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>> WENDY + BEAUTY
Wendy van der Vliet, administratief medewerker Sportcentrum De Bongerd

‘Zorgen dat iemand even helemaal
tot rust komt’
Het is als een droom die is uitgekomen. Een eigen
beautysalon. Een plekje waar je bezig bent met zorgen
en mooi maken. Wendy van der Vliet heeft die droom
sinds begin dit jaar waargemaakt in haar garage.
Beautysalon B&W, Beauty en Welness. Met als specialiteit
van het huis: aromatherapie met honderd procent
natuurlijke producten. RK / Foto: Guy Ackermans
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PROMOTIEONDERZOEK
Wie betaalt het? Een overzicht van
alle promoties uit 2014.
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JUDOKA
Evelien Donkers gaat voor een
plak tijdens het EK.

‘TUUR’

		 EN VERDER
7 Van der Putten lid KNAW
8 Wageningen werkt
aan slimmere landbouw
10 Kunstbloem in de finale
16 Concentreren op WE-day
22 Verruiming collegetijden
26 Heilig boontje pleit tegen vlees
29 Meanwhile in ..... Venezuela.
32 Typical Dutch: Buiten lunchen

Iedere week groeide ons lijstje. Een rijtje namen op het whiteboard in de hoek
van de redactieruimte. Kees was de eerste. Niet veel later volgde Johan, daarna
Tineke en recentelijk Laan. Tussendoor liet ook Martin van zich horen. Hoewel ik
ze niet goed ken, permitteer ik mezelf om hen bij de voornaam te noemen. Zo
staan ze immers op het bord. Een groeiend rijtje oudgedienden dat er een punt
achter zet. Waarom? Wat is er aan de hand? Is het toeval? Nu is er opeens Arthur.
‘Tuur’ volgens intimi. Voor mij vooralsnog meneer Mol, de nieuwe rector. Hij
neemt het stokje over. Een nieuwe loper in de estafette. Een uitdaging ligt voor
hem klaar: een topuniversiteit, steeds meer studenten, groeiende interesse in de
Wageningse onderwerpen, maar ook steeds minder geld, minder ruimte en misschien wel minder mogelijkheden. Benieuwd naar zijn onderwijsvisie en de slimheid om meer met minder te combineren. De strategie is in ieder geval al uitgestippeld. Ik kan een naam verwijderen van het bord.
Edwin van Laar

>> Speuren naar miniscuul plastic | p.11
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‘Ik geloof in het
krijgen van
draagvlak’

In een razendsnelle procedure werd Arthur Mol eergisteren benoemd tot
nieuwe rector magnificus. Wie is hij en wat wil hij? Een eerste interview
met de aankomend rector.
tekst: Albert Sikkema en Rob Ramaker / foto: Guy Ackermans

WAAROM WILDE JE RECTOR WORDEN?
‘Ik ben 55 jaar en ik wilde nog een keer een
switch maken in mijn loopbaan. Ik dacht na
over een positie op een buitenlandse universiteit, maar toen kwam dit voorbij. En toen begonnen mensen om me heen te duwen en te
trekken of die functie van rector niet iets voor
mij is. Dus dan denk je: waarom eigenlijk niet?’
WAAROM WEL?
‘Ik heb aardig veel rondgereisd in de wereld en
RESOURCE — 21 mei 2015

als ik Wageningen dan vergelijk met universiteiten in de Verenigde Staten, Engeland, China
en Maleisië die ik bezoek, dan denk ik: dit is
wel een hele goede instelling! Qua inhoud,
maar ook qua organisatie, het is minder bureaucratisch dan veel andere universiteiten. De
organisatie van onderwijs en onderzoek loopt
soepel, met korte lijnen tussen bestuur en medewerkers. Dus ik hoefde niet weg naar het buitenland. Mijn grootste hobbel was: ik moet
mijn vakgebied, de inhoud, loslaten. Dat was

het moeilijke aan de beslissing. Ik heb nog 23
promovendi. Het merendeel wil ik blijven begeleiden. Maar de leerstoelgroep loopt als een
trein, ik heb mijn kunstje gedaan, het is tijd
voor een nieuw iemand.’
WAS DIT CARRIÈREPLANNING?
‘Nee, dit was niet gepland. Ik ben een weinig
gecompliceerd persoon met weinig verborgen
agenda’s. Ik heb de onderzoekscholen Ceres en
Mansholt Instituut gefuseerd tot de Wagenin-
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gen School of Social Sciences, ik heb in het bestuur van het Onderwijsinstituut gezeten, in the
College voor Promoties en ik heb een aantal adviescommissies gedaan. Maar dat was geen
planning om rector te worden. Het grote voordeel van die commissies is dat je de organisatie
goed leert kennen.’
WAT IS JE BESTUURSSTIJL?
‘Ik ben een vrij open en platte bestuurder, ik geloof in draagvlak krijgen. Dat betekent in de
praktijk veel overleggen en praten, ook informeel. Maar uiteindelijk moet er wel een beslissing worden genomen. Bij de onderzoekschool
hadden we veel discussie over de nieuwe naam.
Alle disciplines moesten in de naam aan bod
komen, maar ook dat we interdisciplinair waren. Die naam werd veel te lang. Toen heb ik ingegrepen als directeur. Maar ik wil een toegankelijk bestuurder zijn en ik loop graag even binnen om zaken te bespreken.’

‘Ik ben een weinig
gecompliceerd persoon met
weinig verborgen agenda’s.’
WAT NEEM JE MEE VAN JE VOORGANGER?
‘De energie en betrokkenheid van Martin Kropff hebben Wageningen UR enorm goed gedaan
en hij was erg motiverend. Dat kijk ik van hem
af, ik hoop dat dat mij ook lukt. En hij luisterde
ook goed, hij paste hoor en wederhoor toe en
wilde kwesties zorgvuldig afwegen. Dat hoort
ook zo in een kennisorganisatie met eigenwijze
mensen.’
WAT MOET ER ANDERS?
‘Ik vind dat de organisatie te bureaucratisch is.
Het apart invullen van verlofuren, naast tijdschrijven, kost me bijvoorbeeld teveel tijd. Ik
pleit al langere tijd voor een commissie om de
regeldruk te verminderen, ik vind dat we meer
tegengas moeten geven tegen de druk van de
accountants. En ik vind dat we soms sneller
kunnen beslissen, bijvoorbeeld bij benoemingen van hoogleraren. Vaak wordt een jaar van
tevoren al aangekaart dat de hoogleraar met
emeritaat gaat en dan duurt de procedure zo
lang dat de nieuwe pas een jaar na het vertrek
van de oude kan beginnen. Dat kan beter.’
DE SNELHEID VAN JE BENOEMING TOT RECTOR WAS
TOCH GOED?
‘Die was in sneltreinvaart. Ik heb in twee weken
tijd vier commissies gesproken en er is heel
snel geschakeld. De raad van bestuur en de
raad van toezicht wilden snel een opvolger voor

Martin, want je wilt bestuurlijke continuïteit. Ik
begin volgende week donderdag. Ik zit nog bij
te komen van de snelle stappen.’
JE GAAT HET ONDERWIJS VERNIEUWEN?
‘Ja. We doen het goed, we hebben betrokken
docenten en staan al jaren op nummer 1 in de
Keuzegids, maar er doemen uitdagingen op. De
eerste is dat we te weinig geld krijgen om de
groeiende studentenaantallen te compenseren.
Ten tweede moeten we het digitale onderwijs
verweven met het onderwijs op de campus. Ik
denk dat direct contact tussen docent en student heel belangrijk blijft, maar dat moeten we
aanvullen met digitaal onderwijs. Waarbij ik
niet geloof dat je met digitaal onderwijs veel
kunt bezuinigen op je onderwijs, de ontwikkeling en invoering daarvan kost tijd en geld. En
ten derde moeten we meer internationaliseren.
Ik denk dat we verder moeten investeren in
joint programmes met universiteiten, bijvoorbeeld in de VS en China, zoals we nu al doen in
Singapore en in het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions. Dat wordt een
model voor de toekomst. We moeten dat strategisch aanpakken; wie zijn goede partners bij
die joint programmes? Ik ben geen voorstander
van het overnemen van een campus in China,
zoals de universiteit van Groningen doet.’
TERUG NAAR JE STUDENTENTIJD IN WAGENINGEN.
JE ZAT BIJ UNITAS, BIJ DE LINKSE STUDENTEN.
‘In mijn studententijd zat ik in de introcommissie en een cultuurcommissie van Unitas, op
de Berg. Ik heb ook nog een tijd bij café Troost
achter de bar gestaan en heb lange tijd in het
Imperialisme Kollektief gezeten. Dat was een
progressieve club, we hadden hart voor het milieu en de derde wereld en pleitten voor de
maatschappelijke betekenis van wetenschap.
Het mooie is dat dat gedachtegoed inmiddels
helemaal is ingebed in Wageningen UR, in de
vorm van science for impact. Ik pleit voor wetenschap die er toe doet. Ik kan erg genieten
van onderzoek dat voortkomt uit nieuwsgierigheid, maar uiteindelijk wordt het wel betaald
met ons belastinggeld.’
JE KOMT NU DAGELIJKS MET DE TREIN UIT
UTRECHT. BLIJFT DAT ZO?
‘Dat ga ik nu uitzoeken. Ik sta geregeld een
kwartier te wachten op een aansluiting, wellicht moet ik een efficiëntieslag maken. Misschien moet ik vaker met de dienstauto. Ik ben
wel een systeemfreak, ik was laatst in Hong
Kong en daar kun je met één kaartje in alle
openbaar vervoer, een auto huren, boodschappen doen en koffiedrinken. Prachtig, ik ben een
fan van slimme systemen. Nu moet ik mijn eigen slimme vervoerssysteem bedenken.’

WIE IS (DE) MOL?
Nieuwsgierig zitten de onderzoekers van de
leerstoelgroep Milieubeleid afgelopen maandag
bijeen voor een plotseling aangekondigde vergadering. ‘Ik word rector magnificus’, zegt
hoogleraar Arthur Mol direct. Na het applaus
gaat hij onverstoorbaar verder. Wat betekent
dit voor de promovendi? Wat moet er nu gebeuren en hoe zit het met de opvolging? Champagne is er niet. Collega Gert Spaargaren vindt
het typisch Arthur Mol zijn benoeming zo aan te
kondigen. Efficiënt en zonder zichzelf in de
schijnwerpers te zetten.
Naast bescheiden en efficiënt noemen zijn collega’s Mol hardwerkend en toegankelijk. Als
hoogleraar doet hij veel bestuurswerk. Behalve
het leiden van zijn eigen vakgroep, vormt en
leidt hij de onderzoeksschool voor sociale
wetenschappen WASS, zit in het OWI-bestuur
en het college voor promoties. Een commissie
onder zijn leiding dat ook sociale masters in
Wageningen tweejarig worden. Naast dat
bestuurswerk blijft Mol onderwijs geven en
veel publiceren. In dat wetenschappelijke werk
verbindt hij de milieuwetenschappen, waarin
hij is opgeleid, met de sociale wetenschappen.
Ook voor onderzoekers blijft Mol toegankelijk.
De deur van zijn kantoor staat zoveel mogelijk
open en hij werkt niet hiërarchisch. Waar haalt
hij de tijd voor al dat werk vandaan? vragen
collega’s zich soms af.
Wageningen Universiteit krijgt in Mol een rector die internationalisering in zijn dna heeft.
Zijn leerstoelgroep trekt veel buitenlandse promovendi, bestudeert en vergelijkt milieubeleid
in landen van Zuid-Oost Azië tot Latijns-Amerika. Mols eigen interesse ligt vooral in China.
Spaargaren herinnert zich nog wel dat er op
een dag een kaart van China verscheen in Mols
kantoor, een hulpmiddel om de namen van Chinese steden te leren. Over de jaren bouwde hij
een imposant netwerk en werd zelfs gasthoogleraar aan de gerenommeerde Tsinghua Universiteit. Onder Chinezen voelt Mol zich als een vis
in het water, zegt Spaargaren. ‘Het zijn vaak
ingenieurs, niet bang voor een technologische
oplossing. En ze houden van doorpakken.’

CURRICULUM VITAE
1995–Heden	Hoogleraar Milieubeleid aan
Wageningen Universiteit
2008–2014	Directeur Wageningen School of
Social Sciences (WASS)
1995	Gepromoveerd in de Sociologie
aan de Universiteit van Amsterdam
1985	Afgestudeerd in de Milieuhygiëne aan Wageningen Universiteit
Visiting professor op Tsinghua University
(2012) in China en National University of
Malaysia (2014).
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STRATEGISCH PLAN: MEER SAMENWERKING
TUSSEN KENNISEENHEDEN
• Investeren in verbindende
thema’s.
• Introductie nieuwe
onderwijsvormen

De raad van bestuur wil jaarlijks 5
procent meer onderzoeksprojecten waarbij meerdere kenniseenheden betrokken zijn. Bovendien
investeert Wageningen UR in vijf
onderzoeksthema’s die op het
grensvlak van de kenniseenheden
liggen. De naam DLO is passé. Dat
blijkt uit het strategisch plan 20152018 dat vorige week is vastgesteld.
Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft het strategisch
plan op 12 mei goedgekeurd, nadat
eerder de Raad van Toezicht haar fiat had gegeven aan het plan van de
raad van bestuur. Op 3 juni wordt
het plan aan alle medewerkers gepresenteerd.
De raad van bestuur streeft naar
een toename van projecten waarbij

niet alleen meerdere kenniseenheden betrokken zijn, maar ook medewerkers van zowel de universiteit als
de researchinstituten. Het bestuur
investeert in thema’s en projecten
die meerdere kenniseenheden verbinden. Zo koppelt het thema One
Health de humane en veterinaire gezondheid en onderzoekt het thema
Resource Efficiency nieuwe combinaties van verschillende sectoren en
grondstoffen om de voedselproductie efficiënter te maken. Door de
combinatie van verschillende wetenschappelijke disciplines ontstaan
nieuwe inzichten waardoor we
sprongen voorwaarts kunnen maken, verwacht het bestuur.
De raad van bestuur wil de komende vier jaar een nieuwe onderwijsaanpak introduceren om goed
onderwijs te blijven verzorgen voor
de groeiende studentenpopulatie.
Daarbij wil ze meer onderwijs digitaal aanbieden voor een grotere
doelgroep, ook in het buitenland. Er
komt een nieuw onderwijsconcept,

flipped learning, waarbij de universiteit vaker online-colleges geeft en
de studenten vooral naar de campus
komen om hun docent te spreken
en huiswerk en projecten te doen.
Met dit didactische concept wil het
bestuur de kracht van het Wageningse onderwijs – kleinschalig en
flexibel – behouden voor grotere
aantallen studenten.
Ten opzichte van het vorige strategisch plan legt het bestuur meer
nadruk op de biobased economie en
natuurlijke hulpbronnen. Dat uit
zich bijvoorbeeld in het nieuwe investeringsthema Resilience, waarbij
een multidisciplinaire groep onderzoekers de veerkracht van biologische systemen gaat onderzoeken.
En in het thema Metropolitan Solutions, waarin thema’s als voedselvoorziening, logistiek, afvalverwerking, gezondheid en leefbaarheid
samenkomen in een ruimtelijk ontwerp. Een kwetsbaar punt is nog wel
wie die onderzoeksthema’s gaat betalen. Het bestuur wil externe finan-

ciering aantrekken voor de investeringsthema’s, maar constateert ook
dat de overheid voortdurend bezuinigt op hoger onderwijs. Marktteams met mensen uit meerdere
kenniseenheden moeten nieuwe
markten aanboren.
De raad van bestuur spreekt in
het strategisch plan steevast van universiteit en researchinstituten – de
naam DLO is passé. In het nieuwe
merkenbeleid dat het bestuur met
de medezeggenschap gaat bespreken krijgt Wageningen UR een belangrijker positie. Maar het heeft
ook te maken met de landelijke ontwikkeling om de instituten voor toegepast onderzoek - de zogenaamde
TO2-instituten – onder één bestuurlijke paraplu te brengen. De recente
samenwerking tussen DLO en TNO
op het gebied van biobased en voeding is daar een voorbeeld van. Ook
komt er samenwerking tussen Wageningen UR en het Delftse instituut
Deltares. Welke merknamen daar
uitrollen, is nog onduidelijk. AS

STUDENTEN BOOS OP IDEALIS OM ZIGGO-DEAL
• Keuze tussen Ziggo of geen
internet.
• Contract met universiteit
loopt af.

