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>> FLEUR + POLOCROSSE
Fleur Bartels, research assistente gedragsonderzoek varkens, leerstoelgroep Adaptatiefysiologie

‘Veel socialer dan gewone
paardensport’
Het is geen polo, het is geen lacrosse. Het is polocrosse.
Lacrosse te paard. Dat is het in een notendop. Een kleine
sport in ons land, zo’n zestig actieve spelers. Fleur Bartels is
er eentje van het eerste uur. Samen met haar 14-jarige ruin
Cimaron verdedigt ze het doel van haar team. Zoals hier bij
de start van het nieuwe seizoen in Otterlo. Kennismaken:
RK / Foto: Guy Ackermans
www.polocrosse.nl.
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Het schijnt gevoelig te liggen. Daarom pleit bestuurder Tijs Breukink met de
nodige omzichtigheid voor de invoering van het avondcollege in Wageningen.
Want ga maar na, docenten komen ’s avonds niet graag van de luie bank of de
tennisbaan om opnieuw college te gaan geven en studenten hebben ’s avonds
ook wel wat beters te doen: studeren, naar de vereniging gaan of dineren met
hun dispuut. Daarom is het avondcollege tot dusverre een taboe.
Het wordt tijd dat dat verandert. Op veel Nederlandse universiteiten is het
avondcollege al ingevoerd. Zo startte de TU Eindhoven afgelopen jaar met avondcolleges, om de studentengroei op te vangen. Studenten moeten zich bedenken
wat het alternatief is. Willen ze ’s ochtends nog vroeger hun nest uit om naar college te gaan? Moeten de colleges massaler worden, met minder contacturen,
zoals in Amsterdam? Enkele avondcolleges per week zijn zo slecht nog niet als
je daarmee andere ingrepen in het onderwijs kunt voorkomen.
Tuurlijk zitten er minpuntjes aan avondcolleges. Maar het avondcollege maakt de
universiteit een stuk duurzamer, omdat de onderwijsvoorzieningen nu maar 9
van de 24 uur in gebruik zijn. En de studenten die elke dag naar Wageningen reizen voor hun (avond)colleges, kunnen voortaan de ov-spits vermijden.
Albert Sikkema

>> Hoe weersta je deze verleiding? | p.10
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BREUKINK WIL COLLEGETIJDEN VERRUIMEN

De universiteit stevent af op langdurige tekorten, omdat de overheid de
studentengroei niet volledig vergoedt. In die situatie is een investering in onderwijsgebouwen op De
Dreijen niet verstandig, vindt bestuurder Tijs Breukink. We kunnen
de campus efficiënter gebruiken.
Hij pleit voor verruiming van het
lesrooster, bijvoorbeeld met avondcolleges.
Terwijl de universiteit maar blijft
groeien, vergoedt het ministerie van
EZ de kosten van die groei niet volledig. Daardoor loopt de universiteit
dit jaar en de komende jaren zo’n 9
miljoen euro per jaar mis, zegt Tijs
Breukink, in de raad van bestuur
verantwoordelijk voor financiën en
huisvesting. Mede daarom sluit de
begroting van Wageningen Universiteit in 2015 met een tekort van 3
miljoen euro. Volgend jaar is dat tekort, als er niets gebeurt, opgelopen
tot bijna 6 miljoen. ‘Wij vergoeden
tot nu toe de toenemende onderwijskosten aan de leerstoelgroepen’, zegt Breukink, ‘maar we krijgen dat geld niet van de overheid.

Dat gaat dus knellen.’
Dus moet de raad van bestuur
nadenken over besparingen. Ten
eerste wil Breukink de investering
in onderwijsfaciliteiten op De
Dreijen heroverwegen. Vorig jaar
overwoog het bestuur het opnieuw
gebruiken van die locatie om de studentengroei in de komende jaren te
kunnen opvangen. Die gedachte
was gebaseerd op ‘lineair denken’:
elke duizend studenten extra kost
de universiteit x-extra docenten, yextra onderwijsruimten en z-extra
computers. Breukink wil af van dit
lineaire denken, hij zoekt wegen om
de studentengroei op een goedkopere manier op te vangen.
Breukink wil de investering in De
Dreijen, die aanvankelijk was begroot op 20 miljoen euro en in een
latere variant is verminderd tot 7
miljoen euro, minimaliseren. In
plaats daarvan wil hij de onderwijsfaciliteiten op de campus beter benutten. Nu loopt het lesrooster van
half negen ’s ochtends tot zes uur ’s
avonds. Breukink stelt voor om het
lesrooster uit te breiden, bijvoorbeeld met twee uur per dag. Daarbij
kun je denken aan ’s ochtends vroeger beginnen, de middagpauze verkleinen of avondcolleges.
Een andere optie is dat de universiteit het onderwijsfinancieringsmodel, het zogeheten Bras-

camp-model, onder de loep neemt.
Nu nog betekenen meer studenten
in dit model meer docenten voor
de leerstoelgroep die het onderwijs verzorgt. ‘We hebben nog
steeds relatief weinig studenten
per docent. Bij andere universiteiten, waaronder de technische universiteiten, zijn er meer studenten
per docent dan in Wageningen.’
Breukink oppert om de onderwijsbijdrage per student te verlagen.

‘We moeten op zoek naar onderwijsvormen die minder kostbaar
zijn, maar waarbij de kwaliteit op
peil blijft.’
Breukink wil deze opties bespreekbaar maken bij de docenten
en studenten. ‘We kunnen in stenen investeren door de campus op
De Dreijen op te knappen, maar
dat gaat ten koste van het onderwijs en staat haaks op het campusconcept.’ AS

FOTO: GUY ACKERMANS

• Studentengroei vraagt
efficiënte benadering.
• Investering De Dreijen
heroverwegen.

Investeren in stenen of in mensen

BUSBAAN 5 MEI IN GEBRUIK

De busbaan is bijna af. Dat is precies volgens schema. Op bevrijdingsdag rijden –tijdelijk- de eerste bussen over de campus.
Het aanbrengen van de toplaag
is de finishing touch van het wegenbouwen. De laag zelf is 3,5 centimeter dik gitzwart asfalt. Het spul
stroomt als een deken op een temperatuur van 170 graden Celsius
uit de machine. Walsen drukken
RESOURCE — 30 april 2015

het spul vervolgens stevig op zijn
plek. Daar is niet zo veel tijd voor
beschikbaar: onder de 80-90 graden is er geen beweging meer in te
krijgen en heeft walsen geen zin
meer.
De busbaan wordt pas na de zomervakantie officieel in gebruik genomen. Maar komende week al
krijgt de weg zijn vuurproef. Op 5
mei gaan de reguliere lijnbussen
over de busbaan. Op die manier
ontlopen de chauffeurs de drukte
op de Nijenoordallee in verband
met de bevrijdingsfeesten. Wageningen UR heeft daar toestemming
voor gegeven.

Met die actie wordt in feite een
voorschot genomen op de discussie over het Rondje-Campus. Wageningen is tegen die nieuwe rondweg om de campus en opteert voor
het opknappen van de Mansholtlaan. Nadeel daarvan is dat er geen
alternatieve route is bij calamiteiten. Op dit moment is de gemeente
bezig daar een mouw aan te passen. De busbaan krijgt in de toekomst mogelijk die functie van alternatieve route in geval van nood.
Na het ‘draaien’ van het asfalt
wordt in het verloop van deze week
de laatste hand gelegd aan de busbaan. De belijning, een ononder-

broken streep in het midden, moet
nog worden aangebracht. Er komen nog borden en de fietsenstalling bij de nieuwe bushalte is nog
niet af. Tot augustus ligt de weg er
vervolgens ongebruikt bij. RK

FOTO: ROELOF KLEIS

• Bus omzeilt verkeersdrukte.
• Na zomervakantie officieel in
gebruik.
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WAGENINGEN ZICHTBAAR OP WORLD EXPO
• Ruimte voor nog meer
onderzoekers.

De World Expo die vandaag van start
gaat in Milaan heeft ook een Wagenings tintje. Een palet aan innovatief Wagenings onderzoek krijgt een
plekje in het Nederlandse paviljoen.
Tot die avant-garde behoren onder
meer het planten kweken op mars-

grond van Alterra-onderzoeker
Wieger Wamelink.
Coördinator van de Wageningse
bijdrage is landschapsarchitect Dirk
Wascher van Alterra. ‘Nederland zou
aanvankelijk helemaal niet meedoen aan de wereldexpositie’, licht
Wascher de lastminute-actie toe.
‘Maar op initiatief van de gemeente
Rotterdam en het bedrijfsleven is er
toch een paviljoen gekomen.’
Thema van de expo is Feeding the

planet, energy for life.
In dat kader is dus ook plek voor
een aantal Wageningse innovaties.
Wascher heeft een groslijst van enkele tientallen onderwerpen bij de
organisatie ingediend. De definitieve selectie was gisteren nog niet bekend. Zeker is wel dat Wamelink
met zijn marsgrondproeven in Milaan is vertegenwoordigd. Hij gaat er
bovendien een lezing houden.
Wascher zoekt nog meer colle-

ga’s die dat willen doen. ‘In de tweede week van juni en september is er
ruimte voor seminars. Wie wil kan
zich bij mij melden.’ Wamelink ziet
in de World Expo een mooie kans
om aandacht te vestigen op zijn experimenten. ‘Er worden dagelijks
15.000 mensen verwacht. Ik heb
voorgesteld om er een proefveldje
aan te leggen, maar dat wilden ze
niet.’ De World Expo is van 1 mei tot
31 oktober. RK
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kort
>> VERTREK I

>> VERTREK II

Anne Frank

De directeur van de Social Sciences
Group, Laan van Staalduinen, heeft haar
ontslag aangeboden aan de raad van bestuur. Ze is toe aan een nieuwe uitdaging,
geeft ze als reden. Medio juni is Van
Staalduinen vertrokken.
Van Staalduinen werd SSG-directeur in
februari 2012, eerst als interim, daarna
permanent. Ze heeft het LEI, het departement Maatschappijwetenschappen en het
Centre for Development Innovation (CDI)
door een moeilijke periode geloodst met
haar heldere bestuursstijl en duidelijke
visie, stelt de raad van bestuur, die het
jammer vindt dat ze vertrekt. De SSG-directeur gaat de zomer gebruiken om in alle rust na te denken over haar vervolgcarrière. De raad van bestuur gaat op zoek
naar een opvolger. Vanaf medio juni
treedt Raoul Bino, directeur van AFSG, op
als waarnemend directeur van de Social
Sciences Group tot de opvolger is gearriveerd. AS

Directeur Human Resources Tineke Tromp
gaat Wageningen UR ook verlaten. In augustus begint ze in een vergelijkbare
functie bij het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente. Tromp werkt sinds 1985 in
Wageningen. Eerst als bedrijfsjurist,
daarna als directeur bij de afdeling Legal
and Governance en als secretaris van de
Raad van Bestuur. Sinds 2007 werkt ze in
haar huidige functie. Tromp ziet haar betrokkenheid bij de vorming van Wageningen UR als voornaamste wapenfeit. Ze
kijkt minder tevreden terug op de hervorming van de medezeggenschap. Vorming
van de WUR-council heeft in Tromps optiek niet gezorgd voor de verwachte binding met de achterban en dynamiek. RR

Het is dit jaar 70 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog afgelopen is. Overal zijn herdenkingen. Op 4 mei herdenken we
de doden en op 5 mei herdenken we de bevrijding.
Op 4 mei is er in Renkum altijd een eenvoudige herdenking.
Fanfare ‘De Eendracht’ speelt ‘Abide with me’. De herdenking
raakt me. Het is de combinatie van harmonieuze klanken, de
wanhoop in elke oorlog, de doden die zinloos vallen, de eenvoud van de ceremonie en de stilte die voorafgaat aan deze
hymne.
Een aantal jaren geleden keek ik met mijn gezin na de herdenking naar een film over het leven van Anne Frank op een
commerciële TV-zender. Ik heb altijd een gloeiende hekel aan
de lange en vele reclame blokken en hun allesoverheersende
drang naar hoge kijkcijfers. 4 mei is natuurlijk de avond om
een dergelijke film te draaien; dat trekt kijkers en dus adverteerders. Maar vooruit, de film paste in de setting van de dag.
….Anne Frank en haar familie kwamen aan in concentratiekamp Auschwitz. Hun lange haar werd met grof geweld geknipt…. Pats reclameblok! Een reclame over een middel dat
het ’haar voedt en glanzend maakt’! Later nog zo’n moment.
In de laatste dagen voor de bevrijding van het kamp was het
een chaos, met overall dode, zieke en vervuilde mensen. De
stank kwam je tegemoet. De commercie biedt uitkomst: een
schoonmaakmiddel dat ’alle geurtjes wegneemt en die muren
stralend glanzend maakt’.
We schreven een brief met onze gevoelens naar de
commerciële zender via hun contact formulier op hun website. We kregen per direct
een no reply bericht: ‘Bedankt voor uw
enthousiaste reactie!’
Commercie gaat over lijken.

