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>> DOROTHEE + SCHAPEN
Dorothee Becu, technisch beheer website, Communication Services

‘Elk hok is een tafereeltje’
Eigenlijk was ze vroedvrouw, de afgelopen paar weken.
Dorothee Becu, parttime schapenhoudster in de Betuwe,
zette zo’n 200 lammeren op de wereld. Levend in haar caravannetje tussen de schapen in de stal. ‘Twee uur op, twee
uur af.’ En dan overdag gewoon weer websites van WUR in
de lucht houden. En dan te bedenken dat ze eigenlijk plantenveredelaar is. ‘Ik ben van alle markten thuis.’ RK / Foto:
Guy Ackermans
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Nu de mobiele eenheid het Maagdenhuis heeft ontzet, is de malaise bij de Universiteit van Amsterdam nog niet voorbij. De hoofdstedelijke universiteit kampt met
tekorten die na dit jaar zijn opgelopen tot 83 miljoen euro. Daarom moet de UvA
fors bezuinigen. Vooral de faculteiten Geesteswetenschappen en Rechtsgeleerdheid geven te veel geld uit. Toevallig zitten daar ook de meeste predikers van de
Nieuwe Universiteit. Hier lopen de roep om meer democratie en transparantie en
de wens om bezuinigingen af te wenden dus gelijk op.
De UvA wil een nieuwe campus bouwen in Amsterdam en heeft tientallen miljoenen euro’s geleend voor nieuwe gebouwen. Mede daarom gaat de huur voor de
onderzoeksgroepen nu omhoog. Dit komt ons bekend voor – ook in Wageningen
liep de ontwikkeling van de campus gelijk op met een forse stijging van de
m2-prijzen. De UvA is nog een van de weinige universiteiten zonder campus.
In China staan nog een paar campussen leeg en die worden op gezette tijden aangeboden aan westerse universiteiten. Zo krijgt de universiteit in Groningen een
campus in de schoot geworpen in de Chinese havenstad Yantai – eentje waar
Wageningen voor bedankte. Maagdenhuis, word wakker. De nieuwe universiteit
staat in China.
Albert Sikkema

>> Sterke mannen gaan dwergwerpen | p.26
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GRONINGEN KRIJGT CHINESE CAMPUS
DIE WAGENINGEN AFWEES

De Rijksuniversiteit Groningen
trekt in een enorme leegstaande
campus in de Chinese stad Yantai.
Vier jaar geleden kreeg Wageningen deze campus al eerder aangeboden door de Chinese Agricultural
University (CAU), maar onze universiteit zag er vanaf.
Groningen maakte eind maart
bekend een campus in China te
starten om daar zo’n tienduizend
studenten op te leiden. De RUG
werkt daarbij samen met de Chinese Agricultural University (CAU), die
tien jaar geleden een campus liet
bouwen in de stad Yantai, maar
daar nooit gebruik van mocht maken. Groningen gaat de kant-en-klare campus (110 hectare groot) nu invullen. Er zullen vooral techniekopleidingen worden aangeboden in
Yantai, ‘maar landbouw en agribusiness is ons niet vreemd’, zegt
woordvoerder Gernant Deekens.
De Wageningse universiteit kijkt
met belangstelling naar de Groningse campus in China. Vier jaar geleden benaderde de CAU Wageningen
UR ook om de campus in Yantai
over te nemen, zegt Xiaoyong
Zhang, business developer voor Wageningen UR in China. Wageningen
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• Groningse wetenschappers
worden ingevlogen.
• Wageningen kreeg deze
maand ook campusaanbod.

UR zag daar toen vanaf. Daar waren
twee redenen voor, vertelt Huub
Loffler, directeur van Wageningen
International. Ten eerste had het
bestuur twijfels of ze de onderwijskwaliteit op een hoog peil kon krijgen op zo’n campus in China en ten
tweede paste de campus niet in de
strategie van Wageningen UR. In
die strategie kiest het bestuur voor
afstandsonderwijs en MOOC’s in
plaats van fysieke aanwezigheid in
opkomende kenniseconomieën.
Groningen wil uiteindelijk 7000
bachelorstudenten, 2.500 masterstudenten en 500 promovendi opleiden in China. Per opleiding moeten er een of twee wetenschappers
overkomen uit Groningen die, aan-

gevuld met internationale staf, de
opleidingen gaan aanbieden, verwacht de woordvoerder. Groot voordeel is dat alle bacheloropleidingen
in Groningen al in het Engels worden aangeboden.
Het bestuurlijke traject om te komen tot de campusdeal duurde
slechts zes weken, zegt Deekens.
‘We kregen de campus in de schoot
geworpen.’ Eerder besloot de Universiteit van Dublin samen met de
CAU de campus te beheren, maar
na een bestuurswissel in Dublin zag
de Ierse universiteit daar eind 2014
alsnog van af.
Wageningen UR kreeg deze
maand opnieuw een aanbod van
een Chinese universiteit om een

Links: www.ukrant.nl/magazine/
yantai-nederlands

om zich in hun latere loopbaan te
onderscheiden. Bovendien sloten
niet alle goedgekeurde minors aan
bij de behoeftes van studenten.
‘Dat minorlabel bleek heel belangrijk voor studenten, dat hebben
we onderschat,’ aldus onderwijsdirecteur Tiny van Boekel. ‘We vertrouwen er op dat de examencommissies goed inschatten of de gekozen pakketten voldoende diepgang

en samenhang hebben.’ Tien vaste
minors zullen nu overigens van de
lijst verdwijnen omdat ze te weinig
studenten trekken. Veel gekozen individuele minors tot vaste minor
promoveren, is vooralsnog niet mogelijk, omdat het OWI daar geen
zicht op heeft. Van Boekel: ‘Het initiatief daarvoor moet vanuit de leerstoelgroepen en/of opleidingscommissies komen.’ LvdN

campus te openen, maar vermoedelijk slaat de raad van bestuur ook
dat aanzoek af. Volgens ‘onze vrouw
in China’, Xiaoyong Zhang, zijn er
meer kansen voor DLO dan de universiteit in China. ‘DLO kan interessant contractonderzoek afsluiten
met Chinese bedrijven en organisaties op het gebied van tuinbouw,
fokkerij en voedselveiligheid. Om
meer contracten in interactie met
Chinese opdrachtgevers te krijgen,
helpt het om daar fysiek aanwezig te
zijn.’ Maar daarvoor hoef je geen
campus te starten, is de conclusie in
Wageningen. AS

EIGEN MINOR BLIJFT OP DIPLOMA
• Waarde minorlabel is
onderschat.

Een door studenten zelf samengestelde minor mag als officiële minor op het diploma blijven staan.
Dat heeft het OWI-bestuur besloten op aandringen van de studentenraad.
RESOURCE — 16 april 2015

Vorig jaar wilde de universiteit
paal en perk stellen aan de wildgroei van deze individuele minors.
Het zou voor verwarring zorgen bij
werkgevers en het was onduidelijk
of de kwaliteit van het vakkenpakket voldeed. Alleen de ‘vaste’ minors
mochten het label minor dragen.
De studentenraad kwam in opstand, omdat de ‘vrije minor’ voor
studenten juist een mogelijkheid is
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SPORTKAART MOGELIJK 20 EURO DUURDER
• Universiteit bouwt tweede
sporthal ondanks financieel
zwaar weer.

De bouw van de tweede sporthal
gaat door. Dat heeft de raad van bestuur besloten. De exploitatie van
de hal past echter niet in de jaarlijkse begroting van de universi-

teit. Daarom wordt gezocht naar
alternatieve manieren om de hal te
financieren. Zo denkt de universiteit bijvoorbeeld aan crowdfunding.
Ook overweegt het bestuur de
prijs van de sportkaart te verhogen.
Voor het komende collegejaar zou
dat gaan om een verhoging van 10
euro, omdat de tweede sporthal pas
eind 2015 klaar is en er dus maar

een half jaar gebruik van wordt gemaakt. Voor het collegejaar 20162017 zou er dan nog eens een tientje
bij komen. Gelet op de prijzen bij
andere universiteiten ‘betekent een
verhoging naar 94 euro per jaar nog
steeds een zeer gunstige prijs-kwaliteitverhouding’, aldus de universiteit.
De studentenraad heeft instemmingsrecht op het onderwerp, wat

©OLUMN|STIJN

kort
>> HARDLOPEN

>> BEZUINIGEN

De Veluweloop telt dit jaar vijf in plaats
van vier vrouwenetappes. De mannen lopen een etappe minder. Met die wijziging geeft de organisatie van de estafetteloop gehoor aan de wens van veel
deelnemende ploegen. De elfde etappe
van Oostereng naar Nieuwland, met aan
het slot de klim naar de top van de Wageningse Berg, wordt nu voor het eerst
door vrouwen gelopen. Ook de daaropvolgende laatste etappen naar sportpark
De Bongerd is dit jaar een vrouwenetappe. Met de wijziging haakt de Veluweloop in op de trend dat steeds meer
vrouwen hardlopen. De 35-ste editie van
de Veluweloop wordt op zaterdag 12 september gehouden. De inschrijving is al
geopend. RK

Het Varkens Innovatie Centrum (VIC) in
Sterksel moet zwaar bezuinigen. Het innovatiecentrum van Wageningen UR
heeft te kampen met teruglopende opdrachten uit de varkenssector door het
wegvallen van het productschap. Bijna
de helft van de 18 personeelsleden wordt
ontslagen. In de meeste gevallen gaat
het om het niet verlengen van tijdelijke
contracten. De belangrijkste oorzaak van
de ontslagen is het wegvallen van de financiering uit de varkenssector. Het
wegvallen van private onderzoeksopdrachten leidt ook tot minder overheidsgeld uit de topsector Agri&Food. Zie ook
pagina 12 en 13. AS

Veluweloop emancipeert

betekent dat de universiteit de plannen niet kan doorzetten zonder
goedkeuring van de raadsleden. Volgens woordvoerder Sander Schalkx
staat de raad niet afwijzend tegen
een verhoging van de sportrechten,
maar hebben ze nog wel vragen. ‘We
willen onder andere weten waar het
geld specifiek voor gebruikt gaat
worden en of medewerkers ook
gaan meebetalen.’ LvdN

VIC Sterksel snijdt in personeelsbestand

>> DLO-CAO

700 Handtekeningen voor betere cao
Ruim 700 medewerkers hebben een oproep ondertekend voor een betere cao
voor DLO-medewerkers. Op donderdagochtend 16 april overhandigen de vakbonden alle ondertekende briefkaarten
aan Tijs Breukink, het verantwoordelijk
lid van de Raad van Bestuur. Het uitdelen van briefkaarten was de eerste vakbondsactie sinds het stuklopen van de
cao-onderhandelingen in december
2014. De bonden hopen Wageningen UR
te dwingen tot een beter loonbod dan de
1,9 procent salarisverhoging die op tafel
ligt. DLO en vakbonden onderhandelen
al zo’n twee jaar over een nieuwe cao en
het overleg zit momenteel muurvast.
RR

Kooi-experiment
Glimlachend kijkt ze de zaal in. Ik glimlach terug. Haar stem
klinkt streng en aardig tegelijk. ‘En dan hier de voorlopige resultaten van het kooi-experiment.’ Ik observeer de afstandsbediening van de PowerPoint, ze rolt het apparaatje subtiel door
haar handpalm. Mijn hartslag stijgt, ik droom weg.
Opnieuw zie ik mezelf in dat tarweperceel. Een waterig zonnetje onderbreekt een gure wind. Rillend bekijk ik mijn doorweekte formulier. Het protocol laat geen alternatieven toe:
nog vijf dagen. ‘Ik begin vast aan de kooi’, roep ik, ‘zou jij de
bladluizen daar ook nog even willen tellen?’ Jorge, een boomlange Spaanse student kijkt me uitdrukkingsloos aan. Een
nieuwe regenbui klettert naar beneden. ‘Mamamama-mag
iiik heelll e-even in de auto zitten’, trilt hij zachtjes.
Even later zit hij rillend in een loeiheet transportbusje dat ik
zo snel mogelijk richting Wageningen stuur. Ik schaam me
diep. Hij vertelde vanochtend al dat ‘ie niet lekker was en ik
heb ‘m letterlijk gezegd zich niet aan te stellen. Wat erg. Tegelijkertijd inspecteer ik mijn horloge. Nog een half uur naar
Wageningen, dan terug. Daarna nog één perceel alleen afwerken. Ja, dat moet precies lukken. Toch?
Net voor tienen ’s avonds rond ik mijn laatste perceel af. Het
schemert. Ik lach en zucht. Nog een paar weken elke dag
doorwerken, dan zit het zwaarste deel van dit experiment er
weer op. Ach, gelukkig ben ik niet de enige. Deze proef wordt
in nog zes andere landen uitgevoerd.
‘Klik’, de postdoc die de data van ons
gezamenlijke experiment heeft geanalyseerd, vervolgt haar presentatie.
‘Kijk, die resultaten zijn dus niet significant. Dus, dat kooi-experiment
laten we bij dezen vervallen.’

Stijn van Gils (28) doet
promotieonderzoek naar
ecosysteemdiensten in de
landbouw. Maandelijks
beschrijft hij zijn worsteling
met het systeem wetenschap.
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VAN ARENDONK VERTREKT
NAAR HENDRIX GENETICS
• Vakgebied bleef lonken.
• Solliciteren op rectorsfunctie
was geen optie.