Idealis heeft zich de woede van
veel studenten op de hals gehaald
nu de studentenhuisvester wil
overstappen op internetprovider
Ziggo. Vooral het gebrek aan keuzeopties steekt veel bewoners.
Begin mei stuurde Idealis alle
betreffende bewoners een persoonlijke enquête waarmee studenten voor of tegen de Ziggo-deal
(televisie en internet voor 15 euro
per maand) kunnen stemmen. Is
70 procent van de stemmers voorstander van het pakket, dan worden de studenten dit jaar nog aanRESOURCE — 21 mei 2015

gesloten. Volgens de studenten is
er echter geen sprake van een keuze, want wanneer studenten van
een complex of individuele woning het aanbod weigeren, worden
ze per 1 januari afgesloten van tv
en internet. De bewoners zullen
dan zelf voor een alternatief moeten zorgen, waarbij de studenten
de bestaande bekabeling van Idealis niet mogen gebruiken. In de
praktijk betekent dit dat het in
veel complexen – bijvoorbeeld in
de sterflats - voor bewoners nagenoeg onmogelijk is om zelf goed
internet te regelen.
Momenteel betalen de studenten € 5,35 voor televisie en maken
ze voor internet gratis gebruik van
het netwerk van de universiteit.
Deze contracten lopen eind dit
jaar af. Idealis heeft met verschil-

lende aanbieders, waaronder de
universiteit, om de tafel gezeten.
Volgens de studentenhuisvester

biedt Ziggo het beste pakket en
een goede verbinding tegen een
heel redelijke prijs. LvdN
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• Bodemecoloog geëerd als
grondlegger van nieuwe
subdiscipline.
• Elfde nog actieve Wageninger
die lid is van KNAW.

Wim van der Putten (1958), buitengewoon hoogleraar Functionele
biodiversiteit en onderzoeker bij
het NIOO, heeft naam gemaakt
met zijn onderzoek naar het verband tussen het functioneren van
ecosystemen boven de grond en de
biodiversiteit in de bodem. Die
koppeling heeft zelfs tot een nieuwe subdiscipline geleid in de bodemecologie. Van der Putten haalde
vorig najaar Nature met een overzichtsartikel over dit onderwerp.
‘De verrassing was compleet’, reageert Van der Putten toen hij twee
weken geleden werd ingelicht dat hij
zou worden voorgedragen. ‘Het is

WARME
KASTANJES

toch een stuk erkenning van je werk.
Dat het bodemleven een belangrijke
rol speelt in de natuurlijke vegetatie
en de structurering daarvan, is een
heel nieuw concept gebleken. Het is
altijd leuk dat je daar als wetenschapper aan mee kunt werken.
Van der Putten publiceert veel en
wordt vaak door collega’s geciteerd.
Het zoekgereedschap Scopus (Web
of Science) telt 208 wetenschappelijke publicaties, een H-index van 54
en meer dan 6100 citaties. Dit jaar
staat de teller alweer op zeven artikelen. De buitengewoon hoogleraar is
aan de universiteit ondergebracht
bij de leerstoelgroep Nematologie.
Van der Putten is de elfde nog actieve Wageningse hoogleraar die lid
is van de KNAW. De andere leden
zijn Ton Bisseling, Marcel Dicke,
Maarten Koornneef, Rudy Rabbinge,
Ivonne Rietjens, Marten Scheffer,
Ben Scheres, Louise Vet, Willem de
Vos en RvB-voorzitter Louise Fresco.

Regionale kranten komen meestal even
langs. Trouw spendeerde een hele pagina aan
het inpakproject. Afgelopen vrijdag kreeg
Van Lammeren het Jeugdjournaal op bezoek.
Kastanjebomen inpakken is mediageniek.

Veel reacties gehad op al die aandacht?
‘Ja, er komen regelmatig reacties binnen via
de website van onze leerstoelgroep. Er zijn reacties van mensen die ook een zieke boom
hebben en reacties van mensen die een verbetering van de methode voorstellen.’
Kunnen particulieren meedoen aan de proef?
‘Dat kan, maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Wij rekenen een bijdrage van 500 euro
per boom. Dat legt wel een drempel, maar
het kan niet anders. Dit is een onderzoek en
daar zijn kosten aan verbonden. We kunnen
dit werk anders niet doen.’

Wie: André van Lammeren
Wat: Pakt kastanjebomen
in als remedie tegen de
bloedingsziekte.
Waarom: De ingepakte
bomen trekken veel
bekijks.

Bij de redactie heeft zich ook iemand gemeld
met een verbetering van de methode. Wat
doen jullie daarmee?
‘Stuur maar door. Verbeteringen zijn zeker
mogelijk. Maar op dit moment is het nog een
experiment. We kunnen nog niet honderd
procent zekerheid geven dat het werkt. Als
het zover is, gaan we investeren in de manier
waarop je de bomen verwarmt.’ RK

Tegelijk met Van der
Putten zijn nog vijftien
nieuwe leden benoemd.
Voor het eerst zijn dit
evenveel vrouwen als
mannen.
Wat de benoeming
verder inhoudt, weet
Van der Putten nog niet.
‘Daar moet ik me eens
in gaan verdiepen. Je
hoort in ieder geval tot
een select clubje. Het
onderwerp bodem is
enorm in de lift. Als ik
met deze benoeming de
relatie tussen de bodem en bodembiodiversiteit beter op de kaart kan krijgen, zla ik dat zeker niet laten.’
Nieuwe leden van de KNAW worden gekozen op voordracht van ‘gelijken’ van binnen en buiten de Akademie. De KNAW telt op dit moment ruim vijfhonderd leden, ver-

FOTO: SVEN MENSCHEL

WIM VAN DER PUTTEN LID KNAW

deeld over de afdelingen Natuurkunde en Letterkunde. Een
lidmaatschap is voor het leven. De
installatie van de nieuwe leden vindt
plaats tijdens een plechtigheid op
28 september in het Trippenhuis in
Amsterdam. RK

Ga jij de uitdaging
aan ?
Word PERS of CREW
in de AID 2015!
Zet het grootste
studentenfeest van Wageningen neer! Profiteer
van gratis feesten,
drankjes en maaltijden.
Werk met een gezellige
groep naar een
geweldige AID!

Meld je aan op
www.aidwageningen.nl
21 mei 2015 — RESOURCE
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• Europees project moet agri-markt aanjagen.
• Minder emissie en beter gebruik
grondstoffen.

Wageningse wetenschappers gaan in opdracht
van Europa aan de slag om slimme technologie
ingevoerd te krijgen in bestaande landbouwpraktijken.
CSA-Booster heet het project, dat staat voor
Climate Smart Agriculture. Het project loopt in
vijf Europese landen, kost tien miljoen euro en
duurt vier jaar. In Wageningen zijn er elf mensen
bij betrokken; acht van Alterra en drie van Bedrijfskunde.
De landbouw draagt in Europa twintig procent bij aan de emissie van broeikasgassen. ‘Een
transitie in de landbouw is dus nodig’, legt projectleider Vincent Blok (leerstoelgroep Bedrijfskunde) uit. ‘De technologie is voorhanden. Het
probleem is dat de prikkel ontbreekt voor producenten en afnemers om die technologie te omarmen. Er zijn geen investeerders om de technologie in producten om te zetten. De klant vraagt

niet naar klimaatvriendelijke producten.’
De CSA-Booster moet daar verandering in
brengen door diensten te ontwikkelen die producent en afnemer bij elkaar brengt. Bijvoorbeeld door veevoer te maken dat voor minder
methaanuitstoot zorgt bij koeien, licht collegaprojectleider Madeleine van Mansfeld (Alterra)
toe. ‘Koeien winden en poepen veel methaan.
Met toevoegingen aan het krachtvoer kun je die
uitstoot verminderen.’
Een andere poot van het project richt zich op
beleidsverandering. Blok: ‘Welke maatregelen
zijn er nodig om die gewenste omslag in de landbouw te helpen realiseren? Daarbij kun je denken aan belastingmaatregelen of subsidies. We
zijn bezig een internationale focusgroep CSA
binnen het DG Agri op te richten die zich met die
beleidsbeïnvloeding bezig gaat houden.’
Certificering is ook een belangrijk thema.
Blok: ‘Kun je bewijzen dat een product met minder emissie is geproduceerd. Het gaat ook om
bewustzijn kweken. Climate Smart Agriculture
moet een begrip worden.’ RK
Meer over CSA lees je op resource-online.nl

23.000 KILO AAN KUNST

FOTO: ROELOF KLEIS

De Man met Stier van Willem Berkhemer is op
de campus. Een dag later dan de geplande 12
mei, want de stier wilde niet weg uit Lelystad.
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Het kunstwerk stond letterlijk aan de grond
genageld. Dat werd duidelijk toen de vervoerders van Rooseboom uit Ede het zware betonnen gevaarte op de dieplader wilden tillen. Dertig ton trekkracht bleek niet genoeg om het
beest van zijn plek te krijgen. De oorzaak zat ‘m
in vier betonnen palen waarmee de sokkel stevig in de grond zat verankerd.
Een gespecialiseerd bedrijf werd in de arm
genomen om de palen door te zagen. Maar toen
was de dag dus al bijna om. De volgende dag
ging in alle vroegte de stier (met man) dan toch
naar Wageningen. En tegen acht uur stond het
kunstwerk, met sokkel goed voor 23.000 kilo,
op zijn plek, een grasveldje voor de rechtervleugel van Zodiac. Mogelijk zijn laatste verhuizing.
Man met Stier werd in 1965 door Willem
Berkhemer gemaakt voor het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek (IVO) op landgoed
Schoonoord in Zeist. Het beeld verhuisde in
1995 naar Lelystad, toen het IVO opging in het
Instituut voor Dierhouderij (ID-DLO). Daar
stond het bij de oprit naar het terrein. Met de
verhuizing van het personeel van Lelystad naar
Wageningen, gaat ook Man met Stier mee. RK
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WAGENINGEN WERKT AAN
SLIMMERE LANDBOUW

Tijdschrijfparadox
De overtuiging in zijn stem overstijgt met
gemak de malende koffiemachine. ‘Het is
belachelijk’, zegt hij. ‘Ik werk tachtig uur
per week en dan nog moet ik mijn uren gaan
verantwoorden, maar...’, de senioronderzoeker vergroot de spanning met een korte pauze, ‘dat kan helemaal niet: alle projecten lopen door elkaar.’ Hij gromt. ‘Alsof ik al niet
genoeg uren maak.’ Zijn collega’s knikken
begrijpend. Ik ook.
En toch, ik snap het niet. Deze man scheidt
de meest complexe ecologische processen
en hij wil daarvoor zo ongeveer alles meten.
Maar urenregistratie? Nee, dát is te ingewikkeld. Wetenschappers zitten met een tijdschrijfparadox: als het kon, zou alles op aarde gemeten worden, behalve hun eigen
tijdsbesteding.
Wat mij betreft mag urenregistratie juist
veel verder gaan. Mijn voortgang is namelijk
een bende. Soms werk ik heel de week keihard en gebeurt er niks. Gewoon niks. En
dan ineens: de ene stap na de andere. Ik ben
echt niet de enige hoor. Als de seniors weg
zijn, klinkt er zacht en onzeker gefluister bij
de koffieautomaat: ‘Ik heb nog maar vijf
woorden getypt vandaag’, en dat om half
vijf.
Ik wil weten waar dat aan ligt. ’s Avonds
doorwerken bijvoorbeeld, leidt dat echt tot
meer productie? Vroeg naar huis gaan, is
dat erg? Of, als je moet plassen, is het dan
slim om dat uit te stellen of juist niet?
Al die vragen kunnen we beantwoorden met
een uitgebreid tijdschrijfexperiment waarin
we alles netjes registreren. Wel een echt experiment hè, dus ook af en toe gerandomiseerd te vroeg naar huis.
Stijn van Gils (28) doet promotieonderzoek naar
ecosysteemdiensten in de landbouw. Maandelijks
beschrijft hij zijn worsteling met het systeem
wetenschap.
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EERSTE GEKWEEKTE RIVIERKREEFTEN UITGEZET

Voor het eerst zijn gekweekte Europese rivierkreeften uitgezet in de
Nederlandse natuur. Op 11 mei lieten de Arnhemse wethouder Ine
van Burgsteden en boswachter Ben
Oosting 109 kreeften vrij in een
Arnhemse vijver. Alterra-ecoloog
Fabrice Ottburg werkt sinds enkele
jaren samen met het Geldersch
Landschap & Kasteelen aan een
reddingsprogramma om het dier
te behouden voor Nederland.
De Europese rivierkreeft kwam
tot voor kort nog slechts voor in één
Nederlandse vijver en het leek
slechts een kwestie van tijd tot de
soort uit ons land zou verdwijnen.
Dat staat in scherp contrast met de
jaren vijftig, toen de Europese rivierkreeft in groten getale in Nederlandse beken, rivieren en meren voorkwam. Kanalisatie van beekjes, introductie van de invasieve Amerikaanse rivierkreeft en oprukkende
kreeftenpest bleken desastreus.
In 2012 werd ingegrepen. Uit de
laatste populatie werden tien exemplaren gevangen (zes vrouwtjes, vier
mannetjes) die zich in gevangen-

FOTO: FABRICE OTTBURG

• Kweekprogramma moet
Europese rivierkreeft
behouden voor Nederland.
• Kreeftenpest vormt nog
steeds een grote bedreiging.