Van Staalduinen neemt ontslag

Tromp naar Medisch Spectrum Twente

>> BEVRIJDINGSDAG

Behoefte aan Engelstalige informatie
Buitenlandse studenten en medewerkers
in Wageningen hebben behoefte aan extra uitleg over bevrijdingsdag. Dat bleek
tijdens een rondvraag op de campus. Die
stijgende vraag naar Engelstalige informatie wordt bevestigd door het 4 en 5 comité in Wageningen. De groeiende
wens naar Engelstaligheid komt
niet alleen door het hoge aantal
buitenlanders dat in Wageningen
woont, ook uit het buitenland
wordt steeds meer informatie opgevraagd. De huidige website van
het comité bevat een zeer beknopte Engelstalige pagina. ‘We hebben zeker de ambitie om dit de
komende jaren flink uit te breiden
‘, aldus Maartje Roelofs van het
comité. (zie ook pag 22) EvL

Kees van Veluw (57) is docent Permacultuur
en netwerker biologische landbouw. Zijn visie haalt hij uit zijn werk met zowel Afrikaanse als Nederlandse boeren, zijn vrouw, drie
zonen, hond en kippen.
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OPNIEUW ZWAAR VERLIES BIJ IMARES
• Verlies Imares 2,3 miljoen
euro.
• DLO als geheel draait wel
positief.

DLO als geheel sloot vorig jaar af
met een klein positief resultaat,
maar Imares realiseerde een verlies van 2,3 miljoen euro. De directie voert een herstelplan door.
Voor de zomer moet duidelijk zijn
of dat voldoende is.
Voor het tweede jaar op rij is
het maritieme instituut zwaar verliesgevend. In 2014 bedroeg het
verlies 2,3 miljoen euro, het jaar
daarvoor 2 miljoen, op een omzet
van 30 miljoen euro. Het visserijonderzoek in IJmuiden loopt
goed, vertelt bestuurslid Tijs Breu-

kink van Wageningen UR, maar
het onderzoek in Den Helder en
Yerseke blijft achter. Imares heeft
een tamelijk goede orderportefeuille, maar het werk is niet goed
verdeeld. Voor de zomervakantie
moet duidelijk zijn of het huidige
herstelplan toereikend is.
Andere DLO-instituten, waaronder Food & Biobased Research,
Rikilt en LEI haalden een positief
resultaat. Daardoor was het resultaat in 2014 voor DLO als geheel
beter dan was begroot. Dat komt
mede omdat DLO meer programmaonderzoek voor het ministerie
van Economische Zaken uitvoerde
dan was begroot: 131 in plaats van
123 miljoen euro. Deze meevaller
zorgde met name bij het LEI voor
een positief resultaat.
Daar staat echter tegenover dat

de inkomsten uit contractonderzoek 4 miljoen euro achterbleven
bij de begroting. Dit contractonderzoek bestaat onder meer uit
geld van de productschappen,
maar die zijn dit jaar opgeheven.
De instituten waren niet in staat
om de opdrachten van de productschappen, die goed waren voor 17
miljoen euro, volledig te compenseren met nieuwe opdrachten.
Los van Imares is Breukink
niet ontevreden over de resultaten van DLO. Voor 2015 rekent hij
op een positief resultaat van 3,5
miljoen euro. ‘De situatie blijft
fragiel, want we moeten eigenlijk
3 procent van de omzet, ofwel
zo’n 10 miljoen euro, in de plus
realiseren om te kunnen blijven
investeren in mensen, kennis en
faciliteiten.’ AS

PRIJSVERHOGING
SPORTKAART
DEFINITIEF
De studentenraad heeft deze week
ingestemd met een prijsverhoging
van de sportrechten met 20 euro.
Komend collegejaar zal de sportkaart een tientje duurder worden, in
het collegejaar 2016/2017 komt er
opnieuw 10 euro bij. ‘We zijn erg blij
dat de sporthal er eindelijk komt,’
aldus studentenraadslid Sander
Schalkx van VeSte. ‘We vragen de
studenten een klein deel bij te dragen aan de verbeterde faciliteiten.
Wageningen UR blijft de goedkoopste sportrechten van Nederland houden in vergelijking met sportcentra
bij andere universiteiten.’ Op aandringen van de studentenraad heeft
de raad van bestuur toegezegd dat
ook de medewerkers een soortgelijk
bedrag extra gaan betalen. LvdN

FORSE WATERSCHADE IN DE BIBLIOTHEEK
• Sprinklerinstallatie zet de
boel blank.
• Maar twintig boeken vernield.

FOTO: GUY ACKERMANS

Een ongelukje met de sprinklerinstallatie heeft afgelopen weekeinde
grote schade aangericht in de bibliotheek in Forum. De overlast

ontstond zaterdagmiddag bij VHL
op de zesde verdieping van Forum.
Werk waren daar bezig met voorbereidende werkzaamheden voor de
verbouwing in juli als VHL vertrekt.
Tijdens het werk is volgens gebouwbeheerder Ludy Zeeuwen iets
mis gegaan met de sprinklerinstallatie. In korte tijd ontstond daarbij
een enorme ravage. Volgens Zeeu-

Grote blowers blazen het vocht weg in de bibliotheek.
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wen zijn in een klein half uur enkele
tienduizenden liters water het gebouw ingestroomd. Het water zocht
zich van de zesde verdieping een
weg naar beneden tot aan de eerste
verdieping toe.
Dankzij snel ingrijpen is de
schade aan de boeken in de bibliotheek volgens hoofd publieksdiensten Petra Otten relatief gering.

‘Een baliemedewerker heeft met
hulp van studenten 30-40 meter
(zo’n 3000) boeken gered die door
het stromende water nat dreigden
te worden.’ Uiteindelijk zijn maar
twintig boeken onherstelbaar beschadigd.
Hoe groot de totale schade is, is
nog niet bekend. ‘Waterschade kan
over een maand ook nog aan het
licht komen’, legt Zeeuwen uit. ‘De
kabelgoten zijn volgelopen, de
vloerbedekking is op meerdere verdiepingen aangetast en het lattenwerk rond de glazen bol centraal in
de bibliotheek is nat geworden.’
Ook de werkbladen rond de bol
zijn aan de randen al gaan krommen en lijken verloren.
De bibliotheek was tot gisteren
gesloten. ‘We bekijken van dag tot
dag wanneer we open kunnen’,
licht Zeeuwen toe. Dagelijks vinden metingen plaats om de luchtvochtigheid in de gaten te houden.
‘Niet alleen de vloerbedekking
moet drogen, maar ook het beton
daaronder om schimmelvorming
te voorkomen.’ Boeken kunnen
overigens wel worden opgevraagd.
De afhandeling vindt buiten de
zaal op de gang plaats. RK
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Ludo Hellebrekers, de nieuwe directeur van het CVI, wil het publiek-private onderzoek in Lelystad
uitbreiden. Samenwerking is
noodzaak in de nieuwe One Health
benadering.
Toen Hellebrekers nog voorzitter
was van de KNMvD, de beroepsvereniging van dierenartsen, bedacht
hij wat er zo leuk was aan zijn werk.
Hij merkte dat hij energie kreeg van
bestuurlijke uitdagingen en het opzetten van publiek-private innovatieprojecten. Om die reden solliciteerde hij op de functie van directeur van het Centraal Veterinair Instituut (CVI). ‘Ik opereer graag op
het grensvlak van kennis, beleid en
industrie. Die uitdaging biedt de
nieuwe baan bij het CVI.’
Hij komt op een interessant moment. Per 1 januari dit jaar is de directie van het CVI gesplitst. Andre

BRUINVISSEN
ZOEKEN

Wie? Mardik Leopold,
DLO-onderzoeker bij Imares
Wat? Ontdekte dat
momenteel voor het eerst
in decennia geen bruinvissen voor onze kust
zwemmen.
Waar zijn ze? Verderop in
de Noordzee, maar niemand die het exact weet.

Bianchi is sindsdien manager van
de wettelijke onderzoekstaken van
het instituut, terwijl Hellebrekers
per 1 juni verantwoordelijk wordt
voor het overall management, inclusief het contractonderzoek. Wat
vind hij van die opsplitsing? ‘Vanuit de politiek is het begrijpelijk
dat je de verantwoordelijkheden
voor wettelijke onderzoekstaken en
contractresearch scheidt. Dus in
die zin snap ik het, hoewel er bij
het CVI totaal geen problemen waren toen die taken nog binnen één
functie zaten. Maar in deze nieuwe
situatie is de samenwerking tussen
de twee managers cruciaal.’
Het is niet de enige keer dat Hellebrekers de samenwerking wil
zoeken. Hij wil een grote rol spelen
in het National Centre for One
Health, waarin Wageningen UR, de
Universiteit Utrecht en het Univer-

Hoe merkte u dat de bruinvissen verdwenen zijn?
‘Voor het Ministerie van EZ verrichten we
sectie op aangespoelde bruinvissen.
Sinds we daar in 2006 mee begonnen,
kregen we er steeds meer binnen. Vorig
jaar hadden we een pakhuis vol dode
bruinvissen en spraken af slechts vijftig
“mooie” bruinvissen te bekijken. De inkt
was nog niet droog en opeens spoelt er
geen enkel exemplaar meer aan.’

sitair Medisch Centrum Utrecht
nauwer gaan samenwerken op het
gebied van humane en veterinaire
gezondheid. ‘Er is al nauwe samenwerking tussen onderzoekers
op het gebied van besmettelijke
dierziekten, het antibioticagebruik, diergezondheid en dierenwelzijn’, zegt Hellebrekers, ‘maar
er is nog veel te winnen in de kennisuitwisseling met huisartsen,
dierenartsen, GGD’s en kwaliteitsmanagers in de voedingsindustrie. We hebben een gemeenschappelijk werkveld, om de populaties mensen en dieren gezond
te houden.’
Daarbij brengt het CVI hoogstaande kennis en prima faciliteiten in, weet Hellebrekers uit zijn
eerdere werk. ‘Ik heb me wel eens
afgevraagd: waarom krijgt het CVI
niet meer publieke waardering, ge-

FOTO: WILLIAM HOOGTEYLING

NIEUWE CVI-DIRECTEUR WIL
CONTRACTONDERZOEK UITBOUWEN

let op haar inhoudelijke naam en
faam onder vakgenoten? Daar wil
ik aan werken, aan het vergroten
van de interne trots, de externe erkenning en de zichtbaarheid van
het instituut. Op die manier hoop
ik meer onderzoek naar ons toe te
trekken.’ AS

FIGUREITOUT

Interessant dat de bruinvis u nog voor
zo’n raadsel kan stellen?
‘Ja, wij kijken hier vanaf het strand naar
de zee en denken ze te snappen. Dan beweegt de natuur en zie je opeens zo’n
trendbreuk. Het drukt je weer met de
neus op de feiten. Voor een bruinvis is de
zee zoveel groter dan wij zien. Wanneer
de omstandigheden hier niet goed zijn
of elders beter, trekt hij gewoon weg.’
Tijd dus voor een nieuw onderzoek?
‘Was het maar zo makkelijk. Nieuw onderzoek is heel duur. Er is wel geld voor
één zogenoemde vliegtuigtelling. Die
willen we naar voren halen om uit te vinden waar de bruinvissen gebleven zijn.’
RR

Bron: CBS, 2010

Illustratie Studio Lakmoes

30 april 2015 — RESOURCE

8 >> wetenschap

VERSCHILLENDE OPINIES OVER
VERSPREIDING Q-KOORTS
• Welke rol speelt mesttransport?
• Mesthopen te warm voor
bacterie.

Onderzoekers hebben verschillende meningen over een mogelijke
oorzaak van de Q-koorts epidemie
in 2008 en 2009. Centrale vraag is
of het transport van besmette mest
hier aan heeft bijgedragen. Ja, aldus een studie van Alterra vorig
jaar. Nee, stelt een recent onderzoek van het Centraal Veterinair
Instituut (CVI). Binnenkort probeert een commissie te achterhalen wie gelijk heeft.
Mesttransport kan geen grote
rol hebben gespeeld bij de verspreiding van de bacterie Coxiella
burnetii, de veroorzaker van Qkoorts, tussen 2007 en 2010 in Nederland. Dat concludeert HendrikJan Roest van het CVI met onderzoekers van de Gezondheidsdienst
voor Dieren (GD) in een recente
publicatie in het open accessplatform PlosOne. Ze beoordeelden 12
besmette en 24 niet-besmette geitenbedrijven die hun mest vervoerden naar een ander postcodege-

bied en koppelden dat aan het aantal Q-koorts patiënten in die regio’s. Hun conclusie: we zien geen
significant grotere aantallen Qkoorts patiënten in de gebieden
met besmette mest.
Bovendien stellen Roest en de
GD-onderzoekers dat de mest niet
of nauwelijks een risicofactor kon
zijn bij de verspreiding van Qkoorts. Ze gingen namelijk ook de
temperatuur meten in de mesthoop van twee besmette geitenbedrijven en stellen dat er weinig Qkoorts bacteriën konden overleven
in de mesthopen die dagenlang
warmer waren dan 40 graden Celsius. De mest van besmette bedrijven zal dus weinig Q-koorts hebben veroorzaakt, concluderen de
onderzoekers.
Vorig jaar zag Alterra-onderzoeker Tia Hermans echter wel een
duidelijk verband tussen transport
van besmette mest en Q-koorts patiënten. Hermans koppelde data
over de locatie van besmette geitenbedrijven en het mesttransport van
deze bedrijven aan de woonplaatsen van Q-koorts patiënten. Data
uit de periode dat de lammetjes op
de bedrijven werden geboren. In de

maand na het
lammeren
blijkt, Volgens
Herremans
ruimtelijke analyse van de locaties van Qkoorts besmetting, de locaties
van 117 besmette geiten- en
schapenbedrijven en transporten van besmette mest, een duidelijk verband tussen mest en Q-koorts. Op diverse
plekken in Nederland met Q-koorts
stonden geen besmette bedrijven
in de omgeving, maar was wel besmette mest in de buurt uitgereden, bleek uit Hermans’ publicatie
in PlosOne.
Buiten kijf staat dat de besmette
bedrijven de belangrijkste bron van
Q-koorts waren. Omwonenden
raakten besmet met de bacterie nadat die vanaf het erf door de lucht
op kleine stof- of mestdeeltjes was
vervoerd. Maar Hermans constateerde vorig jaar dat die besmettingsroute niet de enige route kan
zijn als je de locaties van de be-

smette bedrijven afzet tegen de
woonplaatsen van de Q-koorts-patiënten. Er moet nog een andere oorzaak zijn. Roest wijst het mesttransport als mogelijke route af,
maar geeft in het artikel geen alternatief.
Dus blijft de vraag: via welke besmettingsroutes zijn de Q-koorts
patiënten in aanraking gekomen
met de ziekmakende Coxiella burnetii-bacterie? Hoort het mesttransport daar bij? Daar gaan Roest
en Hermans eind mei over in debat
met elkaar en andere deskundigen.
Wellicht heeft Wageningen UR dan
een eenduidig antwoord hoe de Qkoorts zich heeft verspreid. AS

RUBBER TIJGERT ALS EEN RUPS
• Nieuw materiaal reageert
bliksemsnel op vocht.
• Luchtvochtigheid als aanjager.

