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>> LODEWIJK + RADIOVERKEER
Lodewijk Stuyt, hydroloog en projectleider Alterra

‘Japan binnen handbereik’
Zo’n drie avonden in de week zit Lodewijk Stuyt op ‘mijn
speelkamer’. Schuimt hij als PA3BTN in morse over de
wereldbol. Op de korte golf. Bliepjes vullen het kleine
kamertje, dat is volgestouwd met state-of-the-art radiotechniek. Want daar gaat het om, de techniek. Het kletsen is bijzaak. Hier heerst de fascinatie voor de radio. ‘Ik krijg een
kick als ik met weinig vermogen een verbinding kan leggen.’ RK / Foto: Guy Ackermans
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Met die vraag zijn we een aantal weken geleden begonnen aan ons (web)dossier
universiteit en bedrijf. Met grote regelmaat verschijnt er een publicatie waaruit
blijkt dat Wageningen de oren te veel naar het bedrijfsleven laat hangen. Sommige schrijfsels waren zo uitgebreid dat ik ze na drie keer lezen nog niet snapte,
andere waren weer veel te kort door de bocht. Uiteindelijk blijf je na het lezen
van deze stukken toch altijd zitten met het gevoel van: waar rook is, is vuur.
Wij zijn aan de slag gegaan met de feiten. Feiten geven altijd een antwoord op
de vraag hoe het nu eigenlijk in elkaar steekt. In het vorige nummer stond de
financier van het proefschrift centraal. Daaruit bleek dat het bedrijfsleven helemaal geen topsponsor is. Deze keer zetten we de buitengewoon hoogleraar in de
schijnwerper. De feiten: 1 op de 3 hoogleraren is buitengewoon, waarvan weer
1 op de 3 uit het bedrijfsleven komt. Een unieke situatie ten opzichte van andere
universiteiten. Is dat erg? Die vraag beantwoorden we niet. Dat mag u zelf doen.
Edwin van Laar

>> Zin in een biertje? | p.8
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BRAM DE VOS WORDT NIEUWE HOOFD ESG

Bram de Vos (56) wordt de nieuwe
directeur van de Environmental
Sciences Group. Hij volgt Kees
Slingerland op, wiens contract niet
werd verlengd na een diepgaand
conflict met het hooglerarencorps
binnen ESG. De Vos begint per 1
september. Hij werkt op dit moment in Nieuw-Zeeland, waar hij
groepsleider is bij AgResearch, een
van de grote instituten voor toegepast onderzoek
De nieuwe directeur keert na vijf
jaar Nieuw-Zeeland terug op het oude nest. Hij studeerde weliswaar in
Delft (technische natuurkunde),
maar ging aansluitend werken bij
AB-DLO. De Vos promoveerde in
1997 bij Feddes en Raats op het
proefschrift ‘Waterstroming en nutriëntentransport in een gelaagde
zavelgrond’. Daarna werkte hij tot
eind 2009 bij Alterra als interim operationeel manager van het Centrum
Bodem.
Paul Hinssen, voorzitter van de
ondernemingsraad van ESG is enthousiast over De Vos. ‘De ondernemingsraad is heel positief. We zijn
heel blij met zijn benoeming. Wij
zien in hem een verbinder, iemand
die de verschillende onderdelen van
ESG bij elkaar brengt. Dat is het
beeld dat wij van hem hebben. Wij
verwachten ook dat hij goed luistert
naar de adviezen die wij geven. De or
was unaniem over zijn benoeming.’
De Vos zal zich volgens bestuursvoorzitter Louise Fresco vooral in
moeten zetten op een verdergaande
samenwerking met de andere kenniseenheden binnen Wageningen
UR. ‘Bram de Vos gaf in Nieuw-Zeeland op succesvolle wijze sturing
aan multidisciplinaire teams, een
ontwikkeling waar Wageningen UR
ook middenin zit. Hij heeft daarnaast veel ervaring in samenwerking
met het bedrijfsleven. Ik zie uit naar
zijn komst.’ RK
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• Na vijf jaar terug op oude
nest.
• Nieuwe directeur moet
verbinden.

BRAM, LUISTER...
Wat Bram de Vos wil met ESG is nog niet duidelijk. Hij gebruikt deze zomer om zich goed in te lezen en is nog niet
beschikbaar voor een toelichting. Resource vroeg daarom vier ESG’ers wat zij verwachten van de nieuwe directeur.
Lodewijk Stuyt, senior onderzoeker bij Alterra:
‘Alterra moet naar buiten toe veel zichtbaarder worden. In eigen land is het de afgelopen jaren met het verwerven
van opdrachten moeilijker geworden. Voor potentiële opdrachtgevers moet duidelijker worden wie wij zijn en wat
wij kunnen. En wij moeten beter luisteren naar wat de markt vraagt. Die zit niet te wachten op een model dat een
paar procenten beter is. Voor de oplossing van maatschappelijke urgenties is dat niet altijd het belangrijkste. We
moeten met innovaties komen én meer marktgericht werken. Ik denk dat Bram de Vos dat kan.’
Floor Peeters, teamleider Environmental Risk Assessment bij Alterra:
‘Bram de Vos heeft hier lang gewerkt, maar is vijf jaar weggeweest. Daarom zou hij zich eerst goed moeten
verdiepen in wat er speelt binnen en buiten de organisatie. Binnen ESG wordt hard gewerkt aan het implementeren
van een open en transparante cultuur. Daar kan hij een cruciale rol in vervullen. Mijn eerste indruk van hem is dat
hij een verbinder is. Die kwaliteit is nodig om op allerlei niveaus verbindingen te leggen en te vergroten. Daarnaast
moet hij veel netwerken om ESG naar buiten toe te kunnen vertegenwoordigen.’
Patrick Jansen, onderzoeker leerstoelgroep Resource Ecology:
‘Ik hoop dat Bram de Vos kan zorgen voor een lagere administratieve druk. En voor méér docenten, zodat we de
groeiende aantallen studenten beter aankunnen. Ik zou ook héél graag willen dat wij – universitair onderzoekers
– weer wat meer tijd en rust zouden krijgen om rustig en zorgvuldig over dingen na te denken, en spannende
wetenschap kunnen bedrijven.’
Jakob Wallinga, hoogleraar Bodemgeografie en landschap:
‘Bram de Vos moet in de eerste plaats zorgen dat de interne organisatie op vertrouwen is gebouwd. Vertrouwen op
de eigen medewerkers. Daarnaast moet hij het profiel van Wageningen UR als expertisecentrum van omgeving en
duurzaamheid versterken. In de derde plaats zou hij samenwerking met Deltares moeten zoeken. Deltares heeft de
neiging dingen over te nemen waar wij minstens zo capabel in zijn. Wij moeten daarin mondiger zijn, minder
voorzichtig en bescheiden. Ik denk dat Bram dat kan.’
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UNIVERSITEIT OVERWEEGT ENGELSTALIGE BACHELORS
• Onderzoek in opiniërend
stadium

Wageningen University onderzoekt of ook de bacheloropleidingen voortaan in het Engels moeten
worden geven. Dit staat in het Strategisch Plan.
De vraag of het verstandig is om
al in het eerste jaar in het Engels te

doceren, speelt al langere tijd. In
een rapport uit 2013 over het internationaliseringsbeleid van de universiteit wordt een discussie aangekondigd over nut en noodzaak van
Engelstalige bachelors.De universiteit is er nog steeds niet over uit,
laat onderwijsdirecteur Tiny van
Boekel weten. ‘We hebben al wel
bediscussieerd wat de voors en tegens zijn van een Engelstalige bachelor, maar het is het stadium van

opiniërend nog niet voorbij.’ Een
voordeel van Engelse bachelors is
dat de universiteit dan nog internationaler zal worden, met buitenlandse studenten al in de bachelorfase. Voor een aantal opleidingen
is dat zeer aantrekkelijk. Bovendien kunnen docenten uit het buitenland ook in de eerste studiejaren al lesgeven. Van Boekel: ‘Wat
tegen Engelstalige bachelors zou
pleiten, is dat de selectie veel moei-
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kort
>>ONDERZOEK

>> DUURZAAM

Dictator-technieken

Wageningen Universiteit heeft twee
nieuwe buitengewoon hoogleraren benoemd. Vanaf 1 juni werken Ruerd Ruben
en Ynte Schukken één dag per week in
Wageningen. Ruben, die programmaleider is bij LEI Wageningen UR, gaat zich
bezighouden met de impact van beleid
op voedselzekerheid. Schukken zal onderzoek doen naar dieraandoeningen die
typerend zijn voor boerenbedrijven, zoals uierontstekingen en kreupelheid bij
rundvee. Hij blijft hiernaast directeur
van de Gezondheidsdienst voor Dieren
(GD). De aanstelling wordt ook gefinancierd door de GD. RR

Wageningen Universiteit is voor de derde keer op rij verkozen tot de meest
duurzame hoger onderwijsinstelling van
het land. Het kreeg op 29 mei de ‘SustainaBul’ uitgereikt door studentenorganisatie Morgen. De WU heeft niet alleen de
meest duurzame bedrijfsvoering, zegt
Morgen, het krijgt ook de hoogste scores
voor de plek vanwege duurzaamheid in
het onderwijs en onderzoek. Maar, benadrukken de studenten van Morgen in een
persbericht, ‘de ranking is niet het belangrijkst. Het gaat om het uitwisselen
van kennis en ervaring, zodat instellingen van elkaar kunnen leren.’ KG