Onder grote belangstelling worden rivierkreeftjes uitgezet in een Arnhemse vijver.

schap mochten voortplanten. Om
de kans op een succesvolle uitzetting te vergroten, streeft Ottburg ernaar dit onder zo natuurlijk mogelijke omstandigheden te doen. De
eieren worden niet kunstmatig uitgebroed, de kreeften moeten onderling concurreren en leven in een zo
natuurlijk mogelijk milieu. Dit
moet wel veilig gebeuren, dus worden roofdieren weggehouden.
Sommige oorzaken van de teruggang in Europese rivierkreeften zijn

inmiddels weggenomen. Zo is ons
water schoner en wordt er minder
gekanaliseerd. De kreeftenpest,
waar alleen de Amerikaanse rivierkreeft immuun voor is, blijft een
groot probleem. ‘We zijn wel bezig
met een resistente lijn’, zegt
Ottburg. ‘Maar dat is niet iets wat je
een-twee-drie hebt. Dat kan nog wel
twintig jaar duren.’
Stilzitten was echter geen optie
meer; een leefgebied van twee vijvers is te kwetsbaar. Om te bescher-

men tegen calamiteiten worden de
komende jaren rivierkreeften op
tien geïsoleerde plekken uitgezet.
Ottburg wil de Europese rivierkreeft
ook weer introduceren in twee beeksystemen. Na de uitzetting blijft
aandacht noodzakelijk. Zo moeten
voortdurend exemplaren worden
bijgezet om te zorgen dat niet alle
dieren dezelfde leeftijd hebben.
Ook moet worden gemonitord of
uitgezette rivierkreeften overleven
en zich weer voortplanten. RR

AANTAL ZWERFKATTEN IN NEDERLAND BLIJFT ONDUIDELIJK
• Grote verschillen in cijfers
• Centrale registratie
noodzakelijk

Nederland telt minimaal 135.000
zwerfkatten. Dat is een schatting
op basis van een inventarisatie die
de Wetenschapswinkel van Wageningen UR deed voor het Stray Animal Foundation Platform. Het totale aantal zwerfkatten in Nederland is moeilijk te achterhalen,
constateert de Wetenschapswinkel
in het rapport ‘Als de kat van huis
is’, een inventarisatie van het aan-

tal zwerfkatten in Nederland. Doel
van het onderzoek, uitgevoerd
door Wageningse studenten, was
onder meer om de omvang van het
zwerfkattenprobleem vast te stellen, maar dat is niet echt gelukt.
‘Het bleek lastiger om cijfers bij elkaar te krijgen dan we dachten’,
zegt onderzoekbegeleider Francesca Neijenhuis van Livestock Research.
Per jaar worden er zo’n 37.000
zwerfkatten (op)gevangen door 78
organisaties die het enquêteformulier van de onderzoekers invulden.
Dat is slechts de helft van de benaderde katten(op)vangorganisaties.

Daarmee zou de opvang op ruim
67.000 katten per jaar komen. In dat
aantal ontbreken wilde katten die
eerder zijn gevangen en gecastreerd, want die worden weer teruggezet.
Er zijn nog twee redenen waarom het aantal zwerfkatten wordt onderschat, stelt Nijenhuis. In de stad
zijn zwerfkatten lastig te onderscheiden van huiskatten en in het
landelijk gebied wordt hun aantal al
snel onderschat omdat je ze overdag weinig ziet. Volgens literatuuronderzoek leven in Nederland tussen de 135.000 en 1,2 miljoen zwerfkatten, meldt het onderzoeksrap-

port. Door die enorme onzekerheidsmarge hebben die cijfers
weinig waarde. Maar de onderzoekers durven wel de schatting aan dat
er zeker 135.000 zwerfkatten rondlopen in Nederland.
Hoeveel dakloze katten er ook
zijn, de aanbevelingen van het rapport staan overeind. De tientallen
organisaties die zich bezighouden
met de opvang van zwerfkatten
moeten meer samenwerken, wat
moet resulteren in een centrale registratie. We kunnen dan beter zicht
krijgen op de effectiviteit van maatregelen om het aantal zwervers te
verminderen, zegt Neijenhuis. AS
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‘KUNSTBLOEM’ IN FINALE BIO-ART & DESIGN
• Onderzoeker David Kleijn
wil schilderen met bijen
• Kunstproject maakt
bestuiving zichtbaar

Hoe ziet het landschap eruit als
bijen op een kunstbloem met gekleurde pollen foerageren? Als een
Van Gogh? Het idee levert onderzoeker David Kleijn een plek op in
de finale van de Bio-Art & Design
competitie. Synthetic Pollinizer
heet het project dat Kleijn samen
met de Australische kunstenaar
Michael Candy uit wil voeren. En
die ‘Kunstbloem’ komt er als het
duo morgen bij de eerste drie van
de BAD-Award eindigt. Dan ligt er
25.000 euro te wachten om het bestuivingsproject daadwerkelijk uit
te voeren.
De BAD-Award is een biokunstcompetitie van (onder andere) de
NWO. Kunstenaars/ontwerpers
gaan samen met wetenschappers
aan de slag om met levend materiaal een werk te maken dat kunst en
wetenschap verenigt. Het koppel
Kleijn/Candy gaat bestuiving zowel
in kaart als in beeld brengen. Over
bestuiving door met name wilde
bijen zijn nog steeds veel vragen
onbeantwoord. Hoe bijvoorbeeld

verplaatsen individuele bijen zich
in het landschap en wat is het verzorgingsgebied van een plant?
De Australiër Candy ontwierp
daarvoor een hightech kunstbloem. Bezoekende bijen worden
naar een platformpje geleid waar
ze nectar (suikerwater) krijgen. Tijdens het eten neemt een minicamera die boven het platform hangt
foto’s. Tegelijkertijd druppelt uit
een reservoir een verfpoeder (de
‘pollen’) op de bij. Als dat is gebeurd, stopt het voeren en vliegt de
bij verder. Met aan boord dus de
kleurstof.
De foto is essentieel voor de
herkenning van de bestuiver.
Kleijn: ‘Een groep uit Leiden heeft
software ontwikkeld die bijen herkent op basis van het patroon van
dooradering op de vleugels.’ De foto’s geven zo informatie over soort
en aantallen bestuivers in de omgeving. De verfstof verraadt vervolgens waar die bestuivers zich ophouden. ‘Je krijgt daardoor dus informatie over de home-range van
bijen.’
Het gebruik van meerdere bloemen, elk met een eigen verfpoeder,
levert in theorie een kleurig landschap op. In theorie, benadrukt
Kleijn. De praktijk moet uitwijzen
of het zo werkt. ‘En je komt vast al-

lerlei dingen tegen waar je nu nog
geen weet van hebt’, blikt Kleijn
vooruit. Dat zal ook bepalend zijn
voor de vraag of het ontwerp wetenschappelijk gezien geschikt is
om nieuwe informatie op te leveren. Op dit moment ligt de focus
volgens Kleijn vooral op de kunst.
Candy en Kleijn vonden elkaar
tijdens een match-making-bijeenkomst eerder dit jaar in Den Haag.

De aangezochte kunstenaars konden daar kennismaken met zestien geselecteerde deelnemende
wetenschappers. Het contact met
Candy ging overigens via Skype.
Maar de keuze was snel gemaakt.
Kleijn: ‘Michael Candy had al in
zijn hoofd zitten dat-ie iets met bestuiving wilde doen. Dus wij hadden onmiddellijk een klik: dit
moet ‘m worden.’ RK

ARTIFICIAL COLOURES PETAL
WIRH NECTAR GUIDE FEATURES
DUSTING MOTOR

De BIO KUNST & DESIGN AWARD bestaat sinds 2010 en is wereldwijd de eerste competitie waar de ontmoeting tussen kunst, design en Life Sciences centraal staat. De wedstrijd richt zich op het stimuleren van jonge kunstenaars
en ontwerpers uit Nederland en het buitenland om te experimenteren met
bioart en design.

POWDER HOPPER
CAMERA & DETECTION SENSOR
NECTAR DESTRIBUTOR
NECTAR GUIDE PLATFORM
SUGAR WATER
RESERVOIR (NECTAR)

SOLONOID ACTUATOR

LIPO BATTERY
PCB STEM STRUCTURE

De Award is bedoeld om:
• Het stimuleren van belangstelling, emotie en debat over Life Sciences door
middel van kwalitatief hoogstaande en originele artistieke uitingen.
• De sociale, culturele en ethische context van Life Sciences door middel van
kunst te onderzoeken
• Kwalitatief hoogwaardige interdisciplinaire samenwerkingen tussen kunst /
design en wetenschap / technologie te bevorderen.
Meer informatie vind je op www.badaward.nl
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SPEUREN NAAR VERVUILING
DOOR MINUSCUUL PLASTIC
• Onbekend of Nederlandse wateren
vervuild zijn met nanoplastic
• Eerste experimenten geven
alarmerend beeld

Milieukundige Bart Koelmans onderzoekt
de komende jaren of Nederlandse rivieren, beken en meren vervuild zijn met minuscule plasticdeeltjes. In laboratoriumproeven bleken deze zogenaamde nanoplastics een veel negatievere uitwerking te
hebben op organismen dan grotere plasticfragmenten. Er zijn echter nog geen
methodes om deze vervuiling aan te tonen
in water. Koelmans project kreeg onlangs
een beurs van 650 duizend euro van wetenschapsfinancier STW, aangevuld met
220 duizend euro van andere organisaties.
Onze oceanen zijn vervuild met een
‘plastic soep’. Een fenomeen dat bekendheid kreeg door foto’s van gestorven vogels van wie de maag vol zit met opgegeten
plastic. In de praktijk verweert plastic afval echter snel, veelal tot microdeeltjes
kleiner dan 5 millimeter. Experts vermoeden dat in ons milieu zelfs nog veel kleiner

plastic rondzwerft. Minuscule fragmenten
met een doorsnede van 100 nanometer;
duizendmaal zo klein als een haar. Zulke
nanoplastics ontstaan bijvoorbeeld bij de
spuitkop van werkende 3D-printers. ‘Ze
zijn echter nog nooit aangetoond in zoet
water’, zegt Koelmans, persoonlijk hoogleraar bij de leerstoelgroep Aquatische ecologie en waterkwaliteitsbeheer.
Koelmans wil meetinstrumenten ontwikkelen die nanoplastics kunnen aantonen en monitoren. Hierbij zijn microscopen en het blote oog nutteloos. Er moet
gebruik worden gemaakt van gespecialiseerde meetinstrumenten. Deze moeten
nanoplastics ontmaskeren aan de hand
van materiaaleigenschappen, zoals de bewegingssnelheid in een stromende vloeistof. Het blijft een uitdagend project, zegt
Koelmans. Alleen al omdat in water allerlei ander afval drijft, zoals ijzerdeeltjes en
verfresten.
De milieukundige wil ook de impact
van deze plasticvervuiling bestuderen. De
eerste experimenten – met in het laboratorium gemaakte nanoplastics – zijn alarmerend. ‘Grotere plasticdeeltjes gaan er
aan de ene kant in en aan de andere kant
uit. Hoogstens raken kleinere dieren verstopt’, zegt Koelmans. Maar nanoplastics
zijn zó klein dat andere regels gelden. Zo
kunnen ze door de darmwand heen het lichaam in. Bovendien binden ze veel meer
schadelijke stoffen. In het laboratorium is
hier al fragmentarisch kennis over verzameld. Koelmans wil uiteindelijk systematisch en realistisch kunnen inschatten wat
de risico’s zijn. RR

VISIE <<

Gans aan het gas is controversieel

Ganzen die overlast veroorzaken mogen vanaf 1 juni worden vergast met kooldioxide. Omgevingspsycholoog Maarten Jacobs deed veel onderzoek naar de publieke acceptatie
van beheersmaatregelen van wilde dieren. Hij verwacht
veel reuring.
‘Het doden van dieren is altijd controversieel. De meeste
mensen vinden het niet prettig om zomaar dieren te doden. Dat is de realiteit waar je als beleidsmakers mee te
maken hebt. Het is wel zo dat het van belang is welk probleem je ermee oplost. Het gaat om interne waardenconflicten. Hoe groter het probleem, hoe eerder het doden
van dieren wordt geaccepteerd.’
In dat interne conflict spelen waardeoriëntaties volgens
jou een grote rol. Wat zijn dat?
‘Waardeoriëntaties geven aan hoe mensen zich verhouden ten opzichte van wilde dieren. Mensen met een dominantie-oriëntatie vinden dat wilde dieren beheerd
moeten worden ten nutte van de mens. Zij stellen de
mens boven het dier. Mensen met mutualisme-oriëntatie
vinden dat wij moeten zorgen voor wilde dieren en dat
deze dieren rechten hebben. Zij stellen de mens naast
het dier. Uit mijn onderzoek blijkt dat 44 procent van de
Nederlandse mutualist is en 21 procent dominant.’
Wat zegt dat over onze houding ten aanzien van
vergassen?
‘Waardeoriëntaties zijn een soort mal voor hoe om te
gaan met interne waardenconflicten. Uit onderzoek
blijkt dat in situaties waar waarden het meest conflicteren, de voorspellende kracht van waardeoriëntaties het
grootst is. Nederland is nogal mutualistisch georiënteerd, dus je mag verwachten dat veel mensen tegen vergassing zullen zijn.’
Maar dat is nog niet onderzocht?
‘Nee, dat ging onder meer over het jagen op ganzen en
herten die gewassen beschadigen. Ongeveer de helft van
de Nederlanders vindt dat acceptabel. Maar ik kan me
voorstellen dat mensen vergassen acceptabeler vinden
dan jagen, als de dieren daardoor minder lijden. Het zou
dan wel eens 60/40 vóór vergassen kunnen worden.’ RK