Hij leek de gedoodverfde opvolger
van Martin Kropff, Johan van
Arendonk. Maar de hoogleraar Fokkerij en Genetica vertrekt naar fokkerijorganisatie Hendrix Genetics.
Van Arendonk (56 jaar) wordt per
1 januari 2016 hoofd R&D en lid van
het managementteam van Hendrix
Genetics, een van de leidende fokkerij-organisaties in de wereld. ‘Een
geweldige uitdaging’, zegt Van
Arendonk. ‘Het vakgebied van fokkerij en genetica blijft me boeien.
Dit is een uitgelezen kans om door
te gaan in mijn vakgebied. Niet als
inspirator van nieuwe ideeën als
hoogleraar, maar om de kennis toe
te passen in de praktijk.’ Van
Arendonk kende het bedrijf Hendrix Genetics al goed als een van de
initiatiefnemers van Breed4Food,
de onderzoeksamenwerking tussen
zijn groep en vier fokkerijbedrijven.
Was je klaar als hoogleraar?
‘Je bent nooit klaar als hoogleraar,
maar ik heb er altijd iets naast ge-

daan sinds ik in 2001 hoogleraar
Fokkerij en Genetica werd. Vrij snel
daarna werd ik directeur van de onderzoekschool WIAS en de laatste
vijf jaar was ik Dean of Science van
de universiteit. Vorig najaar heb ik
zaken op een rijtje gezet en geconcludeerd dat voor mij een link met
het vakgebied cruciaal is. Ik heb
toen de functie van Dean of Science, op eigen verzoek, niet vier,
maar met één jaar verlengd.’
We dachten dat je rector ging
worden...
‘Ik vind het mooi dat mijn naam
wordt genoemd als opvolger van
Martin Kropff, dat zie ik als een
blijk van waardering. Het is een
mooie baan bij een prachtige instelling, maar het zou betekenen
dat ik afscheid moest nemen van
mijn vakgebied. Je kunt niet rector
worden en daarnaast actief betrokken blijven bij je vakgebied, dus viel
die optie af.’
Hoe kwam de nieuwe baan tot
stand?
‘Ik wist dat Hendrix Genetics op
zoek was naar een opvolger voor de
R&D-directeur. Afgelopen najaar
heb ik in een gesprek laten vallen:

hebben jullie aan mij gedacht?
Daarna hoorde ik een tijd lang
niets, maar na de jaarwisseling zijn
we over de functie gaan praten en
op Goede Vrijdag zijn we tot een akkoord gekomen. Ik heb er een heel
goed gevoel bij. Hendrix Genetics is
een wereldspeler op het gebied van
fokkerij, met veel buitenlandse vestigingen en kennis. In mijn nieuwe
functie zit ik één week per maand
in het buitenland, om te overleggen
met de R&D-mensen en de klanten
daar. De Nederlandse bedrijven
hebben een heel sterke positie in
de mondiale fokkerij. Ik hoop een
bijdrage te leveren aan het versterken van die positie en aan de verduurzaming van de veehouderij in
de wereld.’
Johan van Arendonk studeerde in
1982 af in de Dierwetenschappen in
Wageningen. Drie jaar later promoveerde hij cum laude aan de universiteit, waarna hij in dienst trad bij de
vakgroep Veefokkerij. In 2001 werd hij
hoogleraar Fokkerij en Genetica. Hij
publiceerde ruim driehonderd wetenschappelijke artikelen in internationale peer-reviewed tijdschriften, is bijna 7000 maal geciteerd en begeleidde
74 promovendi. AS

BRUINVISSEN
BLIJVEN WEG
• Toppredator laat zich ineens
niet meer zien.

Er worden nauwelijks bruinvissen aangetroffen voor de Nederlandse kust. Dat is uitzonderlijk,
zegt IMARES-onderzoeker Mardik Leopold. Maar wat er gaande
is, weet hij niet.
‘Normaal komen er, zeker in
het voorjaar, iedere dag meldingen binnen van mensen die
bruinvissen hebben waargenomen. Dit jaar is het stil. Er spoelen ook bijna geen bruinvissen
aan, dus ze zijn er gewoon niet’,
zegt Leopold.
Het kan een tijdelijk dipje zijn,
maar het kan ook duiden op een
omslag in de zee. ‘Als deze toppredator wegblijft, dan is er iets
aan de hand. Maar wat? Dat is
heel lastig te achterhalen.’ Het
zou helpen als Leopold, die de
maaginhoud van aangespoelde
bruinvissen onderzoekt, een
drastische wijziging in het dieet
van de walvisachtige aantreft.
‘Dan is aanwijsbaar wat het probleem is’, zegt Leopold. Als bruinvissen bijvoorbeeld ineens nauwelijks nog wijting in hun maag
hebben, dan is er een duidelijke
aanleiding voor hun afwezigheid:
te weinig eten. Maar het kan ook
zo zijn dat heel veel kleine factoren de oorzaak zijn van het wegblijven van de bruinvis. Daar is
dan moeilijk de vinger op te leggen. Voorlopig kan Leopold er
niet veel zinnigs over zeggen,
want er spoelen domweg geen
bruinvissen aan, dus kan hij ook
geen onderzoek doen naar hun
maaginhoud. KG
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Meer nieuws dagelijks
op resource-online.nl
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• Monsanto ook aanwezig.
• Vraag naar vervolgsessie.

In een volgepropt zaaltje in Forum
discussieerden Greenpeace en
Monsanto op 8 april met studenten over gentech-gewassen, duurzaamheid, monoculturen en de
markteconomie. Is de tijd rijp voor
klimaat-gmo’s?
Het onderscheid tussen genetisch gemodificeerde gewassen
(gmo’s) en klassiek veredelde gewassen is gekunsteld, vond de Wageningse econoom Justus Wesseler bij
het begin van het debat over ‘gmo’s
voor duurzame ontwikkeling’. ‘Nu is
de risicoanalyse voor gmo’s veel uitgebreider dan voor gangbare gewassen. Je kunt de risicobeoordeling beter baseren op het gevolg van de ingebrachte eigenschap dan op de
techniek.’ Anderhalf uur later trok

NEONICOTINOÏDEN

Wie? Hoogleraar Natuurbeheer Frank Berendse
Waarom? Schreef mee aan
kritisch rapport over het
gebruik van neonicotinoïden
Wat? Berendse was op Radio 1 en het NOS-journaal,
stond paginagroot in de
Volkskrant, Trouw, NRC en
NRC Next en mocht uitvoerig zijn verhaal doen bij
Vroege Vogels.

een biologische teler in het publiek
precies dezelfde conclusie. ‘Moeten
we gmo’s niet gaan beoordelen op
doel en noodzaak, aan de hand van
duurzaamheidscriteria?’
In de tussentijd had Herman van
Bekkem van Greenpeace uitgelegd
dat de milieuorganisatie tegen alle
gmo’s is, ongeacht hun doel en toepassing, en had Peter Metz van Monsanto verteld dat gmo’s een van de
hulpmiddelen is om meer monden
met minder land en water te kunnen
voeden. Overigens was dat een primeur: voor het eerst nam Monsanto
deel aan een gmo-discussie.
Moeten we onderscheid maken
tussen ‘slechte’ gmo’s, zoals de herbicide-tolerante mais van Monsanto, en ‘goede’ gmo’s die de afhankelijkheid van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest juist verminderen, vroeg een deel van het
publiek. Wesseler kon enkele van
deze ‘klimaat-gmo’s’ opnoemen, zo-

FOTO: MELISSA DE RAAIJ

VEEL ANIMO VOOR GMO-DEBAT

als graanrassen die goed tegen waterschaarste kunnen en gmo’s die
de biologische stikstofbinding bevorderen. Metz wees op een Monsanto-project in de Sahel om aangepaste rijst te ontwikkelen. Maar dan
wees Van Bekkem weer op de sociaal-economische gevolgen van de
huidige gmo’s, waarbij Braziliaanse
ondernemers hun uitgestrekte gmosoja-velden met het vliegtuig inzaai-

en, wat ten koste gaat van de biodiversiteit en de kleine boeren.
De organisatoren, stichting RUW
en de jongerenorganisatie van
Groen Links, vonden het belangrijk
dat zowel Monsanto als Greenpeace
wilden deelnemen aan een debat
over duurzame gmo’s. Gelet op de
grote opkomst – zo’n 180 studenten
- en het luide applaus smaakt dit
naar meer. AS

Hoe waren de reacties?
‘Collega-wetenschappers vonden het een uitstekend en objectief rapport. De industrie
vond het, als verwacht, bevooroordeeld en
niet objectief. Neonicotinoïden vertegenwoordigen een miljardenomzet. Ze zullen er
alles aan doen om onze argumenten te ontkrachten. Belangrijk is dat staatssecretaris
Sharon Dijksma nu heeft gezegd dat ze het
Ctgb kritisch naar de toelating van deze middelen laat kijken.’
Het rapport laat toch maar één conclusie toe:
verbieden?
‘Wij zeggen niet dat neonicotinoïden verboden moeten worden. Dat is niet onze rol.
Maar het Ctgb moet met goede argumenten
komen om deze middelen te blijven toestaan. Ik denk niet dat dat mogelijk is.’
En in Europa?
‘Het rapport is op verzoek van de EU gemaakt door de gezamenlijke Academies van
Wetenschappen. Ik zat daar namens ons
land in. De EFSA, de Europese Voedsel- en
Warenautoriteit, stelt nu een advies opstellen op voor de Europese Commissie op basis
van ons rapport en de (geheime) gegevens
die door de industrie worden aangeleverd.’
RK
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HOEVEEL HITTE KAN EEN WOONWIJK VERDRAGEN?
• Nieuwe methode meet
hitte-gevoeligheid van de
omgeving.
• Risico op sterfte geeft
gewicht aan hitteprobleem.

Een doorsnee-Nederlander gedijt
het best bij 16,5 graad Celsius. Bij
die temperatuur is de sterfte het
laagst. De hittegolf van 2006 leverde in ons land duizend extra sterfgevallen op. Dat is goed voor een
vierde (!) plek op de lijst met natuurrampen die dat jaar wereldwijd de meeste doden veroorzaakte. De dagelijkse sterfte ligt tijdens
hittegolven in Europa tot 30 procent hoger dan op andere dagen.
Toch wordt hitte-problematiek
niet erg serieus genomen. Wij houden wel van een beetje warmte.
Hitte heeft een imagoprobleem.
En dat komt mede doordat tot nu
toe nog niet objectief kon worden
vastgesteld wanneer hitte een probleem is. Samen met het KNMI en
ingenieursbureau Witteveen + Bos
heeft de leerstoelgroep Meteorologie en Luchtkwaliteit van Wageningen Universiteit daar een oplossing voor bedacht.

Een nieuwe methode legt de
hittegevoeligheid van een wijk of
stadsdeel vast in een cijfer, een zogeheten Urban Climate Index. Die
geeft in één oogopslag aan of een
wijk in de gevarenzone zit of niet
en met welke maatregelen je alles
hittebestendiger kunt maken.
Door voor meer groen te zorgen
bijvoorbeeld. De methode is gebaseerd op de enige echte objectieve
en makkelijk beschikbare maat-

staf voor welbevinden die er is: het
sterftecijfer.
Sterfte vormt de top van een piramide aan kwalen en ongemak
die wordt veroorzaakt door hitte
en luchtverontreiniging. Dat gezamenlijke ongemak is moeilijk te
meten, maar sterfte niet. De wetenschappers legden bovendien
een verband tussen hitte en de fysieke structuur van een wijk in de
zin van de hoogte van de gebou-

wen, de breedte van de straten, de
hoeveelheid groen en water.
Al die grootheden bepalen samen hoe heet het op warme dagen
wordt in een stad. Gert-Jan Steeneveld (WU) en projectleider Ronald
Groen (Witteveen + Bos) maakten
er een model voor. Gekoppeld aan
de (landelijke) sterftecijfers kan zo
per wijk een relatief risico worden
berekend om dood te gaan als gevolg van blootstelling aan hitte.
Dat risico is substantieel. Hittegolven in zeer versteende wijken verdubbelen de kans om dood te
gaan.
Is zo’n risico acceptabel? Die
vraag beantwoorden de onderzoekers door voor het gecombineerde
effect van hitte en luchtverontreiniging aan te sluiten bij de Europese norm voor risico op sterfte
door ozon. ‘Je kunt nu zeggen: deze wijk zit zoveel boven de grens
van wat toelaatbaar is’, legt projectleider Groen uit. ‘Die vraag
wordt nu voor het eerst beantwoord. Je kunt hittegevoeligheid
kwantificeren, wat het hanteerbaar maakt voor bestuurders. We
kunnen objectief aangeven of en
hoeveel maatregelen noodzakelijk
zijn.’ RK

KEUZEVRIJHEID LAAT PEUTERS GEEN GROENTE ETEN
• Meer keuze motiveert peuter
nauwelijks.
• Gewenning blijft de beste
strategie.

Peuters die mogen kiezen uit twee
groentesoorten eten iets meer
groente dan peuters zonder keuzemogelijkheid. Dat blijkt uit een
maaltijdexperiment in 70 huishoudens gedaan door Victoire de Wild,
promovendus bij Humane voeding.
De resultaten verschijnen binnenkort in het tijdschrift Apetite.
Twee- tot driejarigen eten dagelijks gemiddeld 34-38 gram groente, terwijl 50-100 gram wordt aangeRESOURCE — 16 april 2015

raden. Een op de vijf peuters haalt
dat streefgewicht. Voor ouders is
het lastig hun kroost meer spruitjes
en boontjes te laten eten. De voorkeur voor bittere groentesmaken is
niet aangeboren, maar wordt geleerd. Op grond van eerder onderzoek vermoedde De Wild dat keuzevrijheid zou helpen. ‘Meer keuze
zorgt dat de motivatie toeneemt. En
een gemotiveerd persoon vertoont
beter gedrag.’
Voor het experiment werden zeventig kinderen tussen de 2 en 5
jaar oud gevolgd. Verdeeld over
twaalf maaltijden aten ze erwten,
sperziebonen, wortels, bloemkool,
broccoli en snijbonen. ‘Voor zover
peuters groentes oké vinden, vin-

den ze deze groentes oké.’ De helft
van de groep mocht elke maaltijd
kiezen uit twee groentes, de andere
helft mocht dat niet. Na afloop wogen de ouders hoeveel de kinderen
hadden gegeten.
Ondanks het tegenvallende resultaat ziet De Wild perspectief.
Peuters die mochten kiezen, aten
iets meer groente (58 gram) dan
kinderen zonder keuzevrijheid
(49 gram). Een verschil dat te klein
was om toeval uit te sluiten. Maar
De Wild verwacht een groter effect
bij oudere kinderen. Zij zijn verder
in hun ontwikkeling, hebben minder moeite met kiezen en profiteren dus meer van keuzevrijheid.
RR

RAUWE BONEN

Net als kinderen eten ook volwassenen te weinig groente. Volgens de
aanbevelingen ‘moet’ iedereen dagelijks 200 gram eten. Het Nederlandse
gemiddelde blijft volgens de voedselconsumptiepeiling van het RIVM ver
achter. Jongeren tussen de 19 en 30
jaar eten gemiddeld maar 107 gram
(mannen) en 95 gram (vrouwen) per
dag. Senioren doen het weliswaar iets
beter, maar zelfs 50- tot 70-jarigen
eten slechts 126 gram (mannen) en
138 gram (vrouwen) per dag.

wetenschap << 9

SCIENCE CAFÉ:
FLUITEN VOGELS VOOR HUN PLEZIER?
• Het is een raadsel of vogels ervan
genieten hun lied te fluiten.
• Onderzoek in MRI-scanner kan meer
duidelijkheid geven.