Het ziet er intrigerend uit: een stukje siliconenrubber dat zich voortbeweegt als een rups. Uit eigen beweging, zo lijkt het op het bijgeleverde
filmpje van de makers. Het kunststukje is een samenwerkingsproject tussen Chinese wetenschappers en de Wageningse hoogleraar
Physical Chemistry and Soft Matter
Jasper van der Gucht.
Niks beweegt vanzelf. Ook dit
stukje rubber niet, legt Van der
Gucht uit. Het rubber reageert op
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een voortdurende verandering van
de luchtvochtigheid. De truc zit ‘m
in een geladen polymeerlaagje op
het rubber dat sterk opzwelt als het
water opneemt. ‘Ongeveer zoals
een luier dat doet’, trekt Van der
Gucht de vergelijking. Als de nattigheid verdampt, neemt het materiaal zijn oude vorm weer aan.
Materialen met een geheugen
zijn niet nieuw. Maar het proces
vergt meestal tijd. De dubbellaag
die nu is ontwikkeld, heeft die handicap niet. Het materiaal reageert
ogenblikkelijk. Dat maakt toepassing een stuk aantrekkelijker. Bijvoorbeeld als sensor voor luchtvochtigheid, oppert Van der Gucht.
‘Zoals huidmondjes in een blad

zich openen en sluiten. Maar je
kunt ook andere prikkels dan water
gebruiken. Het laagje polymeer is
elektrisch geladen. In principe kan
het ook op zout, de pH of zelfs elektrische velden reageren.’
De variatie aan mogelijke bewegingen hangt daarbij af van het patroon van de opgebrachte polymeer.
Dat praktische werk hebben de
Chinezen gedaan. De bijdrage van
Van der Gucht zit ‘m in de theorievorming. Van der Gucht ontwikkelde een model dat verklaart waarom
en hoe het materiaal zo snel reageert. ‘Die abrupte overgang is goed
te verklaren’, legt Van der Gucht uit.
‘Je ziet vaak bij processen waar ver-

schillende krachten tegen elkaar in
werken dat je een drempelwaarde
hebt, een kantelpunt. Dat is ook
hier aan de hand.’ RK

In het filmpje op Resource-online.nl ziet je
hoe het rubber zelfstandig kruipt over het
objectglaasje.
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ONWEERSTAANBAAR GEURMENGSEL
VANGT DOORVOEDE MALARIAMUG
• Aantrekkelijker dan mensengeur.
• Duidelijkheid over herkomst bloed.

Wageningse entomologen hebben samen
met collega’s in Kenia een nieuw geurmengsel ontwikkeld om malariamuggen te
vangen. Met dit geurmengsel konden ze
voor het eerst malariamuggen vangen die
net daarvoor een mens of dier hadden gestoken. Deze muggen bevatten namelijk
belangrijke informatie.
De kwaliteit van de geurvallen om malariamuggen te vangen, is de afgelopen jaren
gestaag verbeterd. Zo gebruiken de Wageningse entomologen al een goedwerkende
geurval met het zogenaamde MB5-mengsel, om muggen buitenshuis weg te vangen
in het grootschalige malariaproject op het
Keniaanse ‘malaria-eiland’ Rusinga. Maar
die geurval vangt alleen hongerige Anopheles-muggen en geen muggen die wel net
een bloedmaaltijd hebben geconsumeerd.
Entomoloog Niels Verhulst werkt nu
aan een geurmengsel dat die bloed gevoerde muggen wel vangt. In dit mengsel zit
kooldioxide die op een nieuwe manier is
geproduceerd. Tot dusverre werd de CO2
gemaakt door suiker met gist te laten fermenteren. In de nieuwe aanpak wordt melasse gefermenteerd. Die melasse is goedkoper dan suiker, maar blijkt ook stoffen te
bevatten die de Anopheles-muggen zeer
aantrekkelijk vinden, melden de onderzoekers in het Malaria Journal. Verhulst weet
nog niet welke stofjes dat zijn, maar dit syn-

thetische geurmengsel is voor de steekmug nog aantrekkelijker dan onze eigen
geur.
Groot voordeel van dit nieuwe geurmengsel is dat je muggen vangt die al hebben gegeten en dat je aan de hand van het
bloedmonster kunt nagaan of de verschillende malariamuggen bloed van mensen
of van vee consumeren. ‘Dit helpt het onderzoek naar de verspreiding van malaria
buitenshuis enorm’, zegt Verhulst.
De bestrijding van malaria buitenshuis
wordt in Afrika steeds belangrijker, nu de
bestrijding binnenshuis behoorlijk succesvol is. Met behulp van geïmpregneerde
klamboes is het aantal sterfgevallen door
malaria sinds 2000 gehalveerd. Maar om de
malaria echt uit te roeien, moeten de muggen ook buitenshuis worden bestreden.
Daarbij gaat de meeste aandacht uit
naar de meest beruchte mug, de Anopheles
gambiae. ‘We vangen specifieke muggen en
weten nog niet veel over andere muggen
die malaria verspreiden’, zegt Verhulst. Er
zijn vermoedelijk zo’n dertig à veertig muggensoorten die malaria kunnen overdragen. Hij onderzoekt nu welke muggen malaria overdragen van mensapen op mensen. Daartoe verzamelt hij momenteel
huidbacteriën en geur van chimpansees in
Nederlandse dierentuinen en in Congo, om
na te gaan of de Anopheles-muggen in het
Wageningse onderzoekslab hun geurprofiel aantrekkelijk vinden. Uiteindelijk wil
hij een geurmengsel vinden om malariamuggen te vangen die zowel mensen als
apen steken. AS

VISIE <<

‘Boorplatform heeft ook
positieve gevolgen’

Het bedrijf Tulip Oil wil naar gas boren ten noorden van
Terschelling. Bewoners, gemeente en provincie zijn tegen
maar uiteindelijk neemt minister Kamp de beslissing. De
aanwezigheid van een boorplatform heeft onder water
ook positieve gevolgen, zegt Han Lindeboom, hoogleraar
Mariene ecologie, maar uiteindelijk is het aan gasbedrijven het publiek te overtuigen en aan te tonen dat de
negatieve impact minimaal is.
Kun je zomaar boren in een beschermd Natura 2000
gebied als Terschelling?
‘In zo’n gebied is dat heel streng gereguleerd. Bedrijven
moeten aantonen dat negatieve gevolgen zo klein mogelijk zijn en hoe deze effecten worden gecompenseerd. Denk aan zandsuppletie wanneer het eiland zou
dalen.’
Welke gevolgen heeft het voor de omgeving?
‘Het maakt niet uit of de Noordzee een meter dieper
wordt, er steken immers toch geen zandbanken meer
boven water uit. Dit in tegenstelling tot de Waddenzee.
Verder is aantasting van het landschap een punt, al kun
je bij Ameland en vanaf Texel nu ook al platformen
zien. Het publiek maakt zich natuurlijk vooral zorgen
om aardbevingen, en niet ten onrechte. Wanneer je een
groot veld aanboort, kunnen die zeker plaatsvinden.
Nu is dit veld waarschijnlijk klein en zal het wel meevallen.
In eerder onderzoek zag u positieve effecten van
windmolens op zee. Schelpdieren hechten zich daar en
vissen vinden er beschutting. Hebben boorplatforms
ook zulke effecten?
‘Ja, de biodiversiteit en biomassa worden verhoogd. Bovendien mag vlakbij een platform niet worden gevist.
Vogels hebben er wel last van. Eigenlijk horen ze daar
niet omdat er van nature geen vaste ondergrond is.
Maar de mens beïnvloedt de wereld toch, dus kunnen
we daar best iets combineren dat zowel mooi onder water is als economisch nuttig.’ RR

STELLING

‘Dutch humour helps to relativize
German negativity’,
Katja Lange, promoveerde op 24 april in Wageningen

30 april 2015 — RESOURCE

10 >> wetenschap

VECHTEN TEGEN VERLEIDING

Onze omgeving maakt dik. Porties
worden groter, eten is overal en beweging wordt ontmoedigd. Emely
de Vet, universitair hoofddocent bij
Strategische communicatie, zoekt
daarom naar strategieën om de lokroep van brownies en zakken chips
te weerstaan.
Onze voedselomgeving is gedurende de laatste decennia enorm veranderd. Eten is op steeds meer
plekken te koop, de hele dag door.
Ook zijn de porties groter en is er
meer keuze. Veel van die keuzes
zijn verleidelijke dikmakers: vette,
zoete en energierijke snacks. Experts noemen onze huidige omgeving daarom ‘obesogeen’, oftewel
dikmakend. Je ziet het bijvoorbeeld
terug in colaflessen die van 0,75 liter in de jaren vijftig uitgroeiden tot
met plastic omwikkelde multipacks
van tweeliterflessen. En een kentering is niet in zicht. Emely de Vet is
benieuwd hoe mensen, en dan
vooral jongeren, kunnen vechten
tegen al deze verleidingen.
Kun je als individu wel weerstand
bieden wanneer er niets verandert
aan onze leefomgeving?
‘Zelfs in de meest ongunstige omgevingen – buurten waar het moeilijk is gezonde producten te krijgen
– is nog steeds variatie in overgewicht. Er zijn dus mensen die te
midden van al die verleidingen niet
dik worden en daar kunnen we van
leren.’
U vroeg jongeren naar hun strategieën om niet verleid te worden tot
ongezonde keuzes. Welke voorbeelden hoorde u?
‘Mensen veranderen bijvoorbeeld
hun omgeving om minder in verleiding te komen. Ze zetten de snoeppot verder weg of nemen een
schaaltje chips en leggen de zak
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weg. Wanneer ze de omgeving niet
kunnen veranderen, zoeken ze afleiding of onderdrukken de verleiding; ze zeggen gewoon “nee” tegen
zichzelf.
In deze situaties draait het altijd
om kortetermijnverleidingen die
botsen met onze doelen op de lange termijn. Eet je een appel of een
muffin? Hierbij blijken vooral strategieën die verleidingen wegnemen
de effecten van een ongezond eetaanbod te verzwakken. Focussen op
onze langetermijndoelen is niet
krachtig genoeg.’

geving zo veel invloed heeft op ons
eetgedrag. In de methodes waarmee ik kinderen zelfregulatie wil leren, hoort de confrontatie met
voedsel.’

hebben. Het ontstaan van obesitas
is een samenspel van factoren. Je
hebt de omgeving, onze keuzes en
hoe die op elkaar inwerken. Dit oplossen is een kwestie van de lange
adem.’ RR

In hoeverre gaan we met deze strategieën iets doen tegen de obesitasepidemie?
‘Als alle jongeren nu gezond leren
eten, betekent dat niet dat we over
één jaar geen overgewicht meer

In ander onderzoek laat u zien dat
wilskracht tot op zekere hoogte te
leren valt. Een keer een verleiding
weerstaan, maakt het eenvoudiger
dat nogmaals te doen. Een veelbelovend resultaat?
‘Ja. Het is hier wel belangrijk zelfregulatie en wilskracht uit elkaar te
houden. Je hebt lang niet altijd
wilskracht nodig om gedrag te reguleren. Je moet juist trucs gebruiken
om zonder veel wilskracht niet toe
te geven aan verleidingen. Leunen
op wilskracht heeft als risico dat je
uiteindelijk toch voor de bijl gaat.’
Maar we hoeven dus niet alle verleidingen uit te bannen?
‘Dit onderzoek laat zien dat gecontroleerde blootstelling aan verleiding nodig kan zijn om zelfregulatie te leren. Natuurlijk kun je alle
ongezonde verleidingen weghalen
uit scholen, alle automaten wegdoen, maar om de hoek is er dan
wel een snackbar of supermarkt.
Door gecontroleerde blootstelling
aan ongezond voedsel kun je vaardigheden oefenen die je ook in andere situaties helpen verleidingen
het hoofd te bieden. Je ziet dit ook
bij kinderen die thuis niet mogen
snoepen. In andere contexten gaan
ze zich te buiten aan snoep.’
Is het geen goed idee succesvolle
strategieën te leren aan kinderen?
‘Absoluut, maar het is lastig op welke vorm je dan moet uitkomen. Je
belandt snel bij educatie, maar dat
gaat voorbij aan het feit dat de om-
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• Verleidingen weghalen is
niet voldoende.
• Obesitas is een samenspel
van factoren.