STELLING

‘The purring of a cat stimulates the healing
of the cat and of its owner’,
H.A.M. Sterk, promoveerde op 29 april in Wageningen
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Dossier universiteit en bedrijf

Bedrijven
financieren weinig
promotieonderzoek
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Steeds meer onderzoek van Wageningen Universiteit wordt betaald
en bepaald door externe financiers. Dat roept vragen op – wie stuurt
het Wageningse onderzoek? Resource dook eens grondig in het
promotieonderzoek, het leeuwendeel van de wetenschappelijke
productie op de universiteit. De belangrijkste financiers zijn niet
bedrijven. De EU en andere publieke financiers zijn veel belangrijker.
tekst: Albert Sikkema / foto: Guy Ackermans

S

teeds meer onderzoek van Wageningen Universiteit wordt betaald door externe financiers. Dat wordt heel mooi duidelijk als we
kijken naar de ontwikkeling van de promovendi, de werkbijen van de universiteit die
het leeuwendeel van het onderzoek uitvoeren. In de jaren tachtig waren er jaarlijks nog geen 50
promoties in Wageningen. Die promovendi waren medewerkers in dienst van de universiteit die een proefschrift
schreven – aio’s bestonden toen nog niet. In de afgelopen decennia is het aantal promoties gegroeid naar zo’n
250 per jaar. En nog steeds worden maar 40 à 50 van die
250 promovendi betaald door de universiteit. De rest
wordt betaald door anderen (zie tabel 1).
‘Het aantal promovendi dat volledig door de universiteit wordt betaald uit eigen middelen, is de afgelopen 35
jaar ongeveer gelijk gebleven’, zegt promovendus Gab
van Winkel, de leverancier van deze cijfers. ‘De enorme
toename van het aantal promoties komt geheel door de
toename van externe financiering.’ Dit beeld is heel herkenbaar: de gemiddelde Wageningse hoogleraar krijgt
geld voor 2 docenten en 1 secretaresse en moet de rest
van de onderzoeksgroep opbouwen via externe projecten.
Die enorme toename van externe financiering is
koren op de molen van actiegroepen en journalisten die
menen dat bedrijven tegenwoordig een derde deel van
het Wageningse onderzoekbudget betalen en dat er
sprake is van grootschalige verstrengeling van academische en zakelijke belangen. Als dat waar is, dan moeten
de nauwe banden tussen wetenschap en commercie
zichtbaar worden in de machinekamer van de Wageningse onderzoekfabriek. Oftewel: bij het promotieonderzoek, want daar concentreert de externe financiering
van de universiteit zich.
Vorig jaar was een uitzonderlijk jaar, toen waren er
maar liefst 287 promoties in Wageningen. In elk proefschrift staat tegenwoordig keurig vermeld wie het promotieonderzoek financiert. Zo komen we te weten dat er
in 2014 maar liefst 244 promoties (85%) extern zijn gefinancierd. Uit de eerste geldstroom (de universiteit) werden 43 promoties betaald, waaronder 15 zogeheten sandwich-PhD’s, die mede gefinancierd werden door de
partneruniversiteit. Uit de tweede geldstroom (onderzoekfinancier NWO) kwamen 46 promoties en uit de

derde geldstroom 198 promoties.
NWO is een externe onderzoekfinancier die geld toekent op basis van maatschappelijk belang en wetenschappelijke kwaliteit. De derde geldstroom is een verzamelbak van financiers, die we gaan uitsplitsen in
verschillende categorieën (zie tabel 2).
Wat opvalt, is dat het grootste deel van de derde geldstroom komt van publieke financiers. De grootste financier is de Europese Unie, met 34 promoties. Die komen
meestal voort uit Europese onderzoeksprojecten, waarbij
Wageningen samenwerkt met andere Europese universiteiten. In sommige gevallen maken ook bedrijven deel
uit van zo’n EU-project, maar altijd staat de publieke taak
centraal. Soms ook komt een EU-promotie voort uit een
Europese onderzoekbeurs. Het aandeel van de EU is groter dan dat van Nederlandse publieke financiers, zoals
Haagse ministeries, die vorig jaar 30 promoties financierden. Buitenlandse overheidsinstanties, uit landen
zowel binnen als buiten Europa, financierden bijna evenveel promoties als de Nederlandse overheid.
Maar er is nog meer extern publiek gefinancierd promotieonderzoek. Vorig jaar was het Nuffic een grote
financier, met 17 promoties. De Nuffic financiert ontwikkelingsgericht onderzoek in ontwikkelingslanden
namens het ministerie van Buitenlandse Zaken. En verder zorgen non-profit organisaties in binnen- en buitenland voor nog eens 12 promoties. Daarbij horen organisaties als de Nederlandse Hartstichting en het Wereld
Natuur Fonds. Voorts promoveerden 13 medewerkers
van DLO vorig jaar in Wageningen. Als we alle publieke
financiers optellen, hebben we al 130 van de 198 ‘derdegeldstroom-promoties’ achter de rug. Waar blijven de
bedrijven?
Een interessante categorie is het publiek-privaat promotieonderzoek, met 35 promoties. Hier gaat het om
onderzoek voor de technologische topinstituten, zoals
het TTI Groene Genetica, het Centre for Biosystems
Genomics (CBSG), het Top Institute Food and Nutrition
(TIFN) en het waterinstituut Wetsus. Steevast gaat het
om programma’s waar bedrijven en onderzoekers samen
de onderzoeksthema’s en vragen bedenken. Kortom:
hier verstrengelen de belangen van de onderzoekers en
bedrijven zich. Meestal komen ze dan uit op fundamenteel onderzoek waar meerdere bedrijven baat bij hebben,
ofwel ‘pre-competitief onderzoek’, want het echte innova21 mei 2015 — RESOURCE
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tieonderzoek (een nieuw tomatenras of een nieuwe
waterzuiveringstechniek) doen de bedrijven liever in
eigen huis, zonder pottenkijkers. Het pre-competitieve
onderzoek is openbaar, want de promovendus moet wel
kunnen publiceren.
En ten tweede hebben we de categorie ‘privaat’, waarbij één bedrijf de financiering van het promotieonderzoek op zich neemt. Dat is het geval bij 15 bedrijven. Hier
kan het bedrijf een-op-een met de hoogleraar de onderzoeksrichting bepalen, zonder tussenkomst van andere
bedrijven en onderzoekers.
Over welk onderzoek gaat het dan? Het technologiebedrijf Feyecon wil meer kennis van algenproductie, fokkerijorganisatie CRV wil meer kennis van de genetische
factoren voor de vetzuursamenstelling van melk en veredelingsbedrijf RijkZwaan zoekt methoden om chromosoomafwijzingen vast te stellen in bloemkool. Enza
Zaden wil de fysiologie van sla beter snappen en Shell
financierde de vraag of bepaalde bacteriën in de aardbodem kunnen groeien op chloraat – die kennis is van
belang bij de aardoliewinning. Het zijn geen schokkende
onderwerpen die mijlenver afstaan van de eigenlijke leeropdracht van de betrokken hoogleraren.
Maar er zitten ook enkele promoties bij waarbij je de
vraag kunt stellen: moest dat nou? Friesland Campina
betaalt het promotieonderzoek van Agata Banaskewska,
die een beslissingsondersteunend model ontwikkelde
voor de valorisatie van melk. Agata werkte zowel bij
Wageningen UR als bij Friesland Campina, waar ze het
planningsproces verbeterde om meer waarde te halen uit
de melk. Deze zuivelonderneming heeft ongetwijfeld als
eerste geprofiteerd van haar inzichten, maar de conclusies in haar wetenschappelijke artikelen zijn openbaar en
gelden voor de gehele zuivelindustrie.

Aantal Wageningse promoties
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In dat licht kun je ook het door Unilever gefinancierde
promotieonderzoek zien naar de invloed van bepaalde
voedingsstoffen (fytosterolen) op hart- en vaatziekten.
Laat Unilever hier een potentiële gezondheidsclaim
onderzoeken en laat de universiteit zich lenen om die
claim met wetenschappelijk gezag te bevestigen? Nee, zo
blijkt uit het proefschrift. Het verband tussen de voedingsstoffen en hart- en vaatziekten ‘moet nog definitief
worden vastgesteld’, concludeert de promovendus.
Het valt niet mee om een proefschrift te vinden waarin
universitair onderzoek aantoonbaar ten dienste staat van
zakelijke belangen en afbreuk doet aan maatschappelijke belangen. Het proefschrift dat het dichtst in de
buurt komt, is dat over de 24/7 tomaat waarin onderzoeker Aaron Velez Ramirez op zoek gaat naar de genen voor
lichttolerantie in wilde tomaten. Dit is een publiek-privaat onderzoeksproject van het technologisch topinstituut Groene Genetica, waarbij veredelingsbedrijf De Ruiter Zaden (later Monsanto) de private financier is. Velez
Ramirez liep als masterstudent stage bij Monsanto in
Bergschenhoek en ging daarna voor dit bedrijf een promotieonderzoek uitvoeren in Wageningen.
Monsanto had voorafgaand aan het onderzoeksproject al octrooi aangevraagd op een genenpakketje dat
verantwoordelijk was voor lichttolerantie. Velez Ramirez
identificeerde tijdens zijn promotieonderzoek de precieze genen voor lichttolerantie en deed plantenfysiologische tests om na te gaan of de genen invloed hadden
op de groei en tomatenproductie. Door dat octrooi kunnen andere bedrijven de vinding niet meer vrijelijk in
hun programma’s gebruiken.
Dat brengt ons op de eigendomsafspraken tussen
universiteit en bedrijfsleven bij publiek-privaat onderzoek in de topinstituten. Het TTI Groene Genetica, dat
dit jaar ophoudt te bestaan, vraagt doorgaans zelf
octrooien aan en nodigt de betrokken bedrijven uit om
het octrooi over te nemen of een licentie aan te vragen.
Wageningen UR krijgt het gebruiksrecht, wat inhoudt
dat ze de vinding gratis kon gebruiken in onderwijs en
onderzoek. Bij de andere topinstituten, zoals CBSG en
TIFN, vraagt de kennisinstelling het octrooi aan en krijgen de betrokken bedrijven een gebruikersrecht.
Aan de hand van hun octrooibeleid kunnen we de
publiek-private onderzoeksprojecten dus indelen in
publiek of privaat. De handvol promoties bij Groene
Genetica tellen we als privaat gefinancierd onderzoek,
net als de vijftien proefschriften die volledig door een
bedrijf zijn gefinancierd. Want ook bij die projecten is
afgesproken tussen universiteit en financier dat eventuele octrooien op naam komen van het bedrijf. Grofweg
kun je dus stellen dat bij 20 van de bijna 300 promoties
een bedrijf bepaalde wat er met de kennis ging gebeuren
– hoewel die altijd werd gepubliceerd.
Conclusie is dat het vaste onderzoeksbudget voor de
universiteit dat gefinancierd wordt door de overheid, de
afgelopen decennia niet is gegroeid. Dat sluit aan bij het
beeld dat de overheid bezuinigt op de basisfinanciering
van de universiteiten, zoals de VSNU al enige tijd aangeeft.
Daar staat tegenover dat de overheid steeds meer
onderzoeksgeld beschikbaar stelt via fondsen waarvoor

achtergrond << 15

Verdeling promoties 2014, naar geldstromen

onderzoekers voorstellen moeten indienen. Dat verklaart de forse groei aan financiering door NWO, de EU,
het ministerie van EZ en andere publieke financiers. Zij
vormen het leeuwendeel van de externe financiering.
Daarbij stelt de overheid steeds meer eisen, bijvoorbeeld
voor deelname van het bedrijfsleven. Dat verklaart het
hoge aantal promoties met publiek-private financiering.
Het aandeel exclusieve private financiers is klein. De
externe financiering van een promotieonderzoek komt
meestal van een publieke organisatie en maar zelden van
een bedrijf.
Dat beeld zie je ook terug bij de onderzoeksvragen in
de proefschriften. Wie de laatste honderd proefschriften
van 2014 bekijkt op onderwerp, ziet dat het promotieonderzoek uitermate divers is. De meest voorkomende
onderzoeksvelden zijn gewasbescherming, voeding,
bodemkunde, watermanagement en milieu. Bij het landbouwonderzoek is er meer aandacht voor dierenwelzijn
dan voor landbouwproductie, en de biobased economy
is net zo belangrijk als de voedselchemie. Bovendien
liegt het pakketje proefschriften dat verbeteringen zoekt
in de Afrikaanse voedselproductie er niet om. Kortom,
science for impact? Jazeker. Maar science for profit?
Nauwelijks.

Eerste geldstroom
WU funding

Derde geldstroom
Contract funding

43
Tweede geldstroom
NWO funding

46
198

Derde geldstroom promoties 2014
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SCAPINO BALLET?
Het lijkt wel een pose tijdens een openluchtvoorstelling van het Zwanenmeer. Het is echter een
geconcentreerde actie tijdens een potje volleybal
tijdens WE-day. Een dag waarop je collega’s kunt
bekijken zoals je ze nooit eerder zag. Aan deze editie deden zo’n vijftienhonderd mensen mee. Fotograaf Sven Menschel probeerde mensen in zijn lens
te vangen die zich concentreerden. Tijdens duiken,
slaan of glijden. Bekijk het fotoalbum op
resource-online.nl voor het eindresultaat. EvL
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Martin Kropff vertrekt na 10 jaar rectorschap

Onverwoestbare
optimist
RESOURCE — 21 mei 2015
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Toen hij aantrad als rector, trok de universiteit slechts 450 eerstejaars studenten.
Nu hij na tien jaar vertrekt, zijn dat er ruim 1500. Het liefst zou hij ze persoonlijk
welkom heten. Hoe kijkt Martin Kropff terug op de doorbraak van Wageningen als
topuniversiteit? ‘Deze baan heeft me meer energie gegeven dan gekost.’
tekst: Albert Sikkema en Edwin van Laar / foto’s: Guy Ackermans, Marcel van den Bergh en Freek van den Bergh

WAT OF WIE GA JE MISSEN?
‘De mensen. Ik ken heel veel medewerkers, zowel
bij DLO als de universiteit, en daar probeer ik
altijd contact mee te houden. Zonder aanziens
des persoons. Of ik nu een student, stafmedewerker, directeur of ondersteunend personeelslid
tegenkom in Forum, ik maak graag een praatje
en vraag hoe het gaat. Ik wil namelijk dat iedereen het goed naar zijn zin heeft.’

