vestigen’, vertelt Smit, alumnus en oudmedewerker van Wageningen UR.
‘Toen ik door de rector werd uitge-

nodigd om te mogen spreken tijdens de Dies Natalis, was dat voor
mij een bevestiging dit plan door te
zetten.’
Hij volgt het voorbeeld van documentairemakers van de BBC. Zij zitten ook bewust niet in Londen,
maar in de buurt van de University
of Bristol. ‘Om te voorkomen dat we
verzanden in het Hilversumse en om
geïnspireerd te kunnen worden
door mijn vakbroeders, want zo zie
ik de Wageningse wetenschappers’,
aldus de ecoloog die in Wageningen
studeerde en promoveerde. In de
Natural History Unit Nederland
werkt Smit samen met Philippe
Tammes en Melchert Meijer zu Schlochtern.
Smit maakt films waarin de relatie
tussen individuele dieren centraal
staat, en waarmee hij tegelijk het

grotere verhaal vertelt van hoe ecosystemen op elkaar ingrijpen. Smit:
‘Dat holistische verhaal is wat ik als
ecoloog wil vertellen. Door samenwerking met Wageningse wetenschappers kan het verhaal van de interacties tussen dieren goed uitgelegd en onderbouwd worden.’
Voor de eerstvolgende grote productie, over het leven in en rond de
Waddenzee, werkt de Natural History Unit Nederland al veel samen met
Wageningse wetenschappers. ‘Die
productie komt pas in 2018 uit,
maar voor het maken van een natuurfilm is veel voorbereiding nodig.’ Met experts, zoals zeebioloog
Han Lindeboom, bespreken de filmmakers bijvoorbeeld welke bijzondere processen er plaatsvinden in de
natuur en op welke momenten die
het fraaist zijn vast te leggen. Huis-

EVEN EEN MOMENTJE VOOR JEZELF

FOTO: BART DE GOUW

Ze was makkelijk over het hoofd
te zien op het verjaardagsfeestje
van de universiteit, de dochter
van Lourens Poorter. Haar vader
hield tijdens de dies een presen-
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tatie over de dynamiek van soorten in tropische regenwouden.
Eerst moest Franka twee uur lang
stil zitten op een stoel in de
schouwburg en daarna moest ie-

dereen de laatste nieuwtjes uitwisselen op de borrel. Saai saai.
Gelukkig had ze de Donald Duck
meegenomen. AS

vesting op de campus zal de toegang
tot de nieuwste kennis en inzichten
nog eenvoudiger maken, verwachten zowel de filmmakers als het bestuur van Wageningen UR. KG

FOTO: MARTE HOFSTEENGE

• BBC als voorbeeld.
• Al samenwerking in nieuwste
project.

THE SPOT
WIL NOG MEER
HUISKAMER ZIJN
The Spot blijft vanaf 16 maart langer open. Het café in Orion sluit dan
om tien uur ’s avonds, in plaats van
om acht uur. In de eerste week met
verruimde openingstijden staan
veel activiteiten gepland. Het initiatief hiervoor komt vanuit de universiteit. Volgens Annemarie de Vries,
locatiemanager van Orion, is de basisfunctie van The Spot die van een
huiskamer, waar studenten heen
kunnen om te ‘chillen’. Zij merkte
dat er behoefte was, vooral bij internationale studenten, naar een plek
op de universiteit waar ze ook ’s
avonds, na colleges, naartoe kunt.
Om die huiskamersfeer te creëren
zijn er in The Spot ook x-boxen, tafeltennistafels en bordspelletjes
aanwezig. De studentencommissie
is dan ook blij dat The Spot’s
avonds langer open blijft. Zo hoeven
mensen niet meer om acht uur het
café uitgestuurd te worden. De commissie bekijkt ook nog hoe de inrichting eventueel veranderd kan
worden om de sfeer nog huiselijker
te maken. RA
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REPUTATIE WAGENINGEN UR VERSTERKT
• Stijging op lijst onverklaarbaar.

De reputatie van Wageningen UR in
de wereld is het afgelopen jaar verbeterd. Dat blijkt uit de World Reputation Rankings van tijdschrift
Times Higher Education (THE).
Het Engelse tijdschrift vraagt elk
jaar aan gezaghebbende onderzoe-

kers in de wereld welke tien universiteiten de beste zijn op hun wetenschapsgebied. De THE kreeg bijna
tienduizend reacties binnen, waarvan 16 procent uit de Verenigde Staten, 11 procent uit China, 7 procent
uit Japan en 5,5 procent uit Engeland en Rusland. Traditiegetrouw
voert Harvard University uit de VS
de ranglijst aan.
Wageningen UR is dit jaar met stip

terug in de top-100 van de reputatieranglijst, op de gedeelde plaats 6170. Vorig jaar viel de universiteit nog
buiten de top-100, maar de twee
jaar daarvoor (in 2012 en 2013)
stond ze op een gedeelde 91-100ste
plaats. Informatiespecialist Wouter
Gerritsma heeft geen verklaring
voor de plotselinge stijging die gebaseerd is op het subjectieve oordeel van onderzoekers.

©OLUMN|STIJN

kort
>> AFWEERSYSTEEM

>> INVLOED

Microbioloog Daan Swarts heeft de driejaarlijkse onderzoeksprijs gewonnen. Tijdens de diesviering op maandag 9 maart
kreeg de promovendus een beeldje en
een cheque uit handen van rector Kropff.
Swarts krijgt de prijs voor zijn ontdekking van een geheel nieuw afweersysteem in bacteriën. Dit mechaniek herkent het erfelijk materiaal van vijandige
virussen en maakt dit onschadelijk. Hij
publiceerde hier in september 2014 over
in Nature. Het nieuwe systeem kan in de
toekomst mogelijk worden benut om gericht DNA aan te passen in bacteriën
maar ook menselijke cellen. Drie jaar geleden won ook al een onderzoeker van
Microbiologie – Stan Brouns – de prijs.

Job Cohen, voorzitter van de raad van
toezicht van Wageningen UR, denkt dat
de inspraak van studenten op het universitaire beleid in Wageningen prima is geregeld. ‘Binnen Wageningen UR zijn studenten op alle relevante posities vertegenwoordigd op een manier die, voor zover ik kan overzien, als positief en bevredigend wordt ervaren’, meldt Cohen. Er
is dan ook geen behoefte aan een student in de raad van bestuur, vindt Cohen.
Eerder stelde ook de raad van bestuur,
bij monde van haar woordvoerder, dat ze
geen behoefte heeft aan uitbreiding van
het Wageningse bestuur met een student-bestuurder. AS

Onderzoeksprijs voor microbioloog

Er staan vijf Nederlandse universiteiten in de top-100. Naast Wageningen zijn dat de Universiteit van
Amsterdam en Delft (beide op plek
51-60), Leiden (61-70) en Utrecht
(71-80). De reputatieranking werd
op 11 maart gepresenteerd, maar de
gegevens maakten al deel uit van de
algemene THE-ranking 2015 uit vorig jaar oktober. Wageningen staat
daarin op plaats 73. AS

Cohen: voldoende inspraak studenten

RR

>> SLANGENCOLLEGE

Stormloop voor cobra
Nooit eerder zal de inschrijving voor een
college zo snel zijn gegaan: een avondcollege over slangen was binnen zes uur
volgeboekt. Geen wonder: de eregast is
een koningscobra, de langste gifslang ter
wereld. Op woensdag 18 maart organiseren de studieverenigingen van Dierwetenschappen, Biologie en Bos- en natuurbeheer een slangenavond. Docent Experimentele zoölogie Arie Terlouw en Sterrin Smalbrugge, student Bos- en natuurbeheer, verzorgen het college, maar het
hoogtepunt is Lottie, de vier meter lange
koningscobra van Sterrin. Het avondcollege vindt plaats in de grootste collegezaal van Forum. Binnen zes uur waren de
225 plaatsen bezet. Er staan honderd
mensen op de wachtlijst. LvdN

Belangenverstrengeling
Schrik niet, ik heb geen schandaal. Het is erger. Magazine
‘Down to Earth’ (van Milieudefensie) heeft een groot artikel over Wageningen UR geplaatst. ‘Trots op belangenverstrengeling’, heet het.
Nieuwe feiten heb ik niet gezien. Er staat namelijk precies
wat Wageningen UR wil zijn: een kennisinstituut dat relevant onderzoek doet omdat het samenwerkt met bedrijven. Vervang woorden als ‘verstrengeling’ en het kan in
onze brochures. Het ministerie zou het vast lezen en ons
als koploper beschrijven. Toch lukt het de journalist prima om een zuur beeld neer te zetten. Au!
Dat juist onze kernidentiteit als belangenverstrengeling
geframed wordt, vind ik riskanter dan de vondst van een
echt schandaal. Incidenten kun je oplossen, je ziel niet.
Het artikel beschrijft een fundamenteel probleem: bijna
40% van onze begroting bestaat uit contractonderzoek en
elke euro afhankelijkheid vergroot de kans op partijdigheid. Daar is geen speld tussen te krijgen.
Dat samenwerking ook voordelen biedt (meer capaciteit,
groter netwerk, snellere toepassing), verandert daar niks
aan. Sterker nog, focus op voordeel vergroot de scepsis.
Mensen die zeggen dat hun leven ‘echt fantastisch’ is, geloof ik ook nooit.
Laten we voortaan gewoon eerlijker zijn over de moeilijkheden van ons werk. Ik denk dan aan deze advertentie:
“Onze publicatiedruk is enorm en opdrachtgevers (inclusief
overheid en fondsen) zeuren steeds om concrete aanbevelingen.
Onze resultaten demonstreren slechts dat alles complex is. In
dat wespennest doen wij onze stinkende best om
enigszins objectief te blijven en relevante kennis
te leveren. Zo werkt Wageningen UR aan de
kwaliteit van leven.”
Eens kijken wie uit dat beeld ook maar een
greintje belangenverstrengeling durft
te extraheren.
Stijn van Gils (27) doet promotieonderzoek
naar ecosysteemdiensten in de landbouw.
Maandelijks beschrijft hij zijn worsteling
met het systeem wetenschap.
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HEEL HOLLAND TUINIERT

Is Francisca Wubben, informatiespecialist bij de bibliotheek, de beste moestuinier van ons land? Zij
doet mee aan het tv-programma Van
Hollandse Bodem (EO). Eerste uitzending: vanavond.
Samen met haar partner IJsbrand
vormt Francisca Wubben uit Swifterbant een van de acht koppels die
samen gaan strijden om de titel
‘beste tuinier van Nederland’. Het
programma is de Hollandse remake
van de BBC-productie The Big Allotment Challenge. In zes uitzendingen, waarbij telkens een team sneuvelt, wordt duidelijk wie over de
groenste vingers beschikt en daarbij
ook nog eens goed kan koken.
De opnames zijn vorig jaar van
april tot september gemaakt in de
tuin van kasteel Amerongen. Daar
kregen de teams elk een moestuin
en een kweekkast tot hun beschikking. Francisca: ‘Twee dagen in de
week waren we in Amerongen bezig: een dag in het weekeinde en
een keer doordeweeks. Dan ging ik
om drie uur van mijn werk. Tot half
augustus hebben we alleen met
zijn tweetjes getuinierd. Daarna
kwam de jury erbij.’

FOTO: EVANGELISCHE OMROEP

• Informatiespecialiste in nieuw
EO-programma.
• Afvalrace in kloostertuin
kasteel Amerongen.

Per uitzending staan twee groentes
centraal. De deelnemers moeten
hun product laten zien en vertellen
hoe ze te werk zijn gegaan. Bovendien moet er iets lekkers mee worden gekookt. ‘Maar je kreeg pas
heel kort van tevoren te horen welke groentes. Waren het bijvoorbeeld de aardbeien, en die van jou
staan er niet zo mooi bij, dan heb
je pech. Dan moet je iets verzinnen
met twee halfgroene aardbeien.’

Francisca en IJsbrand zijn opgegeven door een kennis. ‘Die had een
advertentie over het programma gezien en dacht aan ons. Wij zijn beiden fanatieke tuiniers. We komen
allebei uit het Westland, uit tuindersfamilies. Op mijn zestiende
werkte ik al bij het voormalige
proefstation, nu Plant en Omgeving.’ Productiemaatschappij Tuvalu pikte, na een interview en screentest, het stel er vervolgens uit om

mee te doen.
Hoe ver ze zijn gekomen, blijft voorlopig geheim. Op straffe van een
boete van 20.000 euro. ‘Aan het einde van elke uitzending wordt een
koppel weggestuurd. Dat zal er op tv
best dramatisch uitzien. Maar in
werkelijkheid bleven de contacten
ook buiten de opnames’, vertelt ze.
‘We hebben zelf ook nog niks gezien. Met alle teams samen bekijken we vanavond de première.’ RK

ONDERZOEK WIJST UIT OF SCHAAP SLACHTOFFER IS VAN EEN WOLF
• DNA geeft uitsluitsel.
• Duidelijke rol voor Alterra.