Geniet een vogel ervan zijn lied te fluiten?
Het is een simpele vraag die extreem lastig
te beantwoorden is, zegt Marc Naguib,
hoogleraar Gedragsecologie
aan Wageningen Universiteit. Hij praat
erover tijdens het volgende Science Café
Wageningen.
In zijn onderzoek bestudeert Naguib
hoe vogels over langere afstanden communiceren. Mannetjesvogels zingen om
een territorium af te bakenen en vrouwtjes
te lokken. ‘Met ingewikkelde liedjes laten
vogels zien: ik ben hier slim genoeg voor,
ik ben fit.’ De schoonheid van die melodie
zorgt voor een vorm van seksuele selectie.
Onderzoekers van vogelzang kijken onder meer naar het repertoire – hoeveel
deuntjes kan een vogel fluiten. ‘Het is een
beetje alsof je een nummer van de Beatles
beoordeelt door het aantal noten te tellen’, zegt Naguib. Zelfs deze simpele methode levert inzichten op. Vogels met een
uitgebreid repertoire worden langer aangehoord door vrouwtjes en krijgen meer
nageslacht.
Deuntjes turven vertelt je natuurlijk
weinig over schoonheid, zegt Naguib,

maar dat betekent niet dat wetenschappers hier geen oor voor hebben. ‘Zij denken hier al sinds Darwin over na.’ Het
blijkt echter lastig die schoonheid wetenschappelijk te vangen. Moderne technologie helpt hierbij een handje. Zo nam Naguib een uur zang op van de Noordse nachtegaal en liet computers zoeken naar patronen. In een vervolgonderzoek hoopt hij
verschillen te ontdekken tussen de zang
van vogels die wel of geen vrouwtjes veroveren.
Het resultaat dat vrouwtjesvogels
mannetjes kiezen die ‘betere’ muziek maken, is natuurlijk geen bewijs dat deze
vrouwelijke luisteraars er ook van genieten. Dit is mogelijk wel te ontdekken
door vogels in de MRI-scanner te leggen,
zegt Naguib. Wanneer ze tijdens de scan
luisteren naar vogelzang, zie je welke hersengebieden geactiveerd worden. Als
hierbij het zogenoemde beloningscentrum oplicht, is het een sterke aanwijzing voor het genieten van muziek. ‘We
weten dat dieren positieve emoties kunnen ervaren’, zegt Naguib. ‘Het zou interessant zijn te ontdekken of dit te linken
valt aan hun vocalisaties.’ RR
Science Café, 30 april aanvang 19.45 uur in
Café Loburg
Zelf vogelgeluiden bestuderen?
http://thuisinhetveld.sovon.nl

VISIE <<
Octrooi verdringt kwekersrecht
Het Europees Octrooibureau accepteert octrooien op klassiek veredelde voedselgewassen. Dat is een flinke tegenvaller voor het kwekersrecht, vindt plantenveredelingshoogleraar Richard Visser.
Het Europees Octrooiverdrag verbiedt het octrooieren
van essentieel biologische processen, zoals het kruisen
van planten in de klassieke veredeling. Maar op de producten die daaruit voortkomen, zoals zaden en planten, kan volgens het octrooibureau wel octrooi worden
verleend. Visser is verbaasd over die uitspraak. ‘Ik had
verwacht dat de octrooirechtbank zou zeggen: nieuw
gevonden biologische processen in planten zijn geen
uitvindingen waarop je octrooi kunt aanvragen, dat zijn
ontdekkingen van iets dat al bestaat. Maar de juristen
van het octrooibureau oordelen dat biologische processen wel degelijk een uitvinding kunnen zijn. Maar de
uitspraak van het Europees Octrooibureau is slecht
nieuws voor het kwekersrecht en de uitwisseling van
materiaal en kennis tussen veredelaars.’
Waarom slecht nieuws?
‘Als een veredelingsbedrijf een nieuw tomatenras ontwikkelt onder het kwekersrecht, dan mogen concurrenten de tomaat verder veredelen om een beter ras te
ontwikkelen, vrij van kosten. Maar als dat een nieuw
ras is met geoctrooieerde kennis, dan moet je juist
eerst overeenstemming bereiken met de octrooi-eigenaar. Daarbij bestaat altijd de mogelijkheid dat de die
de licentie weigert of een heel hoog bedrag vraagt. Het
kwekersrecht staat dus haaks op het octrooirecht.’
Waarom krijgen octrooien dan de voorkeur boven
kwekersrecht?
‘Vroeger duurde het tussen de 5 en 15 jaar voordat de
concurrentie een beter ras had ontwikkeld; nu gaat dat
veel sneller. Tegenwoordig kan de concurrent jouw ras
nemen en binnen twee jaar de smaak of kleur zodanig
aanpassen dat hij een nieuw ras kan aanmelden. Dat is
natuurlijk wrang als dat is gebaseerd op een techniek
waar jij veel tijd en geld in hebt geïnvesteerd.’ AS

STELLING

‘When modern initiatives seek to rediscover
traditions, the pureness of the original tradition
is forgone since its spontaneity is lost for ever’,
Simona D’Amico, promoveert op 28 april in Wageningen

16 april 2015 — RESOURCE
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ZET DE HOND OP EEN WOLVENDIEET
• De hond is een carnivoor en
kan lang zonder eten.

De hond stamt af van de wolf, een
jager die soms dagenlang moet
vasten maar ook periodes van eten
in overvloed kent. Petfood-fabrikanten moeten rekening houden
met dit ‘oude dieet’ van de wolf,
stelt diervoedingsonderzoeker
Guido Bosch.
Jarenlang werd aangenomen
dat onze trouwe viervoeter een omnivoor (alleseter) was. Dat baseerden onderzoekers op verschillen in
de stofwisseling met de kat, een
echte vleeseter. Guido Bosch, onderzoeker bij de leerstoelgroep
Diervoeding, geeft nu een alternatieve verklaring voor dit verschil
tussen hond en kat in het British
Journal of Nutrition.
Hij deed literatuuronderzoek
naar het dieet en de leefwijze van
wolven en concludeert dat ze ook
carnivoren waren. Belangrijk verschil met wilde katten is dat wolven van grote prooidieren leven.
Dat betekent een afwisseling tussen overvloed en schaarste in voedsel. Ze hebben daarom een flexibele stofwisseling die zich hierop in-

stelt. Die aanpassingen aan ‘alles
of niets’ bezit de hedendaagse
hond nog steeds, aldus Bosch. Het
terugschroeven van de afbraak van
aminozuren is functioneel voor het
overleven van periodes van schaarste. Honden kunnen dan ook heel
goed zonder eten. Zo is er in 1912
een studie gepubliceerd waarin
een hond 117 dagen zonder eten
heeft overleefd en zijn er verhalen
van honden die 30 dagen lang in
een auto zaten opgesloten en dat
hebben overleefd.
Bosch adviseert niet om de
hond dan maar dagenlang geen
eten te geven, want dat is dierenkwelling. Wel stelt hij vast dat
bijna de helft van onze honden te
zwaar is. Die moeten op rantsoen.
‘Overgewicht is een van de grootste
welzijnsproblemen van onze honden en katten.’ De voorkeur van
honden voor vetrijk eten stamt mogelijk uit de ‘alles of niets’ leefwijze.
Tijdens de domesticatie van de
wolf, tussen de 17.000 en 13.000
jaar geleden, gingen de wolven het
afval dat achterbleef bij menselijke
nederzettingen eten. Ze pasten
hun menu aan en gingen beter zetmeel verteren. Ze veranderden van
jagers in een soort scharrelwolven,

stelt Bosch. Uit die periode stamt
mogelijk ook de vreemde gewoonte van honden dat ze poep eten. ‘In
de prehistorie was menselijke
poep mogelijk een belangrijke eiwitbron voor de wolf.’
De makers van hondenvoer
kunnen meer rekening houden
met het oude dieet van de wolf. Op
dit moment bevat het hondenvoer
vaak plantaardige vezels die de

groei van bepaalde darmmicroben
stimuleren. Een alternatief is om
de hond dierlijke ‘vezels’ (botten,
kraakbeen, pezen en haren) te geven. Daarmee boots je een deel van
het wolvenmaal na. Of een wolvenmaaltijd goed is voor de gezondheid van de hond, zou je moeten
uitzoeken, vindt Bosch. Hij pleit
voor een langjarig voedingsonderzoek onder honden. AS

OPNIEUW LAGE BIJENSTERFTE IN DE WINTER
• Derde winter op rij.
• Gemiddeld sterftecijfer bijna
10 procent.

De imkers in ons land verloren deze
winter maar een op de tien bijenvolken. Dat blijkt uit een telefonische enquête onder de imkers. De
‘quick scan’ is uitgevoerd door de
bijendeskundigen en studenten
van Wageningen UR en de bijenhoudersvereniging NBV. Het is voor
het derde jaar op rij dat de sterfte zo
laag is. ‘We zijn weer terug bij wat

RESOURCE — 16 april 2015

normaal is’, reageert onderzoeker
Tjeerd Blacquiere. ‘Tien procent is
oké, maar ik denk dat vijf procent
ook haalbaar is. Zelf zit ik op nul
procent.’ Blacquiere denkt en
hoopt dat het herstel een reactie is
op de manier van varroabestrijding
die vanuit Wageningen wordt gepropageerd onder de imkers. De
bijensterfte begon volgens Blacquiere omstreeks 2002/2003 als gevolg
van toenemende resistentie van de
varroamijten tegen de geijkte bestrijding. Sinds 2010/2011 adviseert
de Wageningse bijengroep een
nieuwe en eenduidige manier van

bestrijden. Sindsdien is de sterfte
afgenomen. Volgens Blacquiere
heeft die afname niets van doen
met de ban op een aantal toepassingen van neonicotinoïden in ons
land. ‘Die landbouwtoepassingen
van neonicotinoïden in het buitengebied zijn er bijna niet in ons land.
Dus daar kun je ook geen reactie op
verwachten. Zeker niet op dit moment. De ban werd vorig jaar van
kracht, het terugdringen van de bijensterfte zette al eerder in.
De telefonische enquête onder
de bijenhouders wordt jaarlijks gehouden om snel een indicatie te

hebben van de wintersterfte. Uit
het ledenbestand (6000 imkers)
van de NBV werden door loting
500 imkers gekozen. Ongeveer 200
van hen werden bereikt. De gemiddelde sterfte bedroeg 9,9 procent.
Zes van de tien imkers had geen
RK
sterfte.
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De discussie over genetische modificatie is weer
losgebarsten. Op 8 april debatteerden Greenpeace en
Monsanto in Forum over klimaatvriendelijke genetisch
gemodificeerde organismen. De belangstelling was zo
groot dat het publiek nauwelijks in de zaal paste.
Wat er gebeurde, lees je op resoure-online.nl.

REACTIES OP...

RESOURCE-ONLINE.NL
STUDENT DOET OPROEP VOOR TEGENPROTEST
‘MARCH AGAINST MONSANTO’ HEEFT BIOLOGIELES NODIG
De protestbeweging March Against Monsanto
ageert wereldwijd tegen genetische modificatie. Student Tom van den Hove ergert zich aan
de pseudowetenschap en onzin die de beweging de wereld in slingert. Wanneer de marsen op 23 mei weer plaatsvinden, wil hij een
tegengeluid laten horen.
‘De eerste keer dat ik over March Against Monsanto
hoorde, was na de Wageningse protestloop in
2013. In Wageningen keerde de rust snel terug,
maar in minstens vijf steden wordt dit jaar wederom een protestloop georganiseerd tegen onder
meer genetisch gemodificeerde organismen
(GGO’s) en het gebruik van pesticiden.
Hoewel de wetenschap duidelijk is over de claims

die de protestbeweging maakt, laat March Aginst
Monsanto telkens zien te hebben gespijbeld tijdens
de biologieles. Op zichzelf is dit geen ernstige zaak
– biologie is tenslotte niet voor iedereen weggelegd –, maar de beweging heeft aanhangers die de
gegeven adviezen blindelings opvolgen. De pseudowetenschappelijke beweringen verspreiden
zodoende een boodschap van angst en verwarring
onder leken. March Against Monsanto lijkt echter
vooral zelf niet thuis in de materie, en kan wel een
bijles gebruiken.
Zo zijn GGO’s niet gevaarlijker dan conventionele
gewassen. Hoewel de wetenschappelijke consensus
aantoont dat GGO’s veilig zijn, blijft March Against
Monsanto volhouden dat ze de oorzaak zijn van
kanker, onvruchtbaarheid
en geboorteafwijkingen.
Dit terwijl deze techniek
juist het aantal allergische reacties in de diabeteszorg drastisch heeft
verminderd en het vermogen heeft om blindheid en sterfte door vitamine A-tekort te
bestrijden.
Maar de meest kwalijke
kant van March Against
Monsanto is toch de houding ten opzichte van
ziekte. Mensen worden
soms ziek, en daar kunnen ze niks aan doen.

Volgens de activisten kan elke ziekte echter worden
bestreden met een goed voedingspatroon, en zijn
medicijnen niet de oplossing. Deze houding zorgt
dat mensen die al lijden, zich ook nog schuldig voelen over hun ziekte. Dat dit gebeurt bij griep is tot
daaraantoe. Maar de beweging neemt ook geen
blad voor de mond bij ernstige ziektes zoals kanker.
Dit zorgt ervoor dat mensen chemotherapie weigeren en het vertrouwen in de moderne geneeskunde
verliezen.
Ondertussen claimt March Against Monsanto dat al
haar beweringen op onderzoek zijn gebaseerd,
maar in de praktijk maakt de beweging fouten in
allerlei basiskennis. Wanneer ze onderzoek bespreken, maken ze geen onderscheid tussen in vitro
(buiten het lichaam, bijvoorbeeld in een petrischaal) en in vivo (binnen een organisme). Verder
zaait March Against Monsanto angst door individuele, slecht uitgevoerde onderzoeken te citeren,
zoals dat van Seralini en Carman, maar de wetenschappelijke consensus te negeren.
March Against Monsanto is een koppige brugklasser die nog veel te leren heeft. Voor deze biologieles zoek ik mensen die bereid zijn mee te helpen tijdens het tegenprotest op 23 mei. Steun me als je
vindt dat de wetenschap een stem verdient.’
Tom van den Hove, masterstudent Biologie
Facebook/MAMyths-NL
tom_achternaam@hotmail.com
Voor het artikel met referenties kijk op
https://tomachternaam.wordpress.com/

In 2013 liepen circa duizend actievoerders door Wageningen uit protest
tegen de activiteiten van agribedrijf Monsanto.
16 april 2015 — RESOURCE
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‘Ons loket naar
Wageningen’ zit
in de problemen
Het Varkens Innovatie Centrum van Wageningen UR in
Sterksel moet zwaar bezuinigen. Vorige week werd
duidelijk dat er voor 8 van de 18 mensen geen werk meer
is. Sinds de opheffing van het productschap financiert
het bedrijfsleven veel minder innovatieprojecten. De pas
opgerichte Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV)
moet het praktijkonderzoek gaan redden.
tekst: Albert Sikkema