BEN JE NA ZOVEEL JAAR WAGENINGEN UR
VERGROEID MET DE MENSEN?
‘Eerder verbonden. Op de campus voel ik me
thuis. Van de AID, met al die nieuwe studenten,
kan ik erg genieten. Ik hoor wel eens: wat heb je
toch een drukke baan. Ik voel dat niet zo, deze
baan heeft me meer energie gegeven dan gekost.
Maar belangrijk is dat je je werk zo indeelt dat je
tijd voor de mensen hebt. Die zijn zo belangrijk.’

CONTACT MET MENSEN IS EEN RODE DRAAD
IN JE VERHAAL. WAAROM?
‘Ja. Je hoort veel en krijgt door als er dingen aan
de hand zijn. Het is belangrijk dat de raad van
bestuur direct verbinding heeft met personeel en
studenten en ook goed zichtbaar is. Zoals vanmiddag, bij de uitreiking van de Teacher Awards.
Daar wil ik zijn en daar ken ik vrijwel iedereen
van gezicht. Ik probeer te verbinden.’
21 mei 2015 — RESOURCE
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HEEFT DAT CONTACT NIEUWE INZICHTEN
OPGELEVERD?
‘Zeker. Neem nu ee n recente kwestie. Ik ben de
afgelopen maanden bewust veel gaan sporten op
De Bongerd om te kijken of het echt zo druk is
als Thymos beweert. Ik zie dat de sporthal tot 12
uur ’s avonds is volgeboekt en dat er dan nog
steeds wachtlijsten zijn. Dan weet je: die tweede
sporthal is nodig. Ik wil weten wat studenten
dwarszit. Zo hoorde ik dat er te weinig werkplekken voor afstudeerders waren bij de kenniseenheden. Volgens de beleidsdirectie waren er geen
problemen, maar de studenten gaven aan: het is
niet goed. Toen heb ik een analyse laten maken
en bij enkele departementen bleken er te weinig
werkplekken te zijn. Zo heb ik het probleem
kunnen oplossen.’
JE HEBT DE KWALITEIT VAN DE UNIVERSITEIT
VERHOOGD, ZEGGEN INGEWIJDEN.
‘Daar ben ik tien jaar mee bezig geweest, met de
kwaliteit van het onderwijs, de wetenschap, het
studentenleven en de studie- en studentenverenigingen. Tien jaar geleden, toen ik begon als
rector, hadden we maar een instroom van 450
studenten. We moesten ons onderscheiden als
universiteit, vond ik. We kozen toen voor hoge
onderwijskwaliteit, ook al omdat we enorm toegewijde docenten hadden. En we stelden een
nieuwe strategie op, waarbij we naast de voedselproductie duidelijk gingen voor gezonde voeding, leefomgeving en de mens. We pasten de
werving aan, waarbij we de mens centraal stelden en meer zichtbaar maakten. Dat werkte heel
goed. Er werd lovend gesproken over de studies.
Toen Forum werd geopend kregen we ook nog
eens een heel goede uitstraling qua faciliteiten.’
DIE INGEWIJDEN ZEGGEN OOK: MARTIN WIL
DE BESTE ZIJN.
‘Als ik iets doe, ben ik gecommitteerd en wil ik er
alles uithalen. Dat heb ik tijdens mijn studie en
promotie gedaan en later als wetenschapper en
hoogleraar. Als rector kun je je vakgebied niet
meer volop bijhouden, dus dan kies je voor de
RESOURCE — 21 mei 2015

kwaliteit van de organisatie. Dat is je functie.
Dan ga je kijken hoe mensen het uiterste uit
zichzelf kunnen halen. Niet alleen in vakkennis,
maar ook in een interculturele setting. Deze
combinatie is cruciaal om later goed te kunnen
werken in een internationale context. Dat was
mij al duidelijk geworden toen ik in het begin
van mijn carrière in het buitenland werkte. Het
is goed dat we nu ook leerdoelen op intercultureel gebied hebben. Nummer 1 staan in de Keuzegids is mooi maar geen doel op zich. Het is een
meetlat. De meeste beoordelingen leiden tot
adviezen waar je iets mee kunt doen. En dat
moet ook. Onze internationale studenten betalen jaarlijks bijna 15.000 euro aan tuition fees.
Dan moeten de opleidingen top zijn.’

‘Met conflicten los je heel
weinig op, want dan komen
er allerlei emoties los die
makkelijk kunnen leiden tot
verkeerde beslissingen.’
MARTIN VINDT ALLES LEUK EN HEEFT MOEITE MET
NEE ZEGGEN.
‘Dat klopt, maar ik heb een team om me heen
waarmee ik elke dinsdag de agenda doorneem.
Dan bepalen we samen welke afspraken belangrijk zijn voor de organisatie. Ik kan wel ‘nee’ verkopen. Bijvoorbeeld bij het leerstoelenplan,
waarbij ik heb ingesteld dat we alle expirerende
leerstoelen tegen het licht houden volgens de
regel ‘nieuw voor oud’. Soms moet je besluiten te
stoppen met een leerstoel. Dat is niet leuk als je
dat uit moet leggen bij een leerstoelgroep, dan
moet je goed duidelijk kunnen maken waarom
je zo’n besluit neemt. Daar loop ik niet voor weg.’
MAAR JE HEBT EEN BLOEDHEKEL AAN CONFLICTEN,
HOREN WE.
‘Jazeker. Met conflicten los je heel weinig op,
want dan komen er allerlei emoties los die mak-

kelijk kunnen leiden tot verkeerde beslissingen.
Ik zoek liever een uitweg om het conflict te voorkomen of op te lossen op grond van inhoudelijke
argumenten. Zo hadden we een conflict met een
bedrijf over de royalty-inkomsten van een octrooi
van ons. Het bedrijf wilde de onderzoeksamenwerking opzeggen als zij niet alle inkomsten
kreeg. Ik ben gaan luisteren en ontdekte dat het
geen geldkwestie was, maar dat het hen ging om
de sturing van het onderzoek met die nieuwe
inkomsten. Zo vonden we tijdens het gesprek de
oplossing. Goed luisteren is belangrijk. Vaak
ook bedenk ik oplossingen tijdens ontspanning.
Als ik aan het zeilen ben op een van die mooie
Friese meren. Soms tijdens het hardlopen, aan
het eind van de dag. Tijdens de schemering of in
het donker ren ik graag over de campus.’
DE INVOERING VAN TENURE TRACK, HET NIEUWE
LOOPBAANBELEID, LEVERDE KRITIEK OP.
‘Na de introductie kwam er een heel heftige reactie bij de docenten, maar die bleek gebaseerd op
een verkeerde uitleg van de regeling. Men had
begrepen dat alle docenten moesten deelnemen
aan Tenure Track en dat het ‘ieder voor zich’ was
in de leerstoelgroepen. Daar kwamen heftige
reacties op. Ik heb snel een bijeenkomst belegd
met de protesterende docenten om te vragen wat
er aan de hand was. Toen mij het misverstand
duidelijk werd, heb ik aangegeven dat Tenure
Track geen verplichting is voor zittend personeel, maar een kans om als talentvol onderzoeker hoogleraar te worden. En niet zoals in de VS,
waar het competitie aanmoedigt tussen onderzoekers, maar in teamverband, waarbij we kijken naar de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. We moeten dit doen als we internationaal
een rol willen blijven vervullen in de kenniseconomie.’
JE BENT DE GEESTELIJK VADER VAN DE TERM
SCIENCE FOR IMPACT. ONDERZOEK MOET LEIDEN
TOT INNOVATIE. DIT ROEPT OOK DISCUSSIE OP
OF WAGENINGEN UR WEL ONAFHANKELIJK IS.
‘We mogen niet in een ivoren toren zitten, want
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de maatschappij stelt ons vragen. Daarbij is het
belangrijk dat we altijd onafhankelijk opereren.
Daarom hebben we een Code of Conduct. Elke
promovendus tekent op het podium in de Aula
een verklaring waarin hij belooft dat hij betrouwbaar is, transparant is over de financiering en
methodiek van het onderzoek en niet sjoemelt
met data. Externe financiers willen ook dat je
onafhankelijk bent, anders hebben ze niets aan
je uitkomsten. Contacten met het bedrijfsleven
zullen er altijd zijn. Wij leiden mensen op die
uiteindelijk ook bij bedrijven gaan werken. Studenten lopen stage bij die bedrijven en alleen al
daarom moeten onze hoogleraren ook contacten
hebben in het bedrijfsleven.’
BEPALEN DIE BEDRIJVEN DAN DE ONDERZOEK
AGENDA?
‘De leerstoelgroepen hebben een scala aan financiers voor hun onderzoek. Die financiers komen
niet langs om te zeggen wat je moet doen. Nee,
het gaat juist andersom: hoogleraren zoeken
financiering die aansluit bij hun leeropdracht.
De hoogleraar stuurt het onderzoek van zijn
groep en alles wordt gepubliceerd. Enkele jaren
geleden heeft een commissie onder leiding van
Wouter van der Weijden uitgezocht of de externe
financiering leidde tot onderzoeksresultaten op
bestelling. Daar kwam toen niets boven tafel. Ik
heb ook aangegeven: als financiers je onder druk
zetten, kom naar mij, ik sta achter je. We kunnen
alleen impact hebben als we veel relaties hebben
en integer zijn. Punt is wel dat we die integriteit
goed moeten borgen. Daarom is er een Commissie Wetenschappelijke Integriteit ingesteld die
op verzoek van derden onderzoekt of onze onderzoeksresultaten wel op een integere manier tot
stand zijn gekomen. Ook deze commissie heeft
tot nu toe geen onderzoek gevonden dat niet
door de beugel kan.’
HET TOPSECTORENBELEID IS HEEL EXPLICIET: DE
BEDRIJVEN BEPALEN DE ONDERZOEKAGENDA.
‘Klopt, ik ken de onderzoekagenda van de topsector AgriFood, want daar zat ik in het bestuur.

Die onderzoekagenda ligt heel dicht bij de onderzoekstrategie van Wageningen UR. En doordat
die overlap er is, is er veel belangstelling voor ons
onderzoek bij de industrie. Dat is heel goed. Ik
heb zelf een van de voorgangers van de topsector
opgezet, het TTI Groene Genetica. Dat had een
onderzoekbudget van 30 miljoen euro, waarvan
25 procent kwam van het bedrijfsleven. In de
topsector is die bijdrage van het bedrijfsleven
verhoogd tot 50 procent. Dat is uniek in de
wereld. Dan moet je onderzoek van belang zijn
voor het bedrijfsleven.’
TOCH HEB JE MEER AFFINITEIT MET HONGERIGE
MENSEN IN DE WERELD DAN MET HET BEDRIJFS
LEVEN. DAT DUIDT OP IDEALISME?
‘Ja, ik ben altijd idealistisch geweest. Als kind
wilde ik later iets gaan doen aan de honger in
Afrika. Op de middelbare school wilde ik de
milieuproblematiek oplossen, dat bepaalde mijn
keuze voor biologie. Pas na mijn promotie kwam
ik buiten Europa, toen ik als jonge onderzoeker
gevraagd werd om in Nigeria een verhaal te houden over mijn gewasmodellen. Dat was een
geweldige ervaring die er toe leidde dat ik jaren
heb gewerkt bij het IRRI, het internationale rijstinstituut op de Filippijnen. Ik heb toen gemerkt:
als je echt iets wilt veranderen, moet je naar de
ontwikkelingslanden. Hier in Nederland zijn we
bezig de landbouw nog iets te optimaliseren,
maar in Azië, Afrika en Latijns-Amerika hebben
nog bijna een miljard mensen honger. Nu ik bij
het CIMMYT ga werken, ga ik me nog meer dan
in Wageningen richten op de impact van onderzoek. Zo hebben we momenteel te maken met
maize leaf necrosis die de maisteelt in veel landen parten speelt. Het CIMMYT checkt nu de
50.000 maisrassen in de genenbank op genen
om daarmee resistente variëteiten te maken.’
JE HEBT HET AL OVER ‘WE’ OP HET CIMMYT.
‘Ik ben al betrokken bij het onderzoek. Ik heb bij
het CIMMYT ook al een verhaal gehouden over
onze strategie voor het instituut. Mooi was dat. Ik
werk tot eind deze maand voor Wageningen UR,

op 2 juni pak ik het vliegtuig naar Mexico Stad en
ga daar direct aan de slag. Dat is ook nodig. Toen
ik daar was, heb ik ook een goed trimrondje van
4 kilometer gevonden op de campus in Mexico.
Lekker twee of drie rondjes rennen bij 25 graden,
maar ik denk dat ik de AID wel ga missen in
augustus. Zeker als ik denk aan die enorme tent
met alle studenten die hier ieder jaar beneden op
het veld staat.’

DE FACTOR MARTIN KROPFF
Wie is Martin Kropff volgens ingewijden en wat
zijn zijn belangrijkste wapenfeiten?
- Kropff zorgde voor de doorbraak van
Wageningen als vooraanstaande universiteit.
Hij stimuleerde dat Wageningse
topwetenschappers als Marcel Dicke, Willem
de Vos en Marten Scheffer belangrijke
wetenschapsprijzen binnenhaalden.
- Hij presenteerde het loopbaanbeleid Tenure
Track, een selectief traject voor
wetenschappelijk talent om hoogleraar te
worden.
- Martin was een teamspeler die ideeën en
inzichten van anderen omarmde.
- Kropff wist wat er speelde bij studenten en
promovendi, hij nam ze serieus en sprak ze
veelvuldig.
- Zijn belangrijkste wapen: zijn enthousiasme en
energie. Hij presenteerde het Wageningse
domein, met ‘de drie ballen van Martin’, met
verve. Met zijn enthousiasme bond hij mensen
aan zich.
- Alles is leuk. Martin is trots op iedereen.
- Kropff heeft een hekel aan conflicten, hij ging
altijd praten om tot een oplossing te komen.
- Zijn grootste tegenvaller: de mislukte fusie met
VHL. De hogeschool kon geen aansluiting
vinden bij de universiteit en DLO.
- Kropff was de bedenker van science for impact:
wetenschap moet ten dienste staan van de
maatschappij. De wereldvoedselvoorziening en
de miljard mensen met honger in de wereld
gaan hem aan het hart.
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VERRUIMING
COLLEGETIJDEN.
EEN GOED IDEE?
De raad van bestuur wil collegezalen beter benutten om de groei van
het aantal studenten op te vangen. Een idee is om de collegetijden te
verruimen. Het kost relatief weinig om collegezalen ’s ochtends iets
eerder in gebruik te nemen en ‘s avonds iets later te sluiten. Wat vinden
Wageningse studenten en docenten van dit plan?
tekst: Sanne van der Mijl / foto: Henk van Ruitenbeek

Melissa de Raaij

Student BSc Internationaal Land en
Waterbeheer
Je hebt ochtend- en avondmensen.
Persoonlijk zou ik het niet trekken
om ’s avonds nog college te hebben.
Als de colleges om 8:00 uur zouden
beginnen, in plaats van 8:30, zou dat
voor mij geen probleem zijn. Voor anderen is 8:00 uur wel
erg vroeg. Mensen die om 8:30 les hebben komen soms nu
ook al niet, dus wat dat betreft maakt dat half uur misschien niet zoveel uit. Een andere oplossing is misschien om
meer gebruik te maken van online onderwijs. De WUR experimenteert al met MOOC’s (Massive Open Online Course).
Dan doe je een deel thuis en een deel tijdens colleges, net
zoals werkende mensen tegenwoordig meer thuis- en flexwerken.