Je gaat toch niet kweekvlees legitimeren omdat je dan in één
klap van het dierenwelzijn- probleem af bent? Wat is dat voor
drogreden? En dan zeker als een vlag op een modderschuit
een paar stamcelmoedervarkens wel dik in het stro zetten?
Kweekvlees is meer van hetzelfde: een ongekend vertrouwen
dat we met techniek alles kunnen oplossen waardoor we zelf
niet hoeven te veranderen. Dat wordt duurzame veehouderij
genoemd. En direct komt er bij: ‘En het is zo goedkoop en het
kan zo dicht bij mensen staan: een kleine kweekvleesreactor
in een la van je aanrecht’. Ik hoor mijn vrouw al zeggen: ‘Kees,
de varkensvleesstamcellen zijn op! Neem maar bontebentheimer-steakstamcellen mee, want die hebben van die leuke
zwarte vlekken! O ja, ook wat gedroogde Goji-bessen van het
PlantLab en nano-mayo, daar word je niet dik van!’
De moed zakt me in de schoenen als ik de geraffineerdheid
zie op de website www.nextnature.net waar o.a. de WUR, de
samenleving klaarstoomt voor nano-voedsel en dat ‘o zo diervriendelijke’ kweekvlees. Keurig met voor-en-tegenargumenten. Het wordt niet geschreven maar ik lees tussen de regels
door: je bent gek als je kweekvlees en nano niet omarmt; immers, de rationele voordelen zijn immens!
Toch heb ik alle recht om, vertrouwend op mijn intuïtie,
kweekvlees te weigeren, zonder harde wetenschappelijke en
rationele argumenten te hebben. Gelukkig laten de meeste
mensen op deze wereld hun intuïtie meespreken als ze voor
een belangrijke beslissing staan. De ratio kan niet
alles oplossen.
Kweekvlees, nanotechnologie, synthetische biologie, gmo, het zijn allemaal
dictatoriale technieken en ik hou niet
van dictators, ondanks al hun mooie
beloften.

Twee hoogleraren aangesteld

WU duurzaamste universiteit

>>RECTOR

Martin Kropff droeg op 28 mei
het rectoraat over aan Arthur Mol

FOTO: BART DE GOUW

lijker wordt, er mogelijk grote verschillen komen in vooropleidingen
en dat Nederlandse scholieren afgeschrikt zouden kunnen worden
van een volledig Engelstalige opleiding vanaf het begin.’ Ook zullen
opleidingen met sterk gestegen
studentenaantallen niet zitten te
wachten op buitenlandse instroom. Momenteel is Toerisme
de enige volledig Engelstalige bacheloropleiding. LvdN

‘Verwacht geen grote veranderingen’,
zei de nieuwe rector magnificus van de
universiteit tijdens de officiële
overdracht in Orion. Als zijn kerntaken noemde Mol het bewaken
van de kwaliteit van het onderwijs bij toenemende studentenaantallen en stagnerende financiering, het blijven stimuleren
van de verbinding tussen de life
sciences en social sciences en
zorgen dat er ruimte is voor
kwalitatief hoogwaardig fundamenteel en toegepast onderzoek.
Onderwerpen waar Kropff ook
uitgebreid over sprak in zijn
afscheidsrede. AS

Kees van Veluw (57) is docent Permacultuur
en netwerker biologische landbouw. Zijn visie haalt hij uit zijn werk met zowel Afrikaanse als Nederlandse boeren, zijn vrouw, drie
zonen, hond en kippen.
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• Lijn 84 over de busbaan
• In spits vier keer per uur

De HOV-bus rijdt vanaf augustus
alleen overdag over de campus.
’s Avonds mijdt de bus de campus en rijdt over de Nijenoord Allee. Dat blijkt uit de dienstregeling van vervoerder Syntus. Met
die oplossing komen Syntus en
de provincie tegemoet aan de bezwaren van bewoners van de
Tarthorst die de huidige lijn over
de Nijenoord Allee kwijt dreigden
te raken.
Om verwarring te voorkomen
krijgen beide lijnen een eigen
nummer. De route over de campus
wordt lijn 84, de oude route over de
Nijenoord Allee blijft lijn 88. Beide
buslijnen pendelen tussen NS-station Ede-Wageningen en het busstation in Wageningen. Het totaal
aantal busritten tussen Ede en Wageningen blijft daarbij gelijk: zes
keer per uur in de spits, vier keer
per uur daarbuiten. Alleen de verdeling over beide lijnen varieert.
Bij die verdeling wordt aangesloten bij de verwachte drukte. In
de ochtendspits (07.45-10.15 uur)
rijdt de bus vier keer per uur van
Ede naar Wageningen via de campus, in de avondspits (14.15-18.15
uur) vier keer per uur in omgekeerde richting. Buiten de spits hebben
beide lijnen een frequentie van
twee keer per uur. ’s Avonds en in
het weekeinde rijden er dus geen
bussen over de campus. Wie met
de bus wil, moet dan net als nu een
stukje lopen.
‘Wij hadden graag gezien dat de
bus ook ’s avonds over de campus
reed’, reageert woordvoerder Simon Vink desgevraagd. ‘De campus gaat niet om vijf uur dicht. Er
zijn avondcolleges, lezingen en
PhD’s zijn nog tot laat aan het
werk. Datzelfde geldt voor Friesland Campina en straks Plus Ultra.
Maar we zijn vooral blij dat-ie in
augustus eindelijk in bedrijf wordt
genomen.’ RK
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EU STEEKT 16 MILJOEN IN
SYNTHETISCHE BIOLOGIE
• Bacteriën worden uitgekleed
• Wageningen UR investeert in
synthetische biologie

De Europese Unie heeft twee projecten ter waarde van 8 miljoen euro goedgekeurd van hoogleraar Vitor Martins dos Santos, leerstoel
Systeem en Synthetische Biologie.
Hij gaat twee bacteriën verbouwen
waardoor hij zeer efficiënt vaccins,
biologische bestrijdingsmiddelen
en biobrandstoffen kan maken.
In het project MycoSynVac werkt
Martins dos Santos met onder meer
Spaanse en Franse onderzoekers,
een Duits biotechbedrijf en vaccinontwikkelaar MSD aan veterinaire
vaccins, gebaseerd op de bacterie
Mycoplasma pneumoniae. In een
ander project dat hij coördineert,
Empower Putida, , wil hij de bacterie Pseudomonas putida zo aanpas-

sen dat die chemische grondstoffen
gaat maken uit biomassa. Hierin
werkt hij onder meer samen met
Duitse, Zwitserse en Portugese onderzoekers en chemiebedrijf BASF.
In beide gevallen wil Martins
dos Santos de bacterie eerst als het
ware uitkleden, zodat er een soort
chassis van de bacterie overblijft
om vervolgens genen en eiwitten
toe te voegen zodat de bacterie een
industriële toepassing krijgt. Dit
vereist grondige kennis van de systeembiologie (hoe werkt dit biologische systeem?) en de synthetische
biologie (hoe kan ik dit systeem beïnvloeden en een nieuwe versie ontwerpen?). ‘Door de genetica kennen we van veel genen de functie,
maar ik wil de relaties tussen die genen modelleren tot een systeem.
Aan de hand van dat model kan ik
steeds onderdelen verwijderen en
toevoegen, tot ik de beoogde toepassing heb.’ Hij vergelijkt het met

de assemblage van auto’s: pas als je
de principes van de auto snapt, kun
je steeds verschillende modellen
maken.
De hoogleraar was dit jaar uiterst succesvol in het binnenhalen
van EU-geld. Van de 52 ingediende
projecten voor het programma Synthetische Biologie keurde de EU er
maar drie goed. Twee daarvan zijn
dus van Martins dos Santos. Bij een
daarvan is hij programmaleider, bij
de ander penvoerder. Hij kan vermoedelijk twee postdocs en vier
promovendi aannemen op het EUonderzoek. De universiteit investeerde de afgelopen vier jaar in de
systeembiologie. Dat vormde de basis voor zijn succesvolle EU-voorstellen, zegt Martins dos Santos. In
het nieuwe strategisch plan van Wageningen UR, dat vandaag wordt gepresenteerd, is de synthetische biologie een van de vijf investeringsthema’s. AS

Ger Vos stopt na 30 jaar

FOTO: AART-JAN VAN DE GLIND

NIEUWE LIJNBUS
MIJDT CAMPUS
IN DE AVOND

Ger Vos, dirigent van de Wageningse Studenten Koor- en Orkestvereniging (WSKOV) nam na 30
jaar afscheid. Dat deed hij zater-

dag 30 mei met een uitvoering van
Carmina Burana. Vos gaat het studentenkoor missen. ‘Het is altijd
weer boeiend om van een groepje

ongeregeld een mooi samenhangend koor te maken.’ Kijk op resource-online.nl naar een filmpje
met een afscheidsinterview. EvL
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GATES FINANCIERT PRODUCTIEVE SCHARRELKIP IN AFRIKA
• Wageningse promovendi
ontwikkelen een productieve
scharrelkip in Ethiopië.
• De Gates Foundation wil dit
principe op grootschalige
wijze introduceren in Afrika.