‘D

it is ons loket naar Wageningen,
de vertaalslag van fundamenteel
onderzoek naar de praktijk.’ Zo
typeert onderzoeksmanager Victor
van Wagenberg van het Brabantse
bedrijf MS Schippers het Varkens
Innovatie Centrum (VIC) van Wageningen UR in
Sterksel. Hij reageert op het bericht dat het innovatiecentrum bijna de helft van het personeel
moet ontslaan vanwege afnemende opdrachten
in de varkenshouderijsector. Van Wagenberg
maakt zich zorgen.
‘Sterksel vervulde die vertaalslag goed. De
varkenshouderij moet blijven innoveren. Dit
innovatiecentrum kunnen we niet missen.’
MS Schippers uit Bladel is een middelgroot
bedrijf dat apparaten en diensten levert aan de
agrarische sector. Het bedrijf is samen met zestig andere mkb-bedrijven partner van het VIC.
Voor 500 euro per jaar krijgen de bedrijven een
serie netwerkbijeenkomsten waarin Wageningse
onderzoekers en collega-bedrijven kennis overdragen. Een leuk zakcentje voor het praktijkcentrum, maar het staat niet in verhouding tot het
onderzoeksbudget van het productschap Vee en
Vlees. Maar dat productschap is vorig jaar opgeRESOURCE — 16 april 2015

heven en er is nog geen opvolger in de varkenssector die praktijkonderzoek financiert. Daarom
besloot ‘Sterksel’ vorige week het personeelsbestand in te krimpen.
Het VIC gaat terug naar een basisbezetting
van 7 fte, zegt bedrijfsmanager Han Swinkels.
Het centrum gaat minder innovatieprojecten
uitvoeren, waardoor er minder dierverzorgers
nodig zijn. Wel blijft het VIC inzetten op de functie van ontmoetingsplaats voor bedrijven, varkenshouders, wetenschappers, studenten en
maatschappelijke partijen. Jaarlijks trekt het
centrum zo’n achtduizend bezoekers. ‘Maar als
het VIC zijn rol als innovatiecentrum ten volle
wil waarmaken, moeten bedrijfsleven en overheid publiek-private onderzoeksprojecten ter
waarde van 2,5 miljoen euro per jaar via Wageningen Livestock Research wegzetten in Sterksel’, zegt Swinkels.
Iedereen is het erover eens dat de Nederlandse varkenshouderij moet blijven innoveren
om de concurrentieslag met ‘varkenslanden’ als
Duitsland en Denemarken te kunnen overleven.
Bovendien blijven innovaties nodig, bijvoorbeeld in stalconcepten of om de milieuprestaties
en het dierenwelzijn verder te verbeteren. Het

innovatiecentrum doet onderzoek naar de detectie van berengeur, waarvoor een follow-up nodig
is en wil verder het elektronisch oormerken testen. Een andere wens is een programma voor
preventieve gezondheidszorg in de varkenshouderij om het gebruik van antibiotica verder terug
te dringen. Allemaal zeer relevante onderzoeksprojecten, waarmee het innovatiecentrum in
Sterksel de praktijk voortdurend een stap voor
wil blijven.
De grote vraag is: wie gaat dat betalen? MS
Schippers en de andere bedrijven in de varkenshouderij spenderen jaarlijks tussen de 2 en 5
ton aan onderzoek in Sterksel. Meestal gaat het
dan om het testen en valideren van vernieuwende concepten waarbij het VIC optreedt als
gezaghebbend controleur. Maar Van Wagenberg
van MS Schippers voorziet geen groei van dit
soort opdrachten. ‘Bedrijven willen best een deel
meebetalen aan onderzoek, maar dan heb je ook
een overheid nodig die investeert. Het probleem
is dat de basisfinanciering voor Sterksel is weggevallen, de overheid besteedt minder geld aan
onderzoek.’ Tegenwoordig moeten bedrijven
onderzoeksvoorstellen indienen bij de topsector
Agri&Food. Die van MS Schippers in samenwerking met VIC Sterksel werd onlangs afgewezen.
‘Kan gebeuren’, zegt Van Wagenberg.
Ook Ad Kemps, directeur bij Coppens diervoeding in Helmond, heeft geen concrete oplossing voor het financieringsprobleem. Kemps is
voorzitter van het partnership van de ruim zestig
grote en vooral MKB-bedrijven met VIC Sterksel.
Dat is een gevarieerde club bedrijven, met daarbij stallenbouwers, advieskantoren en voerfabrikanten. ‘We hebben geen gemeenschappelijke
onderzoeksvraag en onderzoekspotje.’ Ook
bevat de club bedrijven geen boegbeeld die als
ketenregisseur kan optreden voor onderzoek en
innovatie. Jarenlang was slachterij VION de grote

jongen in de varkenssector, maar dat bedrijf
kampt met tegenvallende resultaten en reorganisaties en is daarmee niet langer de trekker van de
varkenshouderijketen.
‘BEDRIJVEN MOETEN HET VOORTOUW NEMEN’
Dat ontbreken van een boegbeeld speelt de varkenssector parten bij het binnenhalen van
onderzoeksgeld, vertelt Kemps. ‘We hebben het
partnership met Sterksel opgericht om samen
onderzoeksvoorstellen in te dienen bij de topsector. Maar dat gaat moeizaam. De bedrijven moeten het voortouw nemen bij de voorstellen, maar
alleen de grote bedrijven hebben specialisten in
dienst die weten hoe je een project binnenhaalt
bij de topsector. De grote bedrijven kapen 90 procent van de subsidies weg uit de topsector.’
Kortom: de toeleverende en verwerkende industrie in de varkenshouderij lukt het nog niet om
het praktijkonderzoek in Sterksel op de been te
houden. ‘Ik hoop dat we snel tot inzicht komen’,
zegt Kemps.
Vooralsnog hebben de mkb-bedrijven hun
hoop gevestigd op de nieuw opgerichte Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Deze

vereniging van de varkenshouders is speciaal
opgericht door de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) en LTO om de rol van de productschappen over te nemen bij de financiering
van onderzoek. NVV-voorzitter Ingrid Jansen is
ook voorzitter van deze producentenorganisatie.
Het idee is dat de POV geld gaat vragen van de
varkenshouders, bijvoorbeeld een afdracht per
varken, waarmee dan innovatieprojecten in
Sterksel betaald kunnen worden.
Jansen wil niet te veel beloven. ‘We vinden het
coördineren en financieren van onderzoek en
innovatie voor de varkenshouderij een heel
belangrijke taak voor de POV, maar we kunnen
die rol niet van vandaag op morgen overnemen
van de productschappen.’ De eerste ledenvergadering van de producentenorganisatie was op 17
maart, vertelt Jansen. Toen hebben de aangesloten varkenshouders al twee onderzoeksprogramma’s goedgekeurd van Sterksel, namelijk de
‘elektronische neus voor berengeur’ en ‘gezonde
varkens’. ‘Tijdens de eerstvolgende ledenvergadering voor de zomervakantie zullen opnieuw
onderzoeksprogramma’s worden voorgelegd aan

de leden’, aldus Jansen. ‘We pakken dus onze
verantwoordelijkheid.’
Sinds het aangekondigde einde van de productschappen en de komst van de topsectoren is
er een gezelschapsspel gaande in de landbouwsectoren wie extra wil investeren in onderzoek en
innovatie. De bal ligt nu bij de varkenshouders.
‘Ik geloof dat deze financiering via de POV meer
draagvlak geeft bij de varkenshouders voor het
onderzoek in Sterksel’, zegt Jansen.
Voor het einde van dit jaar moet duidelijk zijn
of de varkenssector een meerjarig substantieel
onderzoeksprogramma van enkele miljoenen
euro’s per jaar kan formuleren en financieren die
het voortbestaan van VIC Sterksel garandeert.
Tot die tijd is Han Swinkels de manager van
Sterksel. ‘Als dat onderzoeksprogramma er
komt, kan het innovatiecentrum weer uitbouwen
en gaan ze op zoek naar een opvolger voor mij.’
Hij gaat niet in op het alternatief: sluiting van
VIC Sterksel. ‘Gelukkig heeft de Producenten
Organisatie Varkenshouderij de ambitie om het
gezamenlijke onderzoek in de varkenssector te
coördineren. Dat moet ook – zonder innovatie
heeft de varkenssector geen toekomst.’
16 april 2015 — RESOURCE
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Lange ademwetenschapper Daan Kromhout met pensioen

Tot de laatste man
Zo’n 35 jaar volgde Daan Kromhout de gezondheid en het
eetpatroon van honderden mannen in Zutphen. Vandaag,
16 april, neemt de hoogleraar Volksgezondheidsonderzoek
afscheid van Wageningen Universiteit. Hij ziet steeds minder
ruimte voor het ‘lange ademonderzoek’. ‘De termijn waarop
je resultaat moet aanleveren wordt steeds korter.’
tekst: Rob Ramaker / foto: Sven Menschel

T

ien seconden. Zo veel tijd had Daan
Kromhout gemiddeld om na te denken over een damzet. In zijn tienerjaren specialiseerde hij zich in de
snelle spelvariant; tien minuten per
partij van circa zestig zetten. Het
ging hem goed af. Hij werd op zijn achttiende
Nederlands jeugdkampioen sneldammen en
een half jaar later studentenkampioen. Zijn strategie was om eerst veel tijd te investeren in vooruitdenken. Aanvankelijk tikte de tijd snel weg,
maar daarna kon hij razendsnel zetten, de
opties zaten immers al in zijn hoofd. ‘Ik heb dan
ook bijna nooit verloren op de klok.’
Wetenschap is een tragere denksport, maar
gedurende zijn carrière gebruikte Kromhout
een vergelijkbare aanpak. Na zijn promotie
bracht hij twee jaar lang iedere dinsdag door in
een stoffig archief. Hier lagen de data en achtergrondinformatie van de Nederlandse tak van de
Seven Countries Study
(zie kader), waar
hij de leiding
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over had gekregen. Dit onderzoek bekeek in
zes landen, waaronder de VS, Griekenland en
Japan, de eetgewoontes en gezondheid van
mannen geboren tussen 1900 en 1920. Zo werd
ontdekt dat een hoog cholesterolgehalte in het
bloed zorgt voor een grotere kans op hart- en
vaatziekten. Voordat Kromhout instapte, was
het onderzoek al achttien jaar aan de gang.
Vanaf 1960 werden zo’n negenhonderd mannen
gevolgd in Zutphen.
Kromhouts interesse in een oud bevolkingsonderzoek zorgde eind jaren zeventig voor opgetrokken wenkbrauwen, herinnert hij zich.
Waarom je tijd verdoen aan oude gegevens waar
al twee decennia naar was gekeken? Die tijd kon
je ook besteden aan het verzamelen van nieuwe,
eigen data. ‘Bovendien was het in wetenschappelijke zin oersaai’, zegt Kromhout. ‘Het was
alleen maar in een archief zitten om stukken
door te nemen en data in te voeren.’ Zelf zag hij
de mogelijkheid om dit langlopende onderzoek
over te nemen juist als een unieke kans om de
rol van voeding bij het ontstaan van hart- en
vaatziekten te onderzoeken.
Sinds Kromhout in 1975 een ‘prachtig verhaal’ hoorde over de Seven Countries Study tijdens een seminar in Mexico begreep hij direct
de kracht van langlopend – experts zeggen longitudinaal – onderzoek. ‘Alleen daarmee kun je
uitzoeken hoe dingen aan elkaar relateren, wat
oorzaak is en wat gevolg’, zegt Kromhout. Eenmalig onderzoek bewijst slechts dat twee zaken
– bijvoorbeeld verzadigd vet en hartaanvallen –
aan elkaar relateren. Er is een ‘correlatie’ zeggen wetenschappers. Langlopende studies
tonen aan dat het ene aan het andere voorafging

– oorzaak en gevolg.
Bovendien volgde Kromhout ‘zijn’ mannen al zo lang dat hij
werkelijk kon waarnemen hoe oud ze werden.
Normaal moeten onderzoekers genoegen
nemen met afgeleide maten, zoals risico op
sterfte. Er gaan, cru gezegd, niet genoeg mensen
dood om overlijdensleeftijd als uitkomstmaat te
nemen.
TEGENWOORDIG BEPAALT HET BEDRIJFSLEVEN
DE ONDERZOEKSAGENDA
In de jaren tachtig en negentig werpt Kromhouts strategie om tijd te investeren in oud
onderzoek zijn vruchten af. Hij laat met gegevens uit de Seven Countries Study zien dat het
eten van (vette) vis waarschijnlijk beschermt
tegen hart- en vaatziekten. Verder ziet hij dat
flavonoïden, een groep stoffen die onder andere
in appels, cacao en thee zit, een gelijksoortig
positief effect hebben. De artikelen verschijnen
in toptijdschriften als de Lancet en the New England Journal of Medicine.
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Een kunstje dat hij niet zou kunnen herhalen, denkt Kromhout, wanneer hij vandaag zijn
carrière begon. ‘De termijn waarop je resultaat
moet aanleveren, wordt steeds korter.’ En het
geduld van financiers voor langlopend onderzoek was altijd al beperkt. ‘Waarom wil je
nog geld hebben? We weten alles toch
al’, kreeg hij regelmatig te horen. Dat
zorgde ervoor dat hij creatief moest
zijn. ‘Toen ik in Leiden zat,
haalde ik heel veel subsidies
voor andere onderzoeken
binnen en dan deed ik vaak
de analyse voor Zutphen
en andere landen erbij’,
zegt Kromhout. ‘Het was
een kwestie van handig
begroten.’
Ook het wegvallen
van geldbronnen maakt
gezondheidsonderzoek
lastiger. ‘Ik vind het jammer dat de financiering
uit het publieke domein is
afgenomen. Toen ik
begon, werd daar veel meer
in geïnvesteerd dan nu.’ Zelf
liet hij zich slechts één keer in
zijn carrière steunen door een
bedrijf. Voedingsonderzoek is
tegenwoordig steeds meer aangewezen op bedrijven. Kromhout merkt dat de
interesse in preventie en voeding op een
dieptepunt is, niet alleen bij de overheid maar
ook bij de collectebusfondsen zoals de Hartstichting. Tegenwoordig bepaalt het bedrijfsleven de onderzoeksagenda. ‘En die zijn gericht
op directe toepassing. Terwijl je jarenlang
onderzoek moet doen wanneer je, zoals ik, wilt
uitvogelen hoe voeding hart- en vaatziekten veroorzaakt.’
Na zijn officiële afscheid volgt er ten minste
nog één wapenfeit voor Kromhout. In augustus
verschijnt een nieuwe versie van de richtlijnen
goede voeding. Alle wetenschappelijke kennis
over voeding verwerkt in praktische regels als
‘eet dagelijks twee ons groente en twee stuks
fruit’. Het lijkt een zinloze oefening in een land
dat steeds dikker en ongezonder wordt, en waar
slechts 2 procent van de bevolking zich aan de
bestaande richtlijnen houdt, maar daar is hij het
niet mee eens.
Natuurlijk ziet ook hij de toegenomen obesitas wel, het fastfood. ‘Maar het is echt niet alleen
kommer en kwel’, zegt Kromhout. Op veel vlakken eet Nederland veel gezonder dan in 1960.