Jelmer Zandbergen

Student MSc Organic Agriculture
Er is een duidelijke scheiding nodig
tussen de tijd op de universiteit en
wat je daarbuiten doet. Volgens mij
is het niet goed als dat door elkaar
heen gaat lopen. Studenten doen in
Wageningen veel buiten hun studie
om en dan heb ik het niet alleen over bier drinken, maar juist
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over de extra-curriculaire activiteiten zoals commissies en
besturen. Als er dan ’s avonds colleges worden gepland is
daar geen tijd meer voor. Maar er moet blijkbaar wel iets
veranderen. En als met een uur langer in de avond bijvoorbeeld 80% van het probleem wordt opgelost vind ik dat wel
een redelijke trade-off.

Tinka Murk

Hoogleraar Ecotoxicologie
Ik heb het gevoel dat zalen voor en na
mijn colleges de helft van de tijd leeg
staan. Met een intensiever gebruik
van de ruimtes kan wellicht een
groot deel van het probleem worden
opgelost. Idealiter zou je als docent
via een laagdrempelig digitaal systeem een oorspronkelijk
ingeroosterde zaal moeten kunnen af- of bijboeken. Als er
dan een gaatje valt, kunnen docenten die zaal zelf boeken.
Gecombineerd met toenemend afstandsonderwijs, een
betere spreiding van zaalgebruik over een onderwijsperiode en het verbinden van een (financiële) consequentie
aan het niet afboeken van een ingeroosterde zaal zorgt dat
de open plekken in de roostering beter worden ingevuld.
Dit is minder ingrijpend in het sociale leven van studenten en het gezinsleven van docenten. Bovendien is het
goedkoper dan collegetijden verruimen, gebouwen opknappen of zelfs nieuwe bouwen.
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Job de Pater

Student MSc Plant Sciences
Ik vind de collegetijden zoals deze
nu georganiseerd zijn vrij schools. Je
hebt ’s ochtends en ’s middags een
blok les. Als er overdag af en toe gaten
vallen in het rooster en er soms ook ’s
avonds colleges zijn leren studenten
beter plannen. Dat lijkt me geen slechte ontwikkeling.
Voor mij is het geen probleem als de colleges ’s ochtends
een half uur eerder beginnen. Als je je erop instelt is het
verschil tussen 8:30 en 8:00 niet zo groot.

Angelica Ruark

Student MSc Sensory Science
Een groot verschil met mijn universiteit in de VS is dat de vakken daar
meerdere keren per dag worden aangeboden. Studenten hebben dus veel
vrijheid om hun eigen rooster te maken. Hier wordt het voor je gemaakt.
De klassen hier zijn klein. Soms zit je maar met 11 man in
een lokaal wat 40 mensen zou kunnen bevatten. Maar het
komt ook voor dat een lokaal eigenlijk te klein is voor het
aantal mensen, bijvoorbeeld op een presentatie dag waar-

op iedereen aanwezig is. Ik denk dat het een goed idee is
als niet iedereen tegelijk middagpauze heeft. Dan los je
meteen ook de lange rijen in de kantine op en het gebrek
aan zitplekken tijdens de middagpauze.

Sander Kersten

Hoogleraar Voeding, Metabolisme en
Genomics
Toen ik zelf student was in Wageningen had ik ook avondpractica. Ik
heb er een prettige herinnering aan
overgehouden. Het had een andere
sfeer, wat losser. Als docent is het de
uitdaging avondcolleges aantrekkelijk te maken. Je moet
je creativiteit aanspreken. Ik zou er geen enkel bezwaar
tegen hebben ’s avonds te doceren. Een avondcollege is
geen extra werktijd, maar een verschuiving van je werktijd.
Je kunt dan ’s middags de hond uitlaten. Het onderwijs zal
door de grote aantallen studenten en het afnemende
budget anders moeten. Nood breekt nu eenmaal wet. En
er zijn niet veel alternatieven. Je kan ook ochtendcolleges
plannen, maar ik denk dat de studenten daar niet op zitten te wachten. In het weekend kan ook, dan is de campus helemaal leeg. Maar ik denk dat dat nog minder bespreekbaar is.

Op resource-online.nl
geven studenten hun
ongezouten mening
over dit idee.
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STEMMEN RONSELEN
TIJDENS VERKIEZINGEN
Met laptop of tablet in de hand stappen studentenraadsleden deze week op studenten af
met de vraag of ze online willen stemmen voor de studentenraadsverkiezingen. ‘Noodzakelijk om een hoog opkomstpercentage te krijgen’, zegt VeSte. Ronselpraktijken, vinden de
concurrenten CSF en S&I.
VeSte, veruit de grootste partij, gaat al jaren
met het stembiljet in de hand rond om stemmen te werven. De partij ziet er totaal geen
kwaad in. Lijsttrekker Nick van Nispen: ‘Jaarlijks stemt maar zo’n 30 procent van de studenten voor de studentenraad. Als we hen
niet actief benaderen met de vraag of ze willen stemmen, zou dat percentage nog lager
zijn. Hoe kun je dan als studentenraad beweren dat je de studenten vertegenwoordigt?’
Nick erkent dat studenten enige druk kunnen voelen om op de partij te stemmen die
hun de laptop aanreikt. ‘Maar mijn ervaring
is dat mensen dan toch zeggen: ik stem op
een later moment.’ Hij benadrukt dat VeStekandidaten niet meekijken naar wat een student uiteindelijk stemt. ‘Het gaat ons niet per
se om een stem voor VeSte, maar om een
stem in het algemeen.’
Charles El-Zeind, momenteel voor S&I in
de studentenraad, vertelt dat zijn partij en
CSF tegen deze manier van stemmen werven
zijn. ‘Maar omdat VeSte het doet, zijn wij genoodzaakt het ook te doen’, zegt Charles. ‘De
christelijke partij CSF, die ook tegen is, doet
overigens niet mee aan deze manier om
stemmers over de drempel te trekken. Zij
houden vast aan hun overtuiging. Daarvoor
neem ik mijn hoed af. Maar zij kunnen het
zich waarschijnlijk ook veroorloven. Zij kunnen vrij eenvoudig hun achterban mobiliseren via christelijke studentenverenigingen.
Wij moeten het vooral hebben van internatio-

nale studenten. Die zijn minder goed georganiseerd.’
S&I en CSF hebben er beide bezwaar tegen
dat campagnevoeren en stemmen in elkaar
versmolten zijn geraakt. Jan-Willem Kortlever, huidig raadslid van CSF, zegt: ‘Mensen
moeten na kunnen denken over hun keuze
en niet onder druk gezet worden om dat direct te doen.’ Charles van S&I vult aan: ‘Studenten moeten de kans hebben om zich eerst
te laten informeren over wat de andere partijen te bieden hebben.’
Het argument voor het verhogen van het
opkomstpercentage snijdt geen hout, vindt
Jan-Willem. ‘CSF wil natuurlijk ook dat veel
studenten gaan stemmen. Maar een verkiezingsuitslag die representatief is voor hoe
Wageningse studenten denken, is belangrijker dan een hoge uitslag die in een bepaalde
richting is geduwd.’ S&I en CSF beraden zich
op wat ze zullen doen om dit in de toekomst
te voorkomen.
Volgens Hermijn Speelman van Legal Services zijn de verschillende partijen voorafgaand aan de verkiezingen gewezen op de ongeschreven stemregels, zoals het in acht nemen van terughoudendheid zodat de stemmer niet wordt beïnvloed en de tijd, ruimte
en mogelijkheid krijgt om zelf een keuze te
maken. Speelman: ‘In het verleden werd tussen de deelnemende partijen een herenakkoord gesloten. Het opstellen hiervan wordt
aan de partijen zelf overgelaten.’ LvdN/KG

WAT HEBBEN ZE BEREIKT?
CSF, S&I en VeSte hebben elk een eigen identiteit en een
eigen insteek op problemen en hun eigen prioriteiten. Hoe
is die eigen identiteit het afgelopen jaar tot uiting gekomen? Een paar punten:

CSF
Social support. De twee mannen van CSF hebben zich het
afgelopen jaar laten gelden voor studenten die moeilijkheden ondervinden tijdens hun studie. Ze hebben ervoor
gezorgd dat studentpsychologen makkelijker toegankelijk
zijn en dat er binnen de raad van bestuur meer oog is voor
het belang van het social support system.

S&I
Strategisch plan. S&I heeft, samen met het Green Office,
succesvol gepleit voor meer duurzaamheid in het Strategisch Plan. De uni wil in 2030 energieneutraal zijn. Het
gebruik van gas zal in 2018 teruggebracht zijn en in de
tussentijd wordt onderzocht of de universiteit op groene
energiebronnen kan overstappen.
Fossil Free. In het kader van duurzaamheid heeft S&I de
universiteit dit jaar aangespoord om zich bij de ‘Fossil
Free-beweging’ aan te sluiten. Dit houdt in dat de universiteit haar geld niet meer zou investeren in kolen-, olie- en
gasbedrijven. Helaas voor hen kon dat op weinig enthousiasme van de universiteit rekenen.

VESTE
FOS. De komst van het sociaal leenstelsel heeft gevolgen
voor de FOS; financiële compensatie voor studenten die
bijvoorbeeld een bestuursjaar doen. Veste heeft zich met
succes ingezet voor een overgangsjaar 2015-2016. Dat
betekent dat student-bestuurders volgend collegejaar nog
steeds een compensatie krijgen. Hoe de FOS er in 20162017 uit gaat zien, is nog onduidelijk.
Thymos. Aan het begin van het collegejaar trok Thymos aan
de bel; de sportstichting zat in financiële nood. Door het
groeiende aantal studentsporters heeft Thymos flink moeten interen op het eigen vermogen. Veste steunde Thymos
met succes bij de vraag om meer subsidie van de universiteit.
Social Sciences. De studentenraad is van mening dat er
bepaalde vakken missen in de studies en merkt dat studenten lastig stages vinden. Ook vindt de raad dat het geld niet
eerlijk verdeeld wordt over de sociale en de bètastudies.
Daarom is er op aandringen van Veste een Social Sciences Quality-werkgroep opgericht die binnenkort met
een advies komt om de studie toekomstbestendig te
maken. CN/RA

WIL JE MEER WETEN OVER WAAR DE
VERSCHILLENDE PARTIJEN VOOR STAAN?
Op resource-online vertellen de lijsttrekkers
Anne (S&I), Wiard (CSF) en Nick (VeSte) over hun
standpunten en wat een stem voor hun partij jou
oplevert.
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‘EEN MEDAILLE OP HET
EK MOET KUNNEN’
Judoka en studente Food Technology Evelien Donkers heeft dit
jaar een beurs gekregen van het
Fonds Niels Smith. Ze hoort bij
de subtop van judoënd Nederland. De beurs bestaat uit een
bedrag van 1000 euro en is
bedoeld om in Wageningen studerende topsporters een steuntje
in de rug te geven.
Dat is vast mooi meegenomen.
Absoluut. Om betaald te krijgen
voor judo moet je echt heel goed
zijn – kaliber Henk Grol of Edith
Bosch. De rest moet je zelf opbrengen. Ik heb gelijk nieuwe sportschoenen gekocht en aan het einde van het jaar volgen nog wat
nieuwe pakken. Omdat ik meedoe
in de Duitse Bundesliga reis ik regelmatig en heen en weer naar
Duitsland, wat niet echt goedkoop
is. Daar kan ik het dus ook goed
voor gebruiken.
Hoe combineer je topsport met
studeren?
Toen ik nog diëtiek studeerde aan
de hogeschool in Nijmegen judode
ik dertig uur per week. Twee keer
per week trainde ik met het nationale team in Nieuwegein, wat me
elke keer vier uur aan reizen kostte. Aan mijn studie spendeerde ik
misschien tien uur per week. Ik
haalde lage cijfers, maar het was te
doen. Met mijn master hier in Wageningen is het moeilijker te combineren. Sinds oktober ben ik dan
ook gestopt met het nationale
team. Ik dacht: óf ik ga het allebei
half doen en allebei niet halen, óf
ik stop met één ding. Een paar weken lang heb ik toen niet gejudood, maar omdat ik het toch te
leuk vind, heb ik het weer opgepakt. Nu train ik tussen de vijftien
en twintig uur per week. Colleges
mis ik nooit, tenzij ik in het buitenland zit. Mijn docenten en medestudenten zijn niet echt op de

hoogte van wat ik
doe. Omdat ik vrij
gespierd ben, denken ze misschien:
“zij doet wel iets
aan sport”. Ik wil
ook niet Evelien de
judoka zijn, maar
gewoon een student. Je hoeft me
niet anders te behandelen.
Hoe lang speelt
judo al zo’n
belangrijke rol in
je leven?
Eigenlijk ben ik
een beetje een
laatbloeier. Ik ben
begonnen met judoën toen ik 7
was, maar pas op 18-jarige leeftijd
won ik mijn eerste medaille op het
NK. Ik werd derde. Kort daarna begon ik met trainen in Nijmegen,
en vanaf dat moment ging het
steeds beter. Daarvoor had niemand veel verwachtingen van me.
Dat bleek ook na een trainingsreis
naar Japan, de bakermat
van judo. Een aantal van
de Nederlandse toppers
gingen daar naartoe. Dat
leek me wel wat, dus ik
belde de manager, en
mocht ook mee. Later
hoorde ik dat iedereen
toen dacht: “Waarom
mag zij nou mee? Ze is
helemaal niet goed.”
Maar een paar maanden
daarna won ik al mijn grote toernooien.
Wat staat er nu in de
planning?
Dit jaar wil ik ongeslagen
blijven in de Bundesliga –
tot nu toe is dat gelukt.
Een medaille pakken op
het EK moet ook kunnen.