Het schaap uit het Drentse NieuwAmsterdam dat mogelijk is gedood
door een wolf, ligt bij Alterra in de
vriezer. DNA-onderzoek moet uitwijzen of het beest door een wolf is gedood.
Het schaap werd zaterdagmorgen
dood gevonden door de eigenaar.
Die zag even later op de televisie dat
er in de buurt een wolf was gesignaRESOURCE — 12 maart 2015

leerd. De conclusie lag voor de hand
dat dit beest mogelijk zijn schaap,
een Texelse Elite, had gepakt. Het
gealarmeerde Faunafonds ontfermde zich over het dier en nam meteen
monsters.
Zowel het schaap als de monsters
zijn zondag bij Alterra afgeleverd.
Hugh Jansman en Dennis Lammertsma hebben het schaap onderzocht. Het DNA-onderzoek zal, volgens woordvoeder Bert Jansen, op
zijn vroegst eind deze week uitsluitsel opleveren over de mogelijke dader: de wolf of een hond. Het gaat

hier om DNA-onderzoek naar achtergelaten speeksel.
Als het schaap is gedood door een
wolf zal verder onderzoek uit moeten wijzen uit welke roedel het dier
afkomstig is. Naast achtergelaten
sporen in het dode schaap onderzoekt Alterra ook DNA-monsters die
zijn genomen bij een mogelijk tweede slachtoffer. Het gaat hier volgens
Jansen om een schaap uit een andere kudde dat is aangevallen. Dit dier
heeft die aanval overleefd.
Dat Alterra dit onderzoek doet,
vloeit voort uit het Wolvenplan van

Alterra. In dit plan, door Alterra gemaakt op verzoek van het voormalige ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, staat
nauwkeurig omschreven hoe moet
worden omgegaan met de mogelijke komst van de wolf naar ons land.
Alterra pleitte daarin voor het opzetten van een onafhankelijk Wolvenbureau. Dat bureau is er niet gekomen. Maar over de rol van Alterra bij
het sporenonderzoek is volgens Jansen wel overeenstemming met alle
partijen. RR
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PETITIE GESTART VOOR BEHOUD GENDERMINOR
• Aandacht voor gender belangrijk.
• Eens in de vijf jaar wordt voortbestaan
gewogen.

De minor Gender aspects of sustainable food
systems en twee bijbehorende vakken dreigen
te verdwijnen. Een masterstudente is begin
maart een petitie gestart om dit tegen te houden.
De petitie is inmiddels door ruim honderd mensen van binnen en buiten Wageningen ondertekend. Initiatiefnemer Yélica Rudolffi, studente
International land and water management, is
heel blij met de steun: ‘Als we niets doen, zijn er
straks nog minder gendervakken en kun je erop
wachten dat alles verdwijnt.’ Ze ervoer zelf het
belang van de bedreigde vakken. ‘Rural gender
studies opende mijn ogen en leerde me echt te
begrijpen hoe voedselproductie werkt.’ Volgens
Rudolffi gaan andere vakken slechts oppervlakkig in op ‘gender’.
Rudolffi begrijpt niet dat gendervakken verdwijnen op een universiteit die veel met ontwikke-

GESTRAND IN
NEPAL

Wie? Herbert Prins, hoogleraar Resource Ecology
Wat? Kwam vast te zitten
met 45.000 medepassagiers op het vliegveld in
Kathmandu (Nepal), nadat
een vliegtuig van de startbaan gleed.
Wanneer? Van woensdag 4
tot maandag 9 maart.
‘Ik ben gelukkig weer terug
in Zuid-Afrika, waar ik op
sabbatical ben.’

lingslanden werkt waar genderstudies juist heel
belangrijk zijn. ‘Dit draagt niet bij aan wat de
universiteit naar buiten zegt te doen: het verbeteren van de kwaliteit van leven van zowel mannen als vrouwen.’
De petitie is gericht aan Tiny van Boekel, directeur van het onderwijsinstituut (OWI). Hij legt
uit waarom de minor op de tocht staat: ‘Minoren zijn bedoeld als vernieuwingsinstrument
van het onderwijs. Ze zijn niet rechtstreeks gelieerd aan een opleiding, worden buiten de opleiding om bekostigd en zijn bij de start voor vijf
jaar gegarandeerd.’ Na zo’n proefperiode wordt
bekeken of een minor veel studenten trekt. Minoren waar veel belangstelling voor bestaat,
worden opgenomen in bestaande programma’s.
Andere verdwijnen weer. ‘We moeten nu constateren dat de betreffende minor maar heel weinig studenten trok’, zegt Van Boekel. Ieder jaar
volgden niet meer dan een handvol studenten
de hele minor, en de twee bedreigde vakken
trokken steeds zo’n 15-20 studenten.
Van Boekel kan zich voorstellen dat de studente
zich zorgen maakt dat straks alle gendervakken
zijn verdwenen. ‘Het OWI-bestuur realiseert

Wat is er gebeurd?
‘Een vlucht van Turkish Airlines uit Istanbul
probeerde twee keer te landen, maar het
zicht was te slecht. Bij de derde landingspoging slipte het toestel van de baan. Het trok
ook alle elektriciteitsdraden uit de grond,
waardoor de baanverlichting uitviel.’

zich dat aandacht voor gender in het onderwijs
belangrijk is. We slagen er alleen nog niet in dit
goed in de praktijk te brengen.’
Het probleem is er volgens Van Boekel niet eenvoudiger op geworden met de pensionering in
2013 van Anke Niehof als hoogleraar Sociologie
van consumenten en huishoudens. Zij voelde
zich verantwoordelijk voor het genderaspect in
het onderwijs. ‘De discussie hoe we hieruit gaan
komen, is nog niet uitgekristalliseerd.’ YdH

Meer nieuws dagelijks op
resource-online.nl

FIGUREITOUT

Nou en?
‘Het vliegveld heeft maar 1 startbaan, er lagen geen draaiboeken klaar hoe om te gaan
met calamiteiten en er was geen getraind
personeel. Uiteindelijk was het vliegtuig
zondag weggetrokken en zijn de stroomkabels gemaakt. Het aantal gestrande passagiers was inmiddels opgelopen tot 45.000.
Op maandag kon ik onverwachts een vliegtuig nemen naar Abu Dhabi.’
De opvang van zoveel passagiers was lastig?
‘De meeste gestrande passagiers waren
gastarbeiders uit de Golfstaten, waar megalomane voetbalstadions gebouwd moeten
worden. Voor deze arbeiders was niets geregeld, behalve oproerpolitie om ze in toom te
houden. De luchtvaartmaatschappijen hebben geen hulplijn opgezet, er was geen opvang, de meeste internationale toeristen
hebben hun hotel zelf moeten regelen.’
AS

Illustratie Studio Lakmoes
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RIKILT SPEURT NAAR GIFSTOF
DIE PAARDEN DOODT
• Eten van esdoorns soms
dodelijk voor paarden.
• Rikilt onderzocht waar in
Nederland de gevaren liggen.

August, een van de vier pony’s van
paardenliefhebber Annelies Graham uit Klarenbeek, liep op een
najaarsdag in 2013 opeens moeilijk. Door de manier waarop de
ruin zweette en trilde, wist Graham direct dat het fout zat. August
bleek te lijden aan atypische myopathie, een ernstige spierziekte.
Direct daarna werden nog eens
twee van Grahams pony’s ziek.
‘Toen ik ‘s nachts de koppen omlaag zag hangen, vreesde ik een afschuwelijke afloop’, zegt Graham.
Radeloos bracht ze haar dieren
naar een gespecialiseerde en prijzige paardenkliniek.
Jaarlijks krijgen zo’n tien tot zestig paarden in Nederland atypische of weidemyopathie. De aantallen zijn een ruwe schatting,
aangezien deze gevallen niet centraal worden geregistreerd, zegt
Cornélie Westermann van de Universiteitskliniek voor paarden in
Utrecht. Weidemyopathie tast de
spieren aan. Paarden gaan moei-

lijk lopen, ze beginnen te zweten,
hebben last van spiertrillingen en
krijgen een koffiekleurige urine.
Uiteindelijk sterft circa driekwart
aan deze ziekte.
Sinds enkele jaren is het duidelijk
dat de paarden ziek worden door
te eten van esdoornblad en esdoornzaden. Onderzoekers verdenken met name de stof hypoglycine-A als grote boosdoener. Na
een flinke golf ziektegevallen in
2013, waaronder dus August, heeft
het onderzoeksinstituut Rikilt als
eerste bekeken waar in Nederland
het gevaar loert. Hiervoor is plantmateriaal gebruikt uit het Wageningse arboretum, maar ook door
particulieren ingestuurde esdoornbladeren, -zaden en
-zaailingen.
Van de drie esdoornsoorten in
ons land blijkt alleen de gewone
esdoorn hypoglycine-A te bevatten. De Noorse variant en de veldesdoorn bleken ‘schoon’ te zijn.
‘De niveaus van gifstoffen blijken
flink te verschillen’, zegt Hans
Mol, groepsleider Natuurlijke toxines en pesticiden bij Rikilt. Zo zat
het gif vooral in zaden en zaailingen en minder in bladeren. Opvallend genoeg vonden de onderzoekers sterke verschillen van boom

tot boom. Zelfs tussen zaden afkomstig van dezelfde boom werd
diversiteit geconstateerd.
Na dit onderzoek – dat nog
moet worden gepubliceerd – zit
Mol dus nog met de nodige vraagtekens. Waarom zorgen esdoorns
op de ene plek wel en elders niet
voor problemen? Dat kan te maken hebben met de voorkeuren
van paarden, met de opbouw van
gif in de boom of misschien zijn er
nog onbekende oorzaken die bepalen of paarden ziek worden. In
afwachting van verder onderzoek
houdt Mol nog wat slagen om de
arm.
Westermann adviseert paar-

denbezitters voorlopig hun dieren
voldoende bij te voeren in het najaar. Verder is het verstandig bladeren en zaden te verwijderen en
zaailingen uit de grond te trekken.
Omhakken is, volgens haar, te rigoureus. Graham had anderhalf
jaar terug geen geduld om te
wachten op definitieve zekerheid.
In tegenstelling tot August, herstelden haar andere paarden wel.
Ze verwijderde een tijd lang alle
zaden en bladeren op haar erf,
maar koos uiteindelijk voor een
drastische methode. Ze liet alle esdoorns op haar erf omhakken.
‘Daar zet ik wel eiken voor terug.’
RR

VERKIEZINGEN ZORGEN VOOR ONTBOSSING IN AMAZONEGEBIED
• Piekmomenten bomenkap
vallen in verkiezingstijd.
• Regeringswissel zorgt voor
minder controle.

Wanneer het in Brazilië verkiezingstijd is, worden er meer bomen gekapt in het Amazonegebied. Dat constateert LEI-onderzoeker Rene Verburg samen met
Braziliaanse collega’s. Tijdens regeringswissels faalt namelijk de
controle op ontbossing.
Uit onderzoek blijkt dat in de
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jaren 1995, 2003 en 2004 meer bomen werden gekapt in het Amazonegebied dan in de tussenliggende jaren. Deze pieken in de oerwoudkap zijn volgens de onderzoekers niet te verklaren door alleen te kijken naar de meest
gangbare aanjagers van ontbossing, zoals hoge hout-, soja- of
vleesprijzen, gunstige wisselkoersen, nieuwe infrastructuurprojecten en bevolkingsmigratie. De
piekcijfers in het rooien van bomen vallen wel samen met de presidentsverkiezingen in Brazilië,
gevolgd door de installatie van

nieuwe bestuurders.
In die periodes van bestuurlijke instabiliteit is het toezicht op
ontbossing in Brazilië minder
goed, waardoor er meer bomen
worden gekapt, stellen de onderzoekers in het februarinummer
van Land Use Policy. Als de nieuwe
regering enige tijd in functie is,
wordt het beleid om de ontbossing tegen te gaan weer beter gehandhaafd. Advies aan de Braziliaanse overheid: wees u bewust van
het feit dat regeringswissels de natuurbescherming parten kunnen
spelen. AS
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NIEUWE TECHNIEK OM ZAND
TE BEGRIJPEN
• Gelbollen als model voor zand
• Laser brengt krachtenspel in beeld

Welke krachten spelen er in een bergje
zand? Een simpele vraag, maar heel moeilijk te beantwoorden. Joshua Dijksman en
collega’s zijn er in geslaagd dat krachtenspel te ontrafelen en in beeld te brengen.
Tot op de korrel nauwkeurig.
Letterlijk in een zandhoop kijken is
lastig. Maar dat hoeft ook helemaal niet.
Dijksman en collega’s van Duke University in Durham (VS) gebruikten een model
voor zand: een doorzichtig vat met zachte
doorschijnende bolletjes gel. De gelbollen zitten in een oplossing met dezelfde
dichtheid en lichtbrekend vermogen. Aan
de bollen is een verfstof toegevoegd, zodat ze fluorescerend oplichten als er laserlicht opvalt.
Een bewegend laagje laserlicht doet
vervolgens de truuk. Het laagje licht beschijnt telkens een dwarsdoorsnede van
het vat met de bolletjes. Het fluorescentielicht dat dit oplevert, wordt op camera
vastgelegd. Al die dwarsdoorsnedes opgeteld geven –als een soort MRI-scan- een
gedetailleerd beeld van hoe de bollen zich
onderling verhouden. Dat wil zeggen:
computers met veel rekenkracht zetten
die informatie om in een driedimensionaal beeld. Plaatjes die bijvoorbeeld laten
zien hoe dicht de pakking is, hoeveel con-

tacten er tussen de bollen zijn en hoe elkaar rakende bollen van vorm veranderen.
Maar het blijft niet bij beeld. Ook de
grootte van alle onderlinge krachten tussen de bollen zijn op deze manier in kaart
te brengen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld
als er druk op bollen wordt uitgeoefend,
lees: als je op zand gaat staan? Voor het
eerst, zegt Dijksman, zijn dergelijke microscopische krachten te meten en in verband te brengen met de uitwendige opgelegde kracht. En het resultaat is verrassend. De bollen vervormen minder dan je
zou verwachten op basis van de uitwendig
opgelegde druk. Dijksman: ‘Je verwacht
een lineair verband tussen de lokale vervorming en de globale compressie. Maar
dat is dus niet zo.’
De vraag is natuurlijk waarom dat zo
is. Maar dat is volgens Dijksman moeilijk
te zeggen. ‘De mechanica van deze wanordelijke deeltjessystemen is nog niet goed
begrepen. Dat is ook een van de redenen
om dit soort onderzoek te doen.’ Naast
fundamenteel inzicht in fysische processen levert de nieuwe techniek volgens
Dijksman ook betere modellen op voor
het bestuderen van het gedrag van dit
soort korrelige systemen. En dat gaat veel
verder dan het begrijpen van zand. Het
draagt ook bij aan een beter begrip van
verschijnselen als aardverschuivingen,
lawines en het inklinken van de bodem.
RK
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‘Zoek alternatief voor
waterschapsverkiezingen’