‘Toen aten mensen 70 procent wit
brood en 30 procent bruin brood
en dronken meer
volle dan halfvolle
melk. 25 jaar later
was dat al omgekeerd.’ Ook de hoeveelheid transvetten (‘Het
slechtste wat je kunt eten!’) die
Nederlanders eten, nam ontzettend af.
Bovendien zijn we nog steeds relatief slank
in vergelijking met omliggende landen. ‘We
hebben een levensverwachting van 82 jaar bij
vrouwen en 78 jaar bij mannen; een heel
goede zaak. Het wil er bij mij dan ook niet in
dat het slecht gaat.’
OP VEEL VLAKKEN EET NEDERLAND VEEL
GEZONDER DAN IN 1960.
Behalve de richtlijnen wachten er nog wat gegevens van de laatste deelnemers aan de Seven
Countries Study. Het project loopt inmiddels
zo’n 55 jaar en hij wil dat graag netjes afronden. De laatste keer dat hij keek (2010), waren
er nog dertien mannen in leven. Als hij in juli
gaat checken, zullen ook de laatsten zijn overleden, zo verwacht hij. Met emeritaat of niet,
Kromhout gaat door tot de laatste man.

SEVEN COUNTRIES STUDY
De Amerikaanse wetenschapper Ancel Keys was in de jaren
vijftig nieuwsgierig naar verbanden tussen voeding,
risicofactoren en hart- en vaatziekten. Met
wetenschappers uit de hele wereld besloot hij de
gezondheid te vergelijken van mannen uit allerlei culturen
én met uiteenlopende eetpatronen. Denk aan Japanners
die veel vis aten, Kretenzers die veel olijfolie
binnenkregen en Finnen die leefden op grote
hoeveelheden boter. Ook in de VS, Nederland,
Italië en voormalig Joegoslavië werden
mensen gevolgd. Veel van het veldwerk
vond plaats in afgelegen gebieden die,
zoals het binnenland van Kreta, alleen
via zandpaden konden worden bereikt.
Tijdens dit langlopende onderzoek
veranderden de voedingspatronen
ingrijpend. Nederlanders gingen meer
hetzelfde eten als Italianen en Grieken,
terwijl de keuken in andere landen
steeds Westerser werd. Lees meer over
de uitkomsten en geschiedenis van dit
onderzoek op sevencountriesstudy.com.
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WILDERNIS EN WETENSCHAP
De otter doet het best goed in ons land. Zolang-ie
tenminste in het water blijft en niet probeert over
te steken. Alterra houdt de otterstand nauwlettend
in de gaten. Fotografe Wendy Bos van de Koninklijke
Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag
volgde het onderzoek op de voet en maakte er
een reportage van die op dit moment in Impulse
is te zien. Deze vervreemdende foto maakte ze
tijdens een sectie in de snijkamer van Alterra.
RK / foto: Wendy Bos
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Sterrin Smalbrugge wil de slang uit het verdomhoekje halen

‘Wageningen kan wel
iets spannends
gebruiken’

Sinds haar uitverkochte avondcollege over
slangen, half maart, is Sterrin Smalbrugge
een bekend gezicht op de universiteit.
De tweedejaars studente Bos- en natuurbeheer
deelde haar fascinatie voor slangen met
225 toehoorders uit het hele land. Ze had
meerdere slangen meegenomen, waaronder
een King Cobra, de langste gifslang ter wereld.
tekst: Linda van der Nat / foto: Sven Menschel
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H

et college maakte indruk. Sterrin: ‘Vaak is
het nog “kicken, een klein meisje met een
grote slang”, maar ik hoor gelukkig ook van
mensen dat mijn college hen echt heeft
geraakt. Laatst kwam er bij een bijeenkomst
een meisje naast me zitten dat zei: “Ik ben
nog steeds aan het nagenieten”. Ik kende haar helemaal
niet, maar het was zo gaaf om dat te horen.’
Slangen uit het verdomhoekje halen, de 21-jarige studente heeft er haar levenswerk van gemaakt. De haat
tegen de geschubde dieren is in haar ogen onterecht. ‘De
angst voor slangen is oeroud, maar met name gebaseerd
op foute informatie. Niet alle slangen zijn giftig, glibberig
of gevaarlijk. Het zijn fascinerende dieren en heel nuttig
voor het ecosysteem, maar dat zien mensen niet. Als ik
dat slechte beeld kan veranderen, als ik echt in iemands
hart kan veranderen hoe hij over slangen denkt, daar wil
ik echt alles voor opgeven.’
Op de deur van haar studentenkamer in Rijnveste
hangt een vergeelde krantenadvertentie met Steve Irwin
erop. Geplaatst door Discovery Channel, een dag nadat
de Australische Crocodile Hunter werd gestoken door
een giftige pijlstaartrog en overleed. ‘Ik was een enorme
fan van Steve Irwin,’ vertelt Sterrin. ‘Ik keek altijd samen
met mijn vader naar zijn tv-programma. Als kind snapte
ik al niet dat mensen wel van puppy’s houden, en zelfs
van tijgers, maar niet van reptielen. Steve Irwin wist als
geen ander mensen enthousiast te maken voor slangen
en krokodillen. Ik vond dat echt fantastisch. De dag na
zijn overlijden hing ik die poster op mijn deur en zat ik te
huilen, dat weet ik nog heel goed. Ik beloofde dat ik zijn
werk zou voortzetten. Toen was ik twaalf.’

rgslang
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FLEURTJE
Sinds ze op kamers woont, heeft ze ook haar eigen slang:
Fleurtje, een 2,5 meter lange Madagaskar boa. ‘Van mijn
ouders mocht ik nooit een slang hebben, dat vonden ze
gevaarlijk. Dus vrijwel meteen toen ik op kamers ging,
heb ik er eentje uitgezocht. Als je ze hebt, is het ook veel
leuker, dan kan je echt van het gedrag leren en wordt je
hele wereld een stuk breder. Alhoewel het allermooiste
natuurlijk is dat je deze beesten in hun eigen habitat ziet.
Voor mijn huisgenoten was het wel even slikken. Maar
toen ze haar zagen, kregen ze zo’n lichtje in hun ogen,
van verwondering. Nu vinden ze het helemaal geweldig
en kan ik Fleurtje gerust mee naar beneden nemen. Het
klinkt heel gek, maar ik vind ze echt heel erg schattig. Als
ik naar hun hoofdje kijk, krijg ik gewoon moedergevoelens. Het ziet er gewoon hartstikke lief uit.’
Het steekt Sterrin dat er maar weinig onderzoek wordt
gedaan naar slangen. ‘Slangen zijn het ondergeschoven
kindje in de wetenschap, terwijl er heel veel onderzoek
nodig is. Slangen spelen een cruciale rol in ontzettend
veel ecosystemen, maar hun habitat wordt steeds kleiner.
Het is een groep die gewoon wordt overgeslagen, terwijl
ze hartstikke belangrijk zijn. Ik hoop dat ik mensen kan
inspireren om onderzoek te gaan doen. Als je de publieke
opinie verandert, zal er ook meer aandacht komen voor
de conservatie van de soorten die zo belangrijk zijn.’
Om dat doel te bereiken, zet Sterrin haar studentenleven op een laag pitje: haar lidmaatschap bij studenten-

vereniging SSR-W heeft ze stopgezet en de laatste keer
dat ze ging stappen, kan ze zich niet meer herinneren. De
weekenden gebruikt ze om te leren van grootheden in de
slangenwereld, zoals Richard Mastenbroek en Romilly
van den Bergh. ‘Een wurgslang zoals Fleurtje kan je zonder problemen op schoot nemen, maar gifslangen zijn
een vak apart. Het is gewoon een kunst om daarmee om
te gaan, alles is moeilijker. Je kan niet zomaar een prooi
in de kooi gooien of een schubje verwijderen. Al die dingen moet je leren, dus heb je een aantal mentoren nodig.’
FREEK VONK
Een van haar mentoren was Romilly van den Bergh, de
rechterhand van tv-bioloog Freek Vonk. De twee kregen
een relatie. ‘Voor jongens ben ik vaak “dat kleine meisje
met die grote slang”. Ik hoor zó vaak flauwe grappen over
slangen en meisjes, dat is echt niet origineel meer.
Daarom wilde ik echt iemand uit de slangenwereld. Toen
ik voor het eerst bij Ro thuiskwam, voelde het alsof ik in
de hemel stapte. Het hele huis staat vol dieren. Zijn collectie giftige dieren is onvergelijkbaar, in Europa zal je
geen mooiere vinden, zo groot en zo uitgebreid.’
Sterrin gaat regelmatig mee als Romilly Vonk moet
assisteren bij een televisie-optreden. Ze heeft veel bewondering voor de Leidse alumnus. ‘Mensen zoals hij en
Steve Irwin hebben ontzettend veel invloed op de jeugd
en daar begint het eigenlijk mee. Een van Steve’s motto’s
was ‘Conservation through education’. Dat is iets wat
Freek ook doet en waar ik ook echt voor sta. Door mensen
te onderwijzen, kun je hun beelden veranderen en dat
heeft weer gevolgen voor conservatie. Als je kijkt naar
hoeveel mensen Freek op die manier hebben gevonden
en hoeveel mensen Steve heeft bereikt, dat wil ik ook. Ik
wil de nieuwe Freek Vonk worden. Het gaat me niet om
het beroemd worden, maar uiteindelijk denk ik wel dat je
zo echt mensen kan bereiken. Ik wil onderzoeker worden, en daarnaast lijkt het me fantastisch om ook het
gezicht te zijn van iets. Een eigen televisieprogramma,
dat lijkt me heel leuk.’
Het zou ook mooie reclame zijn voor de universiteit,
denkt ze. ‘Ik wil graag mijn PhD doen in Wageningen, dat
is echt mijn droom. Wageningen kan ook wel iets spannends gebruiken, iets dat echt de aandacht trekt; er kleeft
toch een beetje een hippie-achtig landbouwimago aan de
universiteit.’ Ze realiseert zich dat ze waarschijnlijk meer
over slangen kan leren op een andere universiteit, maar
‘mijn hart ligt echt bij Wageningen. Dus ik hoop dat de
universiteit er voor openstaat.’
Bang voor de slangen, gilamonsters en krokodillen is
ze niet. Nooit geweest ook. ‘Ik word er juist helemaal blij
van. Ik denk dat angst bij mij wordt omgezet in alertheid.
Ik ben heel gefocust en altijd kalm. Mijn hartslag gaat
misschien wel omhoog, maar ik voel geen angst. Natuurlijk denk ik er wel eens aan dat het ook mis kan gaan.
Maar dit is nu eenmaal mijn missie. Ik weet dat ik verlamd kan raken of kan sterven, maar dat is het me waard.
Als ik doodga aan de beet van een slang, dan is dat oké.
Dat wil ik misschien nog wel liever dan ergens wegkwijnen.’ Met een blik op de poster van Steve Irwin op haar
deur: ‘Maar ik hoop dat dit voorlopig nog niet gaat gebeuren.’
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Door het glazen plafond
met een coach
Wageningen UR probeert het aantal vrouwen aan
de top op te stuwen. Eind oktober startte daarom
een mentorprogramma voor vrouwelijk talent.
Hoe kijken de mentoren en talenten hierop terug?
‘Coaching was het ei van Columbus.’
tekst: Rob Ramaker / foto: Sven Menschel

W

ageningen UR barst van de vrouwelijke studenten, promovendi en
onderzoekers. Maar aan de top
stokt de emancipatie, bleek in het
najaar van 2012. Een overzicht
toont dat minder dan 10 procent
van de hoogleraren vrouw is, en ook in de DLO-top
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overheersen de mannen. Na protesten kwam er eind 2013
een actieplan dat de genderbalans in de goede richting
moet duwen.
Dit plan bevat een mentorprogramma waarin vrouwelijk talent één op één wordt gecoacht door gevorderde
wetenschappers (man/vrouw, maar in de praktijk vooral
vrouw). Een programma dat moet zorgen dat minder
vrouwen afhaken op weg naar de top. In oktober ging een
pilot van start met circa twintig koppels, waaronder mentor Birgit Dauwe, business unit manager ad interim bij
Rikilt en ‘mentee’ Anne van Doorn, DLO-onderzoeker bij
Alterra. Ze kenden elkaar vooraf niet, maar spraken de
afgelopen maanden regelmatig af in een Wagenings café.
Waarom besloten jullie mee te doen?
Anne: ‘Ik liep al een tijd met de wens gecoacht te worden.
Gewoon mijn werk eens bespiegelen , iets wat ik nog
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nooit gedaan had. Op Twitter las ik over dit programma
en ik bleek precies in de doelgroep te vallen. Het ging mij
niet zozeer om emancipatie, echt om de coaching zelf.’
Birgit: ‘Ik besef steeds beter wat de “macht van het getal”
is. Een organisatie moet een brede basis hebben van
vrouwelijk potentieel, anders blijf je altijd afwijkend en
een uitzondering. Pas wanneer je boven de 30 procent
uitkomt ga je de cultuur mede bepalen. Hier wil ik mijn
steentje aan bijdragen.’
En hoe vulden jullie die coaching praktisch in?
Anne: ‘In het begin hebben we een coachingsvraag opgeschreven. Ik wilde weten hoe ik mijn kwaliteiten optimaal kan gebruiken in mijn werk én hoe ik werk en privé
het best kan balanceren.’
Birgit: ‘En zichtbaarheid hè?’
Anne: ‘Inderdaad. Ik deed al een tijdje projectwerk, maar
ik wilde er graag een tandje bij. Ik vroeg me af hoe ik dat
voor elkaar kon krijgen.’
Birgit: ‘We hebben het over ambitie gehad. Hoe je toekomst er in je dromen uitziet en wat je ideale werkdag
inhoudt. Het werd meteen duidelijk dat Anne een
enorme drive had om een stap te zetten.’
Anne: ‘Het was wel heel erg wennen hoor, want ik praat
nooit over mezelf. De eerste keer vond ik het heel raar om
een uur over mezelf te praten.’