Als m’n studie het toelaat, doe ik
mee aan het NK, maar ik ga niet alles meer laten vallen voor het judoën. Het rare is dat m’n prestaties
door die benadering beter zijn geworden. Tegenwoordig sport ik alleen wanneer ik dat wil en ga ik
nooit meer met tegenzin naar een

training. En hoewel de prestatiedruk is verdwenen, sport ik toch
nog bijna elke dag. Volgend jaar
moet ik mijn thesis en stage zien
te combineren met het sporten.
Hoe ik dat ga doen weet ik nog
niet, maar ik vind zeker een manier. JB

Al vier seizoenen is Evelien tot op
heden ongeslagen bij de Duitse
Bundesliga. Ze heeft ook de
volgende overwinningen op haar
naam staan:
2014	1e bij Barcelona
International
Tournament
2013	3e bij EK voor studenten
in Coimbra, Portugal
2013	3e bij Europacup in
Tampere, Finland
2011
3e bij NK in Rotterdam
2010	3e bij NK voor junioren
in Nijmegen
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VLIEG
Zijn vliegen bang als we ze proberen weg te slaan van ons bord? In
zekere zin wel, beweren onderzoekers van CalTech. Het vliegenbrein
reageert net zo op dreiging (een
naderende schaduw) als wij doen.
Verstijven, wachten en wegwezen.
Conclusie: wij zijn vliegen met een
bewustzijn.

MUIS
Is er een medicijn tegen veroudering? Mogelijk wel. Onderzoekers
van Caltech (alweer) hebben ontdekt dat je stamcellen van oudere
muizen weer brandnieuw kunt
maken. Dat doen ze door remmende
stoffen in de omgeving te blokkeren. De stamcellen werken dan weer
als die van jonge en vitale muizen.
Het eeuwige (muizen) leven gloort.

Studentenraad op de bres voor bestuursbeurs
De studentenraad maakt zich op
voor een flinke discussie met de
raad van bestuur over de hoogte
van de bestuursbeurzen.
Bestuursleden van studentenorganisaties zoals de studentenraad,
de grote studentenverenigingen en
de sportstichting, leggen hun studie stil om zich te wijden aan bestuurstaken. De FOS (Financiële
Ondersteuning Studenten) biedt
deze studenten financiële compensatie voor de vertraging die ze
oplopen. Dit geldbedrag is gekoppeld aan de basisbeurs. Door het
verdwijnen van de basisbeurs vanaf september dit jaar staat ook de
FOS op losse schroeven.
Voor komend jaar is er een overgangsregeling voor studentbestuurders. Vanaf het collegejaar
2016/2017 wil de raad van bestuur
de studenten een vast bedrag ge-

ven dat overeenkomt met het bedrag van de huidige basisbeurs. Dit
komt neer op 286 euro per maand.
De studentenraad vindt dit veel te
mager, aldus Soline de Jong (VeSte). ‘Het was al geen vetpot, maar
het sociaal leenstelsel legt helemaal een flinke financiële druk op
de schouders van studenten. De
uni zou studenten die zich extra
willen ontwikkelen door een bestuursjaar te doen, juist moeten
aanmoedigen. Want de studentenverenigingen en – organisaties maken Wageningen tot een bruisende
studentenstad.’
De studentenraad denkt nog na
over de hoogte van het bedrag. ‘We
willen meer dan wat er nu geboden
wordt, maar we willen ook met een
realistische eis komen. De bestuursbeurs hoeft geen basissalaris te worden’, aldus Robin van der

Bles (VeSte). Daarnaast zou de studentenraad graag een vorm van
‘collegegeldvrij besturen’ willen
zien. Robin: ‘Fulltime bestuurders
volgen geen vakken en maken zelden tentamens. Ze betalen wel het
volledige collegegeld. Wij vinden
dat zij daarvoor gecompenseerd
moeten worden.’
De FOS-regeling biedt financiële ondersteuning voor studenten
die vertraging oplopen door overmacht (bijvoorbeeld door ziekte),
topsport en erkende bestuursactiviteiten. In 2013 hebben 492 studenten gebruik gemaakt van de
FOS-regeling. Van het totaal aantal
ondersteunde studenten kwam 86
procent in aanmerking vanwege
bestuursactiviteiten en 14 procent
vanwege overmacht. In totaal gaf
de universiteit ruim zeven ton uit
aan de regeling. LvdN

STRAF
Als je gedrag wilt veranderen helpt
straffen beter dan belonen. Blijkt
uit proeven met studenten aan de
Universiteit van Washington. Is dat
de revival van de opvoedkundige
mep? Niet helemaal. Er is ook goed
nieuws: een beetje straf werkt even
goed als veel straf. Dus een klein
tikje is al voldoende. Wetenschappelijk gezien hoef je niet door te
slaan.
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BIJ
Altijd al een bij willen zijn? Dat kan.
Volgende week zaterdag in het Torckpark op het bijenfestival Wageningen Zoemt. Eyecatcher wordt de
eerste Nationale Bijenbattle, een
veldspel voor teams van acht personen. Doel is uiteraard honing verzamelen. Maar let op, sommige bloemen zijn behandelt met
neonicotinoiden en dat levert strafpunten op. Inschrijven kan nog op
wageningenzoemt.nl.

Heilig boontje
Dit boontje deelde op 11 mei
rondom gebouw Forum flyers uit
aan zonnende studenten. Argeloze zonaanbidders kregen te horen dat de campus op maandagen voortaan ‘vleesarm’ is. Op de
populaire frikadellen en kroket-

ten na bieden kantines nauwelijks vlees en des te meer vegetarische opties. Een initiatief van
Green Office om studenten en
medewerkers bewust te maken
van de negatieve impact die vleesproductie heeft op klimaat en

planeet. Komende twee maanden
peilen de cateraars hoe Meatless
Monday valt en bepalen of het
initiatief na de vakantie moet
blijven. Op resource-online.nl
zorgt het in ieder geval voor gepeperde discussies. RR
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AFLEVERING 50 - MORTIERSTRAAT 14B<<
Wat voorafging: Huiskat Vecino gooide onlangs
water over de router. Desondanks zijn alle bewoners gek op hun harige huisgenoot.

ILLUSTRATIES: KIM PETERSE

Tekst
Veronika
Wehner

Cupcake
H

et was de hele dag stil en regenachtig. Heel
saai, totdat iedereen weer thuiskwam. De
keuken vulde zich met mensen. Je hoorde het
heerlijke gekraak van de boterverpakking en
rook de geur van rauwe eieren. Op het aanrecht
lag ongebruikt bestek.
Voorzichtig nu, dacht hij. Stil! Niemand kijkt.
Op de achtergrond versierden Bianca en Derk
cupcakes. Bianca gaf de instructies.
‘Nee! Ik wil hele kleurrijke cupcakes. Niet
alleen gele. Waar zijn de andere kleuren? Waarom kun je dingen niet gewoon terugzetten waar ze vandaan kwamen?’ Met een gele tube kleurstof in haar hand
zocht ze de keukentafel af.
Met een uitgekiende sprong landde Vecino naast een stapel bakgereedschap en begon het beboterde mes schoon
te likken. Weggooien zou natuurlijk zonde zijn. Toen het
mes schoon was, ontfermde hij zich over de boterverpakking. Deze maakte een krakend geluid en bewoog op een
grappige manier. Vecino bewoog enthousiast met zijn
staart. Dit was leuk. Voorzichtig duwde hij een van de
tubes aan de kant. Hij greep hem met beide klauwen en
beet erin. De tube schoot uit zijn mond en kwam even verder weer terecht. Met zijn hele lichaam ingespannen dook
hij naar de grond, zijn staart nerveus heen en weer bewegend. En nu in één sprong, dacht hij.
Bianca en Derk draaiden zich om toen ze een geluid achter
zich hoorden. Het mes en alle verpakkingen lagen verspreid over de keukenvloer. Een staart verdween de huiskamer in.

‘Vecino!’ schreeuwde Bianca, de chaos overziend.
‘Hij bloedt!’ riep Vera. Binnen een paar secondes renden
Bianca en Derk naar de woonkamer, waar Vera geknield
voor de bank Vecino probeerde te grijpen.
‘Hij bloedt uit zijn bek en klauwen. Er zijn overal bloedvlekken op de vloer. Kom hier Vecino, lieverd’. Nu keken ze
alle drie onder de bank.
‘We moeten hem naar een dierenarts brengen’.
‘What is going on? Why are you sitting there?’ vroeg Filippo toen hij de kamer binnenkwam. Bianca probeerde het
uit te leggen, maar ze kreeg een brok in haar keel:
‘We waren cupcakes aan het bakken, en... Vecino viel op
een mes, denk ik... Hij bloedt en wil niet te voorschijn
komen.’
Vecino zat in een donker hoekje, likkend aan zijn snuit.
Waarom waren ze zo aan het schreeuwen? Toen klonk een
andere stem uit de keuken:
‘Wie heeft de kleurstoftubes opengelaten? Het is een enorme rotzooi hier!’

Resource volgt de belevenissen in de Mortierstraat 14B

Gaan we hopeloos vastlopen op klimaat ?
Nu in de boekhandel:

De sociale dimensie van de opwarming
Nijssen & Walter

Een lange termijn analyse van de sociale cohesie
rond het dempen van de opwarming, met behulp
van een systeemtheoretisch basis-model over
waardenontwikkeling in individuen
en gemeenschappen.
Details en achtergronden op socdim.info

resource-nijssen 150508.indd 1
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>> FEESTEN
De beste feesten volgens Wageningen
Uitgaans Promotie. Voor alle feesten,
check www.wageningenup.nl.

SSR-W - LED LIGHT DISTRICT
Donderdag 21 mei van 22:00 tot 05:00
Dit is het laatste open feest van SSR-W dit collegejaar. Met spectaculaire lichteffecten wordt
de sociëteit omgetoverd in een ‘Led Light District’. De deuren gaan al vroeg open (22.00 uur)
en de entree is betaalbaar (3 euro). Het weekend erna is een lang pinksterweekend, dus genoeg tijd om bij te komen.
HET GAT - SYLVATICA: 15E LUSTRUM
“DE BOSWANDELING”
Donderdag 28 mei van 22:00 tot 04:00
Studievereniging Sylvatica (Bos- en Natuurbeheer) viert haar 75-jarig bestaan met een ‘Boswandeling’. Dat is een waar festijn voor lief-

hebbers van shotjes. Tijdens dit lustrumfeest
in Het Gat, met dj’s van Unitas, krijg je het eerste shotje (een ‘Boswandeling’) gratis. Ook de
rest van de nacht zijn de “Boswandeling’, ‘Fireman’ en ‘Dropshot’ extra scherp geprijsd.
UNIFARM - HET WUNDERBOERLIJK SCHUURFEEST
Donderdag 4 juni van 21:00 tot 04:00
Dit is het slotfeest van de lustrumweek van de
50-jarige studievereniging Heeren XVII (Agrotechnologie). Deze ‘boeren’ vieren dat natuurlijk met een schuurfeest. Verwacht veel bier,
balen stro en knotsgekke optredens van de
Achterhoekse House Maffia en Papadigrazzi.
Locatie: Radix Agros, ook wel bekend als
Unifarm.

>> HET ECHTE WERK
‘GEREGELD OP
EEN STOEL STAAN
OM TE ZINGEN’
Wie? Alie Stegerman, MSc Earth and environment
Wat? Vier maanden stage bij Stockholm University
Waar? Stockholm, Zweden
‘Toen ik aankwam in Stockholm was mijn begeleider er
maar twee dagen. Hij moest naar een congres . Ik kreeg
een bulk artikelen om te lezen en daar moest ik het mee
doen. Toen hij terugkwam werd hij opgenomen in het ziekenhuis vanwege overspannenheid. Ik zat gelukkig nog
met andere studenten op een kamer. Zij hebben me er doorheen
gesleept.
Mijn stageonderwerp was heel interessant. Ik moest een dataset analyseren van 30 jaar fauna en omgevingsfactoren uit de Baltische Zee. Er
was nog nooit iets mee gedaan. Door eutrofiëring groeien de zuurstofloze gebieden in de Baltische Zee, met het verdwijnen van fauna tot
gevolg. Door de fauna te linken aan de omgevingsfactoren kon ik kijken
wat de belangrijkste oorzaken van het verdwijnen zijn.
In Stockholm woonde ik in een villa met 18 anderen. Helaas had ik heel
rare huisgenoten, die wiet rookten of dealden, de hele dag in de keuken
hingen en vooral niet veel uitvoerden. Gelukkig was er nog een normaal
Frans meisje, met wie ik pas na twee maanden ontdekte dat we op tien
minuten lopen van de zee woonden. Stockholm ligt namelijk tussen
allemaal eilandjes, waardoor de zee meer leek op een meer.
Ik zat ook bij een orkest, wat echt de beste introductie in het Zweedse
studentenleven was. Het orkest repeteerde op zondag, trad vervolgens

RESOURCE — 21 mei 2015

op, en sloot de
dag af met een
uitbereid
driegangendiner
en een feest.
Geregeld gingen
studenten na een speech op hun stoel staan om
te zingen. Ik ben ook naar een studentenorkestfestival geweest in Uppsala, waar orkesten uit heel Scandinavië naar toe kwamen. Ik heb op
verschillende locaties opgetreden, echt heel leuk.
Zweden past echt super goed bij me. Alles is er veel relaxter, wat soms
ook frustrerend is als zeer efficiënte Nederlander. Maar de Zweden zijn
allemaal super aardig en ik voelde me er heel vrij. Misschien omdat ik
daar helemaal geen sociale verplichtingen had. Het enige moment
waarop ik Wageningen miste was op 5 mei.’ MvdH

Foto: Aafke Brinkhuijsen
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WoesteLand
MEANWHILE IN... <<
Ondertussen in... Venezuela

In het nieuws: Voedsel, medicatie en machines zijn schaars
geworden in het door recensie getroffen Venezuela. Het tekort
aan motoronderdelen is zelfs zo acuut dat motorrijders
vermoord worden voor hun ‘bike’.