Emely de Vet: ‘Je hebt lang niet altijd wilskracht nodig om gedrag te reguleren.’
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Online discussieerden jullie over promotierendementen, een openbare piano in Wageningen en de
sloop van de tropische kas. Meepraten of op de
hoogte blijven van het laatste nieuws? Kom naar
onze site.

REACTIES OP...

RESOURCE-ONLINE.NL
PROMOTIE-DEGRADATIE
Grote aantallen promovendi halen de eindstreep niet, stelde het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP) afgelopen week. Het is een
saillant detail bij de alsmaar stijgende aantallen PhD-studenten.
De cijfers zorgen eerst voor bezorgde geluiden.
Zo reageren Kamerleden geschokt tegen het
HOP. Pieter Duisenberg van de VVD noemt het
‘schrikbarend’ en wil dat universiteiten het
PhD-onderwijs aanpakken. Mei Li Vos hekelt de
‘kapitaalvernietiging’, zowel menselijk als
financieel, die gepaard gaat met zoveel afhakers. Promovenda is vooral gefascineerd door
de grote verschillen tussen universiteiten. Een
promotietraject is per instelling anders, schrijft
ze. Het verschilt bijvoorbeeld hoezeer je vooraf
meedenkt over je eigen project. ‘Het lijkt me
dat deze dingen in een inhoudelijke discussie
onder de loep genomen moeten worden.’ Julia
wijt de slechte rendementen vooral aan de kwaliteit van begeleiding. ‘Promovendi die begeleid worden door een promotor zonder ideeën
of zonder tijd hebben het een stuk lastiger.’ Zij
raadt potentiële PhD-studenten aan zich te oriënteren op hun begeleider. Dan ontstaat discussie over de statistieken. Dean Johan van
Arendonk stelt dat 80 procent van de Wageningse promovendi de eindstreep haalt, niet 60
procent zoals het HOP stelt. En ook de landelijke cijfers vallen mee: 75 procent haalt daar de
eindstreep. Volgens de dean heeft het persbureau de cijfers fout geïnterpreteerd en worden
de rendementen langzamerhand beter. Bas Belleman van het HOP werpt tegen dat juist de cijfers van Van Arendonk verouderd zijn. ‘Maar

dan nog: zelfs als ‘slechts’ één op de vier
Nederlandse promovendi het proefschrift
nooit afmaakt, zoals Van Arendonk zegt, gaat
het nog steeds om honderden mensen.’

KAS IN SCHERVEN
De tropische kas op de Dreijen wordt gesloopt,
alle ideeën voor een nieuwe bestemming ten
spijt. Vooral de bouw van studentenwoningen
riep te veel weerstand op.
‘Heel treurig. Eeuwig zonde’, schrijft Corine.
Ze merkt nog eens op hoe jammer het is dat de
universiteit unieke voorzieningen zoals het
arboretum, het herbarium en de kas niet onderhoudt. ‘Jammer de ijdelheid van de Universiteit
ten koste van dergelijke goede faciliteiten moet
gaan.’ Van Hypocrieten komt een woedende
reactie. ‘Waarom luistert de gemeente naar dit
soort bezwaren van omwonenden?’ Hij verwijt
Wageningers een Not In My Backyard-mentaliteit te hebben als het op studenten aankomt. ‘Lekker genieten van alle
voorzieningen in Wageningen die kunnen bestaan
door de extra populatie studenten die
dit dorpje heeft’,
fulmineert hij, maar
‘altijd weer commentaar op studenten en dat ze overlast veroorzaken.
Hypocriet, om het
maar in één woord
samen te vatten.’

VROLIJKE NOOT
Wageningen krijgt een piano waar eenieder op
mag spelen in de openbare ruimte. Het zorgt
voor enthousiaste reacties.
‘Yay! Zo’n goed initiatief!’ schrijft Corine.
Het zorgt onmiddellijk voor discussie over de
beste locatie. Het busstation, of moet het toch
verder van de openbare bibliotheek waar er al
een staat? Of toch op de Markt of de Hoogstraat?
Het lijkt Gerben nog niet zo makkelijk om een
goede plek te kiezen. ‘Probleem is natuurlijk
vooral waar staat zo’n ding droog en lopen er
genoeg mensen langs?’ Bovendien moet je er
niet te veel mee slepen want dan raakt hij ontstemd en dat levert weer kosten op voor de
gemeente die het allemaal financiert. Al nadenkend komt hij met allerlei ideeën. Zo kan de
piano een afdak krijgen. Een, jawel, pianohut,
die het instrument beschermt tegen de elementen. ‘Alternatief is mensen verantwoordelijk [te]
maken voor de piano (i.e.
binnen en buiten zetten).’
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50 Jaar milieu-onderzoek in Wageningen

Betere
nieuwe wereld
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Vijftig jaar geleden werd de eerste Wageningse hoogleraar
Waterzuivering benoemd. Het bleek een schot in de roos.
Vele inspirerende vindingen dragen intussen bij aan betere
zorg voor het milieu, het water in het bijzonder. Maar hoe
moet het verder?
tekst: René Didde

H

et is 1961 als de zeventienjarige Bram Klapwijk in Wageningen gaat studeren. Na een
wat teleurstellende oriëntatie in de landbouwtechniek sluit Klapwijk zich aan bij de
kersverse specialisatie waterzuivering. Die is
in 1962 ontstaan uit de vakgroep cultuurtechniek. ‘Hoogleraar Cultuurtechniek Frans Hellinga en ook
professor Eppe Mulder van Microbiologie, constateerde
dat het afvalwater van de zuivelindustrie voor steeds meer
problemen ging zorgen’, herinnert Klapwijk zich. In 1965,
nu 50 jaar geleden, was de nieuwe vakgroep een feit en
werd professor Pieter Fohr de eerste hoogleraar Waterzuivering.
Pas in 1970 wordt de studierichting omgevormd tot
Milieuhygiëne. De richting kreeg echter de naam Waterzuivering. ‘Dat was eigenlijk een administratieve fout’, zegt
Klapwijk. ‘Milieu was meer dan water. De vlag dekte de
lading niet.’ Want naast Waterzuivering is er dan ook al
een vakgroep luchtverontreiniging en de vakgroep bodemkunde (en bemestingsleer). Bram Klapwijk werkt dan al
twee jaar als wetenschappelijk medewerker bij Waterzuivering. Klapwijk behoort niet alleen tot de eerste milieustudenten, hij was ook de eerste promovendus, een van de
eerste docenten en de eerste studiecoördinator. ‘Ik ben de
laatst levende wetenschappelijk medewerker van de eerste
lichting’, zegt de nu 70-jarige Klapwijk.
Het mooie aan de studierichting is dat er altijd goed is
ingespeeld op actuele problemen, vat Klapwijk samen. En
narigheid was er genoeg in het begin van de jaren zeventig
van de vorige eeuw. De Rijn was een open riool, in het Rijnmondgebied benam de smog de mensen de adem en er
waren ook al burgers die zich zorgen maakten over het
dumpen van afval om sloten te dempen. De Wageningse
milieuopleiding was een magneet voor geëngageerde studenten die op de golven van de veranderingsgezinde jaren
zestig en beginnend milieubewustzijn wat ‘aan het milieu
wilden doen’.
Die studenten waren getuige van de zonder twijfel
grootste briljant van de Wageningse bijdrage aan een beter
milieu: de vinding van een compacte reactor waarbij
micro-organismen het afvalwater niet met veel zuurstof,
maar juist onder zuurstofloze omstandigheden zuiverden.
En passant leveren de beestjes energie in de vorm van biogas (methaan en koolzuurgas). De in 1970 zonder noemenswaardige kennis van de microbiologie van de TU
Delft afkomstige Gatze Lettinga geldt als de grondlegger
van deze anaerobe waterzuivering. Tot en met de dag van
vandaag ontvangt Lettinga nog prijzen voor zijn wetenschappelijke werk.

WERELDFAAM
De anaerobe waterzuivering zette het Wageningse milieuonderzoek op de kaart. Vandaag de dag staan er meer dan
drieduizend van die reactoren in de wereld. Meerdere
Nederlandse bedrijven, waaronder Paques uit Balk en Biothane, verdienen er een goede boterham mee. Vele industriële bedrijven zuiveren er hun afvalwater mee zonder dat
ze dure bedrijfsruimte kwijt zijn aan grote zuiveringsbassins en bezinkbakken. Ook de ontzwaveling van gassen is
voortgekomen uit dit onderzoek.
Het mooie is dat de processen ook in de Derde Wereld
soelaas bieden. In een sloppenwijk in Kenia worden keukens gestookt met biogas dat wordt gemaakt uit de vergiste uitwerpselen uit de toiletblokken. Professor Grietje
Zeeman voert al jaren onderzoek uit naar decentrale sanitatie, in feite een soort mini-anaerobe zuivering op de toiletpot op het niveau van een rij huizen of een kleine wijk.
In Sneek zijn er aardige praktijkresultaten bereikt en vindt
de vergisting van uitwerpselen in enkele honderden
woningen plaats.
Wanneer de wetgeving wordt aangepast en uit fecaliën
gewonnen mineralen als stikstof en fosfaat voortaan op
het land mogen worden toegepast, kunnen deze ‘secundaire meststoffen’ het kunstmestgebruik in de landbouw
verder terugdringen. Het biogas wordt lokaal benut en het
Wageningse onderzoek past prima in de recente trend om
steeds meer energie lokaal op te wekken (windmolens,
zonnepanelen, biomassa) en lokaal via bijvoorbeeld een
energiecoöperatie te vermarkten.

‘Narigheid was er genoeg in
het begin van de jaren zeventig
van de vorige eeuw. De Rijn
was een open riool.’
Ook op het gebied van de aerobe waterzuivering slaagden Wageningse milieuonderzoekers erin om slimme processen te ontwikkelen voor de verwijdering van fosfaat en
stikstof uit het rioolwater. En er ontstaan zachtjesaan tussenvormen tussen aeroob en anaeroob. De Nereda-reactor
van de in Wageningen opgeleide Mark van Loosdrecht en
zijn Delftse onderzoeksteam is daar een mooi voorbeeld
van. In dit proces slaan samengeklonterde bacteriën eerst
in een zuurstofloze fase afvalstoffen uit het water op als vet
in hun celletjes. Door de vetgemeste bacteriën vervolgens
enige tijd zuurstof toe te dienen, gaan ze het vet benutten
voor hun groei. Ze vormen korrels en halen stikstof en fos30 april 2015 — RESOURCE
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faat uit het afvalwater waarna netjes en snel naar de bodem
van de reactor bezinken. De korrels kunnen gemakkelijk
worden ontdaan van fosfaat dat kan worden hergebruikt in
de kunstmestindustrie.
‘We staan nu op de drempel om dergelijke processen
verder te ontwikkelen zodat we in staat zijn om medicijnresten als Diclofenac en antibiotica uit het water te halen’,
zegt professor Huub Rijnaarts, die samen met professor
Cees Buisman vandaag de dag de scepter zwaait over Environmental Technology, zoals de onderzoeksgroep sinds
1989 heet. ‘Want de bulk van de vervuiling in het water mag
dan flink zijn afgenomen en de Rijn is niet meer een open
riool, we krijgen steeds meer aanwijzingen dat veel
microverontreinigingen die door chemie- en medicijngebruik in het water terecht komen en daar een chemische
cocktail vormen, een negatieve invloed hebben op het
aquatisch leven’, zegt Rijnaarts. ‘En dat heeft zijn weerslag
op ons voedsel dat daar vandaan komt en dus op onze
eigen gezondheid.’
De komende jaren zal er nog nieuwe technologie aan
het spectrum worden toegevoegd, denkt ook Annemiek ter
Heijne, die wordt gezien als een bright young lady van Environmetal Technology. Samen met Buisman en Watertechnologie-instituut WETSUS, waar Milieutechnologie intensief mee samenwerkt, werkt zij aan de zogeheten
microbiële brandstofcel. ‘Als we elektrodes in het afvalwater hangen, gaan daar micro-organismen aan vastplakken’,
vertelt ze. ‘Die maken het water schoon en produceren
daarbij ook elektronen die wij als elektrische stroom kunnen benutten’, legt Ter Heijne uit. De variant van dit principe kende al enige publiciteit. Het bedrijfje Plant E werkt
met bacteriën die op de wortels van planten op een akker
elektrische stroom produceren. Er staan al twee commerciële reactoren in Ede en Zaandam.
Verbazingwekkend, maar waar: de beestjes kunnen ook
het omgekeerde kunstje. ‘Als we de micro-organismen wat
elektrische stroom en CO2 uit de lucht voeren, gaan ze
methaan maken. Dat kan soelaas bieden om bijvoorbeeld
in tijden van overproductie van PV-panelen de zonnestroom om te zetten in gas. Dat is gemakkelijker op te slaan
en te transporteren’, aldus Ter Heijne. Overigens zou hier
ook een afslag naar bioplastics kunnen worden ingeslagen.
CIRCULAIRE ECONOMIE
Volgens Rijnaarts zal de milieutechnologie op deze manier
steeds belangrijker worden, niet alleen in de moderne vormen van de aloude waterzuivering en afvalreductie, maar
in de complete voorziening van energie en grondstoffen in
de samenleving. ‘We zullen steeds meer een bijdrage gaan
leveren aan het sluiten van kringlopen tussen afval en voedsel. Dat zal niet langer alleen op het platteland plaatsvinden, maar zich ook meer in de stad gaan afspelen. Ik voorzie steeds meer urban system engineering waarbij
technologen samen met stedenbouwers, architecten en
landschapsarchitecten de circulaire economie in de stad
van de toekomst vormgeven’, blikt Rijnaarts vooruit.
Daarom is het goed dat de Wageningse milieuopleiding
niet alleen de keiharde bèta’s en Willy Wortels trekt, maar
ook plaats biedt aan toekomstige ingenieurs met kennis
van Urban environmental management, om een relatief
nieuwe master te noemen.
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Ook de samenwerking met de sociaalwetenschappelijke disciplines als economie, sociologie en beleidswetenschappen is onontbeerlijk om de gewenste ‘sluiting van de
kringlopen’ tussen de oren te krijgen van burgers en politici, beseft Rijnaarts. ‘Wij werken als technologen intensief
en multidisciplinair samen met de ‘Leeuwenborgh-disciplines’ in de onderzoeksschool Wageningen Instituut voor
Milieu- en Klimaatonderzoek (WIMEK)’ aldus Rijnaarts,
die ook directeur is van deze onderzoeksschool.
Hoogleraar Milieubeleid Arthur Mol noemt deze multien interdisciplinaire samenwerking zelfs een van de hoogtepunten van de laatste dertig jaar. ‘Er is voorzichtig mee
begonnen in het begin van de jaren tachtig, mede door de
onderwijsvernieuwing die “De Wageningse Lente” heette.
In de jaren negentig is deze samenwerking verder geïnstitutionaliseerd. Vandaag de dag is het interdisciplinair
onderzoek niet meer weg te denken en hebben we niet
alleen hele sterke onderzoeksgroepen, maar ook mooi
interdisciplinair onderwijs bewerkstelligd.’
Mol denkt dat het milieuonderzoek zich de komende
jaren op bredere terreinen zal uitstrekken. ‘Denk aan
onderzoek op de oceanen, op de Noord- en Zuidpool,
metropolitane steden inclusief het betrekken bij en inzetten van burgers bij wetenschappelijk onderzoek.’ Het
recentelijk gestarte samenwerkingsverband Amsterdam
Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) met
TU Delft is een voorbeeld van die laatste gedachte. Mol is
een van de vier bestuursleden van AMS.
De wetenschapper voorziet ook een verdere uitbouw van
het sociaalwetenschappelijke milieuonderzoek. Want je
kunt wel fraaie technische vindingen doen, de samenleving moet ze wel accepteren en er actief mee willen werken. Dergelijke ‘governance-aspecten’ zijn cruciaal, zegt
Mol. ‘De complexiteiten voor een verdere duurzame ontwikkeling zitten in het gedrag van individuele burgers of
groepen, het (dis)functioneren van instituties en de
samenwerking tussen landen. Daar moeten we meer oog
voor hebben.’