‘Er is geen ruimte om
vrij na te denken over
je ontwikkeling.’
Wat leveren die gesprekken op?
Birgit: ‘Ik vond het leuk te zien dat Anne meteen aan de
slag ging. We hadden het over mogelijke acties gehad en
de keer erop had ze dat dan al drie keer geprobeerd.’
Anne: ‘Sinds januari mag ik een nieuw onderzoeksprogramma coördineren. Ik had daarbij het gevoel dat het
een lucky shot was, dat het vanzelf mijn kant op kwam
rollen, maar Birgit vertelde me dat dit geen geluk is.’
Birgit: ‘Het heeft juist veel te maken met jouw acties. Het
gaat erom dat je je eigen roer in handen neemt en dat
dingen je niet meer overkomen. Je bent je bewust van wat
je wil en gaat niet elke dag met de stroom mee.’
Ambitie, zichtbaarheid en toekomstdromen, dat klinkt
nog heel abstract. Wat voor lessen voor dagelijkse
problemen leverde dit op?
Anne: ‘Wanneer je naar een nieuwe functie overstapt,
moet je andere eigenschappen aanspreken. Daar hebben
we het bijvoorbeeld over gehad. Neem conflictmanagement, ik ben iemand die conflicten liever vermijdt, maar
soms komt het erop aan en dan heb je bepaalde tactieken
om met conflicten om te gaan.’
Heeft u die in uw nieuwe werk als coördinator al
toegepast?
Anne: ‘Ja, maar ik heb nog niet al Birgits tips opgevolgd.’
Birgit: ‘Daar wordt nog aan gewerkt.’
Anne: ‘Een heel goede tip was dat je jezelf wat experimen-

teerruimte moet gunnen. Niet alles hoeft direct te kloppen wanneer je in een nieuwe situatie komt. Eerst kun je
zus proberen en dan zo, je leert en ontwikkelt jezelf. Een
nuttige les want zo ga je een nieuwe situatie veel minder
krampachtig in.’
Voor het interview noemde u zichzelf behalve
wetenschapper ook expliciet moeder. Speelde
moederschap een grote rol in de gesprekken?
Anne: ‘Weinig expliciet, al moest ik soms na een stressvolle tijd even mijn verhaal kwijt. Ik ben het wel eens met
Sheryl Sandberg [Red: topvrouw van Facebook, schreef
een boek over carrière maken als vrouw] dat emancipatie
aan de keukentafel begint. Je kunt eindeloos praten over
het glazen plafond, maar uiteindelijk gaat het om twee
partners die aan de keukentafel goede afspraken maken
over de taakverdeling.’
Birgit: ‘Bij jou zit dit wel goed. Er zijn natuurlijk issues,
met kinderfeestjes en slapeloze nachten, maar het is niet
de kern van de coachingsvraag omdat er een betrokken
vader is met een vergelijkbare achtergrond.’
Anne: ‘Bij Wageningen UR heb ik ook nooit problemen
ondervonden hoor. Ik ben zelfs aangenomen toen ik
zwanger was.’
Op welke manier hoopt u dat coaching uw verdere
carrière beïnvloedt?
Anne: ‘Het heeft me al enorm geholpen. We hebben het
natuurlijk maar over een tijdsspanne van vier maanden,
maar het hielp me al mijn eigen koers uit te zetten en
steviger in mijn schoenen te staan. Bovendien word je
bewust dat je echt wat te melden hebt. Coaching was het
ei van Columbus.’
Birgit: ‘En ik heb hier ook veel van geleerd. Ik dacht dat ik
als leidinggevende altijd al een coach was, maar in die
hiërarchische verhouding ben je nooit helemaal vrij van
verwachtingen. Je bent van beide kanten nooit helemaal
vrij om open te zijn. Ik vond het wel een eyeopener om
van iemand die helemaal los van me staat te horen hoe
tegen managers wordt aangekeken.’
Zouden jullie dit anderen aanraden?
Anne: ‘Ik heb het mijn kamergenote al aangeraden.
Eigenlijk zou elke medewerker gecoacht moeten worden.
Niet heel zwaar, maar drie of vier gesprekken per jaar
naast het R&O-gesprek.’
Birgit: ‘Eerlijk gezegd chockeerde het me dat Anne 38 is,
in deze positie en nog nooit was gecoacht. Ik vind externe
reflectie echt iets dat bij het professionaliseringsproces
hoort. Zelfs bij de kennisprofessionals waarmee je hier te
maken hebt, is het kennelijk niet evident dat ze er mee in
aanraking zijn gekomen. Soms wordt het idee voor coaching zelfs negatief geïnterpreteerd.
Anne: ‘In onze organisatie zijn cursussen altijd gericht op
het beter worden in een bepaald doel, zoals het leiden
van een project. Er is geen ruimte om vrij na te denken
over je ontwikkeling.
Birgit: ’Als ze dan het advies krijgen een coach te nemen,
denken mensen dat er iets mis met ze is.’
Anne: ‘Alsof je iemand een pepermuntje aanbiedt. Maar
het is juist heel goed.’
Birgit: ‘Coaching is echt een cadeautje voor jezelf.’
16 april 2015 — RESOURCE

22 >> M.I.

SPORTKAART
DUURDER.
EEN GOED IDEE?
De tweede sporthal gaat er komen. En dat is hard nodig, want de huidige sporthal is
overbezet. Maar een nieuwe sporthal is duur en wie gaat dat betalen? De universiteit zal
voor het grootste gedeelte van de kosten opdraaien, maar waarschijnlijk wordt de prijs
van de studentenkaart ook hoger. Die kost nu 74 euro per jaar, maar wordt misschien
20 euro duurder. Wat vinden de mensen in De Bongerd daarvan?
tekst: Romy Appelman / illustratie: Henk van Ruitenbeek

Merijn Moerland

Voorzitter SWU Thymos
‘De tweede sporthal is echt nodig en
om dat te betalen, zijn wij in principe
niet tegen een prijsverhoging van de
sportrechten. We hebben in Wageningen de goedkoopste sportkaart van Nederland. Zelfs als de prijs omhooggaat, blijft hij goedkoop. We krijgen er aanzienlijk betere
sportfaciliteiten voor terug, dus een prijsverhoging lijkt ons
niet meer dan logisch.’

Stefanie Simon en
Sharon van den Akker

beiden Master Management,
Economics and Consumer studies
‘Het lijkt ons geen slecht idee om de
prijs van de sportkaart te verhogen.
Hij kost nu niet veel, maar daar krijg
je wel toegang tot heel veel sporten
voor terug. We hebben hiervoor in
Utrecht en Nijmegen gestudeerd en daar was de sportkaart
veel duurder, terwijl je er niet per se meer voor kreeg. Tot
honderd euro zouden wij acceptabel vinden. Hopelijk kunnen we dan ook meer cursussen doen, want die zitten nu altijd heel snel vol. En Stefanie volleybalt bij WaHo, waar ze
precies anderhalf uur per week krijgt om te trainen. In die
tijd moet je ook de boel opbouwen en opruimen. Dat is erg
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krap. Als WaHo met de nieuwe sporthal meer ruimte krijgt,
zouden we blij zijn.’

Ward Nijland

1e jaar bachelor Biologie
‘Ik vind het geen goed idee, nee. Ik
kom hier altijd om te fitnessen en een
heel enkele keer ga ik naar het zwembad, maar ik kom nooit in de sporthal. Ik ben dus niet bepaald blij met de
plannen om de prijs van de sportkaart
omhoog te gooien. Ik ben zelf nogal een sportfanaat, dus ik
ga sowieso volgend jaar de sportkaart wel weer aanschaffen. Maar aangezien ik geen gebruik ga maken van de nieuwe sporthal, maar wel extra moet betalen voor deze faciliteiten, baal ik er inderdaad wel van als het straks zo wordt geregeld.’

Karlijn Luiken

1e jaar bachelor
Plantenwetenschappen
‘Ik zou het prima vinden als de prijs
van de sportkaart omhooggaat, want
je krijgt er tenslotte een heel nieuw
sportcentrum voor terug. Hopelijk
met gunstigere sporttijden zodat ik
geen knotsbalwedstrijden heb die om 23.00 uur nog moeten
beginnen. Maar het moet allemaal wel betaalbaar blijven.
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Als de prijs van de sportkaart ineens fors stijgt, zou ik er zeker nog eens over na denken om de sportkaart aan te schaffen. Misschien is het dan slimmer om zelf buiten een rondje te gaan hardlopen. In Wageningen is de sportkaart goedkoop vergeleken met andere steden. Dit moet zo blijven,
want sporten is een goede afleiding tussen het leren door.
Het zou jammer zijn als studenten niet meer zouden gaan
sporten omdat de prijs van de sportkaart te hoog is.’

Sivan van Leerzem

Msc International Development
Studies
‘Ik ben lid van Argo, dus een sportkaart kopen is voor mij verplicht. Ik
ga ook wel eens naar de fitness, dus
het is niet helemaal voor niks, maar
ik zie het toch vooral als een standaardonderdeel van mijn Argocontributie. Ik denk dat
veel mensen om die reden een sportkaart kopen: omdat ze
lid zijn bij een sportvereniging en de sportkaart dan verplicht is. Op dit moment is de sportkaart helemaal niet
duur, het is één keer in het jaar een kleine aanslag op je
studiefinanciering van zeventig euro, niet noemenswaar-

dig veel. Ik denk dat een verhoging van de prijs met twintig euro helemaal niet erg is, ik denk niet dat De Bongerd
dan minder sportkaarten verkoopt. Het is voor studenten
niet echt de moeite waard om daar ophef over te maken.’

Lavinia Plataroti

Msc International Development
Studies
‘Op dit moment is het bij cursussen
hartstikke druk in De Bongerd. Ze
zijn allemaal een half uur nadat de
inschrijving is geopend al volgeboekt. Ik weet niet of een nieuwe
sporthal daar ook een oplossing voor kan bieden, een extra
cursusruimte lijkt me een veel beter idee. De sportkaart is
erg goedkoop nu, dus ik zou het niet erg vinden om er
meer voor te betalen. Een euro of negentig, honderd, lijkt
me redelijk, maar alleen als de cursussen daar ook van
profiteren. Als alleen de studentensportverenigingen van
een nieuwe sporthal profiteren, zou ik zeggen dat de contributie van de verenigingen dan maar omhoog moet. Degenen die gebruik maken van de sporthal, betalen er dan
zelf voor.’
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Nieuwe Universiteit Wageningen
wil eigen Resource

Deelnemers aan de bijeenkomst
vonden dat Resource nooit onafhankelijk kon zijn omdat het blad
en de website gefinancierd worden
door de universiteit. Er werden
ideeën geopperd om dan maar een
eigen, onafhankelijk medium te
starten voor en door studenten.
Het was slechts een van de ideeën die voortkwamen uit de eerste
bijeenkomst van De Nieuwe Universiteit Wageningen, een beweging
die is ontstaan in navolging van
Nieuwe Universiteiten in andere
studentensteden. Dezelfde groep
Wageningse studenten was eerder
al betrokken bij protesten rond de
bezetting van het Maagdenhuis in
Amsterdam en de dialoog met de
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Studentenbeweging De Nieuwe
Universiteit Wageningen denkt
erover een eigen ‘onafhankelijk
medium’ op te richten. Dat bleek
tijdens de eerste bijeenkomst van
deze nieuwe beweging, op
woensdag 1 april.

rector die daarop volgde.
Zo’n veertig studenten hadden
een open en constructieve discussie, afgelopen woensdag, aan de
hand van vijf ‘zorgen’: naast de discussie over de onafhankelijkheid
van Resource ging het vooral over de
verstrengeling van onderzoek en
het bedrijfsleven, het democratisch
gehalte van de universiteit, het rendementsdenken op de universiteit

en de behoefte aan meer multidisciplinariteit in onderwijs en onderzoek. Het ‘droefgehalte’ was hoog,
gemeten aan de hoeveelheid dreadlocks en pofbroeken, maar er waren
ook studentenraadsleden, docenten en andere belangstellenden
aanwezig.
De bijeenkomst had een aantal
opvallende uitkomsten. Er bleek
ontevredenheid te zijn over de dia-

loog die geweest was met de rector.
Hoewel er waardering was over het
feit dat de rector in gesprek ging
met studenten, hadden vele aanwezigen het gevoel dat er geen echte
dialoog was ontstaan, omdat veel
van hun punten vakkundig gepareerd werden door de rector en er eigenlijk geen ruimte was voor afwijkende meningen.
Ook werd geconstateerd dat er
een groot informatietekort was bij
de deelnemers over de manier waarop de universiteit wordt bestuurd,
waardoor het hun niet helder is hoe
democratisch de universiteit nu eigenlijk is en wat je kunt doen als je
kritiek hebt. Dit informatietekort
moet zo snel mogelijk de wereld
worden uitgeholpen, waarschijnlijk
met behulp van studentenraadsleden. Deze en andere ideeën worden
nu verder uitgewerkt. RA
Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen via de Facebookpagina van
De Nieuwe Universiteit Wageningen.

De roeiers van W.S.R. Argo
hebben goede zaken gedaan op
de jaarlijkse Varsity, een van de
belangrijkste roeiwedstrijden
van het jaar.
De ‘Lichte Damesch Vier’ met
stuur wisten als eersten te eindigen in hun klasse. Daarmee maakten de eerstejaars roeisters Mylène, Marissa, Floor, Deanne en Kim
hun favorietenrol waar. Ook de eerstejaars ‘Zware Heeren wonnen
hun finale, de eerste overwinning
voor de mannen.
De Argonautes versloegen op
het Amsterdam-Rijnkanaal hun
concurrenten uit Amsterdam en
Groningen met enkele bootlengtes
verschil. ‘Er waren best wel verwachtingen dat we zouden winRESOURCE — 16 april 2015

nen’, vertelt Deanne Verkroost.
‘Vanuit onszelf, maar ook vanuit
Argo. We wisten dat we het konden, maar we moesten het nog wel
waarmaken. Het was dan ook een
hele opluchting toen we het kanonschot hoorden en wisten dat
we het blik – roeiersjargon voor de
overwinning – binnen hadden.’ De
Argonautes staan nu bovenaan in
het eerstejaarsklassement.
Voor de mannen was het een
speciale overwinning. Niet alleen
trokken ze voor de eerste keer blik,
het was ook voor het eerst in 36
jaar dat de Jonge Acht van Argo
wist te winnen op de Varsity. De
strijd tussen de eerstejaars mannelijke roeiers is na de Oude Vier, het
koningsnummer, de belangrijkste
wedstrijd van de Varsity. LvdN
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Argoroeiers pakken eerste plaats op de Varsity
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Bewoners betrekken Bellostraat

De parkeerplaats midden in het
fris opgeleverde complex stond
propvol auto’s tijdens het Paasweekend. De toekomstige bewoners hadden op 1 april de sleutel
van hun nieuwe woning gekregen.
Ouders schoten hun studerende
kinderen in dit extra lange weekend te hulp om het huisraad van
de oude studentenkamers naar de
nieuwe woning te verslepen.
De algemene ruimtes waren allemaal netjes afgewerkt door verhuurder Idealis. Studenten konden dus direct intrekken nadat de
nodige tafels, stoelen, banken,
koelkasten en televisies in de
woonkamer/keuken waren gezet.
De wanden van de slaapkamers
moesten nog wel geverfd worden,
voordat er ingericht kon worden.
‘Daar had niet iedereen rekening
mee gehouden’, vertelt Dayo Jansen. ‘Een van mijn huisgenoten is
daarom nog niet verhuisd afgelopen weekend. Die moet eerst nog
schilderen. Maar de anderen zijn
allemaal al over.’ Hij deelt het
huis, een eengezinswoning, met
vier anderen.
ALS GROEP INSCHRIJVEN
Studenten moesten zich als groep
inschrijven voor een vijfpersoonswoning. ‘We wonen nu gezellig samen’, zegt Sarah, een paar huizen
verderop. In Dijkgraaf woonde ze
natuurlijk ook al samen met ganggenoten, maar nu deelt ze het huis
met vier vrienden. En dat geldt
voor alle huizen aan de Bellostraat.
Overigens is één van Sarah’s oudganggenoten nu ook haar huisgenoot. Sterker nog, Sarah en Nina
delen weer een gang: de twee
slaapkamers op de bovenste verdieping zijn van hen.
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‘Het voelt alsof we in een vakantiehuisje zitten’, aldus een kersverse bewoner van het splinternieuwe studentencomplex
Bellostraat. Het is schoon, ruikt
fris en het voelt een beetje als
kamperen nu veel dozen nog
staan ingepakt.