De Bill & Melinda Gates Foundation financiert een fokkerijprogramma voor productieve scharrelkippen in Afrika. Het project wil
dorpsbewoners op het Afrikaanse
platteland uit de armoede helpen
door ze productieve kippen te geven die meer vlees en eieren produceren. In het African Chicken
Genetic Gains wordt 15 miljoen
dollar geïnvesteerd om dit concept
bij drieduizend huishoudens in
drie landen toe te passen. Het programma wordt uitgevoerd door
een consortium onder leiding van
het International Livestock Re-

search Institute (ILRI) in Ethiopië.
De Wageningse leerstoelgroep
Fokkerij en Genetica is hier ook bij
betrokken en zal met name het
fokprogramma ondersteunen
Aan de basis staat het fokprogramma voor de Ethiopische Horro kip die de Wageningse promovendi Nigussie Mullu en Wondmeneh Esatu de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Mullu vroeg Ethiopische dorpsbewoners naar hun
ideale kip voor kleinschalige productie van vlees en eieren en startte vervolgens een selectieprogramma met de lokale Horro-kip. Hij selecteerde met name hennen en hanen met voldoende gewicht en veel
eieren. Deze moesten gaan dienen
als ouderdieren voor de volgende
generatie. Zijn collega Wondmeneh Esatu vervolgde dit selectieprogramma de afgelopen vier jaar.
Inmiddels zijn we in de achtste generatie Horro-kippen beland.

opent nieuwe werelden

Esatu, die deze week promoveerde in Wageningen, vergeleek
de prestaties van deze Horro-kip
met andere kippen. Dat waren
niet-geselecteerde Horro’s, een
commerciële kip van Hendrix Genetics en een kruising van een
hoogproductieve leghen en de
Horro. Hij beoordeelde de kippen
op het landbouwinstituut in Debre
Zeit – in goede leefomstandigheden - en bij lokale boeren. Dorpsbewoners konden deelnemen aan
het project onder voorwaarde dat
ze een kippenhok timmerden en
de helft van het voer betaalden. Ze
kregen vervolgens een paar gevaccineerde jonge kippen, de helft van
het voer en een aantal voerbakken.
Welke kip scoorde het best?
Dat is nog geen uitgemaakte zaak,
zegt Esatu’s onderzoeksbegeleider, Liesbeth van der Waaij. De verbeterde Horro’s deden het duidelijk beter dan de kippen buiten het

programma, dus het fokprogramma werkt. Maar de commerciële
kip scoorde weer het best op lichaamsgewicht, eiproductie, voederconversie en overleving, vooral
op het landbouwinstituut. Van der
Waaij maakt wel een kanttekening.
‘De kippen werden daar dagelijks
voorzien van goed voer en voldoende water.’
Vervolgonderzoek moet nu uitwijzen welke kip het goed doet onder minder goede omstandigheden
bij de lokale dorpsbewoners. Tegelijkertijd gaan de onderzoekers
met geld van de Gates Foundation
verder werken aan de ontwikkeling
en introductie van productieve
scharrelkippen in Ethiopië, Nigeria
en Tanzania. Een belangrijke uitdaging daarbij is het opschalen van
het veldexperiment van enkele
tientallen naar enkele duizenden
huishoudens. AS

Ga jij de uitdaging
aan ?
Word PERS of CREW
in de AID 2015!

Deze cursus vormde de ideale
voorbereiding op mijn examen.

Zet het grootste
studentenfeest van Wageningen neer! Profiteer
van gratis feesten,
drankjes en maaltijden.
Werk met een gezellige
groep naar een
geweldige AID!

Zomercursus English for IELTS
17 tot en met 28 augustus

www.wageningenUR.nl/into

Meld je aan op
www.aidwageningen.nl
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ZIN IN EEN BIERTJE?
• Hoe zwaar tellen
verwachtingen?
• Proeflokaal vervangen door
bruine kroeg

Café Onder de Linden had afgelopen dinsdag vreemde gasten. Ze
dronken allemaal precies één biertje (kwart liter). Niet uit zuinigheid
of omdat het niet lekker was; het
moest. Meer dan één biertje mocht
niet. Minder wel, als er maar werd
geproefd. Dit was dan ook niet zomaar dinsdagavondpubliek, de 160
gasten maken deel uit van een proef
van promovenda Patricia Silva.
Silva doet onderzoek naar de invloed van emotie op het drinkgedrag van consumenten. Hoe groot is
de invloed van emoties, het hele verwachtingspatroon dat we hebben,
op de keuzes die we maken? Groot,
denkt de Portugese onderzoekster
Silva. ‘De hypothese is dat de invloed van het label dat wij hangen
aan een product minstens zo belangrijk is als de smaakervaring.’
Label is hier deels letterlijk be-

Sanne van der Mijl

doeld: datgene wat je ziet zonder te
proeven. Het bier dus zoals het eruitziet. Maar ook het pakket aan
verwachtingen en ervaringen dat
we hebben bij het in het vooruitzicht gestelde biertje. Preciezer
kan Silva het voorafgaand aan het
experiment niet toelichten. De
deelnemers moeten blanco het experiment in.
Daarbij wordt de natuurlijke dr-

inkomgeving zo veel mogelijk nagebootst. Geen steriel proeflokaal
op de campus dus, maar een echt
Wagenings bruin café. Praten en
lachen mag, als je voor en na het
proeven de vragenlijst maar serieus en zelfstandig invult. En dat
dus vier achtereenvolgende dinsdagavonden met aan de eindstreep
een vergoeding van 25 euro. Genoeg voor een rondje. RK

Een kleine maand geleden heb ik mij
samen met twee vriendinnen ingeschreven voor misschien wel het
leukste universitaire voedingsonderzoek: Zin in een biertje? Jaha, tuurlijk! Het klinkt bijna te mooi om waar
te zijn: bier drinken tegen een financiële vergoeding. De bierproef vond
plaats in een speciaal daarvoor ingerichte zaal in Café Onder de Linden.
De speciaal ingerichte ruimte bootste
een kroegsetting na. Deelnemers in
alle soorten en maten, student en
niet student, alleen of in een groepje
namen in shifts plaats aan de speciaal daarvoor ingerichte tafels. Na het
invullen van de eerste vragenlijst
kregen we een biertje geserveerd.
Dit konden we opdrinken, waarna
we tenslotte dezelfde vragenlijst
nogmaals in moesten vullen. Op de
verschrikkelijke muziek na –zou dat
ook onderdeel van het onderzoek
zijn vraag je je bij alles wat je opvalt
onbewust af- een top onderzoek.
Volgende week mag ik weer!

ONZE STEEKMUG KAN OPRUKKENDE VIRUSSEN OVERDRAGEN
• Hogere temperatuur is
belangrijke factor.
• Huisartsen moeten worden
ingelicht.

De Nederlandse steekmug is heel
goed in staat om het Westnijl-virus
over te dragen aan mensen. Als het
hier warmer wordt en het virus oprukt vanuit Zuid-Europa, is de kans
groot dat het aantal hersen(vlies)
ontstekingen toeneemt. Dat blijkt
uit promotieonderzoek van Jelke
Fros.
Het Westnijl-virus komt oorspronkelijk uit Afrika. In Zuid Europa komt het sinds vijf jaar regelmatig voor. In 2010 leidde een uitbraak in Griekenland tot 35 doden.
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Dat is een van de redenen waarom
de EU onderzoeksgeld beschikbaar stelt.
Het virus vermeerdert zich in
muggen en in vogels zoals merels
en kraaien. Van alle mensen die
worden gestoken, krijgt uiteindelijk een klein deel koorts en hersenontsteking. Het lijkt op het
Usutu-virus dat sinds enkele jaren
in Centraal-Europa circuleert. Ook
dit virus zorgt voor slachtoffers.
Geen van beide virussen is ooit
aangetroffen in Nederlandse muggen. Fros ging na hoe effectief de
Nederlandse huissteekmug (Culex
pipiens) is in de overdracht van beide virussen. Uit proeven bleek dat
onze steekmug beide virussen effectief overdraagt, maar dat het beter lukt bij hogere Zuid-Europese

temperaturen. De kans dat het
Usutu-virus vanuit Centraal-Europa naar Nederland oprukt is groter, maar ook het West Nijl virus
kan bij hogere temperaturen in de
Nederlandse steekmug terechtkomen, concludeert Fros.
Wat te doen? ‘Ten eerste is het
belangrijk om de verspreiding van
de virussen goed te volgen tijdens
de warme zomermaanden in ZuidEuropa. Ten tweede moeten huisartsen weet hebben van de oprukkende virussen, zodat ze er bij hersenvliesontsteking eerder aan denken. Nu gebeurt dat alleen als iemand in de tropen is geweest. En
ten derde moeten er vaccins komen. Die zijn vrij makkelijk te maken, maar voor de toelating heb je
klinische studies nodig die veel

tijd en geld kosten. Dan heb je dus
een sterke marktpartij nodig.’ AS
Jelke Fros promoveert op 5 juni bij
Just Vlak, persoonlijk hoogleraar Virologie, en Willem Takken, persoonlijk hoogleraar Entomologie.
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OESTERBANK IS WAPEN TEGEN
ZANDHONGER
• Oesterbanken beschermen
achterliggende zandplaten.
• Kunstmatige riffen houden zichzelf in
stand en ‘bewegen mee’.