MEER DAN WATER
Milieuhygiëne en Milieutechnologie zijn meer dan water. Professor Daan
Kromhout is een autoriteit op het gebied van voedsel en milieugerelateerd
volksgezondheidsonderzoek. Hij werd vanwege zijn ‘uitzonderlijke wetenschappelijke prestaties’ recentelijk benoemd tot ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw. Epidemioloog Bert Brunekreef – thans Universiteit
Utrecht - heeft een wereldnaam opgebouwd als expert op gebied van
luchtverontreiniging en gezondheidsschade en met name fijnstof. Toxicoloog Jan Koeman en opvolgers als Ivonne Rietjens en Tinka Murk gelden
als gedegen wetenschappers die vaak worden geraadpleegd om de giftigheid van milieugevaarlijke stoffen uit de doeken te doen. Bodemkundige
Frans de Haan waarschuwde al in de jaren zeventig van de vorige eeuw
voor het ongebreideld bemesten van landbouwgrond. Fosfaatverzadigde
gronden en overbelast oppervlaktewater moesten eerst een feit zijn alvorens zijn wetenschappelijke inzichten politieke gevolgen kregen.
Meer recent geldt Simon Bush als een milieubeleidwetenschapper die
wereldwijd veel invloed heeft op visserij- en visteeltbeleid, onder meer
door ontwerp van nieuwe labeling- en certificeringssystemen.
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50 JAAR MILIEU-ONDERZOEK IN WAGENINGEN
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HEILIG VUUR BRANDT OOK NA PASEN
Een paasvuur op de campus, dát zie je alleen in Wageningen.
Christelijke studentenvereniging Navigators (NSW) organiseerde de Oost-Nederlandse traditie voor de vijfde keer.
Dit jaar pas op woensdag 22 april, aangezien de weersomstandigheden met Pasen niet goed genoeg waren. Het deerde de
ruim honderd bezoekers niet. Onder het genot van meegebrachte drank en livemuziek voelden ze het vuur opflakkeren
bij elk nieuw stuk hout dat er op werd gegooid. Dappere
bezoekers roosterden marshmallows boven het vuur. En de
allerdapperste sprong over de brandstapel vanaf een net erop
gegooide pallet. RR / Foto: Sven Menschel
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Een jasje voor
het bloeden
Een groot deel van de kastanjebomen
in ons land bloedt. De oorzaak is
een lastig te bestrijden bacterie.
Wageningse wetenschappers hebben
nu een oplossing die even simpel als
geniaal is: verwarmen.
tekst/foto’s: Roelof Kleis

H

et ziet er wat vreemd uit, een ingepakte paardenkastanje. Over een lengte van een paar meter is de stam
omwikkeld met een soort deken. Een touw houdt
de deken op zijn plaats. Dit is geen kunstproject, dit
is wetenschap. Dat wordt duidelijker als de boom
wordt ‘ontwikkeld’. Dat gebeurt deze dinsdagmorgen op een landgoed in het Brabantse dorpje Duizel. André van
Lammeren (Laboratorium voor Celbiologie) en André Korsuize
(PPO Bloembollen, Lisse) helpen een kastanjeboom uit zijn tijdelijke jas. Onder het dekzeil gaan een laagje noppenfolie en
radiatorfolie schuil. ‘Een thermodeken’, noemt Van Lammeren
de jas. Onder die jas zit de eigenlijke verwarming: een gele tuinslang met warm water, die als een spoel om de stam is gewikkeld.
Heeft de boom het misschien koud? Nee, zwarte plekken op
de stam van de boom verraden dat hier iets anders aan de hand
is. De plekken zien eruit als geronnen bloed. Op bomen verderop
in de laan is nog duidelijker te zien waarom de aandoening bloedingsziekte heet. Uit kleine barstjes en scheurtjes in de stammen loopt hier en daar een traag straaltje bruinrood vocht.
In 2002 werd de ziekte voor het eerst opgemerkt, legt Van
Lammeren uit. ‘Het begon in het westen van ons land. Van daaruit heeft de ziekte zich naar het oosten en het zuiden verspreid.
Tot over de grens. Tegenwoordig zijn ook kastanjes in Denemarken, Duitsland en België geïnfecteerd.’
Alleen in ons land gaat het volgens een ruwe schatting van
Van Lammeren al om 100.000 kastanjebomen. ‘Die schatting is
gebaseerd op 400 gemeenten en 500 bomen per gemeente. Dat is
200.000 kastanjes. Als de helft is aangetast kom je op 100.000
bomen. Maar ik denk dat dat aan de lage kant is.’ Op het terrein
in Duizel alleen staan al 160 kastanjebomen. Daarvan zijn er
zeker 60 aangetast.

RESOURCE — 30 april 2015

achtergrond << 19

Pas in 2006 werd de aanstichter van de bloedingsziekte
geïdentificeerd. Het bleek te gaan om de bacterie Pseudomonas syringae pathovar aesculi, een variant die specifiek
de paardenkastanje ziek maakt. Hoe de bacterie hier
terecht is gekomen, is volgens Van Lammeren niet duidelijk. Hij vermoedt dat-ie via de scheepvaart uit India is
geïmporteerd. Hoe de bacterie de boom infecteert is ook
niet precies duidelijk. ‘Maar infectie vindt in ieder geval
plaats via barstjes en scheurtjes in de bast. De bacterie vernielt vervolgens het bastweefsel, waardoor er geen suikertransport meer mogelijk is. Het karakteristieke wondvocht
is het afbraakproduct van dit proces. Uiteindelijk legt de
boom het loodje.’
Nu de dader bekend was, kon gericht naar een methode
worden gezocht om ‘m te bestrijden. Maar geen van de
onderzochte methodes leidde tot een bevredigend resultaat. Totdat in het lab bleek dat de bacterie gevoelig is voor
warmte. Van Lammeren: ‘De bacterie bleek bij 39 graden
Celsius niet meer te groeien. Toen ontstond het idee: kunnen we hem niet kwijtraken door hem te verwarmen?’ Ja
dus, bleek uit daaropvolgende proeven in het lab. Jeroen
Keijzer, destijds masterstudent en nu promovendus bij
Celbiologie, publiceerde er in juni 2012 over in Plos One.
Sindsdien zijn projectleiders Van Lammeren en Fons
van Kuik (PPO Fruit, Lisse) bezig aan te tonen dat de
methode ook buiten het lab werkt. Zoals nu, in Duizel. Het
afgelopen anderhalve jaar zijn van Zwolle tot Boskoop en
van Haarlem tot Duizel bomen ingepakt. De behandeling
duurt telkens minimaal twee dagen. Twee dagen op 39
graden blijkt in het lab voldoende om de ziekteverwekkende Pseudomonas te doden. Of dat in de praktijk ook zo
is, moet nog blijken. Masterstudent Otto van der Linden
onderzoekt daartoe voor en na de warmtebehandeling
monsters uit de bast op de aanwezigheid van de ziekmakende bacterie. (zie kader)
De temperatuur tijdens het proces is essentieel. Sensoren in de bast temperaturen daarom de boom continu. Via
wifi kan Van Lammeren sinds kort de temperatuur van de
bast, het water en buiten op zijn tablet in real-time volgen.
Een boom die water opzuigt uit de bodem koelt daardoor
af. Die afkoeling moet gecompenseerd worden, anders
ontsnapt de bacterie zijn lotsbestemming.
Tot nu toe zijn alle behandelde bomen nog in leven,
weet Van Lammeren. De bomen worden nog regelmatig
bezocht. Maar garanties kan hij de deelnemende boomeigenaren -meest gemeenten en een enkele particulier- nog
niet geven. Garanties zijn er ook niet of na behandeling de
bacterie definitief wegblijft. ‘Als een mens verkouden is
geweest, kan-ie het opnieuw worden. Dat geldt voor een
boom ook’, legt Van Lammeren uit. ‘De bacterie kan terugkomen. Maar misschien heeft de boom wel weerstand ontwikkeld. Dat weten we allemaal nog niet.’
Zeker is in ieder geval dat de warmtebehandeling op dit
moment de enige methode is die lijkt te werken. Zij het,
een bewerkelijke methode. Twee bomen in en uit hun
jasje helpen kost de beide mannen nu bijna een dag. Dat
moet sneller en efficiënter kunnen, erkent Van Lammeren. ‘Maar zover zijn we nog niet. Commerciële partijen
zijn geïnteresseerd in onze methode. Maar we moeten
eerst echt aantonen dat het werkt. Daarna kun je verder.’

HEBBES
Hét bewijs dat de warmtebehandeling werkt, wordt de
komende tijd in het lab geleverd door Otto van der Linden.
De eerstejaars master biologie heeft er een mooie klus aan.
Simpel gezegd komt het erop neer dat hij moet aantonen
dat de ziekmakende Pseudomonas-bacterie vóór de behandeling wel in de bast zit en erna niet meer. Dat bewijs wordt
langs genetische weg geleverd. Daartoe zijn stukjes DNA,
zogeheten primers, gezocht en gevonden die specifiek zijn
voor de bacterie. De primers fungeren als soort vingerafdruk waarmee de aanwezigheid van de bacterie kan worden
aangetoond. Maar dan moet je de bacterie wel eerst zien te
bemachtigen. Van der Linden hakt daartoe de bast fijn en
weekt de bacterie los. Maar die geven zich niet zomaar
gewonnen. ‘De bacterie maakt een soort huls van polysacchariden om zich tegen het afweermechanisme van de boom
te beschermen’, legt Van der Linden uit. ‘Vanuit die huls
infecteert hij de plant. Er is een protocol, maar ik ben nog
bezig dat te vervolmaken. We willen natuurlijk zekerheid
dat we geen bacteriën missen.’ Het extract van die eerste
paar stappen wordt vervolgens ‘op plaat’ gezet om te
groeien. Daarbij wordt een antibioticum toegevoegd dat al
veel bacteriesoorten doodt, maar de ziekteverwekker ontziet. De juiste bacteriekolonies worden dan met de primers
genetisch tegen het licht gehouden. De eerste kolonies
staan op dit moment te groeien.
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Toename studenten
niet op te vangen met
afstandsonderwijs
De Open Universiteit heeft al vele jaren
ervaring met afstandsonderwijs.
En met succes. In de laatste Keuzegids,
waarin Nederlandse masteropleidingen
werden vergeleken, streeft de OU
Wageningen Universiteit voorbij, die
jarenlang de ranglijst in de Keuzegids
aanvoerde. Wat kan Wageningen leren
van de Open Universiteit?
tekst: Koen Guiking / foto: Aart-Jan van de Glind