Een huis verder wonen vooral
studenten die hiervoor een kamer
in Ede hadden. ‘Daar hadden we
een paar super-christelijke huisgenoten van de Christelijke Hogeschool Ede. Nu zitten we lekker samen.’ Hoe ze het huis gaan aankleden? ‘We willen deze muur nog beschilderen, maar we weten nog
niet hoe’, zegt Chenny. ‘Oh, dat
moeten we dan wel doen voordat
we de televisie op donderdag ophangen’, zegt Heleen. Zij is weliswaar aanwezig in het huis, maar
woont voorlopig nog bij haar hospita. Haar nieuwe kamer is nog
niet ingericht en ze betaalt immers
nog steeds huur aan de kamerverhuurster.
De Bellostraat is een maand
eerder opgeleverd dan werd gedacht. Idealis heeft daarom besloten dat studenten er nu al in mogen, maar pas vanaf 1 mei huur
hoeven te betalen. Zo worden de
bewoners niet met een maand
dubbele huur opgezadeld. Dayo:

‘Ik heb mijn huur direct opgezegd
toen ik hoorde dat ik hier in kon.
Ik betaalde alleen de eerste zeven
dagen van april nog huur voor
mijn oude kamer en woon de rest
van de maand gratis. Dat is een
meevaller.’ Het nieuwe huis bevalt
goed. Er is slechts één klein mankementje: geen warm water in de
douche. ‘Dat soort dingen heb je

vaker in een nieuwe woning’, weet
Dayo. Hij heeft Idealis ingelicht en
verwacht dat het snel wordt opgelost.
Naast de tachtig studenten die
een woning delen, zijn er op de
Bellostraat ook 69 zelfstandige studentenwoningen. Die leken nog
niet allemaal in gebruik, toen Resource op 7 april langsging. KG

Wachtlijst Idealis weggewerkt
Idealis kan alle studenten op de wachtlijst voor 1 mei een kamer
geven. Het aantal reacties op beschikbare kamers is momenteel heel
laag, aldus woordvoerder Corina van Dijk. Actief zoekende studenten
krijgen dus eenvoudig een kamer. Vorig jaar lukte het de verhuurder
ook iedereen voor 1 mei onderdak te bieden. Overigens staan in
Idealiscomplexen nu al circa honderd kamers leeg, zegt Van Dijk.
Deze zijn gereserveerd voor buitenlandse studenten, maar niet gevuld.
Voor Wageningen UR reserveert Idealis twaalfhonderd kamers voor
de huisvesting van internationals. Er zijn geen plannen deze lege
kamers, net als in oktober 2014, tijdelijk te verhuren aan Nederlandse
studenten. RR
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Klein is toch niet zo heel fijn. Langere
mensen hebben namelijk minder risico op hartfalen, blijkt uit onderzoek
van de universiteit van Leicester. In
cijfers: 6,5 cm langer betekent 13,5 %
minder kans op een hart- en vaatziekte. Het verschil zit ‘m in de genen,
zeggen de onderzoekers. Je kunt er
dus niks aan doen. Maar je kijkt toch
net iets anders naar je kleinere of langere medemens.

XL
Lange mannen krijgen meer kinderen
dan kortere mannen. Dat blijkt uit een
Britse studie onder lange Groningers,
Friezen en Drenten. Ze krijgen gemiddeld 0,24 kind per persoon meer. De
onderzoekers vermoeden dat de evolutie hier aan het werk is. De genen
voor lengte gaan kennelijk gepaard
met een ander evolutionair voordeel.
Misschien omdat ze minder sterven
aan hartfalen?

Naar EK zwerkbal in Oxford
De Wageningse zwerkballers
strijden mee om de European
Quidditch Cup, op 18 en 19 april in
Oxford. En dat terwijl de Wageningen Werewolves, zoals het team
heet, pas een half jaar competitie
speelt.
In Nederland zijn nog niet veel
teams die quidditch spelen, een
mix tussen rugby, handbal en trefbal. De sport is gebaseerd op het
gelijknamige spel uit de Harry Potter-boeken (in de Nederlandse vertaling heet de sport zwerkbal). ‘Er
zijn maar weinig teams in Nederland waarvan het niveau hoog genoeg is om mee te kunnen draaien
in de Europese competitie’, vertelt

Juliane Schillinger, captain van de
Werewolves (ook wel bekend als
WURwolves). Hoewel het team dus
nog niet zo lang bestaat, wisten de
Werewolves afgelopen februari als
beste Nederlandse team te eindigen op een quidditchtoernooi met
teams uit België en Nederland. Zo
kwalificeerden ze zich voor de European Quidditch Cup 2015.
Als jonge vereniging zijn de Werewolves nog niet aangesloten bij
de Wageningse studentensportstichting Thymos. Dat betekent ook
dat de leden zelf de kosten moeten
dragen voor de reis naar en deelname aan het toernooi in Oxford. Met
een paar ludieke acties, zoals een
fietswash en een facebookactie,

wist het team een deel van de kosten te dekken. Schillinger: ‘We hebben 350 euro bij elkaar weten te
krijgen. De rest betalen we zelf. Dat
komt neer op ongeveer 100 euro per
persoon.’
Aan de European Quidditch Cup
doen 32 teams uit Europa mee. De
Wageningen Werewolves behoren
niet tot de favorieten. ‘In Engeland
is de sport veel groter en is de competitie een stuk competitiever’, vertelt Schillinger. Het Wageningse
quidditchteam wil zich vooral meten met andere beginnende teams.
CN

Volg de Wageningen Werewolves
via www.eqc2015.org

XXL

TESTOSTERON
Het verschil in vingerlengte is het
gevolg van een verhoogde blootstelling aan testosteron in de baarmoeder. ‘Hoe meer testosteron, hoe hoger
de R/D. Dergelijke mannen zijn namelijk succesvoller in de voortplanting.
Iets evolutionairs. Vrouwen vielen
vroeger voor de beste jagers. Ergo, de
beste hardlopers. Dat was toen. Maar
nu de hamvraag: vallen vrouwen nog
steeds op goede hardlopers? Die
vraag laat Cambridge onbeantwoord.
RESOURCE — 16 april 2015
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Is je ringvinger (R) langer dan je wijsvinger (W)? Dan ben je waarschijnlijk
een bovengemiddelde lange afstandloper. Britse onderzoekers (Cambridge) maten de R/D-verhouding bij
alle deelnemers aan een halve marathon in Nottingham. De 10 procent
met de hoogste verhouding was een
klein halfuur sneller dan de laagste 10
procent. Bij vrouwen was het verschil
de helft, zo’n 12 minuten. Snel meten
dus.

Dwergwerpen
Op 20 mei is het weer zover: de
grootste spierbundels van Wageningen UR nemen het tegen elkaar
op in de jaarlijkse Wageningen
Strong Man Competition. Nieuw
onderdeel dit jaar is het dwergwerpen. ‘We proberen altijd iets ludieks te doen’, vertelt Ruben Cor-

nelissen van de Wageningen
Beasts, de studentenkrachtsportvereniging die het evenement organiseert. ‘Vorig jaar deden we iets
met een auto. Dit jaar wilden we
iets doen dat niet alleen de hardcore lifters aantrekt, maar ook anderen.’ Een tuinkabouter is inmid-

dels aangeschaft én getest, en zal
op de dag van het evenement gevuld worden met cement. De
Strong Man Competition zal worden gehouden op de sportvelden
van De Bongerd. Aanmelden kan
via de email: wageningenbeasts@
gmail.com LvdN
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AFLEVERING 48 - MORTIERSTRAAT 14B<<
Wat voorafging: Sinds hij uit de kast is
gekome, weet Derk zich niet altijd een houding te geven. Niet iedereen is op de hoogte
van zijn geaardheid. Sport is ondertussen
zijn uitlaatklep.

ILLUSTRATIES: KIM PETERSE

Tekst
Kim
Peterse en
Sander
de Kraker

Fitness
I

n de mannenkleedkamer van de Bongerd was het rustig. Normaal zou Derk
pas ‘s avonds gaan sporten maar Vera had
hem nu al meegevraagd. Bij het naar buiten lopen, passeerde hij een gespierde
jongen met bruine ogen. Derk betrapte
zichzelf erop dat hij wachtte om nog een
glimp van hem op te vangen.
‘Hé, ben je er klaar voor?’ zei Vera toen ze
plotseling naast hem opdook. Samen liepen ze richting de fitnesshal. Derk wilde zijn fitnesssleutel
pakken maar Vera hield hem tegen.
‘Die heb je vandaag niet nodig.’ Ze grijnsde ondeugend. ‘Het
is een groepsles’. Ze begeleidde Derk naar de dansstudio. Hij
fronste. Het enige waarvan hij wist dat het in deze zaal gegeven werd, was TRX. Zo’n work-out voor je spieren zag hij wel
zitten. De trainster deed de deuren open en begon het trainingsmateriaal klaar te zetten. Derks adem stokte. In plaats
van de TRX-touwen zette ze glimmende palen neer in de
gaten in de vloer. Het kwartje viel. ‘No way! Vera, ik ga hier
niet aan meedoen!’
‘Je was toch zo’n fitnessfanaat?’ Ze vermaakte zich duidelijk.
De Pole Fitness instructrice kwam direct op Derk af.
‘O leuk, een man in ons midden. Met zulke spieren moet dit
wel een eitje voor je zijn’, zei ze knipogend. Voor hij kon protesteren, begon de trainster instructies te geven. ‘Het beste
is om je shirt uit te doen, dan heb je meer grip.’ Ze sloeg haar
benen om de paal en maakte een zwierende draai. ‘En nu jij.’

Vera gaf hem een duwtje. Derk vermande zich en liep richting
paal. Hij wilde zich niet laten kennen. Bij de eerste oefeningen was Derk wat houterig, maar na wat instructies ging het
steeds beter. De Fireman, Firewoman en de Carrousel gingen
hem makkelijk af. In de deuropening verzamelden zich een
aantal pauzerende fitnessers, inclusief de gespierde jongen.
Zonder dat hij het zelf doorhad, begon Derk zich uit te sloven. Uit het publiek klonk een bekende stem. ‘Zozo, jij hebt
een stevige paal in je handen.’ Het was Jack van zijn Argoroeiploeg. Die waren natuurlijk aan het ergometeren in de
zaal ernaast. Derk kreeg spontaan zweethanden, verloor zijn
grip en zakte weg. Met een smak belandde hij op de grond.
De Argonauten joelden. ‘Volgende keer wat minder glijmiddel
gebruiken hè?’

Volg de De Mortierstraat 14b
nu ook via social media.

Like us op
Facebook

Resource volgt de belevenissen in de Mortierstraat 14B

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

Film

Kunst

Film

21 & 26 apr

v.a. 25 apr

Water Diviner

Girl With The Pearl Earring

Disneynature: Bears

DONDERDAG € 3,–
STUDENTENKORTING

BELEEF KUNST OP
HET GROTE DOEK!

BERENFAMILIE
OVERLEEFT IN ALASKA

v.a. 16 apr
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>> FEESTEN
De beste feesten volgens Wageningen
Uitgaans Promotie. Voor alle feesten,
check www.wageningenup.nl.

KSV - 7SINS: UNDER CONSTRUCTION
Donderdag 16 april van 22:30 tot 05:00
De 7Sins feestjes bij KSV zijn al jaren mateloos
populair. Ook dit feest zal weer druk bezocht
worden. Zorg dus dat je op tijd bent om te voorkomen dat je buiten in de rij moet wachten.
Vergeet je collegekaart en ID-bewijs niet, alleen
18+ komt binnen. Entree €4.
DE WILDE WERELD - NACHTBOTER
Vrijdag 24 april van 19:30 tot 02:00
Nachtboter is een nieuw initiatief, met een
open podium voor iedereen die muziek maakt,
danst of andere podiumkunsten vertoont. Verwacht bij deze eerste editie optredens in het Nederlands, Engels en Spaans. Wie zelf wil optre-

den, kan dat doorgeven via nachtboter@gmail.
com. Diversiteit en gezelligheid gegarandeerd.
SSR-W - ORANJEBAL
Zondag 26 april van 23:00 tot 05:00
Op de avond voor Koningsdag organiseert SSRW het traditionele Oranjebal. Trek die Oranje
kleren dus vast aan en ga helemaal uit je dak in
naam des Konings. Je kan lekker doorgaan tot
in de vroege uurtjes, want de dag erna is een
vrije dag. Vervolgens op Koningsdag zelf aanhaken bij een ander feest kan natuurlijk ook.

Deze rubriek wordt verzorgd door Wageningen UP.