De aanleg van kunstmatige oesterbanken
helpt wellicht de natuur te ontzien en geld
te besparen bij kustbescherming. Oesterbanken voorkomen dat achterliggende
zandplaten afkalven door de golven. Ze beschermen niet alleen de plek die ze zelf
bedekken, maar ook nog eens een achterliggend gebied. Dat stelt Brenda Walles,
promovendus bij de leerstoelgroep Duurzame schelpdiercultuur, in het proefschrift dat ze op 1 juni verdedigde.
Wereldwijd stelt erosie miljoenen kustbewoners bloot aan overstromingsrisico’s.
Ook natuurlijke ecosystemen, zoals mangrovewouden, moerassen en koraalriffen
verdwijnen. Dijken verhogen biedt een oplossing. Voor Nederland is dat al zeer prijzig, maar voor een land als Bangladesh is
het onbetaalbaar. Ingenieurs kijken daarom naar nieuwe methodes om kusten te
beschermen.
De laatste jaren is ‘bouwen met natuur’
sterk in opkomst. In deze filosofie moet
water niet worden ingesnoerd met stenen,
maar laten we de natuur met ons meewerken voor een veilige kust. ‘Zulke oplossingen zijn minder schadelijk voor de natuur’, zegt Walles, ‘en houden zichzelf in
stand, terwijl een dijk onderhouden moet
worden.’ Een voorbeeld is de zogeheten
zandmotor, een schiereiland opgespoten

voor de Nederlandse kust. Wetenschappers bekijken of de zandmotor kusten kan
laten aangroeien en tegelijkertijd nieuwe
natuur kan voortbrengen.
In de Oosterschelde mat Walles de
zandhoogte achter een paar natuurlijke
banken van Japanse oesters. Door dit op
meerdere plaatsen te doen, kon ze driedimensionaal laten zien hoe riffen de zandhoogte beïnvloedden. Ook mat Walles
over langere tijd de zandhoogte achter
kunstmatige oesterriffen. Deze oesterbanken bleken de platen – ofwel slikken – effectief te beschermen. ‘Waar er eerst jaarlijks 2 centimeter door erosie verdween’,
zegt Walles, ‘kwam er nu een centimeter
sediment bij.’
De kunstmatige riffen werden gemaakt
door kooien te vullen met – veelal dode –
schelpen. Walles bekeek op enkele vierkanten van 25 bij 25 centimeter hoe snel
levende oesters zich hier vestigen. Het
kunstmatig rif bleek zich snel te vernieuwen en houdt waarschijnlijk over langere
tijd stand zonder menselijk ingrijpen. Bovendien blijkt het rif ook ‘omhoog’ te
groeien en kan het dus meebewegen met
een stijgende zeespiegel.
Het onderzoek vond juist plaats in de
Oosterschelde omdat hier veel erosie is.
De aanleg van de stormvloedkering veranderde omstandigheden, zoals stroomsnelheden en het verschil in waterpeil tussen
eb en vloed, enorm. Sindsdien vult de
vaargeul zich langzaam met zand en wordt
smaller. Aangezien rivieren en zee nauwelijks zand meer aanvoeren, komt het zand
dus van afkalvende platen. RR

VISIE <<
Fosfaatplafond voor melkvee
Nederlandse melkveehouders moeten sturen op een betere fosforbenutting van hun veestapel. Alleen zo kunnen
ze voorkomen dat staatssecretaris Dijksma dierrechten
voor melkvee invoert om zo onder het nationale fosfaatplafond te blijven, zegt LEI-onderzoeker Pieter Willem
Blokland.
De Nederlandse veestapel produceerde vorig jaar een
mestvaalt met 172,3 miljoen kilo fosfaat. Dat is maar
net onder het met de EU afgesproken fosfaatplafond
van 172,9 miljoen kilo. Vooral melkkoeien zorgen voor
een hogere fosfaatproductie. Dat komt niet alleen door
de groei van de melkveestapel, aldus Blokland. ‘Het
fosforgehalte in het gras was fors hoger dan het jaar ervoor. Hierdoor bevatte de mest in 2014 meer fosfaat
dan de jaren daarvoor.’
Wat te doen?
‘De veehouderij moet gaan sturen op minder fosforinname. De makkelijkste manier is om minder fosfor in
het krachtvoer te stoppen. Dat kan zo een paar miljoen
kilo fosfaatexcretie schelen. De melkveesector wil deze
maatregel al in juli in laten gaan. Vanwege het koude
voorjaar vermoed ik dat het fosforgehalte in het gras dit
jaar weer lager is.
De staatssecretaris wil dierrechten invoeren; is dat
nadelig voor de veehouders?
‘De melkveestapel is gegroeid van 1,55 in 2013 naar
1,57 miljoen in 2014. Als oude cijfers worden gebruikt
als referentie, komen melkveehouders die hebben uitgebreid in de problemen. Die moeten dan dierrechten
kopen, ervan uitgaande dat er ook handel komt in dierrechten, net als bij het melkquotum. De meeste melkveehouders waren blij dat het melkquotum stopte.
Daar zou dan nu een dierquotum voor in de plaats komen. Dat willen de meeste melkveehouders liever niet.
Daarom moet er snel onderzoek komen naar mogelijke
AS
alternatieven.’

STELLING

‘Brain drain from sub-Saharan countries
hurts development more than HIV’,
Setegn Worku Alemu, promoveerde op 3 juni
in Wageningen
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INTEELT-SCANNER VOOR RASHONDEN
• Vijf reuen jaarlijks goed
voor 500 pups.
• Stoplicht helpt fokkers
bij keuze.

Om inteelt te voorkomen, moeten
de fokkers van rashonden samenwerken. Dat stelt onderzoeker Jack
Windig, die een simulatieprogramma voor fokkers heeft ontwikkeld
om genetische defecten bij rashonden te verminderen.
‘Als iedereen zijn teef wil laten
dekken door de kampioen is er een
groot probleem’, zegt onderzoeker
Jack Windig over de eigenaars van
rashonden. Dan is de genenpool te
beperkt, de inteelt groot en het
aantal genetische defecten aanzienlijk. Vanuit Livestock Research
en het Centrum Genetische Bronnen Nederland (CGN) adviseert hij
de Raad van Beheer, de overkoepelende organisatie van rashondenverenigingen, hoe ze de gezondheid van de rashonden kan vergroten.
Van de populaire Golden Retriever worden er jaarlijks zo’n tweeduizend puppy’s geboren in Nederland. Elk jaar zijn de vijf populairste reuen vader van een kwart van
die puppy’s. ‘De mannelijke dieren
bepalen de inteelt’, zegt Windig.
‘De populairste reu ooit in Neder-

land uit 1989 had 857 nakomelingen.’ Aan de hand van de stamboom van de Golden Retriever
Club Nederland kon hij de verwantschap van de honden in kaart
brengen en de mate van inteelt in
de populatie uitrekenen.
Met een zelfgemaakt simulatieprogramma kon hij vervolgens nagaan welke maatregelen de inteelt
verminderen. Voor de hand ligt de
maatregel dat de fokker een vader
en moeder zoekt die genetisch niet
verwant zijn, maar die maatregel
werkt niet op de lange termijn. ‘Als
een niet verwante reu opeens heel
populair wordt, heb je de volgende
generatie weer een toename van
inteelt. Het is beter om op populatieniveau te kijken’, zegt Windig.
Daarom heeft hij van alle Golden Retrievers waarmee gefokt
kan worden in Nederland de gemiddelde verwantschap berekend
met alle andere honden in het ras.
Die worden nu gepubliceerd door
de Raad van Beheer. De fokkers
kunnen hun gewenste vader- en
moederdier invoeren en krijgen
dan advies in de vorm van een
groen, geel, oranje en rood
stoplicht. Bij rood en oranje
neemt de inteelt in de populatie veel toe, bij geel en
groen veel minder. Dit
helpt de fokkers
om de genetische

defecten bij de rashonden op langere termijn te verminderen. Windig publiceerde het succes van zijn
aanpak deze maand in het Journal
of Animal Breeding and Genetics.
De methodiek van Windig
wordt al bij een handvol hondenrassen toegepast om de verwantschap beter te beheren en genetische defecten te verminderen. In
het geval van de Golden Retriever
gaat het daarbij om bijvoorbeeld
spieraandoeningen. Daarnaast
zijn er projecten om met DNA-typering genetische defecten
op te sporen en weg te
fokken. Ook in dat
geval moet je niet
doorfokken met

een paar reuen zonder dat defect,
waarschuwt Windig, maar op populatieniveau voldoende variatie
houden aan vaders en moeders,
anders krijg je een ander genetisch defect terug. ‘Elk dier heeft
genetische gebreken. Over het algemeen zijn die zeldzaam, maar
niet als je met een nauwe genenset
gaat fokken.’
Windig heeft er samen met Kor
Oldenbroek van het CGN ook een
boek over geschreven, ‘Het fokken
van rashonden: omgaan
met inteelt en verwantschap’. AS

KUNSTBLOEM BUITEN DE PRIJZEN
De kunstbloem van wetenschapper David Kleijn en kunstenaar
Michael Candy is net niet in de
prijzen gevallen van de Bio Art
& Design Award. De kunstbloem
werd vierde.
De BAD Award is een biokunstcompetitie van onder meer de
NWO. Aan de finaleronde afgelopen vrijdag deden negen koppels
van ‘wetenschapper/kunstenaar’
mee. Ecoloog David Kleijn ontRESOURCE — 4 juni 2015

wierp de kunstbloem samen met
Australiër Michael Candy. De
kunstbloem is een kunstmatige
bloem die de bestuiving door bijen in kaart brengt. De finale bestond uit een besloten presentatie
van drie minuten voor de jury, legt
Kleijn uit. ‘Vervolgens was er een
klein kwartier voor vragen en toelichting. De negen teams mochten dezelfde presentatie vervolgens voor het publiek nogmaals
doen. Daarop werd de uitslag be-

kendgemaakt. ‘Eerst werden de
vijf afvallers genoemd. Daar zaten
wij niet bij’, vertelt Kleijn. ‘Dat zag
er dus goed uit.’ Vervolgens werden de drie winnaars gehuldigd.
En daar zat het ‘Wageningse’
team dus ook niet bij. Balen, reageert Kleijn. ‘Uit navraag bij de jury bleek dat er twee waren die erboven uitstaken. Wij zijn uiteindelijk net vierde geworden. De jury was niet genoeg overtuigd van
de toepassing van het concept.