Waterschapsverkiezingen leiden een kwijnend bestaan.
De opkomst is traditioneel laag. Woensdag is het weer
zover en mogen we stemmen. Maar het kiesvolk loopt er
niet warm voor. Afschaffen dan maar? Nee, zegt hoogleraar
Bestuurskunde Katrien Termeer.
De beslissingen die waterschappen nemen zijn volgens
Termeer veel te belangrijk om alleen aan technocraten
over te laten. ‘Er is dus democratische controle nodig.
Maar het probleem is dat vrijwel niemand weet wat waterschappen doen. De mensen hebben geen flauw idee van
wat er te kiezen valt.’
Wat is dan de zin van verkiezingen?
‘Ik ben niet zo fatalistisch door te zeggen: schaf dan maar
af. Op de een of andere manier moet het democratisch
worden ingebed. Maar verkiezingen als instrument voor
die inbedding werkt duidelijk niet. Alhoewel de verkiezingsleuze ‘zwemmen of stemmen’ wel prikkelt, zal het
niet tot meer betekenisvolle verkiezingen leiden.’
Is het onderbrengen van de waterschapstaken bij de
provincie een oplossing?
‘Ik weet niet of dat wel zo’n goed idee is. Waterschappen
functioneren goed. Waarom zou je iets dat goed functioneert afschaffen of elders onderbrengen? Misschien moeten we het wel omdraaien: de provincies onderbrengen bij
de waterschappen. Mijn ervaring is dat bestuurders van
waterschappen heel goed zijn ingebed in de regio. Als je
dat gaat afschaffen, hoe organiseer je dan die inbedding?
Is er één waterschapsonderwerp dat de doorsnee burger
interesseert?
‘Het omgaan met de klimaatverandering. Dat zorgt zowel
voor droogte als wateroverlast. Op beide terreinen zijn waterschappen belangrijk. Hoe ga je het tekort of teveel aan
water verdelen? En kies je dan voor de landbouw of de natuur? Het gaat erom hoe je die belangenafweging organiseert. Niet afschaffen dus, maar alternatieven bedenken
voor verkiezingen die niemand iets zeggen. In die richting
moet de oplossing worden gevonden.’ RK

STELLING

‘It takes more courage to change direction
than to continue on the wrong path’,

Schematisch weergave van de proefopstelling (links) en het uiteindelijke computerbeeld.
De kleur en dikte van de pijlen weerspiegelen de grootte van de contactkrachten.

Pascalle Pelgrom, promoveerde op 6 maart in
Wageningen
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GEZOCHT: DÉ GEZONDE ETER
• Vrouwen eten gezonder.
• Geen focus op risico’s.

Wageningse wetenschappers hebben een eerste profielschets gemaakt van dé gezonde eter. In de
levensstijl van deze ‘engel’ zoeken
ze naar strategieën om ons allemaal gezonder te laten eten.
In een artikel gepubliceerd in
het tijdschrift Apetite laten promovenda Emily Swan en Laura Bouwman, universitair docent bij Gezondheid en maatschappij, zien
dat er vijf kenmerken zijn die gezonde eters opvallend vaak bezitten. Zo bleken vrouwen gemiddeld
gezonder te eten, net als mensen
die samenleven met een ander.
Maar ook het gevoel dat je een zinvol en ordelijk leven leidt, werkte
positief. Net als het idee dat je capabel bent om zelfstandig gezond
te eten. Ten slotte is balans houden in eten belangrijk.
De proef gebruikte gegevens
van 703 deelnemers van een gezondheidspanel. Regelmatig vulden zij vragenlijsten in over hun

eetgedrag en gezondheid, en werden gewogen. De onderzoekers lieten proefpersonen nog andere vragenlijsten invullen over hun gedrag en eigenschappen. Zo konden zij zien of bij gezonde eters
sommige eigenschappen vaker
voorkwamen.
De gevonden kenmerken zijn te
breed om direct te vertalen in concrete gezondheidstips. Voor Bouwman is het onderzoek dan ook een
eerste stap. In een vervolgproef
worden deelnemers tot in detail
geïnterviewd. ‘Gezonde eters
wordt gevraagd hun levensverhaal
op te tekenen’, zegt ze. ‘Welke momenten uit hun levensgeschiedenis hebben gezorgd dat ze nu zo
gezond eten?’ Wanneer Bouwman
beter begrijpt hoe gezond gedrag
zich tijdens de levensloop ontwikkelt, wil ze aan de slag met communicatie-experts. ‘Hoe kunnen
we onze bevindingen gebruiken
voor effectievere communicatie
over gezond eten?’
Het inzoomen op positieve uitzonderingen en hoe deze ontstaan,
hoort bij Bouwmans vakgebied, de
salutogenese. Wetenschappers

zoeken hierin juist niet naar risicofactoren; zaken die mensen dik en
ongezond hebben gemaakt. ‘Door
slechts naar risico’s te kijken, mis
je een deel van het beeld’, zegt
Bouwman, ‘kijken naar factoren
die gezond eten stimuleren maakt
het plaatje compleet.
De uitkomsten betekenen ove-

rigens niet, benadrukt Bouwman,
dat de overheid moet stoppen gezonder eten in de supermarkt te
krijgen en alles aan individuele
burgers moet overlaten. ‘Een gezonde omgeving is volgens mij een
voorwaarde voor gezond leven’,
zegt ze. ‘Het is alleen niet afdoende.’
RR

RESISTENTE BIOLOGISCHE AARDAPPELRASSEN IN DE ETALAGE
• Zes nieuwe resistente
aardappelrassen
• Goed nieuws voor bio-boeren

Er zijn zes nieuwe biologische
aardappelrassen gepresenteerd die
resistent zijn tegen phytophthora.
Dat gebeurde vorige week in de
Wageningse biologische winkel Lazuur. Goed nieuws voor biologische akkerbouwers want zij mogen
immers geen chemische stoffen
gebruiken tegen deze aardappelziekte.
Edith Lammerts van Bueren,
buitengewoon hoogleraar Biologische Plantenveredeling van de universiteit en het Louis Bolk Instituut
licht toe dat dit de eerste serie
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aardappelrassen is die resistent is
tegen de aardappelziekte. Om de
ziekte aan te pakken bestaat weliswaar een biologisch alternatief via
koperbespuitingen, maar dat
wordt over enkele jaren verboden
in de EU. Daarom hebben meerdere veredelingsbedrijven gewerkt
aan de ontwikkeling van resistente
biologische rassen.
De eerste generatie rassen die
nu wordt gepresenteerd, waaronder de Bionica, is enkelvoudig resistent. Dat wil zeggen: de resistentie is gebaseerd op één gen. Zo’n
resistentie is kwetsbaar, erkent
Lammerts van Bueren, omdat
phytophthora veelvuldig muteert
en in het verleden heeft bewezen
makkelijk de resistentie van aardappels te doorbreken. ‘Daarom

moeten de telers zeer alert zijn. Zodra de aardappelplanten worden
aangetast als gevolg van een resistentiedoorbraak, moeten de aardappelplanten onmiddellijk worden
verbrand om verspreiding van die
variant te voorkomen.’
Maar er komen binnen nu en
vijf jaar enkele aardappelrassen
met twee of drie resistentiegenen,
verwacht ze. Zo’n dubbele resistentie is veel moeilijker te doorbreken door de schimmelachtige
belager. ‘We werken nu met tien
makkelijk kruisbare, wilde aardappelsoorten die allemaal resistentiegenen bevatten. Die gaan we
kruisen met gangbare rassen. Met
behulp van moleculaire merkers
gaan we dan na welke nakomelingen meerdere resistentiegenen

bevatten.’ De ontwikkeling van
een smaakvol en resistent nieuw
biologisch aardappelras kost pakweg twintig jaar.
AS
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Op de Universiteit van Amsterdam is de geest uit de
fles. Onvrede over het gevoerde beleid verspreidt zich
na enkele bezettingen nu door alle geledingen. Onderzoekers en studenten eisen minder rendementsdenken en meer inspraak. Leeft zulke onvrede ook in
Wageningen?

REACTIES OP...

RESOURCE-ONLINE.NL
Resource liet de drie Wageningse studentenpartijen
aan het woord. Wat vinden zijn van het democratisch gehalte van de universiteit? Overheerst het
rendementsdenken? En is de instelling wel transparant genoeg?

VeSte

‘WE ZIJN GEMATIGD POSITIEF
OVER DE GANG VAN ZAKEN’
‘Vaak is mij afgelopen dagen de mening gevraagd
over de taferelen die zich in het Bungehuis en het
Maagdenhuis hebben afgespeeld. Op sommige vlakken is er zeker sympathie voor de actievoerders,
maar de problemen die geschetst zijn spelen niet in
dezelfde vorm en gedaante. Wij zijn gematigd positief over de gang van zaken, maar zien wel verbeterpunten voor Wageningen University: met name
bij de inspraak over de financiën. Onze grootste
bezwaren zitten in het beleid dat vanuit de ministeries gevoerd wordt. Al jaren is VeSte bijvoorbeeld
fel tegenstander van gekunstelde maatregelen om
puur en alleen het studierendement op te krikken.’

roep om meer inspraak in Wageningen niet zo
nodig is. Daarnaast is het zeer de vraag of we als
studenten voldoende kennis hebben om mee te
beslissen over bijvoorbeeld de instellingsfinanciën.
Het advies- en instemmingsrecht van studenten
gaat over de grotere lijnen; de uitvoering en implementatie wordt gedaan door het universiteitsbestuur. Voorwaarde hiervoor is dat de relatie tussen
studenten en het raad van bestuur goed is. Helaas
ontbreekt het daar op menig universiteit aan.’

Sustainability and Internationalisation (S&I)

COMMUNICATION IS THE KEY
‘We understand that the underlying theme in the
initial protest, as well as the ones that followed, is
the lack of adequate communication between the
Executive Boards and the students. This miscom-

munication is leading to lack of transparency and
the feeling that there is no democracy, which ultimately leads to justified fears of the path universities are taking. At first thought, we were wondering how much this can be applied to Wageningen
University. Yet, until now we are happy to say that
our communication with the Executive Board has
been both frequent and on a good basis. We have
always been updated on various measures on a
good time, and we would describe our relationship as cooperative. Nevertheless, we believe that
there is always room for improvement; an idea
which we think is also shared by the university’s
executives. As a result we consider this as our
duty: to explore all kinds of possibilities that
would enhance dialogue of students with the university’s authorities.’
Voor uitgebreide reacties kijk je op
Resource-online.nl.

Christelijke Studenten Fractie (CSF)

MEER INSPRAAK NIET DE
OPLOSSING
‘Door de intensieve samenwerking met de markt
komt op Wageningen University de vrijheid van
onderzoek in gevaar. Verder wordt er te weinig aan
de vorming van studenten gedaan. Op Wageningen
University onderhoudt de medezeggenschapsraad
een goede relatie met de raad van bestuur. Over het
algemeen is er een open dialoog waarin geen
onderwerpen worden geschuwd. Dit maakt dat de
12 maart 2015 — RESOURCE

FOOD WASTE

Waar is de kromme
Begin deze week vond in Abu Dhabi een groot internationaal
landbouwcongres plaats. Een grote delegatie van Wageningen UR
presenteerde daar haar methode om de voedselverspilling in de
wereld terug te dringen. Bovendien moet ketenonderzoek de hot
spots van verspilling blootleggen. Bijvoorbeeld: waar blijft de
kromme sperzieboon?
tekst: Albert Sikkema