>> HET ECHTE WERK
IN HUTJES IN DE
ACHTERTUIN
Wie? Atti Muriricho, Bsc International Development Studies
Wat? Vrij onderzoek
Waar? Moma, Mozambique
‘Om wat lege ruimte in mijn studie op te vullen, wilde ik graag onderzoek te doen. Dankzij een kennis van mijn ouders -die alweer een aantal
jaren zijn teruggekeerd naar Mozambique- kreeg ik een stage aangeboden in Moma, een klein dorpje in Mozambique. Ik deed onderzoek
naar de economische invloed van een mijnbouwbedrijf op de omgeving.
Het dorpje waar ik de onderzoeken deed, bestond niet voordat het
mijnbouwbedrijf er begon. Toen het bedrijf plaatsnam in het gebied
hebben ze rondom het bedrijf huizen gebouwd. De inwoners van een
dorpje iets verderop, waar ongeveer 150 huizen stonden, hebben ze
naar het nieuwe dorp verplaatst. De oude huizen zijn er nu niet meer.
Het opvallende was dat de mensen uit dat dorpje zelf niet bij het bedrijf
werkten. Zij woonden zelfs niet in de nieuw gebouwde huizen maar in
hutjes in de achtertuin. Ze verhuurden de huizen aan mensen uit de
stad die wel bij het mijnbouwbedrijf werkten.
Overdag was ik veel bij het bedrijf om te praten met de werknemers en
de begeleiders. Ondanks het feit dat ik al vaker in Mozambique ben
geweest – ik ga elke zomervakantie bij mijn ouders op bezoek – vond ik
het heel interessant om met de mensen in dit dorpje te praten. Toen ik
in Mozambique woonde, zat ik op een internationale school en sprak ik
de ‘normale’ inwoners zelden. Daardoor liepen de interviews nu ook
niet altijd even soepel, want ik sprak de lokale taal niet. Gelukkig was er
een man die mij daarbij hielp.
Voordat ik aan het onderzoek begon, ben ik bij mijn ouders op bezoek
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geweest. Mijn vader heeft me toen op de motor naar de onderzoekslocatie gebracht: 300 kilometer over zandwegen. Onderweg ging de
motor stuk en moesten we teruglopen naar het vorige dorpje. Daar was
een heel aardige man die onze motor wel wilde opbergen tot we weer
langskwamen. Toen ik de motor na afloop van mijn onderzoek samen
met mijn vader weer ging ophalen, stond hij nog steeds midden in de
woonkamer. Alsof hij daar al die tijd had gestaan.’ AJ

FOTO: FREDERIC LEGRAND - COMEO / SHUTTERSTOCK.COM
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MEANWHILE IN... <<
Ondertussen in ... de Verenigde Staten

In het nieuws: Hillary Clinton maakte via een videoboodschap
bekend dat ze zich kandideert voor het Amerikaanse presidentschap. De verkiezingen zijn in 2016.
Commentaar van Blair van Pelt, recentelijk afgestudeerd in Organic Agriculture en nog werkzaam bij onder andere Wortels in
Onderwijs en EAT, de eetbare academische tuin.
‘De kandidatuur van Clinton is geen verrassing, helaas. Ik heb
niks tegen haar als persoon en ik zou het geweldig vinden als
een vrouw president wordt, maar ik vind het absurd dat de democratische partij maar één kandidaat heeft. Bij de republikeinen hebben zich al veel kandidaten bekendgemaakt. Zo
gaat dat altijd. Slechts een handvol zal zich straks echt serieus
in de verkiezingsstrijd mengen.
Velen hoopten dat Elizabeth Warren zich ook kandidaat zou
stellen namens de democraten, maar dat doet ze niet omdat ze
haar tijd liever besteedt aan onderwerpen waar ze als senator
aan kan werken.
Het feminisme zal niet bovenaan het prioriteitenlijstje staan
van Clinton, maar ze is altijd een uitgesproken vrouw geweest
in de politiek en dat zal vanzelfsprekend zo blijven.
Overigens is het, naar mijn mening, allemaal een grote poppenkast. Ook Clinton zal niet meer zijn dan een marionet,
zoals alle presidenten. Ik denk dat zelfs een diehard groene
president niet in één termijn veranderingen kan bewerkstelligen die ik, als milieuactivist, wil zien. Het bedrijfsleven zal dat
blokkeren.
Ik ben blij dat Clinton geen republikein is, maar er zijn geen
onderwerpen waarover ik het eens ben met haar. Ik voel me
dus ook door niemand gerepresenteerd. Ik zou me schamen
om niet te gaan stemmen, maar in mijn geval is stemmen niet
meer dan een gebaar. Een lange verkiezingscampagne bij de
republikeinen, en misschien ook nog wel bij de democraten,
zal uiteindelijk resulteren in twee presidentskandidaten: een
democraat en een republikein. Dat zijn de enige twee opties
waar wij, Amerikanen, tussen kunnen kiezen bij de verkiezingen in 2016.’ Veronika Wehner

APPZ
Apps zijn er in allerlei soorten
en maten. Nuttig, vernieuwend,
ontspannend, grappig of juist
overbodig. Dagelijks verschijnen er
honderden nieuwe titels. Resource
zet de opmerkelijkste op een rij
maar staat natuurlijk ook open voor
suggesties. Mail jouw vondst naar
tip.resource@wur.nl

OV-CHIP CHECKER
Het is iedereen wel eens overkomen, inchecken in de
bus of trein en erachter komen dat je te weinig saldo
hebt! Heel vervelend als je een belangrijke afspraak
hebt. Hoe handig zou het zijn als je vlak voordat je de
bus instapt je saldo nog even kan checken? Ziehier deze app,
waarmee je gemakkelijk je saldo in de gaten kan houden.
De handigste functie van de app is dat hij je waarschuwt als je bent
vergeten uit te checken, ook geeft hij je een melding als je tegoed te
laag is en wanneer deze weer automatisch is opgeladen. Weer een
excuus minder om te laat te komen.
GRATIS

CLEAR
Het leven is wat je overkomt terwijl je andere
plannen maakt? Het minste wat je dan kan doen is
die plannen in een mooie app zetten. Clear is een
veelbekroonde app die het maken en beheren van
To-Do lijstjes tot een kunst verheft. Door middel van swipen en
pinchen navigeer je door het mooie design en al je plannen worden
automatisch bijgewerkt op je apple-devices. Kost wat, maar dan doe
je ook wat.
� 4,99

Master of Arts in
Latin American Studies
► Multi-disciplinary study of
15 months including three
months fieldwork in
Latin America
► Information meeting:
Thursday 30 April 2015
Centre for Latin American
Research and Documentation
Roetersstraat 33
1018 WB Amsterdam
www.cedla.uva.nl

2015 Resource 47 x 63 (mm
Promotie of inauguratie??
Colors heeft voor u alle mogelijkheden
om uw receptie/diner/feest tot een succes te maken. Kijk op onze site of neem
contact op met Colors.
Colors World Food voor werelds eten
in een kleurrijke omgeving!
Markt 15, 6701 CX, Wageningen
T: 0317-417463
E: info@colorsworldfood.nl
W: www.colorsworldfood.nl
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Orion Irregular Opening Hours
April and May 2015
2015

The Building

Bike basement

Restaurant

The Spot

Monday Kings Day

27 April

Closed

Closed

Closed

Closed

Tuesday

28 April

8 am - 6 pm

8 am - 6 pm

11.30 am - 1.30 pm

8 am - 10 pm

Wednesday

29 April

8 am - 6 pm

8 am - 6 pm

11.30 am - 1.30 pm

8 am - 10 pm

Thursday

30 April

8 am - 6 pm

8 am - 6 pm

11.30 am - 1.30 pm

8 am - 10 pm

Friday

1 May

8 am - 6 pm

8 am - 6 pm

11.30 am - 1.30 pm

8 am - 10 pm

Saturday

2 May

Closed

Closed

Closed

Closed

Sunday

3 May

Closed

Closed

Closed

Closed

Monday

4 May

8 am - 6 pm

8 am - 6 pm

11.30 am - 1.30 pm

8 am - 10 pm

Tuesday Liberation Day

5 May

Closed

Closed

Closed

Closed

Forum Irregular Opening Hours
April and May 2015
Monday Kings Day

2015

The Building

The Library

Student Desk
IT Service Point

WURshop

Restaurant

Grand Café

Wageningen in’to
Languages

27 April

8 am - 11 pm

8 am - 11 pm

Closed

9 am - 1 pm

Closed

Closed

Closed

8 am - 5 pm

9 am - 5 pm

Tuesday

28 April

8 am - 11 pm

8 am - 11 pm

9 am - 4 pm

9 am - 4.30 pm

10 am - 2 pm
5 pm - 7 pm

Wednesday

29 April

8 am - 11 pm

8 am - 11 pm

9 am - 4 pm

9 am - 4.30 pm

10 am - 2 pm
5 pm - 7 pm

8 am - 5 pm

9 am - 5 pm

Thursday

30 April

8 am - 11 pm

8 am - 11 pm

9 am - 4 pm

9 am - 4.30 pm

10 am - 2 pm
5 pm - 7 pm

8 am - 5 pm

9 am - 5 pm

Friday

1 May

8 am - 11 pm

8 am - 10 pm

9 am - 1 pm

9 am - 2.30 pm

10 am - 2 pm

8 am - 5 pm

9 am - 5 pm

Saturday

2 May

9 am - 7 pm

9 am - 7 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Sunday

3 May

9 am - 7 pm

9 am - 7 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

8 am - 5 pm

9 am - 5 pm

Closed

Closed

Monday

4 May

8 am - 11 pm

8 am - 11 pm

12 pm - 2 pm

9 am - 4.30 pm

10 am - 2 pm
5 pm - 7 pm

Tuesday
Liberation Day

5 May

8 am - 11 pm

8 am - 11 pm

Closed

9 am - 12 pm

Closed

During working hours, the building is open to the public. After working hours, entrance is only possible with a WUR card.

RESOURCE — 16 april 2015

service << 31
mededelingen
Student Council election – lists of
candidates
On 23 April 2015 the Student
Council Election Committee will
publish the lists of candidates at
https://ssc.wur.nl/elections/.
From 23 April 2015, students will
know who might represent them in
the Student Council during next
academic year. The lists of candidates will also be available for inspection at the office of the Secretary of the Student Council, or via
https://ssc.wur.nl/student/ under
Elections (choose ‘Elections’ in the
left menu).
Any person concerned may lodge a
notice of objection to the validity
of a published candidate list until
1 May 2015 inclusive, with the Secretary of the Student Council,
Hermijn Speelman, Droevendaalsesteeg 4 (Room D.107), P.O. Box
9101, 6700 HB Wageningen.
Competitie duurzame ondernemers
Ben jij een startende ondernemer

agenda
met een groen businessplan?
Schrijf je in voor de Postcode Lottery Green Challenge, de grootste
internationale competitie op het
gebied van duurzaam ondernemen,
en win € 500.000,- om je plan te
lanceren.
Deadline inschrijving: 1 juni 2015
via www.greenchallenge.info.
RUW Excursion Berlin & Leipzig:
Resource Revolution on 4-12 July
Many of our resources are under
pressure. Due to the extraordinary
economic growth, the high urbanization rate and several industrial
and technological developments,
many resources will be used up
soon. We’ll explore 1) sustainable
entrepreneurship, 2) circular economy and 3) urban agriculture.
Course: RSO- 51303, Capita Select,
3 ECTS
Costs: € 225 ( incl travel, accommodation, activities). Subscribe
before 30 April!
WWW.STICHTINGRUW.NL

Applicatie en product Specialist
CaTeC b.v (Wateringen) is exclusief importeur voor de Benelux van een
brede lijn van meetinstrumenten en sensoren. De kern van de
meetinstrumentatie is gericht op het meten van klimaatparameters en
het registreren en analyseren van meetsignalen.
Voor ons producten pakket dat gericht is op het meten en analyseren
van broeikasgassen en onze toplijnen van meteorologische- en
bodemonderzoek gerelateerde meetinstrumenten zoeken wij een
applicatie specialist die verantwoordelijk is voor de ondersteuning en
verkoop van de genoemde meetinstrumenten. Bovengenoemde
meetinstrumenten worden voornamelijk toegepast door: Universiteiten,
onderzoeksinstituten en instanties zoals het KNMI, ECN etc.
Opleiding: Universitair, HBO in een van de volgende studierichtingen
- Klimatologie, - Bodem, Water, Atmosfeer, - Plant fysiologie
-Kennis van klimatologische ontwikkelingen
-Sterke interesse in bovengenoemde vakgebieden, technisch goed
onderlegd, gecombineerd met een klantvriendelijke instelling.
-Kennis van Engelse taal
-Enthousiaste instelling en team speler
-Commerciële instelling
-Bereidheid tot reizen

donderdag 16 april t/m woensdag
29 april

FILMS VOOR STUDENTEN
Vier films bij Movie W: Selma, een
historische en biografische speelfilm rond Martin Luther Kings monumentale protestmars in 1965.
Gluckauf, een levensecht Limburgs sociaal drama over een exmijnwerker die leeft als kruimelcrimineel en de relatie met zijn
zoon. Inherent Vice, een crime-comedy-drama met een privédetective en hippies in LA. Walesa: Man
of Hope, een sterk geacteerde
speelfilm over Lech Walesa, de
dokwerker in communistisch Polen die verzetsheld en president
werd.
WWW.MOVIE-W.NL

dinsdag 21 april, 20.00

DEBATAVOND OVER
RECHTVAARDIGHEID (IN
DUTCH)
Dr. Ronald Tinnevelt (RU Nijmegen), filosoof en organisatiewetenschapper stelt de vraag bij
veel ontwikkelingen in de samenleving of deze wel rechtvaardig
zijn, zoals het leenstelsel, de participatiemaatschappij, privatisering van de zorg en groeiende ongelijkheid. De Wageningse Vrijmetselaars en de bblthk organiseren de avond.
Locatie: bblthk, Stationsstraat 2
donderdag 23 april, 18.45

FILMAVOND ‘FOOD CHAIN’ &
DISCUSSIE
In de VS worden boeren slecht betaald, terwijl zij ons voorzien in
onze primaire behoeftes. Tegenwoordig worden lonen laag gehouden door o.a. grote supermarktketens. De boeren in de VS
hebben zich verenigd en vragen
om een beter inkomen. Na afloop
van de film volgt een discussie
met speciale gasten.
Locatie: Forum, C222.
WWW.BOERENGROEP.NL
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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

‘Now we ain’t strangers anymore’
Travelling by bus from Utrecht to Wageningen I was reminded of a scene in the movie ‘Forrest
Gump’. On his first day of school Forrest resists stepping into the bus, telling the driver: ‘Mama
said not to be taking rides from strangers… I am Forrest, Forrest Gump… Well, now, we ain’t
strangers anymore.’ Then he gets on the bus.

HELLO BUS DRIVER
On that bus ride to Wageningen, I observed many passengers greeting the driver as they entered
the bus, even if they didn’t have to buy a ticket. As a German I am not used to greeting bus drivers
if I am not going to engage in a conversation with them after that. So saying ‘Hi’ to the driver is not
familiar to me, for a start.
What was even more surprising was that people continued this politeness before they left the bus.
I spent quite some time in that bus and noticed that people waved, said ‘thank you’ or even
‘goodbye’ when they got out of the bus. At first, I assumed that these people knew the driver or
that maybe they thanked him because he gave them some time to check out with their OV-chip
card. But it turns out this is a normal custom here.
I wonder if Dutch mamas even tell their children to introduce themselves to the bus driver, the
way Forrest Gump did? I don’t go as far as introducing myself to the driver, but since this bus ride
I also say ‘hi’ and ‘goodbye’ when I take the bus. Rebekka Mejda, MSc student of Applied Communication
Science, from Germany

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.

Een busrit van Utrecht
naar Wageningen deed
Rebekka Mejda denken
aan Forrest Gump die tegen de chauffeur zei:
‘Mama zegt dat ik niet
met vreemden mag meerijden. Ik ben Forrest,
Forrest Gump. Zo, nu zijn
we geen vreemden meer
van elkaar.’ Opvallend
veel Nederlanders groeten de buschauffeur. En
als ze uitstappen zwaaien ze vriendelijk, zeggen
‘bedankt’, of zelfs ‘tot
ziens’. Rebekka gaat niet
zo ver dat ze zichzelf
voorstelt aan de chauffeur, maar ze groet nu
wel als ze de bus neemt.