H

oe kan het toch dat de Open Universiteit (OU) ‘ondanks het
afstandsonderwijs’ toch zulke
goede beoordelingen krijgt in de
Keuzegids? Hoogleraar Carolien
Kroeze moet lachen als ze die vraag
krijgt. Kroeze is verbonden aan zowel Wageningen Universiteit als de Open Universiteit, die
enkel afstandsonderwijs aanbiedt. ‘Afstandsonderwijs wil niet zeggen dat het afstandelijk is’,
pareert ze. ‘Via internet kun je ook contact hebben met studenten en er zijn ook momenten in
het jaar dat er face tot face contact is.’ “Online
activerend onderwijs” wordt dit bij de OU
genoemd. Bovendien is de OU-student een
andere dan de Wageningse. De OU-student kiest
voor afstandsonderwijs. De Wageningse campus-student niet. De scores in de Keuzegids zijn
dus eigenlijk niet te vergelijken, vindt Kroeze.
Afstandsonderwijs is ook niet efficiënter of
goedkoper dan face-to-face-onderwijs, zegt
Kroeze er maar gelijk bij. ‘Dat is nog zo’n missvatting: denken dat universiteiten de groei in
studentenaantallen kunnen opvangen met
afstandsonderwijs. Het is geen kwestie van simpelweg opnames van een normaal hoorcollege
online plaatsen en beschikbaar maken voor toenemende aantallen studenten op de campus. Ik
zie weinig meerwaarde in het opnemen van
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hoorcolleges voor onze campusstudenten. Als ik
bij de Open Universiteit een filmpje maak voor
studenten die op afstand studeren, dan schrijven we eerst een script en waar nodig maken we
meerdere opnamen, totdat het er echt goed op
staat.’
Daarmee stipt Kroeze een belangrijk verschil
aan tussen afstandsonderwijs en regulier campusonderwijs. Cursusmateriaal voor studenten
die hun opleiding op afstand doen, moet tot in
de details zijn uitgewerkt zodat iedere volgende
stap die aan een student wordt uitgelegd logisch
en begrijpelijk is, zonder al te veel begeleiding.
Of, zoals ze dat bij de OU zeggen: ‘De begeleiding zit in het cursusmateriaal ingeblikt.’ Een
college waarbij de docent vlak van tevoren nog
even de powerpointpresentatie aanpast kan bij
de OU niet, omdat de studenten niet op de campus zitten. Voor studenten op afstand moet alles
tot in de puntjes zijn voorbereid.
Een onderwijsprogramma helemaal voorkoken zodat een student bijna zonder begeleiding
door de stof heen kan, betekent trouwens niet
dat de verscheidenheid aan leervormen bij de
OU beperkt is, benadrukt Kroeze. ‘Er zijn onderdelen waar studenten voorgeprogrammeerde
vragen kunnen aanklikken en dan geautomatiseerde feedback krijgen, maar aan de andere
kant van het spectrum zijn er ook opdrachten

waarbij studenten op afstand, via een digitale
leeromgeving, met elkaar moeten samenwerken, begeleid door een docent. En OU-studenten kunnen bijvoorbeeld ook virtueel stage
lopen. Dan lopen ze op hun computerscherm
binnen bij het NIOO in Yerseke, worden verwelkomd en krijgen direct hun eerste e-mail met
daarin een opdracht.’
‘De didactiek staat bij de OU hoog in het
vaandel’, zegt Kroeze. ‘OU-docenten zijn echte
onderwijsdieren. Er wordt aan de OU ook wel
degelijk onderzoek gedaan, maar dat staat in
dienst van het onderwijs. Bij andere universiteiten ligt de prioriteit toch vaak meer bij het
onderzoek.’ Een verschil met Wageningen is
volgens haar dat bij de OU alle docenten nauw
betrokken zijn bij het optimaal opzetten van het
curriculum, terwijl dat in Wageningen is belegd
bij de opleidingscommissies. Waarbij ze zich
haast te zeggen dat het onderwijs in Wageningen didactisch ook heel goed in elkaar zit. En ze
looft Wageningen Universiteit ook voor de tijd
en het geld die er momenteel in onlineopleidingen gestoken worden.
Bij Wageningen Universiteit beseft men heel
goed dat voor afstandsonderwijs compleet
nieuwe onderwijsmiddelen en -methoden nodig
zijn, vertelt directeur Distance learning Ulrike
Wild. Voor de Massive Open Online Courses
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(MOOC’s) die begin 2015 gestart zijn, heeft de
universiteit speciale e-learningmodules ontwikkeld, kennisclips (video’s) opgenomen, docenten bijgeschoold, enzovoorts. Die MOOC’s zijn
gratis te volgen door iedereen die zich ervoor
inschrijft, zonder toelatingseisen. Tienduizenden mensen hebben dat gedaan. Aan nieuwe
MOOC’s wordt alweer gewerkt. Daarnaast start
Wageningen Universiteit in september 2015 met
twee complete online masters: Plant Breeding
en Nutritional Epidemiology and Public Health.
Jarenlang is er nagedacht over het zo interessant
en logisch mogelijk opzetten van deze volwaardige masteropleidingen. Daarbij zijn ook lessen
geleerd van de Open Universiteit, maar vooral
ook van internationale universiteiten. Wild: ‘De
Open Universiteit heeft veel ervaring in Nederland, maar onze doelgroep zit met name in het
buitenland. Bovendien gaat de ontwikkeling van
interactieve onderwijsmiddelen de laatste jaren
heel hard. Die ontwikkeling – wereldwijd – houden wij scherp in de gaten.’
Middelen ontwikkelen voor onlineopleidingen is duur, maar Wild zegt dat veel van die
middelen ook ingezet kunnen worden voor het
reguliere campusonderwijs. Dat gebeurt ook al.
Kennisclips die zijn opgenomen voor de
MOOC’s werden al direct gebruikt in het campusonderwijs. ‘Blended learning’, noemen ze

het mixen van online- en offlineonderwijsvormen. Kroeze zegt daarover: ‘Het is natuurlijk
onzin om een virtuele werkgroep te organiseren als je met z’n allen op de campus rondloopt, maar lesstof die goed wordt uitgelegd in
een paar videoclips is inderdaad ook voor ‘on
campus’-studenten prima te gebruiken.’
Een ander verschil met de Open Universiteit,
zegt Wild, is dat Wageningse onlinemasterstudenten per cohort starten. Dat wil zeggen: allemaal in dezelfde periode dezelfde opdrachten
doen, dezelfde literatuur lezen en dezelfde kennisclips kijken. ‘Dan voelt het niet alsof je in je
uppie keihard aan het studeren bent. Doordat je
als groep bezig bent, is het beter vol te houden.
En je houdt de mensen letterlijk bij de les door
ze wekelijks opdrachten te geven en ze te laten
begeleiden door een e-tutor.’ Bij de OU is het
historisch inderdaad zo dat een student op ieder
moment aan een opleiding kan beginnen en in
zijn eigen tempo een cursus of een volledige
opleiding doorloopt, erkent Frank van Belleghem, voorzitter van de opleidingscommissie van
de faculteit Management, Science & Technology,
waar ook Carolien Kroeze aan verbonden is. ‘Dat
blijft ook kunnen, maar we moedigen nu wel
aan dat studenten in cohorten studeren.’ De
reden: het studierendement moet omhoog (minder uitvallers) vanwege de prestatieafspraken

met het ministerie van Onderwijs.
OU-studenten komen trouwens ook meerdere keren per jaar fysiek bij elkaar. Voor groepsopdrachten, maar ook voor de examinering. Die
vindt altijd in een van de OU-gebouwen plaats,
omdat anders niet te controleren is of het inderdaad de cursist zelf is die een examen aflegt. En
ook practica kunnen niet volledig online gedaan
worden. Enkele weken per jaar huurt de OU
daarom labruimte af in Wageningen, vertelt
Kroeze.

Videoclips voor MOOC’s, online masters en een speciale
cursus voor studenten van NTU Singapore worden vrijwel
dagelijks opgenomen in een studio in het Agrotechnion,
op de Dreijen. Beheerder Dennis Anneveldt (staand voor
het green screen) wil de studio graag verhuizen naar de
campus. Naar een goede locatie wordt gezocht.
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WAT BETEKENT
BEVRIJDINGSDAG
VOOR JOU?
Op 5 mei staat Wageningen traditiegetrouw de hele dag op zijn kop.
Tienduizenden mensen komen het einde van de Tweede Wereldoorlog
vieren met muziek en bier, een laag afval achterlatend. We vroegen
internationale studenten hoe zij dit ervaren. Weten ze wat we op
Bevrijdingsdag vieren? En wat betekent vrijheid voor hen?
tekst: Yvonne de Hilster / illustratie: Henk van Ruitenbeek

Natapol Thongplew

Promovendus Environmental Policy
Group, uit Thailand
‘Het is goed om Bevrijdingsdag te vieren, het einde van WOII. Maar ik vraag
me wel eens af of jonge mensen wel
weten wat de dag betekent. Op Bevrijdingsdag wordt niet stilgestaan bij
vrijheid. Ik zie vooral mensen dronken worden en genieten
van de vrijheid die ze hebben. Voor mij betekent vrijheid
dat je kan doen wat je wilt binnen de beperkingen van de
wet en de cultuur, en zelf verantwoordelijkheid blijft nemen. Ik snap trouwens niet waarom je bij het Bevrijdingsfestival niet je eigen eten en drinken mee mag nemen.’

Luis Carter Leal

Promovendus Business Economics, uit
Chili
‘Op Bevrijdingsdag viert Nederland
het einde van de Duitse bezetting.
Wageningen maakt dan een transformatie door, je kunt niet meer fietsen
in de stad. Wat ik wel een beetje gek
vind, is het contrast tussen de activiteit op de berg met de
oude voertuigen, het echte herdenken met steeds minder veteranen, en het centrum met jongeren die alleen maar feest
vieren. In Chili vieren we Onafhankelijkheidsdag, met een
speech van de president, een militaire parade en drinken
en dansen we in een ramadas (een soort feesttent). Voor mij
betekent vrijheid zelf keuzes kunnen maken en nergens toe
gedwongen worden.’
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Chizu Sato

Onderzoeker/docent Sociology of
Consumption and Households Group,
uit Japan
‘In Japan eindigde de oorlog op 15 augustus. Om twaalf uur ’s middags
sluiten we onze ogen een minuut om
iedereen die stierf in de oorlog te gedenken. Maar mijn land verloor de oorlog. Ik heb ook in de
VS en Canada gewerkt. De Amerikanen beschouwen zich
als winnaars, Canada is daar iets anders in. Maar in beide
landen betekende dat voor mij een cultuurshock.
Het is belangrijk om over de verschillende kanten van WOII
te leren. De dag dat de Duitsers de overgave tekenden, is
voor de Nederlanders natuurlijk een dag om te vieren. Maar
het belangrijkste van die viering is dat we dat geweld niet
herhalen en voor onze toekomst leren van de lessen uit het
verleden.’

Luis Gerardo Rosade Loría

Masterstudent Plant Sciences, uit
Mexico
‘Ik ben hier pas een paar maanden,
maar heb al gehoord over het bevrijdingsfestival. Dat je het einde van een
oorlog viert met een feest lijkt me prima. Wij vieren Onafhankelijkheidsdag
met vuurwerk en een presidentiële rede. Realiseer je wat
vrijheid betekent, maar vier het met een feest. Laatst ben ik
trouwens met een vriend het museum de Casteelse Poort
binnengewandeld, en heb wat gezien over Wageningen en
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de Tweede Wereldoorlog. Helaas was alle informatie in het
Nederlands. We moesten om uitleg vragen en hebben later
op internet meer informatie opgezocht.’

Linda Calciolari

Bachelorstudent Internationaal landen waterbeheer, uit Italië
‘Bevrijdingsdag in Wageningen is geweldig! De bevrijding is in Nederland
ook echt een feestje waard. In Italië
lag dat toch anders. In Italië wordt het
einde van de oorlog op een andere
dag gevierd, en met een officiële plechtigheid.’

Hannah Barnes

Masterstudent Environmental
Sciences, uit Engeland
‘Als je Wageningen googelt, zie je al
snel dat hier de capitulatie is getekend. Voor het kleine Wageningen is
Bevrijdingsdag iets groots. Eindelijk
is er ook iets te doen in de stad. Een

vriendin vertelde dat om middernacht het bevrijdingsvuur
wordt ontstoken met wat speeches. Goed dat ze dat ook
doen. Over vrijheid denk ik verder niet zo na, maar dat komt
omdat hier vrijheid is. Victory Day in Engeland vieren we absoluut niet groots. Alle soldaten die in oorlogen stierven
herdenken we op Remembrance Day, maar dat is iets heel
formeels.’