1

.300.000.000.000.000 kilo – zo veel voedsel
wordt er dit jaar verspild in de wereld volgens de
wereldvoedselorganisatie FAO. Deze 1,3 gigaton
aan voedsel bestaat uit granen, groenten en
vlees. In de ontwikkelde landen verspillen
vooral de supermarkten en consumenten voedsel; alleen al de laatste groep gooit 30 à 40 procent van het
gekochte voedsel weg. In de ontwikkelingslanden gaat er
vooral voedsel verloren door oogstverliezen en gebrekkig
transport, infrastructuur en verwerking van voedsel. Dat is
niet alleen slecht voor de voedselzekerheid in de wereld,
zegt Hilke Bos-Brouwers, maar ook voor het milieu, want
met al dat eten gooi je in feite ook gigantisch veel kunstmest, brandstof- , zaaizaad en zoet water weg. De 1,3 gigaton aan verspild voedsel gaat naar de stort of een verbrandingsoven, wordt gecomposteerd of – in het gunstigste
geval – levert bio-energie op.
Bos-Brouwers doet bij Food and Biobased Research
(FBR) onderzoek naar duurzame voedselketens en voedselverspilling. Ook is ze medeopsteller van de Monitor Voedselverspilling in Nederland. Die was nodig toen landbouwminister Gerda Verburg in 2009 een campagne startte om
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de verspilling in Nederland tussen 2009 en 2015 met 20
procent te verminderen. ‘Als je dat wilt bereiken, dan moet
je de verspilling gaan meten’, zegt Bos-Brouwers. ‘Maar
hoe doe je dat? Dat mochten wij gaan uitzoeken.’ Het
kostte de onderzoekers maar liefst anderhalf jaar om met
het betrokken bedrijfsleven af te spreken hoe de verspilling meetbaar kon worden gemaakt.
Het meten van de verspilling bleek verre van eenvoudig:
veel data zijn gewoonweg niet openbaar. Alleen van consumenten is inmiddels twee keer de verspilling vastgesteld.
Dat is gedaan door het Voedingscentrum. Om de spilzieke
Nederlandse consument in beeld te krijgen, liet het Voedingscentrum in 2010 en 2013 de inhoud van tweehonderd kliko’s in Nederland beoordelen. Verder maakten de
onderzoekers vooral gebruik van reststroom- en afvalgegevens. Deze zijn meestal niet te relateren aan de sector
waarin ze zijn ontstaan. ‘Bovendien is niet alle afval voedselverspilling’, zegt Bos. En die verspilling bleek lastig te
achterhalen, want bedrijven uit de keten, waaronder de
supermarkten, horeca en levensmiddelenbedrijven, wilden niet openbaar maken hoeveel voedsel ze weggooien.
‘Ze beschouwen dat als bedrijfsgevoelige informatie,
omdat de concurrenten dan inzicht krijgen in de bedrijfsvoering. Bovendien is het slechte reclame’, verklaart BosBrouwers die beslissing.
Door deze beperkingen kent de Monitor Voedselverspilling een onzekerheidsmarge en kan Bos-Brouwers niet
met zekerheid zeggen of de voedselverspilling de afgelopen jaren is verminderd in Nederland. ‘Onze cijfers geven
aan dat de voedselverspilling tot 2011 nog een beetje steeg
en daarna een beetje verminderde. Tot nu toe lijkt het aantal kilo’s verspild voedsel stabiel, terwijl er nu meer voed-
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sperzieboon gebleven?
sel op de markt is dan in 2010. Dat komt neer op een kleine
daling, maar zeker geen daling van 20 procent.’
Ondertussen wil ze beter zicht krijgen op de verspilling
in de voedselketen, met behulp van een ketenanalyse. Een
mooi voorbeeld daarvan is haar zoektocht naar de kromme
sperzieboon. ‘In de supermarkt liggen alleen maar rechte
sperziebonen, terwijl alle volkstuinders weten dat veel
sperziebonen krom zijn. Waar blijven die kromme boontjes? Als ze uit Nederland komen, dan versnijdt de levensmiddelenindustrie ze als conservengroente en in ready-tocook maaltijden. Die aanpak leidt tot weinig afval. Maar als
de sperziebonen uit Egypte komen, dan worden de
kromme exemplaren niet verwerkt. En als de lokale markt
ook niet zit te wachten op sperziebonen, ontstaat daar veel
uitval.’
Van geval tot geval kan zo voedselverspilling ontstaan,
concludeert Bos-Brouwers, en per productgroep wil je op
zoek naar de hot spots van verspilling, om vervolgens te
zoeken naar oplossingen. Zo kunnen de Nederlandse
supermarkten besluiten om allemaal weer kromme sperzieboontjes te verkopen of om ook de kromme Egyptische
exemplaren af te nemen, maar dat moet dan ook economisch interessant zijn voor de supermarkten. Bos-Brouwers: ‘Voor bedrijven is efficiëntie en kostenbesparing de
voornaamste prikkel om de verspilling tegen te gaan.’ Een
mogelijke oplossing is om versproducten zo te bewerken
dat ze te bewaren zijn. ‘Neem het overschot aan appels en
peren in Nederland door de Russische boycot. Door er
appel- en perenmoes van te maken, kun je dat overschot
aan fruit bewaren en later verkopen.’
Het doel is om te komen tot efficiënte voedselketens,
waarbij alle schakels in de keten – de landbouwproductie;
de benodigde inputs; opslag, vervoer en verpakking; verwerking, winkelverkoop en consumptie – het product zo
veel mogelijk tot waarde brengen. Die aanpak heeft BosBrouwers’ collega Toine Timmermans uitgewerkt voor ontwikkelingslanden, waar vaak meer dan de helft van de productie verloren gaat tussen de oogst en consumptie. Via
een Postharvest Network of Excellence kunnen bedrijven
in voedselketens hun productie beter afstemmen, zodat er
minder voedsel wordt verspild.
Een goede scan kan tot verrassende inzichten leiden. Zo
constateerde de Wageningse dieronderzoeker Bastiaan
Meerburg zes jaar geleden dat knaagdieren al gauw tussen
de vijf en vijftien procent van het opgeslagen voedsel in
Azië en Afrika opeten. Daarmee stelen de muizen en ratten
het eten uit de mond van ongeveer 280 miljoen mensen in
ontwikkelingslanden, becijferde Meerburg samen met
internationale collega’s. Een grondige bestrijding van de
knaagdieren zou de voedselzekerheid in veel landen sterk
verbeteren.

Maar ontwikkelingslanden kunnen ook veel meer
gebruikmaken van reststromen in de voedselketen, blijkt
uit onderzoek van Christiaan Bolck van Food and Biobased
Research. Zo zijn cassaveschillen te verwerken tot veevoer,
kun je pallets maken van bananenstengels, kun je tomatenbladeren verwerken tot verpakkingsmateriaal en kun je
constructiemateriaal maken van het afval van kokosnoten.
Duurzaam grondstoffengebruik is steeds de leidende
gedachte binnen de Wageningse aanpak om de voedselverspilling te verminderen.

ABU DHABI
Zo’n tweeduizend onderzoekers en beleidsmakers,
waaronder 50 ministers, kwamen op 9, 10 en 11 maart
bijeen in Abu Dhabi voor het Global Forum for
Innovations in Agriculture (GFIA). Dit internationale
congres over innovaties in de landbouwsector was
mede georganiseerd door Wageningen UR. Naast
beleidsmakers uit met name Europa, het MiddenOosten en Afrika waren er vertegenwoordigers van
de Wereldbank en de Gates Foundation.
Wageningen UR was aanwezig met Louise Fresco
en tien onderzoekers, die presentaties gaven over drie
thema’s: voedselverspilling, climate smart agriculture
(duurzame landbouw) en edible cities (stadslandbouw).
Voor meer informatie:
www.innovationsinagriculture.com

Wil je reageren
op dit verhaal?
Ga dan naar
resource-online.nl.
Je vindt dit artikel onder
het tabblad achtergronden.

FOOD WASTE

Driegangenmenu
uit de kliko
Jaarlijks gooit de gemiddelde Nederlander een kleine vijftig kilo
aan voedsel in de kliko. Onderzoekers laten de inwoners van
Wageningen nu tegen elkaar strijden om zo min mogelijk te
verspillen. Deze foodbattle start op maandag 16 maart.
tekst: Paul Thung en Rob Ramaker / foto: Sven Menschel

De oogst van een week
afval en een kwartier
afval ontleden in een
studentenhuishouden.
- Een tropische vrucht en
een kiwi die niet helemaal in de smaak vielen.
- Te veel peren ingekocht
door een supermarktaanbieding
- Een liter melk die nog
op de datum was. ‘Rook
een beetje zuur’.
- Een kipburger met een
schimmelplekje en een
ei dat teveel was.
- Een verse halve ui en
drie wortelstukjes.
- Zes mandarijnen zonder tekenen van bederf.
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I

n de gemeente Wageningen wordt jaarlijks circa
1,6 miljoen kilo eten weggegooid. Gebutst fruit,
kliekjes van maaltijden of brood dat niet meer
vers is. Dat is niet alleen slecht voor het milieu,
maar ook kostbaar. Mensen lijken zich niet
bewust dat de kosten van al die beetjes jaarlijks
oplopen tot circa 150 euro per burger. Hilke Bos-Brouwers, DLO-onderzoeker bij Food & Biobased Research,
onderzoekt hoe voedselverspilling kan worden teruggedrongen.
Tussen 16 maart en 5 april organiseert ze een Food
Battle. Inwoners van de gemeente Wageningen, studenten en medewerkers van Wageningen UR, gaan de strijd
aan. Wie kan zijn verspilling het meest terugdringen? Ze
houden in een dagboek nauwkeurig bij hoeveel er wordt
weggegooid. Tussentijds sturen ze per e-mail een rapport
waarin hun prestaties worden vergeleken met andere
deelnemers en het Nederlands gemiddelde. Zij, die het
minst verspillen of zichzelf het meest hebben verbeterd,
maken kans op een etentje en kookboeken.
Doel van de battle is vanzelfsprekend om de verspilling terug te dringen. Zo krijgen deelnemers tips om zuiniger en slimmer met hun eten om te gaan. Eerdere battles lieten zien dat mensen na afloop zo’n 20 tot 30
procent minder voedsel weggooien. Verder hoopt BosBrouwers meer te weten te komen over het consumentengedrag. Op welke manier verschilt het weggooigedrag van
de verschillende groepen consumenten? Ze gebruikt
hiervoor de vragenlijsten die deelnemers over zichzelf en
hun gewoontes invullen. Algemene gedachte is dat studenten meer verspillen dan burgers. Tijdens deze battle
wordt ook duidelijk of dat beeld daadwerkelijk klopt.
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DE KLIKOTEST
Resource doorzocht de vuilnisbak van ‘een
studentengang’ aan de Haarweg. Op
negen borden zie je hoeveel de zes
bewoners in een krappe week hebben
weggegooid.
‘Ik ben niet heel bewust bezig met
voedselverspilling’, zegt Marten de
Groot die op de gang woont, ‘maar ik
ben wel opgevoed met zuinigheid.’ Zo
was het bij zijn ouders op woensdag
kliekjesdag. Bovendien gaf zijn oma
het goede voorbeeld. Zij vond het zo
erg eten te verspillen dat ze het
boterkuipje leegschraapte met een
korstje brood.
Als er dan toch een hoop eten uit de
vuilnisbak komt, is De Groot
onaangenaam verrast. Zelf heeft hij
enkele peren weggegooid. Door een
verleidelijke aanbieding van de
supermarkt had hij te veel gekocht.
‘Ik koop soms te veel in.’ Verder
bedierf een brood sneller dan
verwacht. In het afval vinden we
ook mandarijnen, krentenbollen
en eetbare wortels en een ui. De
Groot staat er zelf van te kijken:
‘Een liter melk en een prima ei. Wie gooit dat
nou weg?’

‘Ik koop soms

te veel in’.

Een binnengekomen huisgenoot zorgt voor
duidelijkheid. De melk was weliswaar niet
over de datum maar hij vond hem ‘wat zuur
ruiken’. Het ei was overgebleven na het
bakken van pannenkoeken. ‘En met één
los ei kan ik niets.’ Het eitje krijgt
nu alsnog een bestemming, maar
de rest gaat onverbiddelijk voor
de tweede keer de kliko in.

van voed

enhygiëne.
derde
n goede keuk
ius. De vermin
- Zorg voor ee
4 graden Cels
op
het extra
st
n
ka
ge
el
te
ko
op
je
s
- Zet
ruimschoot
gt
ee
w
g
in
ill
voedselversp
k.
energieverbrui
raden.
lmatig je voor
ge
re
-tot-datum
er
le
- Contro
ste-houdbaar
in
van de tenm
en
ijk
en. Wanneer
tr
oi
rs
go
ve
te
t
- He
den iets weg
re
en
ge
is
)
(THT-datum
ruikt,
ed uitziet en
eten er nog go
wel
s
ee
W
.
de
or
in
is het meestal
s.
et vlees en vi
voorzichtig m
je
schappenlijst
od
- Maak een bo
n
pe
ko
in
te veel
om dubbel en
.
en
m
ko
or
te vo
iënten
kjes en ingred
- Deel je klie
al
r
ten, zeke s
met huisgeno
dje weg is.
iemand een tij
12 maart 2015 — RESOURCE

16 >> beeld

RESOURCE — 12 maart 2015

beeld << 17
TOEVALSTREFFER
Twee ransuiltjes vinden geborgenheid door tegen
elkaar te kruipen. Hun dons moeten ze nog verruilen
voor een ‘volwassen’ verenpakket. Fotograaf Martijn
Visser won met deze foto – genomen, ‘s ochtends in
de Wageningse uiterwaarden – de fotowedstrijd die
was uitgeschreven in het kader van de dies van
Wageningen Universiteit op 9 maart. De jury loofde
vooral zijn compositie en het fraaie licht. Het was
toeval, zei de masterstudent Forest and nature
conservation, dat hij zo’n mooi tafereel trof.
Fotografen dwingen toeval echter af door veel op
pad te zijn en geduld te hebben. Net als deze uiltjes
heeft Visser nog een heel leven voor zich. Wie weet
wat we nog van deze fotograaf mogen verwachten.
RR / Fotografie: Martijn Visser
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In Wageningen is
geen onderwijscrisis
Als je solidair bent met de studentenacties in het Amsterdamse Maagdenhuis, waar ben je dan
solidair mee? En welke Amsterdamse lessen zijn ook van toepassing op Wageningen? Een analyse.
tekst: Albert Sikkema

W

at begon als een protest tegen
universitaire bezuinigingen op
de kleine talen in Amsterdam,
is uitgegroeid tot een landelijke discussie over zeggenschap, verdieping en marktwerking op de Nederlandse universiteiten. Dat
raakt ook Wageningse Universiteit, maar hoe?
Er zijn wezenlijke verschillen tussen de onderwijsfilosofie en inspraak in Amsterdam en Wageningen. Alleen het derde discussiepunt, over de
marktgedreven universiteit, raakt de Wageningse
universiteit in het hart. Een analyse.