Jammer, want ik had toch graag
de uitvoering gezien.’ De kunstbloem gaat nu de ijskast in. Zij het
dat Kleijn om zich heen blijft kijken of er toch niet uit andere potjes financiering mogelijk is. De
drie winnaars krijgen elk 25.000
euro om hun project uit te voeren.
De projecten worden nogmaals
gepresenteerd op 12 juni tijdens
het jaarlijks pers-ontmoet-wetenschap-festival Bessensap in Den
Haag. RK
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Nieuwe online-cursussen worden onthuld, de
studentenraad steggelt met de universiteit over de
hoogte van bestuursbeurzen en op onze site ontstaat
een wetenschappelijke discussie over de oorzaak van
racisme. Ook een mening? Kom meediscussiëren.

REACTIES OP...

RESOURCE-ONLINE.NL
TREK JE BESTUURSBEURS

RACISME IN DE GENEN?

De universiteit en studentenraad steggelen over de hoogte van de FOS-beurzen
voor actieve studenten. Vanaf de tribune
keken de tientallen Wageningse verenigingen toe.

We vinden het misschien moeilijk om te
erkennen, maar we zijn allemaal racist, stelt
Resource-blogger Mary Shrestha. Het zit in
onze aanleg, we hebben ‘racistische genen’.

De partijen lijken nog ver verwijderd van een
akkoord. De universiteit biedt een maandelijkse bijdrage van 320 euro. Studentenraadsleden geven aan zo’n 572 euro te verlangen per maand. In de reacties schaart
Burt zich achter de raad van bestuur. ‘Ik vind
het een hoge eis van de studentenraad. Ik
vind zelf ruim €300,- per maand vergoeding
voor collegegeld voldoende.’ Hij tekent daarbij aan dat het een optie moet zijn een
bestuursjaar te doen zonder collegegeld te
betalen. Dat laatste vindt Gerben ook een
logische maatregel. En net als Burt vindt hij
dat de regeling niet te uitbundig moet
worden.‘Het is niet de bedoeling dat een studentenbestuur net zoveel oplevert als een
bijbaantje.’ Toch denkt hij niet dat FOS-geld
studenten naar bestuursfuncties lokt. Dat
doen ze omdat ze dat leuk, interessant en
belangrijk vinden. Eenmaal in zo’n functie
werd in het verleden wel eens gesjoemeld,
herinnert Gerben zich. ‘Door maximaal aan te
vragen op naam van iemand met een hoge
aanvullende beurs en dit vervolgens gelijk te
verdelen over de bestuursleden.’ Hij raadt de
beleidsmakers aan een systeem te verzinnen
dat hiertegen beschermt.

Het betoog valt bij veel reageerders niet in
goede aarde. De situaties waarmee Mary haar
punt illustreert, krijgen veel kritiek van RN. ‘In
situatie 1 benoem je het ras niet eens. Hoe kun
je racistisch zijn als je een bebaarde man veroordeelt? Zijn baarden een ras?’ De andere
voorbeelden vindt hij verwarrend en hier en
daar bespeurt hij racisme dat ontstaat door
cultuur en opvoeding. De gezochte link met
erfelijkheid vindt hij absurd: ‘Stop hier alsjeblieft over genen te praten.’ RJ neemt het voor
Mary op. Natuurlijk bedoelt ze met de bebaarde man een bebaarde moslim. En die groep
wordt in het Westen al een tijd lang gelijk

geschakeld met terrorisme. Ook het voorbeeld
dat blanken die vertrekken naar een ander land
betiteld worden als expat, en getinte mensen
als immigranten, vindt hij treffend. Ook WV
vindt het onzin racisme te bestempelen als iets
dat is aangeboren. ‘Een kleine baby is niet bang
voor bebaarde mannen, en huidskleur maakt
hem niets uit.’

GEMEKKER OM MOOCS
Wageningen Universiteit kondigt vier nieuwe
gratis online cursussen aan. Deze gaan weer
over typische ‘groene’ onderwerpen, zoals
dierengedrag en biobased economy.
Niet iedereen is enthousiast over de tijd en
moeite die de universiteit steekt in online cursussen die voor iedereen toegankelijk zijn. ‘Leuk
voor de publiciteit’, schrijft Joop W, maar wat
levert het ons als studenten op?’ Voor het antwoord hierop verwijzen we jullie door naar de
MOOC over retorische vragen. Als alternatief
stelt hij voor het geld te investeren in campusonderwijs, al dan niet met digitale component.
Klaas Swart ergert zich aan de opmerkingen.
De fixatie op kosten vindt hij een typisch voorbeeld van rendementsdenken. ‘Daar willen “de
studenten” toch van af?’ In plaats van snaakse
reacties plaatsen, raadt hij Joop W aan wat constructiefs te doen. Bij studieverenigingen, opleidingscommissies en in de studentenraad zijn
daar allerlei mooie gelegenheden voor.
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DOSSIER
UNIVERSITEIT
& BEDRIJF

PROFS MET
EEN SPONSOR
Steeds meer onderzoek van Wageningen Universiteit wordt betaald en bepaald door
externe financiers. Dat roept vragen op – wie stuurt het Wageningse onderzoek?
Resource dook in het fenomeen buitengewoon hoogleraar. Een op de drie hoogleraren
in Wageningen staat op de loonlijst van derden. De overheid, maatschappelijke
organisaties en het bedrijfsleven. We focussen ons in dit verhaal op de bedrijven.
Wat doen die hoogleraren?
tekst: Roelof Kleis
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oost van Neerven is immunoloog bij
Friesland Campina. Dagelijks fietst hij
naar de campus. Maar één dag in de
week met net iets meer zin dan op de
andere dagen. Op woensdag is het ‘een
feestje’, zoals hij het zelf uitdrukt.
Dan rijdt hij Friesland Campina voorbij
voor zijn tweede baan in Zodiac. Joost van Neerven is sinds twee jaar buitengewoon hoogleraar
Mucosale immuniteit. Dat wil zeggen: hij bestudeert hoe het immuunsysteem werkt in de
bovenste luchtwegen. Van Neerven: ‘Eén dag
zonder stakeholders, projectmanagement en
formuliertjes en al die dingen die je als wetenschapper liever niet wilt doen.’ Noodzakelijk
misschien om onderzoek te doen binnen een
bedrijfssetting, maar soms ook remmend voor
innovatieve ideeën. ‘Ik ben onderzoeker. Mijn
affiniteit ligt bij immuniteit en de mechanismen daarachter. Ik wil weten hoe het werkt. Bij
de universiteit kan ik die passie voor de wetenschap, voor de inhoud, helemaal kwijt.’ Dat laatste geldt in zekere zin ook voor diens collega bij
Friesland Campina Albert van der Padt, buitengewoon hoogleraar Duurzame productie van
levensmiddelen. Van der Padt herkent de ‘vrijbuitersrol’ op de universiteit. ‘Je krijgt één dag
in de week de tijd om dieper te kijken en jonge
mensen aan te zetten een stap verder te denken.’
Van Neerven en Van der Padt zijn twee van de
in totaal 72 buitengewoon hoogleraren die
Wageningen Universiteit telt. Een op de drie
hoogleraren in Wageningen is buitengewoon.
Dat buitengewone zit ‘m onder meer in de
manier waarop de leerstoel wordt gefinancierd.
Buitengewoon hoogleraren worden door derden
betaald. Door instellingen, fondsen, verenigingen, stichtingen, overheden of het bedrijfsleven.
Over die laatste categorie gaat dit verhaal. Bijna
een op de drie buitengewoon hoogleraren in
Wageningen staat op de loonlijst van het
bedrijfsleven. Van levensmiddelenbedrijven als
Friesland Campina, Nestlé en Unilever bijvoorbeeld. Maar ook diervoedergigant Nutreco,
BASF en Shell hebben een ‘eigen’ hoogleraar in
Wageningen. Die innige band met het bedrijfsleven roept regelmatig vragen op. Kun je in
Wageningen zomaar een leerstoel kopen? Wat
doen die hoogleraren eigenlijk? En wat schiet de
universiteit daar mee op?
Laat één ding duidelijk zijn: zomaar eventjes
een leerstoel kopen is er niet bij, blijkt uit de
procedure die kandidaten moeten doorlopen.
Wetenschappelijke expertise, h-index, onderwijscapaciteit, het vermogen om geld binnen te
halen, er wordt weinig aan het toeval overgelaten. De term ‘prethoogleraar’ gaat zeker in