Actief, uitdagend en groen
Je bent jong, een buitenmens en je wilt samen reizen
met nieuwe mensen? Ga dan mee met WoesteLand –
de jongeren van IVN.
Beleef de zomer met WoesteLand. Ga mee de natuur in en
ontdek unieke plekken in Nederland, Duitsland en Ierland.
20 - 26 juli Zeevolutie! (12-15 j.) Schoorl, Noord-Holland
27 juli - 2 aug. Drenthe aan het Strand (16-25 j.) Natuurpark Dwingelderveld

Commentaar door Claudio Valero Jimenez, PhD student in
Genetica en Entomologie
De manier waarop het land wordt bestuurd is economisch
gezien onzinnig. Vorig jaar was de inflatie 63,6%. Toen ik daar
heenging in januari was nergens toiletpapier te koop. Mijn
tante heeft via een bevriende winkelier wat kunnen krijgen. Ze
moest het alleen wel door de achterdeur naar buiten
smokkelen omdat toiletpapier zo waardevol is geworden dat je
beroofd kan worden als je het bij je draagt.
Producten waarvan de regering de prijzen heeft gereguleerd,
zoals rijst, zijn erg moeilijk te vinden en je moet in lange rijen
wachten om ze te kopen. Omdat de inflatie hoog is maar de
prijzen van deze producten jaren geleden vastgezet zijn, zijn
deze producten heel goedkoop. Als mensen deze producten nu
te pakken krijgen, smokkelen ze deze vaak naar Colombia,
waar de prijzen hoger liggen. Alle gereguleerde producten
worden of gesmokkeld of verkocht op de zwarte markt.
Mensen die bijvoorbeeld wanhopig melk voor hun baby’s
willen kopen, betalen veel op de zwarte markt.
Vorige week nog werd de auto van een vriend van mijn tante
gestolen, waarschijnlijk omdat ze losse onderdelen voor dat
type auto nodig hadden. Het heeft geen zin dit soort misdaden
aan de politie te melden, omdat zij nooit de auto terug zullen
vinden en omdat er geen werkelijke wetshandhaving is. Ik heb
gehoord dat 90% van de misdaden in Venezuela onbestraft
blijft.
Caracas is de derde gevaarlijkste stad ter wereld. Iedere week
worden mensen vermoord en, behalve als je beroemd bent, is
het ook niet meer nieuwswaardig. Vier en half jaar geleden,
toen ik nog op de universiteit zat, kon ik tot 2 uur ’s nachts
buiten blijven. Het was toen al erg. Nu wil je na zonsondergang
echt niet meer naar buiten. SvdM

18 - 26 juli Duitsland (16-25 j.) Mit dem Zug zum Czech - duurzaam door Duitsland
3 - 15 aug. Ierland (18-30 j.) Roots op Lambay Island - waar liggen jouw wortels?
17 - 22 aug. Woeste zomerweek (18-30 j.) Texel

Geef je nu op www.woesteland.nl of kijk op

resource-ivn (nl) 150518.indd 1
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30 >> service
in memoriam
Gijs van der Bent
Tot ons grote
verdriet ontvingen wij op dinsdag 5 mei het
bericht van het
overlijden van
onze collega
Gijs van der
Bent. Gijs is 57
jaar geworden. Met het overlijden van
Gijs is een expert binnen het LEI op
het gebied van de gegevensverzameling van de visserijvloot weg gevallen.
Gijs is in 1996 op 38-jarige leeftijd bij
het LEI in dienst gekomen als Technisch Administratief Medewerker bij
het Bedrijven Informatienet. Hiervoor

was hij jarenlang zeevisser.
Kwaliteit stond altijd bovenaan voor
Gijs. Hij had altijd ruimte om extra
schepen in zijn verzameling op te nemen en was altijd bereid te helpen.
Als voormalig zeevisser kende hij de
manieren en omgangsvormen in de
sector. Door zijn ervaring en kennis
werd hij bij zijn deelnemers zeer gewaardeerd.
Gijs was een bescheiden mens, die het
liefst op de achtergrond bleef. Hij
vond het interessant om met de visserijspecialisten van het LEI van gedachten te wisselen over zijn passie, de
zee. Gijs werkte nauw samen met zijn
kamergenoot Arie Klok, die ook afkomstig is uit Katwijk.
We zullen hem dan ook als een hele
fijne collega herinneren en hem ont-

Meatless Monday: try the goodness
of veggielicious
On 11 May the Meatless Monday was
introduced. From now on, every Monday all canteens on the campus offer
delicious vegetarian meals and a variety of meat free snacks. Eating less
meat once per week contributes to a
sustainable lifestyle in many ways.

zettend missen.
Onze gedachten en medeleven gaan
uit naar zijn vrouw Wil, zijn kinderen
en kleinkinderen. Wij wensen hen veel
kracht en troost om dit verlies te kunnen dragen.
Namens de LEI collega’s, Laan van
Staalduinen, algemeen directeur LEI
Wageningen UR.

INFO: WWW.GREENOFFICEWAGENINGEN.NL

mededelingen

NSK Zwemmen in Amsterdam
In het weekend dat ook het GNSK
neerstrijkt in de hoofdstad vindt ook
het NSK plaats op zaterdag 6 juni. Van
beginner tot wereldkampioen, zolang
je student bent en lid van een bij de
KNZB aangesloten vereniging kan je
meestrijden op één van de 12 afstanden en/of feesten tot de zon opkomt

Lettinga Award 2015 – call for proposals
The focus of the call of Lettinga Award
2015, a prize of 10,000 Euro, is anaerobic technology for closing cycles.
Deadline submission (pre)proposals:
May 31.
INFO: WWW.LEAF-WAGENINGEN.NL

Orion Irregular Opening Hours
May 2015
2015

The Building

Bike basement

Restaurant

The Spot

Friday

22 May

8 am - 6 pm

8 am - 6 pm

11.30 am - 1.30 pm

8 am - 10 pm

Saturday

23 May

Closed

Closed

Closed

Closed

Whit Sunday

24 May

Closed

Closed

Closed

Closed

Whit Monday

25 May

Closed

Closed

Closed

Closed

Forum Irregular Opening Hours
May 2015
2015

The Building

The Library

Student Desk
IT Service Point

WURshop

Restaurant

Grand Café

Wageningen in’to
Languages

8 am - 10 pm

10 am - 2 pm

Friday

22 May

9 am - 1 pm

9 am - 2.30 pm

8 am - 5 pm

Closed

Saturday

23 May

10 am - 6 pm

10 am - 6 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Whit Sunday

24 May

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Whit Monday

25 May

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

8 am - 11 pm

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

RESOURCE — 21 mei 2015

service << 31
boven de Amstelstad. Geef je snel op
via je vereniging of stuur een mailtje
naar NSK@aszvspons.nl.

agenda
Mei-juni, 20.30

VOORSTELLING WAGENINGSE
TONEELVERENIGING WDT:
‘APOCALYPSO’ VAN JIBBE WILLEMS
De dag des oordeels nadert en junkies, hoeren, pooiers en paupers staan
erbij en kijken ernaar. Hoe verlos je de
mensheid als niemand je vergiffenis
lust? Spelers: Arnold Bregt, Djuna Buizer, Karlijn Eggens, Lambert van Gils,
Marieke Griffioen, Monique Hamers,
Heleen Hendriks, Tessa Kingma, Celal
Mercan, Marnix Rosbach, Merel Rot,
Jip Siebenheller, Henk Vink, Lineke
Vissers en Ine Wiebenga. Speeltijden:
21, 22, 29, 30 mei & 5, 6 juni, telkens
om 20.30 uur. Locatie: Stadion De Wageningse Berg., Generaal Foulkesweg
108. Entree: € 12,50; pashouders en
studenten € 10. Reserveren:
0317-318031 / www.wdttoneel.nl
donderdag 21 mei t/m woensdag
3 juni

FILMS VOOR STUDENTEN
Drie films bij Movie W.: Wild is een
waargebeurd verhaal over een jonge
vrouw die een confronterende voettocht maakt van Mexico naar Canada.
Le Meraviglie is een sprankelend verhaal over een imkergezin op het Italiaans platteland waar hun harmonische levenswijze wordt verstoord
door een televisieploeg. Equinox Flower is een Japanse klassieker waarin
een zakenman met zijn oudste dochter botst over haar partnerkeuze.
WWW.MOVIE-W.NL

donderdag 28 mei, 19.00 –22.00

vrijdag 5 juni t/m zondag 7 juni

YOUNG KLV – TRAINING THESIS
SCHRIJVEN (VOERTAAL
NEDERLANDS)

AGRO ECOLOGIE
TRAININGSWEEKEND

Je bent niet de enige die moeite heeft
met het schrijven van je scriptie. Uit
recent overleg tussen de Dienst Studenten Begeleiding, decanaat en studentenpsychologen blijkt dat veel studenten worstelen met hun scriptie. De
ervaren trainer Geraldine Sinnema en
een studieadviseur geven informatie
waar je werkelijk verder mee kunt. Als
er eenmaal een handige overzichtelijke indeling van dit omvangrijke project is gemaakt, heb je de grootste
barrière genomen. WWW.KLV.NL
donderdag 28 mei, 21.00 – 03.00

SPORTNACHT, HET GROOTSTE
SPORTEVENEMENT VAN HET JAAR
Thema: ‘Are you the dream team?’.
Kom met huis- of studiegenoten, dispuut of jaarclub en vorm een team uit
6-8 spelers. Dresscode: Pyjama party/
DreamTeam. Opgave: www.swuthymos.nl Locatie: Sportscentrum de
Bongerd.
Monday 1 June, 13.30 – 17.30

SYMPOSIUM SECRET GARDEN: A
WORLD WITHIN A WORLD BY
STUDY ASSOCIATION GENIUS LOCI
Secret gardens are everywhere. But
how to deal with them in the landscape? Speakers: Sylvo Thijsen (CEO
Staatsbosbeheer), Saskia de Wit (Hidden Landscapes), Lauren Wagner (Cultural Geography group. In between
there are workshops organized by: Erfgoedfabriek Brabant, Open University,
Marine-area Amsterdam and Hembrug
area. Entrance: Free. Venue: Forum,
C214. WWW.STGENIUSLOCI.NL/LUSTRUM

FIAN, ILEIA, Otherwise, TNI, Toekomstboeren en WUR leerstoel Rural
Sociology organiseren het trainingsweekend: ‘Activating for Food Sovereignty: from our Daily Lives to Global Change’, een inspirerende uitwisseling over alternatieven voor ons
huidige voedselsysteem voor studenten, producenten en (toekomstige)
boeren die hun kennis van voedsel
soevereiniteit, agroecologie en het
recht op voedsel willen verdiepen.
Met kampvuurtjes, je handen vuil
maken op de boerderij en heerlijk
eten!
WWW.ST-OTHERWISE.ORG/AGROECOLOGY-TRAININGWEEKEND/

Saturday 6 June, 10.30

FOODWALK: EDIBLE PLANTS IN
‘HET BINNENVELD’
Nowadays the supermarkets deliver
food from all over the world to your
neighbourhood, but what has our
own Dutch environment to offer? The
guided foodwalk starts from the farm
‘de hooilanden’ to discover what
edible plants are growing in the ‘Binnenveld’. Afterwards a fresh lunch
will be ready, of course made with
local products and edible plants.
Costs: € 5 (incl lunch). Subscription
(limited places available):
Email: ruw@wur.nl
WWW.STICHTINGRUW.NL

Deadline indienen: één week voor
verschijningsdatum (max. 75
woorden). Mail: resource@wur.nl
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www.cinemec.nl / 0900 - 321 0 321

Film

Receptie

v.a. 21 mei

colofon

Receptie na uw inauguratie of PHDverdediging? Colors heeft all-in arrangementen vanaf € 6,00 per persoon in de
aula of bij Colors. Kijk op de site voor alle
mogelijkheden.

zo 31 mei

De Surprise

Van Gogh Kunst- & Filmfestival

DONDERDAG € 3,–
STUDENTENKORTING

FILMS • LEZINGEN • SCHILDER WORKSHOPS
VAN GOGH FOOD • CONCERT LAVINIA MEIJER

Uitgever
Marc Lamers, Corporate Communications &
Marketing Wageningen UR

klimaatneutraal
natureOffice.com | NL-215-190920

gedrukt

Colors World Food voor werelds eten in
een kleurrijke omgeving!
Markt 15, 6701 CX, Wageningen
T: 0317-417463
E: info@colorsworldfood.nl
W: www.colorsworldfood.nl
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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

Lunch al fresco
Spring is in the air. The sun comes out more frequently and the temperature gradually increases.
The weather is pleasant, sunny and warm. Very enjoyable. People look more cheerful and enthusiastic during the day. No wonder: nice summer days are coming soon.

One thing I notice is that on sunny days more and more people go outdoors to have their lunch.
Not only on the campus, but also at workplaces all over the Netherlands. Looking at this, I
suddenly remembered an article I read a little while ago. The article said having lunch outside can
have a remarkable effect on a person’s feelings, emotional wellbeing and attitudes towards their
work. It could make people happier and help refresh them and refocus their mind for the
afternoon ahead. On the other hand, when you have your lunch at your work desk, it may actually
make you less happy. You are more likely to feel miserable, possibly reducing your productivity.
This idea made an impression on me because, coming from a tropical country, Indonesia, where
you can expect great weather all the time, with clear blue skies and plenty of sunshine almost
every day and high temperatures year-round, I do not see this phenomenon in my country.
Although we get sunshine almost every day, no matter what the weather is, not many people (in
fact, I would say very few) like to go outside to enjoy their lunch in the fresh air. Now I have been
thinking of suggesting to people in my country that they should develop the habit of having lunch
outside more often to increase their happiness and boost their work performance, hence
improving their productivity.
Zahirotul Hikmah Hassan, PhD student at the Laboratory of Microbiology, from Indonesia.

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.

BUITEN LUNCHEN
Zodra het mooi weer is,
lunchen Nederlanders
massaal buiten. Opvallend, schrijft Zahirotul,
want in haar thuisland
Indonesië, waar het heel
vaak mooi weer is, gaat
vrijwel niemand naar
buiten voor de lunch. Ze
las ook dat het nuttigen
van de lunch in de buitenlucht bijdraagt aan
een groter geluksgevoel
en een hogere arbeidsproductiviteit. Zahirotul
wil dit concept daarom
introduceren bij bekenden in Indonesië.