Als je vindt dat de financiering minder gebaseerd moet zijn op aantallen studenten en meer
op criteria als kwaliteit, dan kun je als Wageningse student in eigen voet schieten. Het
Wageningse college van bestuur wil namelijk
juist meer geld van de overheid om de groei van
het aantal studenten en onderwijs te kunnen
bekostigen. Die loopt juist te hoop tegen een
maatregel van het ministerie van Economische
Zaken, de zogenaamde 2-procent-maatregel, die
de invloed van de studentenaantallen op de
financiering begrenst. Hoewel de kwaliteit van
de Wageningse opleidingen onomstreden is – al
jaren de beste van Nederland – pakt dat Amsterdamse pleidooi dus niet per se goed uit voor het
Wageningse onderwijs.
De vereniging van universiteiten, VSNU, die
een verklaring opstelde naar aanleiding van de
protesten, spaart de kool en de geit. Enerzijds
stelt de VSNU: ‘Maak het bekostigingsstelsel

FOTO: DANIËL ROMMENS (FOLIA)

1. ONDERWIJSFINANCIERING
De studentenacties aan de Universiteit van
Amsterdam (UvA) begonnen bij de geesteswetenschappen, waar veel studies de afgelopen
jaren hun studentenaantallen onder het minimum zagen zakken. De Amsterdamse faculteit

zocht de oplossing in het samenvoegen van
kleine studies als Nieuwgrieks (25 studenten),
Hebreeuws (11) en Latijn (10). ‘Iedereen weet
dat opleidingen die jaarlijks slechts een paar
handenvol studenten trekken te kostbaar zijn’,
stelde dagblad Trouw in november vorig jaar.
‘Maar talen als Nieuwgrieks, Tsjechisch of Servisch/Kroatisch studeren kan alleen aan de
UvA.’
De Wageningse studenten zullen dit probleem niet aan den lijve ondervinden, want de
Wageningse opleidingen zijn de afgelopen jaren
alleen maar gegroeid door de toename van de
studentenaantallen. Omdat de onderwijsfinanciering voor een belangrijk deel is gebaseerd op
het aantal ingeschreven studenten, zou je zelfs
kunnen zeggen dat de overheid de afgelopen
jaren heeft geïnvesteerd in populaire Wageningse studies ten koste van onpopulaire
Amsterdamse studies.
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2. ONDERWIJSFILOSOFIE
De Amsterdamse actievoerders vinden dat de
essentie van de academische opleiding, waarbij
onderwijs dient tot de vorming van kritische
burgers, te grabbel is gegooid. Hun roep om
Bildung sluit bijvoorbeeld naadloos aan bij de
kritiek van Louise Fresco op de Amsterdamse
onderwijsfabriek toen ze nog academiehoogleraar was in de hoofdstad – lees haar boek Kruisbestuiving. De actievoerders plaatsen de Bildung-universiteit tegenover de marktgedreven
universiteit die opleidingen en personeel afrekent op hun nut.
Dat Bildung-ideaal lijkt een achterhoedegevecht van de oudere generatie. De Amsterdamse
studenten zullen maar weinig hebben meegekregen van dit onderwijsconcept en die in Wageningen spreken bij voortduring waardering uit
voor het kleinschalige Wageningse onderwijsmodel met veel vrije keuze en contacturen. Volgens Fresco, die het Amsterdamse en Wageningse onderwijs kan vergelijken, helpt dat
Wageningse model om uiteenlopende vakken
van inspirerende docenten te krijgen. Kijkend
naar Wageningen kun je niet spreken van een
crisis in de onderwijsfilosofie.
Maar wat niet is, kan komen. Als Bildung het
achterhoedegevecht is, dan zou de digitalisering
van het onderwijs weleens het voorhoedegevecht
kunnen worden bij de onderwijsdebatten.
Nieuwe onderwijsvormen als MOOC’s hakken
de kennis op in hapklare brokken informatie,

waarbij de vraag wordt: wie verbindt die kennis,
hoe wordt de student uitgedaagd om relaties te
leggen bij almaar complexere vraagstukken en
welke pedagogische opdracht en structuur
bevatten de digitale opleidingen straks?
En dan is van belang waar die debatten kunnen plaatsvinden. De Amsterdamse studenten
willen dat de besluitvorming over het onderwijs
wordt gedecentraliseerd, naar de faculteitsraden. Aangezien onze universiteit maar één faculteit heeft, levert die gedachte in Wageningen
weinig op. Maar wellicht moeten de studenten
de grotere zeggenschap over het onderwijs niet
zoeken in de medezeggenschapsstructuur, maar
meer wijzen naar de bestuursstijl waarbij de
opleidingen en leerstoelgroepen top-down worden aangestuurd als koekjesfabrieken. Hierbij
kunnen ze aanhaken bij de kritiek van filosoof
Ad Verbrugge op de managementcultuur en het
onderwijsbeleid in Nederland.
3. MARKTGEDREVEN UNIVERSITEIT
De actievoerders in het Maagdenhuis plaatsen de
democratische universiteit tegenover de marktgedreven kennisinstelling. Dit derde punt van kritiek raakt de Wageningse universiteit het meeste.
Weliswaar verzorgen Coca-Cola, Unilever of Friesland Campina geen opleidingen in Wageningen,
maar bij voortduring kleeft er belangenverstrengeling met het bedrijfsleven aan Wageningen. Dat
beeld wordt niet alleen gecreëerd door actiegroepen als Wakker Dier, maar ook door de vorige
raad van bestuur, die nadrukkelijk het belang aangaf van de ‘gouden driehoek’: de nauwe samenwerking tussen kennisinstelling, bedrijfsleven en
overheid. De topsector, waarbij bedrijven de
onderzoekagenda van universiteiten verregaand
sturen, is een Wageningse uitvinding, ingevoerd
door minister Maxime Verhagen. Daar kun je trots

op zijn, maar de verdenking dat Wageningen UR
alleen dat onderzoekt wat grote bedrijven belangrijk vinden en de echte problemen in de wereld
onderschat of negeert, is nooit ver weg.
De kritiek op de topsectoren zwelt aan in
Nederland, die lijken hun langste tijd te hebben
gehad. De Wageningse studenten pleiten voor
minder onderzoeksgeld en afhankelijkheid van
bedrijven. Omdat ze niet weten hoe groot die
geldstromen en verbindingen tussen onderzoeker en bedrijf zijn, vragen ze om meer transparantie. De VSNU waagt zich niet aan een oordeel over
de topsectoren, maar zegt wel tegen de overheid:
onderken het belang van vrij onderzoek.
Maar verwacht geen moties in de WUR Council waarin de studentenpartijen oproepen tot een
verbod op onderzoekfinanciering van bedrijven.
De Wageningse studenten die zich druk maken
om de marktgedreven universiteit, zijn een minderheid die doorgaans niet in de studentenraad
zit. In die raad gaat het meer over de tweede
sporthal dan over de zaaizaadsector en waterrechten in Peru. De ideologisch bevlogen studenten in
Wageningen zitten bij de Boerengroep, Jongeren
Milieu Actief of in de organisatie van de Voedsel
Anders-conferentie. Ze zijn niet op zoek naar
invloed om de universiteit te veranderen, ze willen hun eigen wereld vormen. Het vertrek van
Pablo Tittonell, die een alternatieve landbouwvisie presenteert naast die van de intensieve landbouw, leidt tot meer beroering onder studenten
dan de laatste toekenning van onderzoekprojecten door de topsector AgriFood. De inhoudelijke
debatten over landbouw, duurzaamheid en de
biobased economy blijven doorgaan. En zolang
de studenten kunnen blijven shoppen langs voldoende verschillende gezichtspunten van inspirerende docenten, weten ze de universiteit te vinden en te waarderen.

FOTO: AART-JAN VAN DE GLIND

minder afhankelijk van getalsmatige criteria’.
Anderzijds zegt ze: ‘Onderken als overheid de
daling van de vergoeding per student en trek
daar consequenties uit.’ Anders gezegd: met
meer geld voor de universiteiten kunnen we
iedereen te vriend houden.
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Lang leve het
lanterfanten
De opleiding van onze wetenschappers leunt volledig op de
ratio. Maar zo werkt wetenschap niet, betoogt hoogleraar
Marten Scheffer. Voor de echte doorbraken zijn intuïtie, gevoel
en creativiteit onontbeerlijk. Een pleidooi voor ontspanning,
kunst en een beetje meer anarchie.
tekst: Roelof Kleis / foto: Guy Ackermans

M

isschien heb je ‘m wel eens voorbij
zien flitsen op zijn zelfgebouwde
ligfiets. Marten Scheffer, hoogleraar
aquatische ecologie, fietst graag.
Fietsen maakt de geest vrij. Vrij voor
nieuwe gedachten, ideeën en ingevingen. Vrij voor het mogelijk beslissende eurekamoment in het leven van een wetenschapper. ‘Iedereen weet dat het Aha-moment niet komt als je op
kantoor zit achter je bureau. Dat komt als je naar
huis fietst, onder de douche staat of iets anders aan
het doen bent. Het is goed om daar ruimte aan te
geven.’
‘Wetenschap wordt altijd geassocieerd met de
rede. De rede is de kracht van de wetenschap. Maar
een nieuw idee krijg je zelden of nooit via de ratio,
dat gaat altijd op intuïtie en gevoel’, vervolgt Scheffer. ‘Alle beroemde wetenschappers weten dat,
maken daar gebruik van en cultiveren het op de een
of andere manier. Beroemd zijn de wandelingetjes
van Darwin. Maar vreemd genoeg hebben we het
daar nooit over.’ Scheffer noemt het the hidden half
of scientific thinking. De helft die in het onderwijs niet
of nauwelijks aan bod komt. Onterecht, vindt hij. ‘Je
wilt studenten toch de ogen openen voor de totale
breedte van het denken en zoeken naar vragen over
hoe de wereld in elkaar zit?’
Vrij baan dus voor het duale denken, betoogt
Scheffer in een artikel dat afgelopen week verscheen
in Ecology and Society. Intuïtie en creativiteit zijn
minstens zo belangrijk voor de wetenschapper als
denken en redeneren. Scheffer grijpt daarbij onder
meer terug op Thinking Fast and Slow van Nobelprijs-
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winnaar Daniel Kahneman. Dat snel en langzaam
slaat op de twee manieren waarop ons brein volgens
Kahneman werkt. Het langzame, bewuste en moeite
kostende redeneren tegenover het snelle, onbewuste
en moeiteloze associëren. ‘Een van de bijzonderheden van die twee denksystemen is dat ze niet gelijktijdig kunnen werken’, vervolgt Scheffer. ‘De ratio
onderdrukt de intuïtie. Maar je hebt ze wel alle twee
nodig. Nieuwe ideeën moet je natuurlijk wel met de
ratio controleren of ze kloppen.’
Maar hoe doe je dat dubbel-denken? Hoe maak je
ruimte voor de intuïtie en faciliteer je je eigen
eureka-moment? Ontspanning is belangrijk, vindt
Scheffer. ‘De beste wetenschap werkt in zekere zin
een beetje lanterfantend. Als ik een workshop organiseer, probeer ik die de helft van de tijd ongestructureerd te hebben. Dat je samen een stukje fietst of
wandelt. Dat lijkt misschien verspilling van belastinggeld, maar uiteindelijk ben je op die manier vaak
veel productiever.’
Leg daarnaast voortdurend nieuwe contacten.
Associëren is leuk, maar je moet wel elementen hebben om te associëren, zegt Scheffer. En het liefst elementen van buiten het bekende kringetje. ‘Als je te
dichtbij zoekt, vind je niet vaak iets verrassends. De
grote verrassing zit ‘m juist in het verbinden van
jouw studie met iets heel anders. Lees dingen die je
normaal niet zou lezen. Praat met mensen waar je
normaal niet mee praat.’
Impulse, het ontmoetingscentrum op de campus,
is ontstaan op voorspraak van Scheffer. Ach, het is
best mooi geworden, vindt hij. Maar Impulse is niet
wat hij bedoelde. Veel te netjes en georganiseerd.
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‘Mijn ideeën waren veel wilder. Ik denk dat de beste
contacten toevallige contacten zijn, die ontstaan vanuit ontspannen samenkomen. Mijn voorstel was een
soort symposion, naar voorbeeld van de oude Grieken. Een kroeg, een plek om lekker te eten en drinken. Een laagdrempelige, informele plek midden op
de campus. Met hangmatjes en kistjes om op te zitten. Waar je op de tafels en ramen mag schrijven,
waar tussen de middag altijd wat te doen is: speedtalks, filmpjes, kleine theatervoorstellingen. Een
plek waar iedereen wil zijn, omdat er altijd wat te
beleven is. En onder werktijd, want ontmoeten ís
werk. Impulse heeft niet die rauwheid en het informele dat ik voor ogen had. Er is plek voor iets wilders
dan Impulse, iets meer anarchistisch.’
En nu hij toch bezig is, neemt Scheffer meteen de
hele structuur van de universiteit op de schop. ‘Misschien zou het een goed idee zijn om leerstoelgroepen af te schaffen. Of in ieder geval leerstoelhouders.
Ik vind dat leerstoelgroepen te veel naar binnen
gerichte koninkrijkjes zijn. Er zijn zo veel fantastische mogelijkheden voor kruisbestuiving in Wageningen. Eigenlijk is iedere structuur die je daarvoor
bedenkt, een kenniseenheid of leerstoelgroep, een
belemmering. Een lossere structuur, zodat mensen
kunnen schuiven tussen groepen, zou beter zijn. De
hiërarchische structuur zoals we die nu hebben, is
niet goed. Een hoogleraar heeft een te grote machtspositie ten opzichte van zijn mensen en promovendi.
Waarom niet bij toerbeurt een groepsleider aanstellen voor een aantal jaren? Ik denk dat dat goed zou
zijn.’

Maar bovenal moet de wetenschap volgens Scheffer te rade gaan bij de kunst. ‘Wetenschap en kunst
zijn de twee giganten van de geest. Ze lijken op het
eerste gezicht totaal verschillend, maar hebben toch
veel gemeen. Wetenschappers en kunstenaar zijn
allebei bezig de essentie van de wereld te vatten.
Maar waar wetenschappers focussen op de ratio, zijn
kunstenaars expliciet bezig met de intuïtie, de originaliteit en inventiviteit.’ Daar kunnen wij volgens
Scheffer wat van leren. ‘Op kunstopleidingen komt
dat expliciet aan bod. Hoe ze hun studenten leren
een interessant onderwerp te zoeken. Hoe vind je
een eigen benadering? Hoe stel je een interessante
vraag? De juiste vraag stellen is een van de belangrijkste dingen in de wetenschap. En dat is nog niet zo
makkelijk.’
Eigenlijk, vindt Scheffer, zou er een verplicht vak
wetenschappelijk denken moeten komen. Een vak
dat leert hoe wetenschap werkt. ‘Hoe komen grote
doorbraken tot stand. Wat is er naast allerlei technieken, statistiek en experimentele opzet nog meer
nodig? Daar is best veel over bekend. En ik merk dat
studenten daar ook graag over horen en over praten.
Kun je originaliteit aanleren en welke technieken
van creatief denken zijn daar geschikt voor? Wij
leren onze studenten alleen maar de ene kant van de
wetenschap. De andere kant, het exploreren en het
speelse, daar hebben we het nooit over. Waarom
houden we dat geheim?