Wageningen niet op, licht woordvoerder Simon
Vink namens de Raad van Bestuur toe. ‘Die
nadruk op kwaliteit is iets waar de vorige rector
Martin Kropff sterk op heeft ingezet. Kropff
wilde dat buitengewoon hoogleraren op
dezelfde manier werden beoordeeld als gewone
hoogleraren. Kwaliteit is daarbij het uitgangspunt.’
En dus kan het wel even duren voordat een
aanstelling rond is. Liefst vijf jaar zat er bij Van
Neerven tussen zijn aanstelling en het moment
dat hoogleraar Huub Savelkoul hem voor het
eerst polste. Savelkoul zat destijds in de promotiecommissie van Van Neerven. Een deel van die
vertraging kwam doordat Van Neerven niet veel

‘Van de 225 hoogleraren
wordt ongeveer 9 procent
gefinancierd door het
bedrijfsleven’
ervaring met (NWO) subsidies had. ‘Ik heb sinds
mijn promotie in het bedrijfsleven gewerkt. Dan
vraag je minder subsidies aan en benader je niet
dezelfde subsidiegevers als wanneer je bij de
universiteit werkt.’ Bij collega Van der Padt zat
zijn lage h-index in de weg. ‘Ik had te weinig
gepubliceerd. Maar ik heb dertien jaar bij Friesland Campina gewerkt. Dat werk kan ik niet aan
de grote klok hangen. De kneep van procestechnologie is juist: hoe doe je het precíes? En dat
kun je niet publiceren, want dan kan de concurrent het ook.’ Ook bij Van der Padt duurde het
uiteindelijk vijf jaar voordat hij zijn titel binnen
had.
Maar het kan ook sneller. Leo den Hartog
(Duurzame diervoeding in productieketens) had
er al een flinke carrière bij de universiteit en
DLO (praktijkonderzoek Veehouderij) op zitten,
toen hij in september 2001 buitengewoon hoogleraar werd. Precies een maand nadat hij als
directeur R&D in dienst trad bij Nutreco. ‘Ik was
met beide werkgevers in gesprek en beide vonden die dubbelfunctie geen probleem.’ Den
Hartog is de nestor onder de buitengewoon
hoogleraren. Hij is bezig aan zijn derde periode
van vijf jaar. Dat is op zich al tamelijk bijzonder.
Buitengewoon hoogleraar zijn, is een tijdelijke
baan. Een aanstelling duurt vijf jaar, kan worden verlengd, maar dat gebeurt lang niet altijd.
Van de 72 buitengewoon hoogleraren in 2011
zijn er op dit moment alweer 30 vertrokken. De
oorzaken zijn divers. ‘Het onderwerp is minder
relevant geworden, de financiering stopt of ze
gaan met pensioen’, legt woordvoerder Vink uit.
‘Of ze komen niet door de evaluatie.’

Buitengewoon hoogleraren doen hetzelfde
als gewone hoogleraren: ze doen onderzoek en
geven onderwijs. Maar dan wel aanvullend op
het reguliere pakket. Onderzoek bovendien dat
de financier niet in eigen huis kan doen. De link
naar de financier is daarbij evident, maar subtieler dan vaak gedacht. Procestechnoloog Van der
Padt van Friesland Campina bijvoorbeeld doet
bij de universiteit nauwelijks iets met melk. ‘Dat
is een bewuste keuze geweest. Ik wilde niet het
verwijt dat ik alleen maar Friesland Campinawerk zit te doen. Ik zit bij de leerstoelgroep Procestechnologie. Mijn onderzoek richt zich op de
fysica van scheidingssystemen. Hoe kunnen we
producten duurzamer fabriceren. Een van mijn
promovendi is bijvoorbeeld bezig eiwitten en
zetmeel uit erwten en sojabonen te winnen.
Daarbij gaat het erom door milde fractionatie de
functionaliteit, de gewenste eigenschappen, te
behouden zonder het product helemaal uit
elkaar te raffineren. Andere promovendi kijken
naar de scheidingstechnologie van soepjes van
agromaterialen (van eiwitten, zetmeel, vezels en
zouten) in hoge concentraties. De link naar
Friesland Campina is de procestechnologie.
De fundamentele kennis die we hier opbouwen,
kan ik vervolgens bij Friesland Campina vertalen naar zuivelstromen.’
Het immuunonderzoek van Joost van Neerven heeft daarentegen wel een heel directe link

ANDERE UNIVERSITEITEN
Een op de drie hoogleraren in Wageningen
wordt door derden betaald. Is dat veel? Een
vergelijking met andere universiteiten is lastig.
Weinig instellingen hebben die gegevens
zomaar paraat. Het is bovendien appels met
peren vergelijken. De TU Delft bijvoorbeeld kent
geen extern gefinancierde hoogleraren zoals
Wageningen. In Delft heten parttimers
deeltijdhoogleraren en ze worden door de
universiteit betaald. Het gaat om een derde van
de 320 hoogleraren. Naast hun Delftse baan zijn
ze ook in dienst van instituten, instellingen of
het bedrijfsleven. De TU Twente kent
onbezoldigde deeltijdhoogleraren. Hoogleraren
die dus voor niets werken. Dat zijn er 74 van de
242, ook ongeveer een op de drie. Een deel van
hen wordt uit het Universiteitsfonds betaald.
Anderen hebben er een betaalde baan naast.
Van de 546 Groningse hoogleraren zijn er 88
buitengewoon. Slechts een van hun wordt door
een bedrijf betaald. Het beeld bij de andere
universiteiten is niet veel anders. De situatie in
Wageningen is dus tamelijk uniek. Geen andere
universiteit in ons land kent zoveel rechtstreeks
door het bedrijfsleven betaalde hoogleraren.
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met melk. Uit epidemiologische studies blijkt er
verband te zijn tussen het drinken van rauwe
melk en verminderde allergie en infecties. Van
Neerven wil weten hoe dat werkt. ‘Wat is het
mechanisme daarachter? Hoe veroorzaakt voeding in de bovenste luchtwegen een effect op
het immuunsysteem? Wat zijn de voordelen van
rauwe melk en kunnen we die vervolgens vertalen richting een product? Dat laatste is natuurlijk interessant voor Friesland Campina.’
Van Neerven gebruikt daarbij melk als
modelsysteem. Maar hij is er beducht voor om
als melkprofessor weggezet te worden. ‘Melk is
een logisch modelsysteem, omdat die effecten
zijn aangetoond in rauwe-melkstudies. Rauwe
melk heeft kennelijk bepaalde intrinsieke
eigenschappen die goed zijn voor het immuunsysteem. Let wel, ik zeg niet dat producten van
Friesland Campina dat hebben. Die link tussen
zuivel en gezondheid wordt snel gelegd. Maar ik
heb het over rauwe melk en gezondheid. Ik ben

met mechanismen bezig. Friesland Campina
gaat natuurlijk geen rauwe melk op de markt
brengen. Dat mag helemaal niet. Maar op termijn kun je met deze kennis mogelijk babyvoeding maken die kinderen beter beschermt tegen
infecties.’
Aan de universiteit vindt het fundamentele
onderzoek plaats, het bedrijf kan dat vervolgens
vertalen in nieuwe producten. Elk bedrijf, want
de kennis is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Een concreet en mooi voorbeeld is de
studie naar biggenvoer door Nutreco-hoogleraar
Den Hartog. Zeugen krijgen dankzij veredeling
steeds meer biggen. Het nadeel van dat succes is
dat de variatie in de worp toeneemt. ‘Je krijgt
zware en lichte biggen en meer biggen die het
niet halen. Die lichte dieren hebben het moeilijk en doen het later ook minder’, legt Den Hartog uit. ‘Hoe komt dat? Dieren die later achterbleven, blijken een heel ander eetpatroon te
hebben. Ze eten vaker, maar minder per keer,

‘Openheid en transparantie
zijn essentieel’.

Lees meer in het dossier
universiteit & bedrijf
Ga dan naar
resource-online.nl.
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blijkt uit onderzoek van een promovendus. Dat
is het fundamentele en voor iedereen beschikbare onderzoek. Het vervolg is onze lijn Milkiwean, aangepast diervoer voor biggen.’
Voeding voor het jonge dier is extreem
belangrijk, doceert Den Hartog. ‘Life start sets
life performance’ is onze slogan. Een kalf dat
tijdens de eerste twee maanden één gram meer
groeit, geeft later vijf kilo meer melk, blijkt uit
onderzoek van Cornell en Wageningen. Vervolgonderzoek moet nu aantonen welke metabolieten daarvoor verantwoordelijk zijn en hoe je dat
met voeding kunt sturen. Je wilt eigenlijk
gewoon weten wat de meest optimale voeding
is. Dieren zijn topsporters geworden en daar
hoort precisievoeding bij. Je kunt niet meer toe
met één voer voor iedereen.’ Beter voer zorgt
voor gezondere dieren. Dat is goed voor het dier,
de boer en het milieu. ‘Een boer wil niet dat zijn
biggen sterven. Voer is een grote kostenpost.
Voerconversie, de groei per kilo voer, is dus
belangrijk. In het verleden werd soms preventief
naar antibiotica gegrepen om de dieren gezond
te houden. Dat moet niet. Een belangrijke
onderzoeksvraag is dan ook hoe je die darmgezondheid bereikt met beter voer. En dat is
tevens goed voor het milieu. Een betere voerconversie betekent minder uitstoot van stikstof en
fosfor.’
Bedrijven als Nutreco en Friesland Campina
hebben voor dit soort onderzoek de universiteit
nodig. Den Hartog: ‘Er zijn bepaalde analysetechnieken die we bij Nutreco niet in huis
hebben. Op de universiteit zijn bovendien
unieke faciliteiten zoals klimaatkamers en heb