Rico Meyn

Bachelorstudent
Communicatiewetenschappen, uit
Duitsland
‘Wij vieren op 3 oktober de hereniging van Duitsland, maar dat is weinig meer dan een feest in Berlijn. Dat
in Nederland en ook Wageningen
meer feest wordt gevierd, begrijp ik. Je viert de vrede en
vrijheid die je hebt, en de levende herinnering wordt steeds
kleiner. Maar het is ook goed om er eens per jaar bij stil te
staan dat oorlog iets is om te voorkomen. De helft van de
wereld heeft die vrijheid niet. Daar zou je solidariteit mee
mogen laten zien, dat mis ik wel.’
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STUDENTEN ‘BATTELEN’
MET KORAALRIFPROJECT
Hoe kun je het koraalrif in Thailand zo duurzaam mogelijk
verbeteren en beschermen, zonder voor torenhoge kosten te
komen staan? Vier Wageningse studenten hebben hier wel
ideeën over. Via een crowdfundingsactie halen ze nu geld op
om hun plannen van de grond te krijgen.
tekst: Linda van der Nat en Koen Guiking

Justin Rijnberg, Bas Wolkenfelt, Joyce van Wijk en Martijn Visser
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artijn Visser, Joyce van Wijk,
Bas Wolkenfelt en Justin Rijnberg kennen elkaar van studentenvereniging Ceres en
delen een liefde voor het
onderwaterleven. Samen
doen ze mee aan de studentbattle van de 1%
club. Dat is een onlineplatform waar crowdfundingprojecten worden voorgesteld die bijdragen aan ‘een betere wereld’. Zogenoemde
do-good-crowdfunding. Acht studententeams
strijden hier om de gunst van de crowd. Het
team dat het beste plan weet in te dienen én
via crowdfundig veel geld weet op te halen
wint de battle. De finale is op 5 juni.
Alle studententeams bedenken plannen en
werven fondsen voor reeds bestaande projecten. Teams konden aangeven welke sociale
onderneming ze graag verder wilden helpen
met hun expertise en fondsenwervingsvaardigheden. Team Reefolution, zoals het Wageningse viertal zich noemt, helpt de onderneming Coral Gardening. ‘Dat is een startend
bedrijfje van twee Nederlanders met passie
voor duiken. Ze hebben hun baan opgezegd
om de koraalriffen bij het Thaise eiland Koh
Tao te beschermen’, vertelt Joyce. ‘In september emigreren ze naar Thailand. Ze gaan hoe
dan ook beginnen met het opbouwen van het
rif en het stekken van koraal.’ Het stel heeft
zelf al een methode bedacht om met beton
het rif op te bouwen, maar ze hopen dat de
studenten duurzamere en vooral goedkopere
plannen kunnen aandragen.
Koraalriffen worden met uitsterven bedreigd,
onder meer door vervuiling en klimaatverandering. Op veel plekken in de wereld wordt beton of pvc gebruikt om nieuwe riffen aan te
leggen waar koraal zich aan kan hechten. Erg
aantrekkelijk ziet dat er echter niet uit, vertelt
masterstudent Martijn, een ervaren duiker.
‘Ons project richt zich op de ontwikkeling van
een soort beeldentuin, gemaakt van gerecycled materiaal. Zo ziet het er onder water niet
alleen mooier uit, maar is het geheel ook
duurzamer.’
Het idee voor een beeldentuin onder water is
van Coral Gardening, maar het idee om lokaal
afval te verwerken in die kunstmatige riffen
komt van de studenten.
‘Ontwerp een koraalrif’. Met deze titel op de
website willen de Wageningse studenten potentiële sponsors naar hun project lokken.
Hun koraaloproep concurreert onder meer
met een project dat de verwerking van compost in Mozambique ondersteunt en met een

startup uit Kenia die
iets wil doen aan de
verkeersveiligheid in
Nairobi. Met nog 51
dagen te gaan staat
de teller op een toegekende 717 euro.
Volgens de website is
vijfduizend euro nodig.
Team Reefolution
verdiept zich al weken in de literatuur
om te achterhalen
De studenten laten zich inspireren door de onderwaterbeeldentuinenvan de Britse
wat het meest duurkunstenaar Jason deCaires Taylor.
zame, zeewaterbestendige beton is en
hoe bijvoorbeeld de
vele glazen flesjes op het Thaise eiland in het
rif verwerkt kunnen worden. ‘In het rif zijn die
flesjes goed te gebruiken als holte voor kleine
vissen’, zegt Joyce. Overigens gaan de studenten zo diep op de materie in, dat hun begeleiders – consultants van Accenture – de studenten hebben meegegeven pragmatischer te
zijn. ‘Wij waren op zoek naar dé oplossing
voor het bouwen van koraalriffen. Maar dat is
de holy grail waar mensen wereldwijd al jaren
over nadenken. Accenture wees on er op dat
we een oplossing moeten bedenken die uitvoerbaar is voor deze twee ondernemers.’
Aan inhoudelijke ideeën geen gebrek, maar
om de finale te winnen moeten de studenten
ook aan de financiën denken. De finalisten
van de 1%club wordt geacht via crowdfunding
een deel van de kosten van het project binnen
te krijgen. Via familie en vrienden hebben de
vier studenten al een startkapitaal opgehaald
en via onepercentclub.com druppelen nu ook
iedere dag bijdragen binnen. Meer geld wil
Team Reefolution binnenslepen door – uiteraard tegen een kleine vergoeding – een introductieles duiken te organiseren voor studenten. Ook zijn ze deze week bij een aantal basisscholen in Wageningen langs geweest om
ze te enthousiasmeren voor een sponsorloop.
‘Bij de studentenvereniging willen we misschien ook nog acties opzetten, maar zo ver
zijn we nu nog niet’, zegt Joyce. Al een kleine
maand stoppen de vier studenten al hun vrije
uurtjes in dit project. ‘We zijn allemaal echt
heel enthousiast. Zelfs als de wedstrijd straks
is afgelopen blijven we contact houden met
Coral Gardening’, zegt Joyce. Er is nu bijvoorbeeld geen tijd om te experimenteren met een
ander type beton, maar Joyce wil dat na de studentbattle alsnog graag doen.

WWW.ONEPERCENTCLUB.COM
EN WWW.STUDENTBATTLE.NL
De studentbattle is een initiatief van
consultancybureau Accenture en De 1%-club.
Laatstgenoemde is in 2008 opgericht. Dit
Nederlandse platform biedt de ruimte aan
crowdfundingprojecten die iets bijdragen aan
de samenleving. Niet alleen in Nederland maar
over de hele wereld. Do-goodcrowdfunding
noemen ze het zelf. ‘Onze passie is om zoveel
mogelijk mensen in staat te stellen een
positieve verandering teweeg te brengen in hun
omgeving, stad, land – of zelfs in de hele
wereld. Want wij geloven dat gewone mensen in
staat zijn tot buitengewone prestaties’.
Wil jij ook je steentje bijdragen aan een van
deze projecten? Kijk of doneer dan via www.
studentbattle.nl of www.onepercentclub.com
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WIJSJE
Je kent ze wel, die deuntjes die maar
niet uit je kop willen. Oorwurmen,
worden ze wel genoemd. Wetenschappers van Reading University in Engeland
hebben een simpele remedie: kauwen. Een plakje
kauwgom vermindert het fenomeen.
Vraag niet waarom.
Iets met sub-vocalisatie. Doet er ook niet
toe. Wakker met een
wijsje in je hoofd? Stimorol.

RUBIK
De Nederlander Mats Valk is zijn
wereldrecord Rubiks-kubus-oplossen
kwijt. De Amerikaan Collin Burns
verbeterde het record afgelopen
weekeinde met 0,3 seconden. Hij
deed er precies 5,253 seconden over
om alle kleurvlakjes op de goede
plek te krijgen. Helaas legt de mensheid het ook op dit vlak af tegen de
robots. De Cubestormer III loste in
maart een kubus op in 3,253 seconden. (zie de videos op resourceonline.nl)

Kandidatenlijsten studentenraad bekend
Drie partijen doen in mei mee aan
de studentenraadsverkiezingen.
VeSte, de Christelijke Studenten
Fractie en Sustainability & Internationalisation (S&I) doen een
gooi naar de twaalf zetels in de
student council. De studentenraadsverkiezingen zijn van 18 tot
22 mei.
De drie lijsttrekkers Nick van Nispen (VeSte), Wiard Ligterink (CSF)
en Anne Walther (S&I) zijn het over
een ding eens: de medezeggenschap is goed geregeld in Wageningen, maar er is genoeg ruimte voor
verbetering, vooral als het gaat om
communicatie met de studenten en
inzage in de financiën.
Masterstudent Nick (Business
and economics) zal komende ver-

kiezingen de kar trekken voor VeSte, al enkele jaren de grootste studentenfractie binnen de Wageningse universiteit. Voor deze partij
geldt dat academische vorming
meer is dan alleen colleges volgen.
Nick gaat zich komend jaar hard
maken voor de gammastudies. ‘Te
beginnen met meer inspraak op de
begroting,’ aldus Nick. ‘Maar ook
praktische zaken verdienen meer
aandacht, zoals interactie met het
bedrijfsleven en meer beschikbare
werkplekken.’
De Christelijke Studenten Fractie debuteerde vorig jaar in de studentenraad met twee zetels. Wiard,
masterstudent Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning, is
dit jaar lijsttrekker. Wiard: ‘Wij vinden het heel belangrijk dat studen-

ten die eenzaam zijn of die problemen ondervinden in hun studententijd gesteund en geholpen worden. Het zou mooi zijn als we kunnen helpen studenten beter te
betrekken bij het studentenleven.
Als ze dat willen natuurlijk.’
Lijsttrekker van S&I is de Duitse
bachelorstudente Anne Walther.
Een van de speerpunten van deze
partij is de integratie van internationale studenten. ‘Wij vinden het
erg jammer dat internationale en
Nederlandse studenten aan onze
uni nog steeds twee verschillende
groepen zijn, terwijl een multiculturele stad als Wageningen juist de
mogelijkheid tot dialoog biedt.’
Wil je meer weten over de plannen van Nick, Wiard en Anne? Kijk
dan op de resource-online.nl LvdN

PIEMEL (1)
De gemiddelde lengte van een piemel in ruste is 9,16 cm. In erectie is
dat gemiddelde 13,12 cm. Dat beweren Britse onderzoekers op basis van
de jongste review. Zij gebruikten
alleen data van urologen en dus geen
enquêtes. Mannen neigen tot overdrijven als ze vragenlijsten invullen.
Buitennissige afmetingen zijn zeldzaam. 95 % van alle piemels in erectie meet minder dan 16 cm. En 5 %
meet minder dan 10 cm. Gerustgesteld?
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PIEMEL (2)
Het Britse onderzoek (zie David Veale, British Journal of Urology International, voor de plaatjes) toont ook
aan dat er geen relaties is tussen
lengte en fysieke kenmerken als ras,
lichaamslengte, bmi of schoenmaat.
Dat de helft van de mannen toch
ontevreden is over de afmetingen
van hun jonge heer komt volgens de
onderzoekers door porno. De acteurs
daarin zijn qua afmeting van de piemel buitennissig. Een kwestie van de
verkeerde rolmodellen dus.

Batavierde
In een dag en nacht renden de
8500 Batavierenracelopers afgelopen weekend van Nijmegen
naar Enschede. De estafetteloop
overbrugt de 175 kilometer in 25
etappes, 17 voor de heren en 8
voor de dames. Dit jaar eindigde

het team van Wageningen Universiteit als vierde van de negen
universiteitsteams. Het betekent
revanche voor vorig jaar, toen ze
teleurstellend zevende werden.
Ploegleider Jochem Waterval
toonde zich tevreden met de vier-

de plek, al hoopte hij eigenlijk op
een podiumplek. ‘Maar de eerste
drie teams waren echt heel snel.’
Komend jaar gaat atletiekvereniging Tartlétos nog harder trainen
om volgend jaar wel een plaats op
RR
het podium te veroveren.
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AFLEVERING 49 - MORTIERSTRAAT 14B<<
Wat voorafging: Dankzij een uit de hand gelopen huisfeest
leven de bewoners op gespannen voet met hun huisbaas.
Gelukkig zorgt zonnig lenteweer voor een onbezorgde sfeer.

ILLUSTRATIES: KIM PETERSE

Tekst
Rob
Ramaker

Emmer
D

e ogen van het winkelend publiek dwalen in de Mortierstraat zelden naar boven. Wanneer ze vandaag
omhoog zouden kijken, zouden ze zien dat twee – hele
witte – benen uit het raam bungelen. Bianca en WillemJan zaten al de hele middag onderuitgezakt in de vensterbank.
‘Dit is leven’, zei Willem-Jan. Hij nam een slok van zijn
Corona. Bianca knikte loom, om een moment later meteen kippenvel te krijgen. Het was misschien zonnig,
maar elke overtrekkende wolk zette ze in de kou. Op de achtergrond kwamen er harde beats uit de stereo. Alle andere huisgenoten waren afwezig, dus ze hoefden met niemand rekening te
houden.
‘Zijn dat niet Jochem en Diederik?’ wees Bianca naar beneden.
Ondertussen rommelde Willem-Jan door de koelkast op zoek naar
de laatste witbiertjes.
‘Verdomd ja’, zei hij, toen hij Bianca even later een biertje aangaf. Hij zette zijn eigen bier direct weg om op blote voeten naar
zijn kamer te rennen. Met een reusachtig waterpistool in zijn
hand kwam hij weer naar buiten.
‘Zijn ze er nog?’ vroeg hij, terwijl hij het pistool in de gootsteen
vulde.
‘Ja hoor, ze staan onder het raam een ijsje te eten.’ Grinnikend
kwam Willem-Jan naast Bianca te staan.
‘Let op, dit wordt episch.’ Met een onverwacht harde straal spoot
hij vooral Diederik nat. Duidelijk geschrokken liet hij zijn ijsje
vallen.
‘Lul’, riep het duo grijnzend naar boven toen ze Willem-Jan
zagen. ‘We krijgen je nog wel.’ Nadat Bianca weer een kwartier
had gedommeld in de zon vloog er plotseling iets rakelings langs
haar hoofd. Een waterballon spatte tegen de muur uiteen. Wil-

lem-Jan had minder geluk en incasseerde een directe voltreffer.
‘1-1’, schreeuwde Diederik vanaf beneden. Dat kon Willem-Jan er
niet bij laten zitten. Direct zette hij een emmer onder de geopende kraan en begon met zijn waterpistool terug te schieten.
Ondertussen vloog de een na de andere ballon naar binnen. Aanvankelijk lachte Bianca om het pandemonium maar ze begon
steeds bedenkelijker te kijken.
‘Is dit wel een goed idee? Je raakt allemaal andere mensen.’ Willem-Jan raakte ondertussen door het dolle heen. Grijnzend haalde hij de gevulde emmer. Op dat moment werd er aangebeld. Het
betekende dat Diederik en Jochem direct onder het rechterraam
moesten staan! Willem-Jan twijfelde geen moment en kieperde
het water meteen naar buiten.
MORTIERSTRAAT LEUK?
‘Ik heb jullie!’, schreeuwde
KAN JE GOED SCHRIJVEN?
hij. Vanuit het raam keek hij
EINDELOZE FANTASIE?
in het gezicht van de huisbaas die buiten zichzelf leek
Stap dan in het mortierstraatteam
van woede.
en schrijf mee! Ook een mooie
opstap naar onze studentenredactie.
‘En weet je wat ik heb? Een
Info via rob.ramaker@wur.nl.
heleboel klachten van de
buren.’