IDEE
Marten Scheffer is wetenschapper én
kunstenaar. Als muzikant treedt hij deze
maanden op in de jubileumtournee van
gitarist Harry Sacksioni. Scheffer speelt
mandoline, viool, gitaar en percussie.
Op donderdag 2 april is er een ‘thuis
wedstrijd’ in de Junushoff. Resource heeft
een vrijkaartje beschikbaar. Dat kaartje is
– op verzoek van Scheffer – voor diegene
die het beste idee heeft hoe je studenten
schoolt in creatief en origineel denken.
Inzendingen mailen naar roelof.kleis@wur.nl
of kijk op resource-online.nl.
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IS DE UNIVERSITEIT
EEN BEDRIJF
De aansturing van universiteiten is volop onderwerp in het maatschappelijk
debat, dankzij landelijke protestacties van studenten. Er is onder meer
kritiek op het ‘rendementsdenken’. Hier reageren Wageningse studenten en
medewerkers op de stelling: de universiteit is geen bedrijf.
tekst: Koen Guiking / illustratie: Henk van Ruitenbeek

Susan de Jong

Zesdejaars Spatial planning
Ik ben het niet eens met de stelling.
De universiteit ademt in alles een bedrijfscultuur. Dat merk je als student.
Kijk alleen al naar de manier waarop
de WUR zichzelf profileert; als een
instituut waar iedereen zaken mee
wil doen. Onderzoek en kennis zijn de producten. De
WUR doet dit sterker dan andere universiteiten. Maar dit
hoeft niet negatief te zijn. Ik vind het wel fijn dat mijn universiteit een sterk imago heeft. Maar maatregelen zoals de
harde knip en BSA zijn ook een gevolg van de bedrijfsmentaliteit en dat vind ik minder fijn.

Moira de Klijn

Voorzitter Critical Students
Wageningen
In de media wordt de onafhankelijkheid van de universiteit regelmatig
in twijfel getrokken, waarbij wordt
gewezen op belangenverstrengeling.
Dat financiering uit de industrie
komt is een logische ontwikkeling, maar over de banden
met die industrie moet je wel transparant zijn. Bovendien
moet er ook geld zijn voor fundamenteel onderzoek dat
niet gestuurd wordt door commerciële belangen, maar
waar de maatschappij wel bij gediend is. Datzelfde geldt
voor het onderwijs: zijn we alleen maar mensen aan het
klaarstomen voor het bedrijfsleven of is er ook ruimte ‘to
open your mind’ en om kritisch naar de maatschappij te leren kijken? Het waarborgen van beide lijkt mij van groot
belang voor de universiteit, de studenten, de maatschappij én het bedrijfsleven.
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Oberon Berlage

Vierdejaars
Levensmiddelentechnologie
De universiteit is een fabriekshal waar
de machine ‘onderwijs’ in staat, met
docenten en studenten achter de
knoppen. Samen met de machine
maken zij de producten kennis, kunde en persoonlijke ontwikkeling. Als student betaal je
daarvoor ongeveer 9 euro collegegeld per dag en mag je
het product mee naar huis nemen. De waarde van dat product is niet in euro’s uit te drukken, maar zorgt zeker wel
voor winst. De directie moet zorgen voor optimale productie: veel voor weinig. En dat lukt vrij aardig in Wageningen.

Tiny van Boekel

Directeur Onderwijsinstituut
Wij werken met belastinggeld en de
maatschappij vraagt dat we daar op
een goede manier mee omgaan. Zowel de studenten als de universiteit
zijn gebaat bij studeerbare programma’s, waarbij in beperkte tijd zo veel
mogelijk uit een opleiding te halen is. Dat kan door bij
knelpuntvakken de volgorde van lessen logischer te roosteren of door nog eens te kijken naar de didactiek. Je kunt
ook de stof minder moeilijk maken, maar dat is voor ons
uit den boze. Soms moeten er moeilijke keuzes gemaakt
worden, zoals stoppen met een kleine opleiding om meer
geld beschikbaar te maken voor opleidingen waar veel vraag
naar is. Blijkbaar is in Amsterdam de keuze niet gemaakt
in goede dialoog met medewerkers en studenten. In Wageningen is de inspraak wel goed geregeld. Er is bijvoor-
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beeld nog steeds discussie over de toekomst van de communicatieopleiding. Als dit een bedrijf was, was die opleiding al afgeschaft, maar wij willen het blijven proberen.

Karel Brasser

Fractielid VeSte
Als de universiteit efficiënter kan
werken door bedrijfsmatiger te handelen, dan is dat goed, mits het niet
ten koste gaat van de kwaliteit van
het onderwijs en onderzoek. Je moet
bijvoorbeeld niet het niveau van de
tentamens verlagen zodat er meer studenten snel kunnen
afstuderen. De focus zou sowieso niet moeten liggen op
zo snel mogelijk afstuderen, maar op zo goed mogelijk afstuderen. Kwaliteit staat voorop. De taak van universiteiten is om mensen goed op te leiden, niet alleen zodat ze
baankansen hebben op korte termijn, maar ook om iets

te kunnen betekenen voor de maatschappij op de lange
termijn.

Romy Appelman

Oud-studentenraadslid
Wageningen Universiteit is het succesvolste onderwijsbedrijf van Nederland. Nergens studeren studenten
zo binnen de lijntjes als hier. De kwaliteit van het onderwijs is goed en de
band tussen de RvB en de studentenraad ook. Geen Amsterdamse problemen dus. Maar er zit
ook een keerzijde aan die efficiëntie. Als het hoogste doel
is dat studenten binnen vijf jaar hun diploma halen, is er
dan nog wel ruimte voor een studentenraad, studentenvakbond of universiteitsblad die kritisch zijn over het beleid van de universiteit? En in hoeverre kunnen studenten
zich in die vijf jaar breed vormen?

Wil je reageren
op dit verhaal?
Ga dan naar
resource-online.nl.
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DE PROVINCIE DICHTBIJ
Wat betekenen de Provinciale Staten voor jou? Een ver-van-mijn-bed-show met
mensen die vooral goed voor zichzelf zorgen met dubieuze declaraties, of een
democratisch orgaan met invloed op je leefomgeving? Resource vroeg vier Gelderse
kandidaten die bij Wageningen UR werken of studeren naar waarom ze kandidaatStatenlid zijn, wat ze gaan doen en wat ze willen bereiken.
tekst: Yvonne de Hilster / foto: Guy Ackermans

WAAROM?
In mijn studie doe ik de planologische richting en dat ligt in het verlengde van provinciale taken. Die houdt zich bezig met ruimtelijke ordening, landbouw, natuur en milieu; precies waar mijn passie ligt dus. Invloed kun je uitoefenen, omdat de Provinciale Staten een rol hebben als
verbinder tussen gemeente, regio en landelijk beleid, en middelen heeft
– in Gelderland de Nuongelden.

DOEL?
Als er in Gelderland over vier jaar een alternatief is voor boeren die willen uitbreiden op de regionale markt en dat doen in kwaliteit in plaats
van in kwantiteit ben ik heel tevreden. Ik wil de Gelderse landbouw
graag weer koppelen aan de regionale markt. Dat kan door als provincie
de verbindende schakel te zijn tussen boeren, milieuorganisaties en de
retail, zo nodig ondersteund door een fonds.

WAT?
GroenLinks heeft nu vier zetels, dus de Provinciale Staten halen moet
kunnen lukken. Afspraken over de taakverdeling moeten we nog maken,
maar waarschijnlijk ga ik in de commissie Mobiliteit, Innovatie en Economie (MIE).

VOOR WAGENINGEN?
Ik zal ervoor knokken dat er geen rondweg komt en me er hard voor maken dat de initiatiefnemers voor aankoop van grond voor natuur in het
Binnenveld een kans krijgen. En ik wil dat na de nachttrein, die mede
dankzij ons nu stopt op Ede-Wageningen, ook een aansluitende nachtbus naar Wageningen gaat rijden.

WAAROM?
Ik heb mijn raadslidmaatschap opgezegd toen ik vier jaar geleden in de Provinciale Staten werd gekozen. Dubbellidmaatschap mag niet in de VVD en ik
verkoos ruimtelijke ordeningskwesties
boven de spreekwoordelijke losse stoeptegel. Graag teken ik bij. Als VVD hebben we goede stappen gezet om de economische groei in Gelderland te bevorderen, die koers wil ik graag vasthouden. En voor een fractie zijn mensen met
dossierkennis belangrijk.
WAT?
Ik was de afgelopen periode woordvoerder landbouw en natuur. Gezien mijn
Wageningse achtergrond was ik daar in
de fractie een logische kandidaat voor.
Daarnaast was ik vice-fractievoorzitter.
DOEL?
Ik ga mijn best doen om de focus van de
provincie op mobiliteit en bereikbaarheid te houden, die zijn belangrijk voor
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de doelstellingen van Food Valley en de
economische ontwikkeling in de provincie. Op mijn website (bastiaanmeerburg.nl) kun je vinden wat ik de afgelopen jaren heb bereikt. Ik laat graag zien
dat je in de politiek concreet wat voor
mensen kunt betekenen en hoop dat dit
het imago van de politiek ten goede
komt.
VOOR WAGENINGEN?
In 2012 heb ik met een amendement bijvoorbeeld bereikt dat het Bevrijdingsdefilé nog steeds Gelderse subsidie krijgt,
ik heb de bereikbaarheid van Wageningen Campus op de provinciale agenda
gekregen en me verzet tegen de windmolens aan de Rijn. Maar ik zit er niet
alleen voor Wageningen, ik had ook aandacht voor beperkingen voor het bedrijfsleven in de omgeving van Natura
2000-gebieden, eerlijker vergoedingen
voor ganzenschade en kwesties als landgoed Biljoen, dat subsidie kreeg en nu
weer terugbetaalt.
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WAAROM?
Provinciale Staten prikkelen me meer dan
de gemeenteraad omdat er ruimtelijke onderwerpen spelen. De provincie heeft veel
over landbouw te zeggen en in de Provinciale Staten en kun je het verschil maken
door wat wordt besloten over vergunningen
en regelgeving voor bedrijven in de buurt
van natuur bijvoorbeeld of over de uitbreiding van de varkenshouderij van je buurman.

DOEL?
Ik wil me inzetten voor innovatieve landbouw,
met als doel dat Gelderland koploper wordt op
het gebied van landbouwinnovatie. Er zijn
grenzen aan groei. Een deel van de boeren
werkt aan schaalvergroting om genoeg te kunnen blijven verdienen, een ander deel gaat innoveren voor een hogere meerwaarde en opbrengst. Voor mensen met nieuwe ideeën moeten zo min mogelijk regels in de weg staan en
eventueel leningen mogelijk zijn.

WAT?
Ik ben een boerenzoon; ik kom van een
melkveebedrijf. Daarom ga ik me graag met
landbouw bezighouden. Als ik niet gekozen
word – ik heb dé spannende plek volgens
de peilingen – dan word ik graag commissielid. Dan mag je namens je partij het
woord voeren in een commissie.

VOOR WAGENINGEN?
Mijn kandidatuur laat zien dat ook studenten
een maatschappelijke bijdrage willen leveren.
En wat kan schelen is dat ik weet wat hier
speelt en dat het lijntje naar de Provinciale
Staten korter wordt. Maar Wageningen en WUR
moeten vooral energie blijven steken in de ontwikkeling van goede, innovatieve ideeën.

WAAROM?
Ik dacht vroeger ook dat provinciale politiek niet sexy was en heel technisch, maar
als fractievolger in de gemeenteraad zag
ik bijvoorbeeld bij onderwerpen zoals het
beoogde kruispunt bij de Bornsesteeg of
het rondje campus de sterke hand van de
provincie. Dit waren ook de onderwerpen
waar de inwoners zich veel mee bezig hielden. Politiek gaat over belangen afwegen.
De provincie heeft ontzettend veel invloed
en kan sturen door te verleiden en aantrekkelijke oplossingen te
zoeken waar een gemeente in
mee wil gaan.
TAAK?
Dat is nog onduidelijk. Wel
merk ik dat er behoefte is aan
meer contact tussen Provinciale Staten en de fracties in
Ede en Wageningen, daar wil
ik graag een rol in spelen.
Ook wil ik me gaan bezighouden met Food Valley.
DOEL?
Dat we over vier jaar de tienduizend banen hebben gecreëerd zoals in ons plan
staat, en dat er veel aan
duurzaamheid is gedaan.
Daar laten we nog veel steken vallen. Waarom is het
niet altijd warmetruiendag
met de thermostaat op 18
graden, waarom doen we
niet meer om studenten
duurzamer te laten leven?
Ook hoop ik politiek meer

onder de aandacht van studenten te brengen.
VOOR WAGENINGEN?
Ik kan laten zien dat de stad, bewoners en
WUR veel aan elkaar kunnen hebben.
Maar ik ga me natuurlijk voor de hele provincie inzetten. We willen mensen bijvoorbeeld met een subsidie verleiden om hun
huis te isoleren. Dat verlaagt de energierekening en levert tegelijk banen op.
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HOERA PAPPA
De strijd der seksen lijkt beslist.
Onderzoekers van de universiteit
van North Carolina hebben ontdekt
dat kinderen genetisch meer op
hun vader lijken dan op hun moeder. Genen van paps komen meer
tot expressie dan die van mams.
Nog een reden waarom vrouwen op
knappe, gezonde mannen vallen?