je de kennis over verschillende statistische
modellen. Bedrijven maken de producten, maar
de ontwikkeling van de fundamentele kennis
gebeurt bij de universiteiten.’ Openheid en
transparantie zijn daarbij volgens Den Hartog
essentieel. ‘Ik heb zeventien promovendi afgeleverd. Maar een enkeling daarvan was in dienst
van Nutreco. Ik werk altijd samen met co-promotoren en begeleiders vanuit de universiteit.
Alles wat we doen, wordt gepubliceerd in peerreviewed journals. En wij zijn niet de enige. Ook
Agrifirm, For Farmers en DSM hebben mensen
bij de leerstoelgroep.’
De universiteit spint garen bij die samenwerking met het bedrijfsleven. Van der Padt: ‘Procestechnologie op de universiteit is het bestuderen van de vierkante millimeter van het proces.
Bij Friesland Campina gaat het om vierkante
meters. Daar zit een hele vertaalstap tussen.
Vroeger zat dat standaard in de opleiding. In
Biotechnion op de Dreijen hadden we een proefhal waar je processen compleet nabootste, maar
dat zijn we kwijtgeraakt. Dat systeemdenken ga
ik meer terugbrengen, omdat ik denk dat de
universiteit daarin tekortschiet. De universiteit
levert niet alleen fundamentele wetenschappers
af, maar ook mensen die in de fabriek komen te
staan. Die kennis en ervaring breng ik mee vanuit Friesland Campina.’
Praktijkkennis scherpt volgens Van Neerven
ook de antenne voor toepassingsgericht denken. ‘Ik zie vaak interessant onderzoek, waarbij
ik me afvraag: oké, maar wat wil je ermee? Waar
ga je dat toepassen? Zou je niet liever op een
andere vraagstelling doorgaan? De wisselwerking met buitengewoon hoogleraren kan zorgen
dat de universiteit daar betere voelhorens voor
krijgt.’
Buitengewoon hoogleraren zorgen voor meer
onderzoek en onderwijs. Den Hartog benadrukt
daarnaast de netwerkfunctie van buitengewoon
hoogleraren. Hij is daar zelf het levende bewijs
van. Als directeur R&D van Nutreco en hoogleraar in Wageningen is hij een veelgevraagd kopstuk in de wereld van de diervoeding. Den Hartog zit onder meer in het topsectorenbestuur
van Agri Food, in diverse stuurgroepen van
Europese onderzoeksprogramma’s en is al tien
jaar voorzitter van de onderzoeksschool WIAS.
‘Doordat ik langer meeloop, word ik steeds
meer in die rol gezogen van strategisch meedenker en adviseur.’
Die verschillende petten spelen hem geen
parten. ‘Je moet daar zuiver mee omgaan. Openheid is belangrijk. Ik vertel overal dat ik van
Nutreco en Wageningen UR ben. Daar doe ik
nooit geheimzinnig over. Als ik in Wageningen
ben, denk ik mee over wat goed is voor Wageningen. Als ik hier alleen maar was om Nutreco
te promoten, had ik het niet zo lang volgehouden. Je kunt vertrouwen maar één keer schaden.’
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HET KROPPF-EFFECT
In het decennium dat Martin Kropff de hoogste baas was van de hoogleraren, is het
professorenlandschap veranderd. Het aantal buitengewoon hoogleraren nam toe met
20 procent. Het aantal persoonlijk hoogleraren verdubbelde. Dat laatste is een rechtstreeks gevolg van tenure track. Het aantal gewone hoogleraren veranderde daarentegen niet: daarvan zijn en waren er 100. Ook binnen de club van buitengewoon

hoogleraren is een verschuiving zichtbaar: het aantal door het bedrijfsleven gesponsorde hoogleraren is verdubbeld. Overigens vond die verschuiving vrijwel volledig in
de eerste termijn van Kroppf plaats. Opmerkelijk is ook de forse toename van buitengewoon hoogleraren die door de researchinstituten van DLO worden gesponsord: 25
nu, tegenover 9 vijf jaar geleden.

AANTAL HOOGLERAREN WAGENINGEN UNIVERSITEIT*
2005
2005

2015
2015

Regulier
Regulier
Persoonlijk
Persoonlijk

Bijzonder
Bijzonder

3
3
18
18

45
45

Buitengewoon
Buitengewoon

64
64

Overig
Overig

100
100

Persoonlijk
Persoonlijk

21
21

Buitengewoon
Buitengewoon
Bijzonder
Bijzonder

Regulier
Regulier

100
100

Overig
Overig

Totaal
Totaal 206
206

72
72
2
2
6
6

Totaal
Totaal 225
225

Regulier: hoogleraren volgens
leerstoelplan
Persoonlijk: persoonlijk
hoogleraar
Buitengewoon: extern
gefinancierde hoogleraren
Bijzonder: extern gefinancierd
door levensbeschouwelijke
organisatie
Overig: vz RvB, rector en
hoogleraren ihkv samenwerking
met instituten voor
internationaal onderwijs

AANTAL BUITENGEWOON HOOGLERAREN EN HUN FINANCIERS*
2015
2015

2005
2005
Bedrijf
Bedrijf
Maatschappelijk
Maatschappelijk
Overheid
Overheid

11
11

Bedrijf
Bedrijf

12
12

Maatschappelijk
Maatschappelijk
16
16

Overig
Overig

20
20
9
9

Overheid
Overheid
25
25

16
16

Overig
Overig

Totaal
Totaal 64
64

27
27

Totaal
Totaal 72
72

Bedrijf: (Internationaal)
bedrijfsleven, Maatschappelijke
organisaties: Stichtingen,
verenigingen, fondsen
Overheid: Aan de overheid
gelieerde organisaties als
KNAW, RIVM en publiek-private
organisaties
Overig: DLO en departementen
van WU

*Peildatum eind mei 2015

BUITENGEWOON HOOGLERAREN GEFINANCIERD DOOR BEDRIJVEN
Peter van Bladeren

Toxicokinetiek en biotransformatie

Nestle

John van Duynhoven

Magnetische resonantie in relatie tot levensmiddelen

Unilever Research

Michel Eppink

Bioraffinage

Synthon Biopharmaceuticals

John Groten

Combinatietoxicologie

Pamgene International

Rob Hamer

Technologie van graaneiwitten

Unilever Research

Leo den Hartog

Duurzame diervoeding in productieketens

Nutreco

Gerrit Jan Hiddink

Voedingsvoorlichting via intermediairen

Nederlanse Zuivel Organisatie

Toon van Hooijdonk

Zuivelkunde

Nederlandse Zuivel Organisatie

Ruud Huirne

Coöperatief ondernemerschap

NCR/Rabobank

Albert Janssen

Biologische gas- en waterreiniging

Shell/Paques

Han Joosten

Europese leerstoel Food Safety Microbiology

Nestle/Unilever/Kraft/Danone/DSM

Jan Knol

Intestinal microbiology of early life

Danone

Joost van Neerven

Mucosale Immuniteit

Friesland Campina

Albert van der Padt

Duurzame productie van levensmiddelen

Friesland Campina

Bennard van Ravenzwaay

Reproductie- en ontwikkelingstoxicologie

BASF

Cees van Rijn

Microsysteem en nanotechnologie toepassingen voor Agro, Food en Gezondheid

Aquamarijn

Aad Smaal

Duurzame schelpdiercultuur

Coop.prod.org. Ned. Mosselcultuur

Simeon Stoyanov

Oppervlakte wetenschap

Unilever Research

Bert van der Wal

Electrochemische waterbehandeling

Voltea

Michael Zimmermann

Micronutrienten en internationale gezondheid

Pepsico
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KUNSTSTUKJE
Dit is geen modern kunstobject in het Guggenheim
maar een oogdouche, verstopt in de muur. Laboranten spoelen hiermee hun ogen wanneer hier een
gevaarlijke stof in is beland. Het is een van de vele
gespecialiseerde voorzieningen die installateurs
momenteel aanleggen in de nieuwbouw Helix.
Zo wordt gesleuteld aan de enorme luchtafvoer,
worden talloze zuurkasten getest en krijgt de
afdeling humane voeding speciale proefruimtes
en keukens. Verhuis je in augustus of september
ook naar Helix of ben je gewoon nieuwsgierig?
Op onze site resource-online.nl nemen we je mee
op een uitgebreide fotorondleiding door Helix
RR / Foto: Aart-Jan van de Glind
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Ruimtelandbouw
als groeimarkt
Om verder door de ruimte te kunnen
reizen, moeten astronauten hun
eigen voedsel gaan verbouwen.
Een onderwerp waar Wageningen UR
op verschillende manieren mee bezig
is. Dit jaar zijn al meerdere projecten
gestart en als het aan de onderzoekers
ligt, is dit pas het begin.
tekst: Rob Ramaker
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ijdens André Kuipers’ verblijf in het internationale ruimtestation ISS nam een bevoorradingsschip op een dag uien mee. ‘Die hield ik
achter om te laten ontkiemen’, vertelt Kuipers. ‘Plantjes zijn daarboven heel bijzonder,
omdat je de natuur en het leven mist. Er is
alleen maar kunststof, metaal en machinegeluid.’ Voor
Kuipers navolgers als astronaut zullen planten in de
ruimte steeds normaler worden. Naarmate ruimtevaarders verder reizen, zullen ze steeds vaker hun eigen voedsel willen of zelfs moeten verbouwen.
In Wageningen vindt daarom steeds meer onderzoek
plaats naar ‘ruimtelandbouw’. Dit jaar gingen twee
nieuwe projecten van start.
Zo hoopt Tom Dueck meer groen naar het ruimtestation ISS te gaan brengen. De DLO-onderzoeker van Wageningen UR glastuinbouw werkt sinds kort met een Europees consortium van ruimtevaartingenieurs aan een
mini-kas. Hierin kunnen bijvoorbeeld tomaten en radijsjes verbouwd gaan worden. Een interessante uitdaging
voor iemand die zich normaal bezighoudt met glastuinbouw, zegt Dueck. Vooral alle beperkingen vragen om
een flinke dosis creativiteit. Zo is in het ISS slechts ruimte
voor een kas van 70 bij 40 bij 40 centimeter. Die geringe
omvang zorgt onmiddellijk voor praktische problemen.