Resource volgt de belevenissen in de Mortierstraat 14B
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>> FEESTEN
De beste feesten volgens Wageningen
Uitgaans Promotie. Voor alle feesten,
check www.wageningenup.nl.

JUNUSHOFF - UNITAS: BEVRIJDINGSFEEST
Dinsdag 5 mei van 0:00 tot 04:00
Unitas start precies om middernacht met de
viering van het bevrijdingsfestival op 5 mei. Het

is natuurlijk mooi om 70 jaar vrijheid met een
goed feest te vieren, maar zorg wel dat je nog
wat energie over houdt, want tijdens het bevrijdingsfestival in het centrum van Wageningen
wil je niet in je bed liggen.
WAGENINGEN - BEVRIJDINGSFESTIVAL
Dinsdag 5 mei van 12:00 tot 04:00
Vier de Vrijheid in de stad der Bevrijding. Met
18 locaties in de binnenstad is er veel variatie
op het gebied van muziek, theater, debat en dialoog. Vanaf 12:00u zal het feest losbarsten en
tot diep in de nacht doorgaan. Met namen als
Kensington, Go back to the Zoo, Dotan, Waylon, Lucien Foort, Vato Gonzalez, L’Chaim, Mr.
Polska, Feest DJ Ruud en vele, vele anderen gaat

dit gegarandeerd een legendarisch feest worden. Download de ‘5 mei app’ voor de line-up,
het laatste nieuws en een plattegrond van het
festivalterrein.
ARGO - LENTEFEEST
Dinsdag 12 mei van 22:00 tot 05:00
‘Nu de lente eindelijk is aangebroken en menigeen het lichaam in toonbare vorm probeert
te kneden, zal ook het Lentefeest weer plaatsvinden’, zo promoten de organisatoren van het
Argo Lentefeest het zelf. Argo geeft maar enkele
feesten per jaar en daardoor blijven het exclusieve aangelegenheden. En daar gaan mensen
doorgaans graag naartoe. Entree €2. Collegekaart en ID verplicht.

>> HET ECHTE WERK
“NO ERA PENAL!”
Wie: Paul Ravensburger
Wat: Stage
Waar: El Colegio de la Frontera Sur, Campeche, Mexico
“Voor de bachelor Internationaal Land- en Waterbeheer moet je
verplicht een stage in het buitenland doen. Ik ben naar Mexico
gegaan. Daar heb ik compost gemaakt met verschillende ingrediënten. Vervolgens heb ik met deze verschillende soorten en in allerlei
doseringen een plantenexperiment gedaan. Ik heb ook les gegeven in
het maken van compost. Dat deed ik op een aantal scholen. Ik merkte
tijdens mijn onderzoek wel hoe primitief onderzoek in Mexico is. Hier
zou je een machine hebben die de composttemperatuur constant in de
gaten houdt, daar moest het gewoon met een thermometer. Ik moest
zelf ook regelmatig naar een labwinkeltje om apparatuur te halen. Een
keer was er iets misgegaan met de factuur en heb ik acht uur moeten
wachten. Alles ging daar eigenlijk langzamer dan in Nederland.
Wat ook wel grappig was, is dat ik regelmatig werd geconfronteerd met
voetbal. Die sport leeft heel erg in Mexico. Nederland heeft tijdens het
WK de wedstrijd tegen Mexico gewonnen. Vaak kreeg ik van Mexicanen
te horen “No era penal!”. Wat betekent dat het een onterechte strafschop was. Toen Mexico de oefenwedstrijd tegen Nederland won, heb
ik dat vaak te horen gekregen.
De eerste maand heb ik in Mexico nog veel gereisd. Ik ben naar Merida
geweest, maar de maya tempel Uxmal. Om half 6 vertrok ik van huis,
zodat ik er als eerste zou zijn. Ik ben meteen op de hoogste tempel gaan
zitten terwijl er niemand was. Het uitzicht over het bos was heel gaaf en
het was ook heel grappig om helemaal alleen te zijn in een stad die
vroeger zo groot was.
Tenslotte heb ik ook nog gevierd in Mexico. Ik speelde in Mexico in een

RESOURCE — 30 april 2015

orkest en een paar leden hadden mij uitgenodigd om de Dia de los
muertos bij hen te vieren. Dat voelde wel heel speciaal, omdat het
eigenlijk een familiefeest is. Ik ben mee geweest naar hun huis op
het platteland en heb echt een hele gave dag gehad.
Mijn tijd in Mexico heb ik nog lekker afgesloten met een tijdje
relaxen aan het strand, Mexico valt stiekem toch ook nog onder de
caribbean.” AJ
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MEANWHILE IN... <<
Ondertussen in… Japan

In het nieuws: Vier jaar na de kernramp van Fukushima mogen
de kernreactoren Sendai 1 en Sendai 2 in het zuidwesten van Japan weer gaan draaien. Dat heeft een rechtbank in de prefectuur Kagoshima besloten, ondanks publieke protesten.
Commentaar door Satoshi Akaike, masterstudent Environmental
Management, uit Japan
‘Uiteindelijk wil ik alle kerncentrales uit Japan zien verdwijnen,
maar nu kan dat nog niet. Om de 120 miljoen Japanners van
stroom te voorzien hebben we ze nog hard nodig. Bovendien zijn we een geïndustrialiseerd land, en dat vraagt om veel energie.
Als er uit deskundig opgestelde risicoanalyses blijkt dat het
veilig is, dan is er geen bezwaar om de centrales weer op te starten. Maar voor de generatie van mijn kleinkinderen hoop ik op
een Japan dat volledig op duurzame energie is overgeschakeld.
De industrieën die betrokken zijn bij het ontwikkelen van nucleaire technologie zijn groot en machtig in Japan. Het is moeilijk voor politici om het beleid ten aanzien van kerncentrales te
veranderen – dat zou stemmen kunnen kosten. Een bedrijf als
Toshiba exporteert deze technologie naar andere landen, zoals
Turkije. Economische motieven spelen dus ook een rol. De
houding van Japan heeft volgens mij ook te maken met de regionale machtsverdeling. Want anders dan in Europa, bestaan
er tussen enkele landen in de regio spanningen, zoals tussen
Noord-Korea en Japan. Hoewel Japan niet de intentie heeft zich
te bewapenen, laat het bezit van kerntechnologie zien dat die
potentie er wel is. Zo houden we het machtsevenwicht in stand,
waardoor de spanningen niet escaleren. In een utopische
wereld zonder legers zou het niet nodig zijn, maar dat is helaas
niet de realiteit waarin we leven.
Tegenstanders die zich actief verzetten vormen een minderheid
– Japan is geen land van protesteerders. Mijn generatie heeft
geen sterk gevoel van identiteit. Na de Tweede Wereldoorlog
hebben we een nieuwe, vooral door de Amerikanen ontworpen,
grondwet gekregen en is het onderwijssysteem omgegooid.
Daardoor veranderde de mentaliteit van de Japanners. Ik heb
bijvoorbeeld niet echt nationalistische gevoelens. Met mijn
vrienden in Japan praat ik ook weinig over politiek – we voelen
ons niet zo betrokken.’ JB
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mededelingen
Gezocht: zeilinstructeurs voor WSVVADA
VADA-zeilen is een actieve zeilvereniging in Wageningen. Voor onze jeugdopleiding zoeken we zwaardboot instructeurs voor een fanatieke groep
RS-FEVA zeilers (2x6 leden, 3 boten),
niveau CWO I tot III+. VADA kan je
helpen om je CWO instructeursdiploma’s te halen op CWO i-2, 3 of 4 niveau.
Contact: Michiel.Gunsing@gmail.com,
coördinator jeugd en opleidingen
WWW.VADAZEILEN.NL

agenda
donderdag 30 april t/m woensdag 20
mei

FILMS VOOR STUDENTEN
Opnieuw vier fims bij Movie W. Walesa, Man of Hope: sterk geacteerde
speelfilm over de Poolse dokwerker
die president werd. The Tribe: virtuoos Oekraïns drama in dovenschool
waar nieuwkomer verliefd wordt op
meisje van bendeleider. Sergio Herman, Fucking Perfect: intiem portret

van beroemde, rusteloze Nederlandse
kok. A Pigeon Sat on a Branch: briljant Zweeds absurdisme over twee
handelsreizigers in nieuwigheden.
WWW.MOVIE-W.NL

dinsdag 12 mei, 20.00

FABLAB WAGENINGEN
gehuisvest in de Starthub van WageningenUR, biedt studenten en medewerkers de mogelijkheid hun ideeën
te verwezenlijken in 3D. Het thema
van de mei maand is “Scannen in
3D”. Locatie: Tritongebouw (gebouw
119)
WWW.FABLABWAG.NL

zaterdag 16 mei, 11.00 -17.00

PLANTENDAG: PUBLIEKSDAG
Proef of planten uit één familie hetzelfde smaken, volg een workshop
botanisch tekenen, maak een excursie door het Belmonte Aboretum, of
doe kinderklusje in het park. Dit en
veel meer is voor groot en klein te
vinden op de plantendag. Organisatoren: Onderzoeksschool EPS & Aboretum Belmonte. Locatie: Arboretum
Belmonte, Generaal Foulkesweg 94.
WWW.WAGENINGENUR.NL/PLANTENDAG

woensdag 20 mei, 12.00-17.30 uur

BEDRIJVENDAG
OMGEVINGSWETENSCHAPPEN
Potentiële werkgevers, mogelijke stageplaatsen of traineeships komen samen. Je kunt informatie inwinnen bij
de kraampjes van de deelnemende
bedrijven. Tevens zijn er workshops
en presentaties van bedrijven waarvoor je je moet inschrijven via bedrijvendag.wur.nl want het aantal plaatsen hiervoor is beperkt. Inschrijving
geeft ook toegang tot de netwerkborrel. Locatie: Forum.
woensdag 3 juni, 10.00-17.00

T.G.V. 10E LUSTRUM HEERENXVII:
SYMPOSIUM ‘KENNIS IS MACHTDATAMANAGEMENT IN DE
LANDBOUW’
Met verschillende sprekers (in
Dutch) De agrariër heeft een enorme
hoeveelheid data afkomstig van verschillende sensoren, tot z’n beschikking. Wat zijn de uitdagingen en mogelijkheden en hoe moet je data (efficiënt) interpreteren en visualiseren
gezien vanuit wetenschap, regelgeving en praktijk. Kosten WUR studenten: € 30 incl. lunch. Locatie: Hotel
de Nieuwe Wereld, Rijn IJssel Vakschool Wageningen, Marijkeweg 5
AANMELDEN: HTTP://HEEREN17.NL/LUSTRUM/INDEX.
PHP/SYMPOSIUM

Deadline indienen: één week voor
verschijningsdatum (max. 75
woorden). Mail: resource@wur.nl
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>>TYPICAL DUTCH

The largest clothes in the world
A friend and I went shopping in Ede during the Christmas sales when all the stores were full of
discounts. But interestingly, it has never taken me so long to do some shopping. For nearly six
hours we checked out all the shops in the street and still I could not find any clothes in my size.
The sizes started from medium and ended at extra-extra-extra-large. I thought to myself: what
giants am I living amongst? During that shopping experience it became very clear to me that I am
living amongst some of the tallest and biggest people in the world. Luckily for my friend and me,
we eventually found some small sized stuff from a Turkish textile shop. We were really happy to
find it.

Normally, I would already be waiting for the summer sales by now. But the situation in Ede made
me realise I should instead save my money to shop in my home city, Tashkent in Uzbekistan. It is
no fun to watch people who are enjoying their shopping trying on clothes that are suitable for
them. I wish those lucky people nice shopping.
Comparing the Netherlands to Uzbekistan, we do have tall and big people in my country, but we
also take the needs of small people into account. Clothing is quite cheap as well, as anyone can
hire a tailor in Uzbekistan. Besides, many girls can sew a dress for themselves from a material
called “atlas” which is full of rainbow colors and looks really beautiful. Avazkhuja Akbarkhujaev
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.

GROOTSTE KLEREN
TER WERELD
Naar de uitverkoop kijkt
Avazkhuja normaal al ver
van tevoren uit. Maar
niet in Nederland. Bij de
vorige sale heeft ze zes
uur gewinkeld in Ede,
zonder iets in haar maat
te vinden. Alles was veel
te groot. Dat krijg je als
je tussen de langste mensen ter wereld woont. In
thuisland Uzbekistan
verkopen ze alle maten.
Bovendien is het er goedkoop je kleding te laten
verstellen. Of je maakt
zelf iets van het populaire, kleurrijke materiaal
genaamd ‘atlas’.