FIT
Even op de loopband. Je maximale
hartslag meten en je energieverbruik tijdens de test. Dan je leeftijd invullen en je geslacht en de
formule doet het werk. Resultaat:
de komende 10 jaar gaan 38 van de
100 mensen met zo’n uitslag dood.
Bijvoorbeeld, maar wel echt waar.
Amerikaanse onderzoekers van het
Johns Hopkins hebben zo’n test
ontwikkeld. Fijn hè, even naar de
fitness.

MARSMAN
Rijen ondenkbaar ijle populieren,
als hoge pluimen aan den einder
staan. Geniet er nog maar even
van, want ze gaan weg. In totaal
900 populieren in het Binnenveld
gaan tegen de vlakte. De iconische
populieren zijn oud en daarom
mogelijk gevaarlijk. Er kan zomaar
een tak afwaaien. Wat resteert:
de lucht hangt er laag, en de zon
wordt er langzaam in grijze veelkleurige dampen gesmoord.

Eerste debattoernooi in Wageningen
Deze zomer organiseert Wageningen Debating het eerste officiële
debattoernooi: de Wageningen
Open. Op zaterdag 6 juni zullen
44 teams uit Nederland en andere
Europese en Afrikaanse landen de
verbale strijd met elkaar aangaan.
Wageningen was tot anderhalf jaar
geleden de enige Nederlandse studentenstad zonder debatvereniging. Volgens initiatiefnemer Lara
Minnaard is Wageningen Debating
met veel enthousiasme ontvangen
in de debatwereld. Dat merkte zij
tijdens toernooien in andere steden. Minnaard ontving afgelopen
december de eerste Cicero jaarprijs van ‘Dé Nederlandse Debatclub’.
Met dit toernooi hopen de organisatoren de jonge vereniging definitief op de kaart te zetten. ‘We willen als debatclub onze stad en universiteit zo goed mogelijk presen-

teren’, zegt Shahin Kassabian, een
van de organisatoren. ‘We zullen
daarom zorgen voor een strakke
planning, goed eten en een afterparty in de stad. Daarnaast is het
ook de bedoeling om deelnemers
met weinig of geen ervaring aan te
trekken. Debatsport is namelijk
een zinvolle oefening in de hedendaagse kennismaatschappij, waar
veel draait om het communiceren
van je ideeën en jezelf.’ Minnaard
valt hem bij: ‘Juist het toernooi is
een goede plek om deze vaardigheden te ontwikkelen. Want doen, is
leren en na elke ronde krijg je feedback.’ Voor wie het debatteren nog
nieuw is, biedt Wageningen Debating deze lente introductielessen
aan.
Het bevorderen van argumentatievaardigheden is een leidend motief voor Minnaard. Daarom nodigt
ze ook docenten uit om mee te
draaien in het juryteam en te ko-

men kijken naar de finale. ‘Als we
de docenten kunnen overtuigen
van het belang van argumentatieen presentatievaardigheden, zullen zij dat doorgeven aan hun studenten.’
De gehanteerde debatvorm is
Brits Parlementair. In dit format
komen steeds vier teams van twee
personen samen om over uiteenlopende stellingen te redetwisten.
Elk team dient de jury te overtuigen van het belang van de eigen argumenten en de nonsens van de
argumenten van de ander. Na drie
voorrondes in het Forum vindt de
openbare finale plaats in het centrum. De organisatoren willen nog
niet zeggen waar precies. PT

maart tot Wagenings studentenkampioen schaken. Twaalf studenten, waaronder een vrouw,
streden om de titel en de beker.
De winnaar van vorig jaar, Bram

de Vries, werd tweede. Het
schaaktoernooi werd georganiseerd door Schaakvereniging Wageningen en sportstichting Thymos. LvdN

Zie voor meer informatie en
aanmelding

www.wageningendebating.com

Schaakkoning
Zes keer achter elkaar wist Arnoud van Ginkel, rechts op de foto,
te winnen van zijn tegenstanders.
Het maakte de masterstudent
Plantwetenschappen dinsdag 3
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FOTO: SVEN MENSCHEL

AALTJE
Herinnert u zich deze nog: Aaltje,
het babykoetje van Aalt Dijkhuizen? Het kalf heeft inmiddels de
vruchtbare leeftijd gekregen. Zie
de jongste tweet: ‘Nieuwe ervaring
in mijn leven, ik ben geïnsemineerd. Snowfever is naam van
stier, hij scoort hoog voor better
life efficiency en gezondheid.’ Volgen? @Aaltje DairyCamp.
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AFLEVERING 46 - MORTIERSTRAAT 14B<<
ILLUSTRATIES: KIM PETERSE

Wat voorafging: Vera date al een tijdje een
alternatieve jongen die op Droevendaal woont.
Sinds kort is het ‘aan’ en dat merkt ook de rest
van het huis.

Bezet
A

l zo’n tien minuten wachtte Willem-Jan
voor een bezette badkamer. Vol afschuw
zag hij Vera’s vriend naar buiten komen
toen de deur uiteindelijk openging. Als
altijd was hij getooid met een foeilelijke
badmuts om zijn dreadlocks droog te houden.
‘Ik dacht dat lianen juist water nodig hadden’, zei Willem-Jan, ietwat onverstaanbaar. Hij was nooit vijandig tegenover Robby, maar beleefdheid voelde vandaag als te
veel gevraagd.
Aangezien iedereen behalve Derk naar het nachtdierfeest of
het gala was geweest, zaten ze wat later met zijn allen om de
tafel voor een brakke brunch. Bianca en Filippo dronken met
pafferige gezichten in rap tempo koppen koffie. Willem-Jan
probeerde zijn bonkende hoofd te negeren terwijl hij boterhammen smeerde. Alsof de kater nog niet vervelend genoeg
was, ergerde hij zich gruwelijk aan het kirrende tweetal.
‘Schatje, jij moet me dat laatste hapje geven’, zei Robby, nog
steeds in zijn ochtendjas die een flinke bos borsthaar zichtbaar liet.
‘Hier koetje, deze is voor jou’, zei Vera terwijl ze hem een
broodpuntje met hagelslag voerde. Achter hun rug deed Bianca alsof ze kokhalsde, zodat Willem-Jan zich in zijn koffie verslikte. Dat Robby en Vera onafscheidelijk waren, was een
understatement. De laatste weken leek het alsof ze een extra
huisgenoot hadden.
‘Zeg Robbert’, zei Willem-Jan, die consequent deed alsof hij
de naam van Vera’s vriend niet kon onthouden. ‘Heb je al

plannen om Forum te bezetten? Als je naar Amsterdam kijkt,
zullen jouw handen wel jeu-ken.’ De jongen trok een ernstig
gezicht.
‘Nou, ik sympathiseer natuurlijk met de bezetters, maar hun
geschil gaat over kleine talen. Niet echt Wagenings.’ WillemJan besloot het erbij te laten, hoewel hij van dit soort discussies genoot. Te veel hoofdpijn. De tortelduifjes waren gelukkig
al snel weer op elkaar gericht.
‘Veertje, gaan we vanavond trouwens naar mij of blijven we
hier?’ Aan de overzijde van de tafel zag Willem-Jan de gezichten hoopvol oplichten.
‘Meh’, zei Vera, ‘laten we hier blijven. Veel gezelliger.’ De
gezichten betrokken weer. Toen het tweetal naar Vera’s kamer
was vertrokken, keek iedereen elkaar nog eens aan.
‘Ik weet niet hoelang ik dit nog trek’, zei Bianca. ‘Samen zijn
ze echt onuitstaanbaar.’ Derk schoof ongemakkelijk op zijn
stoel. ‘Eh’, zei hij, ‘Vera zei gisteren dat ze nog nooit zo verliefd is geweest. Ze wil hem nooit meer kwijt.’ Er werd gezucht.
‘Mensen’, zei Willem-Jan pauzerend voor dramatisch effect.
‘We zijn slachtoffer van de eerste Wageningse bezetting.’

Resource volgt de belevenissen in de Mortierstraat 14B

Prijs voor scriptie over krekels
De Sloveense Uroš Cerkvenik
heeft de beste Wageningse
scriptie van 2014 geschreven. De
student Biologie kreeg op 9 maart
tijdens de Dies de Scriptieprijs
uitgereikt voor zijn onderzoek
naar het gehoor van krekels.
Elk jaar bekronen het Wageningen
Universiteits Fonds en KLV per onderwijsrichting de beste afstudeerscripties met onder meer vijfhonderd euro en een bronzen beeld.

De verhalen van de vier winnaars
zijn te vinden op Resource-online.
nl. Tijdens de Dies werd de schrijver van de allerbeste scriptie verkozen.
Dat was Uroš, die had onderzocht hoe de trillingen van het
trommelvlies van de krekel veranderen als de richting of de toonhoogte van het geluid verandert.
Naar het oordeel van de jury heeft
hij dit ‘excellent’ gedaan. Het rapport roemt de complexe en innova-

tieve experimenten die de biologiestudent uitvoerde (waaronder de
geluidsdichte kamers voor zijn
proefdiertjes). De scriptie heeft, aldus de jury, ook belangrijke implicaties voor het ontwerpen van kleine akoestische sensoren en is een
goed voorbeeld van nieuwe inzichten uit de evolutiebiologie.
Niet alleen Cerkvenik viel in de
prijzen tijdens de Dies. Microbioloog Daan Swarts kreeg de driejaarlijkse Research Award voor zijn pu-

blicatie over de spectaculaire ontdekking van een afweersysteem bij
micro-organismen. Zijn onderzoek
opent geheel nieuwe wegen naar
gerichte aanpassing van DNA, van
bacteriën en schimmels, tot plantaardige en humane cellen.
De jury noemde zijn onderzoek
een ‘doorbraak’. Het kan leiden tot
nieuwe kansen om erfelijke ziekten
bij de mens te genezen. Swarts
krijgt een oorkonde, een beeld en
een cheque van 2500 euro. LN
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>> FEESTEN
De beste feesten volgens Wageningen
Uitgaans Promotie. Voor alle feesten,
check www.wageningenup.nl.

JUNUSHOFF - PHD FEEST
Vrijdag 13 maart van 22:00 tot 04:00
Nu de winter ten einde komt, is het weer tijd
voor het jaarlijkse PhD feest. Dit feest is alleen
toegankelijk voor Wageningse promovendi die
zich hebben aangemeld. Dit belooft een leuke
avond te worden, met een iets ouder publiek
dan op een studentenfeestje.

JUNUSHOFF - POPCULTUUR: BIRDLAND
Dinsdag 17 maart van 20:30 tot 01:00
Birdland betekent dansen op live muziek van
verschillende stijlen. Op het affiche van 17
maart staan EuroCinema (funk) en L’Enfant
(disco). Beide formaties maken zulke groovy
dansmuziek dat het onmogelijk is om stil te
blijven staan.
KSV - TICKET TO MARS
Donderdag 19 maart van 22:30 tot 05:00
Zorg dat je vroeg komt op dit open feest van
KSV, want het zal vast druk worden. En heet.
Dus laat je warme ruimtepak maar thuis op dit
niet te missen feest, waar dj’s de hele avond de
sterren van de hemel draaien. Dress code:
white and shiny. In combinatie met de blacklights en blacklightverf zorg dat voor een
spacey sfeer.

HET GAT - ATLANTIS ROTC PARTY
Vrijdag 20 maart van 22:00 tot 03:00
De Race of the Classics is een zeilwedstrijd voor
studententeams uit heel Nederland. In het Gat
geven vier teams deelnemende teams nog een
feestje voordat ze zich gaan voorbereiden op de
wedstrijd, die op 30 maart start in de Rotterdamse haven. Voor jou misschien wel de kans
om eindelijk die leuke matroos of kapitein aan
de haak te slaan.

Deze rubriek wordt verzorgd door Wageningen UP.

>> HET ECHTE WERK
‘PASEN DUURT
HIER VIJF DAGEN’
Wie: Sandra van Hulsen, MSc Forest and
nature conservation
Wat: Vijf weken veldwerk voor haar masterscriptie
Waar: Santa Cruz, Bolivia
‘Ik heb onderzoek gedaan naar een ‘community forestry organization’ in de regio Santa Cruz. De organisatie bestaat uit een dorp
van twaalf families, die al dertig jaar commerciële bosbouw bedrijven
in het laaglandbos van de Amazone. Zo hebben ze de gebruiksrechten
kunnen opeisen voor de grond en het bos. Anders geeft de overheid
concessies aan grote commerciële bedrijven en raakt het dorp de controle over de eigen leefomgeving kwijt.
Mijn onderzoek ging over de samenwerking van de gemeenschap met
houtbedrijven. In bepaalde periodes huren ze een bedrijf in om het hout
te oogsten. De mannen uit het dorp hebben daar soms geen tijd voor.
Sommige gaan weg om te studeren, andere moeten het land bewerken.
Bomen zagen heeft geen prioriteit. Ze wonen afgelegen en verbouwen
hun voedsel zelf, veel maïs. Ik kwam in de oogst- en zaaitijd, dus de interviews moesten ’s ochtends vroeg of ’s avonds laat plaatsvinden.
Er was geen restaurant of hotel in het dorp. Hoewel ik een tent en een
slaapzak bij me had, mocht ik gelukkig in het parochiehuis slapen. Ik
mocht drie keer per dag mee-eten met een familie. Zij aten met de hand
uit één pot. Ik schepte als eerste een bordje voor mezelf op. Als westerling ben ik niet aan alle bacteriën gewend, en het is beter om voorzichtig te zijn.
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Behalve hard werken, konden de dorpelingen ook goed feestvieren. De
katholieke feestdagen en de naamdagen van allerlei heiligen worden
allemaal uitgebreid gevierd. Pasen duurt geen twee, maar vijf dagen. Ook
geeft elke familie een feest nadat de rest van het dorp heeft geholpen hun
land klaar te maken voor het zaaien. Dat gaat gepaard met chica, een
soort rijstbier. Toen ik na zeven chica’s begon te weigeren, werd dat bijzonder onbeleefd gevonden. Door enthousiast te gaan dansen, lukte het
toch het drankje te omzeilen.’ PT
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MEANWHILE IN... <<
Ondertussen in ... China

‘Over de luchtvervuiling wordt door Chinese burgers al heel lang
gepraat, maar dankzij deze film heeft nu echt het hele land het
erover’, zegt Yang. ‘De maakster is namelijk een bekende voormalige nieuwspresentator die nu met haar eigen geld deze film heeft
gemaakt’, aldus Qiaona. Yang vult aan: ‘Het is ook een aangrijpend
verhaal, omdat ze zelf een dochtertje heeft met een longtumor. Of
die tumor het gevolg is van de vervuiling is niet duidelijk, maar het
zou niemand verbazen. Er zijn plekken in China die bekend staan
als “kankerdorpen” omdat er heel veel kanker voorkomt. Er is daar
veel smog, maar misschien nog wel een groter probleem is de verontreiniging van het water in die dorpen. Dat komt vooral door de
chemische industrie, maar ook door de veehouderij.’
Yang: ‘De vervuiling is een drijfveer voor mensen om te emigreren.
Er zijn ook zwangere vrouwen die naar Europa of de VS gaan om
daar in schone lucht te bevallen. Voor de gezondheid van het kind.’
Qiaona: ‘In de stad waar ik ben opgegroeid is de vervuiling niet zo
erg, maar waar ik studeerde, in Jinan, checkte ik vaak online de
luchtkwaliteit. Dagelijks kun je bekijken of de weersomstandigheden goed zijn om bijvoorbeeld buiten te joggen.’
Qiaona: ‘Een paar jaar geleden zou de overheid niet hebben toegestaan dat deze video vertoond werd, omdat het slecht zou kunnen zijn voor het imago van China. Zo lang ik me kan herinneren,
probeert de nationale overheid die vervuiling tegen te gaan, maar
het lukt niet.’ Yang: ‘De nationale overheid maakt wel beleid en
wetten, maar bedrijven en lokale overheden focussen zich op economische groei en niet op het milieu. De minister van Milieuzaken
is blij met de documentaire, want nu staat het onderwerp eindelijk
hoog op de agenda.’ KG

CreaTief, Professioneel en beTaalbaar
Wageningen | T 0317 425 880 | info@gaw.nl | www.gaw.nl

Essensor

Commentaar van Yang Li, MSc Animal Nutrition en Qiaona Zhang,
MSc Molecular Life Sciences

vormgeving, tekst, fotografie

PROEVERS
GEZOCHT!
WIE
Mannen en vrouwen, vooral in de
leeftijd van 18 tot 39 jaar.

WAT
Meedoen aan marktonderzoek naar
nieuwe producten.

Sensory analysis | Consumer research | Training and consultancy

In het nieuws: doorgaans zijn kritische documentaires verboden in
China. Dat geldt niet voor Under the dome. Filmmaker (en moeder) Chai Jing laat zien hoe het Chinese dagelijks leven gebukt gaat
onder grote hoeveelheden smog. De Chinese overheid omarmt
zelfs de kritische documentaire in de strijd tegen vervuilende
bedrijven.

Wil jij je mening geven over
nieuwe voedingsmiddelen?
Meld je dan nu eenvoudig en
snel aan via
www.essensor.nl

Essensor B.V.
Rubensstraat 215A | 6717 VE Ede
T. 0318 - 452 222 | E. consumenten@essensor.nl

WAAR
Rubensstraat 215A, tegenover CineMec
in Ede, nabij de A12.
Direct na afloop ontvang je een ruime
vergoeding in de vorm van een VVV-bon.

VOOR MEER INFORMATIE
WWW.ESSENSOR.NL
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in memoriam
René Brookman
Het bericht dat
René Brookman
was overleden,
heeft ons eind
vorige week
overvallen.
Een paar dagen
daarvoor had
René gehoord dat hij ongeneeslijk
ziek was, maar dat hij zo snel aan
zijn einde zou komen, had niemand
verwacht.
René is sinds september 1982 bij de
universiteit werkzaam geweest. Zijn
start was bij de vakgroep veevoeding, maar al gauw kwam hij terecht
bij het bureau buitenland, waar hij
15 jaar gewerkt heeft, en daarna bij
de afdeling studentenzaken en het
studenten service centrum.
René heeft in die jaren diverse functies gehad. Hij heeft honderden buitenlandse studenten geholpen om in

Wageningen te komen studeren. Regelmatig kwam het voor dat net gearriveerde studenten op de afdeling
kwamen om kennis maken met die
meneer Brookman die hen zo goed
geholpen had met de voorbereiding
van hun studie aan onze universiteit. Aan de balie heeft hij duizenden studenten geadviseerd over allerlei administratieve problemen.
Als medewerker afstuderen was hij
niet alleen voor studenten, maar ook
voor veel stafleden een centraal aanspreekpunt.
René was een zeer bekend persoon
binnen onze universiteit, niet alleen
door alle werkcontacten, maar ook
door zijn persoonlijkheid. Hij was
een levensgenieter, die volop genoot
van alle goede dingen des levens en
daar rond voor uit kwam. Diezelfde
vrolijkheid en gulheid zag je ook terug in zijn relaties met collega’s. We
hebben veel gelachen met hem en
genoten van de smakelijke anekdotes die hij opdiste. Het betekende
ook dat hij zeer toegankelijk en be-

mededelingen

hulpzaam was, zowel naar collega’s
als naar studenten. Zelden heeft iemand tevergeefs een beroep op hem
gedaan. Soms kon je hem horen
brommen op mensen die niet volgens de afgesproken regels handelden en daardoor allerlei administratieve problemen veroorzaakten,
maar dan zette hij vervolgens snel
de knop om en hielp de situatie op
te lossen.
Omdat het einde zo plotseling is gekomen, zullen we nog erg aan de
nieuwe situatie moeten wennen. Dat
voelt niet gemakkelijk. We hebben
in René een dierbare collega verloren.
We wensen Arie en de familie en
vrienden veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

International Students Summit
(ISS)
Every MSc- and 3rd year BSc-student at the WU is invited to apply
for the position of student representative to the ISS organized by the
Tokyo University of Agriculture
(TUA) in Tokyo, October 1-2, 2015.
All costs of participation will be covered by TUA. The theme of the
summit is: “Students taking actions
in innovative approaches to build
local resilience and promote awareness to global challenges”. If you’re
interested, send your application
letter including the abstract of your
intended paper (maximum 400
words) to: wim.heijman@wur.nl.
Deadline: April 15.

Jos van Kroonenburg
Hoofd Studenten Service Centrum

2nd WPC PhD Symposium
Are you a PhD interested in learning
and collaborating with your colleagues from across Wageningen departments? If so, you are invited to
attend the Wageningen PhD Council

Voor wie een persoonlijke afscheidsboodschap wil schrijven ligt er een
gedenkboek in de hal van Forum in de
buurt van de receptie.

See you soon!
opent nieuwe werelden

Phd celebrations • Drinks • Buffet • or just to eat

www.h41.nl
0317 421715

resource-eetcafe h41 141124.indd 1

Erg zinvol, die feedback
op mijn publicatie!

Laan der Verenigde Naties 150
www.cinemec.nl / 0900 - 32124-11-14
0 321

Film

Film

17:00

Kunst in CineMec

Gratis inloopspreekuur van de Editing Desk:
elke dinsdag van 10.00 tot 13.00 uur

De Editing Desk is onderdeel van de vertaalservice

www.wageningenUR.nl/into
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(WPC) PhD Symposium on May 6th!
This year’s theme is “Connecting
Ideas, Combining Forces”, with Louise Fresco as the keynote speaker.
Sessions will include presentations,
and pitch-and-panel discussions.
Registration is now open for attendees and presenters alike.
INFO: WWW.WAGENINGENUR.NL/EN/EDUCATIONPROGRAMMES/PHD-PROGRAMME/SERVICES/
WAGENINGEN-PHD-COUNCIL.HTM

agenda
donderdag 12 maart t/m woensdag
25 maart

FILMS VOOR STUDENTEN
Filmhuis Movie W vertoont vijf
films. Il Capitale Umano is een stijlvolle whodunnit waarin een ongeluk twee families verbindt. Om de
Wereld in 50 Concerten volgt het jubilerende Concertgebouworkest. Of
Horses and Men is IJslands absurdisme over parallellen tussen paard
en mens. Timbuktu verhaalt van het
woestijnleven na de komst van islamfundi’s. In Order of Disappea-

rance is een crime-komedie in de
Noorse sneeuw.
WWW.MOVIE-W.NL

donderdag 12 maart

LUNCH DEBAT PROVINCIALE
VERKIEZINGEN 2015, 12.30-13.15
Op 18 maart vinden de provinciale
verkiezingen plaats. Weet jij al op
wie je stemt? De Boerengroep nodigt verschillende te kiezen partijen
uit om te vertellen over hun partijprogramma met speciale aandacht
voor de landbouw en natuur. Kom,
luister en vraag raak naar/aan: SP
(ovb) & Partij voor de dieren (ovb).
Locatie: Forum C103
woensdag 18 maart, 19.30 uur

LEZING: “KOEIEN ETEN GRAS!”
Steeds meer koeien zien geen vers
gras meer. Vers gras wordt vervangen door soja, granen en mais. Kuilvoer krijgen de koeien nog wel. Tijdens deze lezing willen we de positieve eigenschappen van gras benadrukken. Is het mogelijk koeien
enkel gras, hooi (en kuil) te geven

zonder desastreuze financiële gevolgen? Met: Frens Schuring (Adviseur kringlooplandbouw), Imke de
Boer (Animal Production Systems/
WUR) en Peter Takens (Pure Graze).
Locatie: Forum, C213
Vrijdag 20 en zaterdag 21 maart

KLUSSEN VOOR 33E
LEEFFESTIVAL TIJDENS NLDOET
Help mee met de voorbereiding van
het jaarlijkse straattheaterfestival
(LEEFfestival). Je kunt knotbomen
knotten, woeste bramen wat indammen, straatstenen zichtbaar en parkeerbaar maken; heksenbezems maken, voorbereiden van het grote letterspel dat i.s.m. het Wagenings
schrijverscollectief wordt gespeeld.
Tijdstip vrijdag 10-17 uur; zaterdag
11-17.00 uur.
Locatie: Decoratelier Lawickse Allee
73, Wageningen.
OPGAVE VIA: WWW.NLDOET.NL (ZOEK OP “LEEFFESTIVAL”)

zaterdag, 21 maart, 8.30 - 17.00 uur

FEED&FARM EXCURSION
Dit keer gaan we naar Coppens diervoeding in het zuiden van Nederland waar voeding voor varkens en
kippen wordt gemaakt. De excursie
omvat een rondleiding door de fabriek en een interactieve discussie.
Daarna volgt een bezoek aan een
volwaard vleeskuikensbedrijf en
een normaal-snelgroeiend vleeskuikensbedrijf. Wil je mee? Schrijf je
dan snel in want vol=vol! Prijs: € 5.
Inschrijven: st.boerengroep@wur.nl
Deadline indienen: één week voor
verschijningsdatum (max. 75
woorden). Mail: resource@wur.nl

Promoveren?
All-inclusive luncharrangement voor € 11,00 per
persoon (vanaf 20 personen):
• Indiase currysoep (v)
• Mexicaanse quesadilla’s (v)
• Verschillende soorten sandwiches
• Couscoussalade met geroosterde groenten en feta (v)
• Koffie/thee/melk/sapjes
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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

The honest Dutch
Before my trip back home in October 2013, when I was in Wageningen as an exchange student, I
decided to buy some tulip bulbs as a present for my parents, so I went shopping at the Oude Tol
garden centre.

After shopping successfully, I returned home happy. Suddenly, I realised I had left my wallet at the
garden centre. I cycled like the wind, and searched all along the route I had taken through the
centre. I was horrified because inside the wallet I had a lot of money (900 euros) that I was saving
for a laptop, as well as my bankcards. I nearly lost all hope when I came to the cash desk, as it was
closed. Finally, I got to the information point. The lady behind the desk started asking me
questions, as if it was a quiz: the colour of my wallet, how much money was in it and so on. I
thought they’d contact me if they found it. But it turned out the lady was identifying whether I
really was the owner of the wallet. She asked for my name and surname and she looked at me and
the photo on my WUR card for a long time. She said I was not the man in the photo as I had long
hair when it was taken, but with a smile she took my wallet from their lost & found safe. I was very
happy and asked her how I could show my appreciation. However, she refused any token of
thanks. Unfortunately, if you lose your wallet in Uzbekistan, you probably won’t see it again. At
best you might find your wallet but without any money in it. What I want to say is that Dutch
people are very kind and honest. Olimkhuja Askarov, MSc Integrated Water Management, from Uzbekistan
Do you have a nice anecdote about your experience of going Dutch? Send it in! Describe an encounter
with Dutch culture in detail and comment on it briefly. 300 words max. Send it to resource@wur.nl
and earn fifty euro and Dutch candy.

EERLIJKE
NEDERLANDERS
Tevreden kwam Olimkhuja
Askarov thuis van het
tuincentrum. Tot hij
besefte dat hij zijn portemonnee verloren had,
met daarin 900 euro
cash. Als de wind fietste
Olimkhuja terug naar het
centrum. Daar stelde de
dame aan de informatiedesk hem allerlei vragen
over de portemonnee.
Blijkbaar om te identificeren of Olimkhuja echt de
eigenaar was, want ze
vond hem niet lijken op
de foto in de portefeuille.
Ze was overtuigd en gaf
hem zijn beurs terug.
Wat een eerlijke Nederlanders.