Kassen worden juist meters hoog gebouwd om het leefmilieu, zoals luchtvochtigheid en temperatuur, zo constant mogelijk te houden. ‘Met het kleiner maken’, zegt
Dueck, ‘worden de problemen juist groter.’
Doel van de mini-kas is het verblijf van astronauten
prettiger te maken. Zo laat onderzoek zien dat mensen
zich meer senang voelen in een groene omgeving. André
Kuipers herkent het wel. ‘Je mist de natuur; naar buiten
lopen voor een frisse neus, vogels horen fluiten. De mogelijk zelf iets te kweken had ik zeer op prijs gesteld.’ Hij
denkt dat zo’n kas een positieve invloed zal hebben op
het psychisch welbevinden van astronauten, zeker bij
langdurige reizen.
De verbouwde verse groentes vormen bovendien een
aanvulling op het astronautendieet. Ruimtevoedsel is
allang niet meer zo slecht als in de jaren zestig. Toen lieten de ontwikkelaars zich bij het maken van hun repen,
poeders en slurries door van alles leiden, behalve smaak
(zie kader). ‘Tegenwoordig is het eten op zich best goed’,
zegt Kuipers. Astronauten mogen zelf een gevarieerd
menu samenstellen. Daar zitten gerechten bij als kip teriyaki, lasagne en zelfs biefstuk. Alleen typisch Nederlandse gerechten als stamppot andijvie krijg je niet.

FOTO’S: ESA/NASA

‘Wageningse ruimtelandbouwers verwachten dat
hun werk ook op aarde
voor spin-off gaat zorgen’

DE KUBUSBOTERHAM
Eten was geen lolletje voor de eerste astronauten in de
jaren zestig. Schrijfster Mary Roach vertelt er smakelijk –
of juist niet – over in haar boek Packing for Mars.
Zo kwamen enkele van de pioniers in ruimtevoedsel uit de
diergeneeskunde. Ze leken evenveel rekening te houden
met de smaak van astronauten als ze deden met dieren.
Zo werd gezocht naar voedingsmiddelen met zo veel
mogelijk energie in zo min mogelijk massa en volume.
Alles wat een raket de ruimte in moest meenemen,
was immers kostbaar. Ook
moest het eten alle belangrijke
voedingsstoffen bevatten. In
die tijd werd bijvoorbeeld de
kubusboterham uitgevonden,
die in één hap kon worden
opgegeten. Zo was er minder
kans op kruimels, buitengewoon hinderlijk in een
gewichtloze omgeving.
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‘Bovendien is het eten wel altijd bewerkt, bestraald,
gevriesdroogd en uit een zakje of een blikje.’ Fruit, vers
van de markt in de buurt van de lanceerbasis in Baikonur, komt alleen af en toe mee met een bevoorradingsschip.
Dueck hoopt astronauten vaker verse groentes te bieden, het liefst met een echte bite. Bewerkt voedsel verliest immers veel van de textuur. Momenteel onderzoekt
hij welk gewas het geschiktst is te verbouwen. De planten
moeten in ieder geval klein genoeg zijn voor de kas, zo
min mogelijk afval opleveren en moeten bij alleen kunstlicht kunnen floreren. Het project is pas op gang, maar
Dueck geniet al met volle teugen. ‘Dit is gewoon ontzettend leuk en ik ben heel erg benieuwd wat hieruit komt.’
Er zal wel stevig moeten worden doorgewerkt, want het
project heeft een harde deadline. Over twee jaar wordt de

‘Inmiddels zijn de eerste
ruimteradijsjes geoogst’
kas getest. In een proefstation op Antarctica zullen er de
eerste groentes in worden verbouwd.
Een mini-kas in het ISS is nog maar een eerste stapje
voor de ruimtelandbouw. Zo wordt er weer hardop
gedroomd over bemande reizen naar Mars, of zelfs het
stichten van kolonies op de maan en Mars. Internetmiljonair en commerciële ruimtepionier Elon Musk zei in
2013 bijvoorbeeld dat hij graag zou willen sterven op
Mars, en dan het liefst niet bij de landing. En het Nederlandse Mars One, de laatste jaren populair in
de media maar omstreden onder

experts, wil mensen laten betalen voor een enkeltje rode
planeet (zie kader). Wageningse wetenschappers denken
dan ook al na over wat er nodig is voor succesvolle landbouw op de maan of op Mars.
Landbouw op andere planeten is een enorme uitdaging. Neem Mars. De planeet wordt continu gebombardeerd met schadelijke straling, de atmosfeer is extreem
ijl en het is er bar koud. De temperatuur varieert tussen
min 143 en plus 35 graden Celsius. Het verbouwen van
gewassen moet dus vrijwel zeker in een afgesloten omgeving plaatsvinden, zegt Leo Marcelis, hoogleraar Tuinbouw en productfysiologie. Zo’n gecontroleerde omgeving maakt straling, temperatuur en gebrek aan
atmosfeer een minder groot probleem. Bovendien stelt
het de kolonisten in staat allerlei technieken te gebruiken, die zijn ontwikkeld voor de aardse glastuinbouw,
zoals bijvoorbeeld de efficiëntste led-belichting.
Zelf doet Marcelis, ook in een Europees samenwerkingsverband, onderzoek naar de effecten van verminderde zwaartekracht. Op Mars is de sterkte van deze
kracht slechts een derde zo groot als op aarde. En die verandering beïnvloedt planten op allerlei manieren. Wetenschappelijk onderzoek in de ruimte heeft al laten zien dat
planten niet alleen zwaartekracht nodig hebben om de
goede richting uit te groeien. De stengels groeien naar
het licht en de wortels richting water en nutriënten. Als
zowel de zwaartekracht afwezig is en het licht geen eenduidige richting heeft, groeien planten alle kanten op.
Het was een proef die Kuipers tijdens zijn eerste vlucht
nog herhaalde, om aan schoolkinderen te laten zien hoe
wetenschappelijk onderzoek werkt.
Naast de groeirichting treden in de plant allerlei
andere veranderingen op. Zo wil Marcelis begrijpen hoe
de stroom van voedingsstoffen en water die door planten
heen loopt, verandert. Voorlopig onderzoekt hij dit alleen
op aarde. Samen met zijn postdoc Sander van Delden
gaat hij planten verbouwen op draaiende schijven. Door
de draaisnelheid aan te passen wordt op de plant een
even grote kracht uitgeoefend als bijvoorbeeld de Martiaanse zwaartekracht. Natuurlijk verdwijnt de aardse
zwaartekracht daarmee niet, en daarom willen ze uiteindelijk proeven in de ruimte gaan doen. ‘Je krijgt echter
pas toestemming voor onderzoek in het ISS’, zegt Marcelis, ‘wanneer dit zo goed is voorbereid dat de kans op succes bijna 100 procent is.’ Komende tijd zullen ze hun

MARS ONE
De Nederlandse organisatie Mars One wil astronauten op
een enkeltje rode planeet sturen. Zij denken dat het koloniseren van Mars eenvoudiger is dan het organiseren van een
bemande landing en retourvlucht. Die kolonisten zullen dus
waarschijnlijk hun eigen voedsel moeten verbouwen.
Leo Marcelis, hoogleraar Tuinbouw en productfysiologie,
adviseert de organisatie om dit te realiseren. Wieger Wamelink is niet officieel verbonden met de Mars One, maar
houdt op de site een blog bij met de vorderingen van zijn
veldproef.
https://community.mars-one.com/blog
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groeisysteem eerst verbeteren, om bijvoorbeeld nauwkeuriger te kunnen meten.
Het is ook onduidelijk op wat voor ondergrond ruimtegroentes moeten groeien. In de tuinbouw is er veel
ervaring met het verbouwen van planten op ondergronden als steenwol of water met daarin mineralen opgelost.
Alterra-ecoloog Wieger Wamelink bekijkt of gewassen
niet op een gewone manier in de Mars- of maangrond
kunnen groeien. Twee jaar geleden kocht hij bij NASA
grond die sterk lijkt op de bodems van deze hemellichamen. Hierop liet hij twaalf aardse planten groeien. Dat
werkte redelijk. Op de Marsgrond groeide van alles en op
de maangrond kiemden planten in ieder geval.
‘We hebben van dit experiment veel geleerd’, zegt
Wamelink. Zo bleken de bodems bijzonder schraal en
ontbrak vooral stikstof. Ook droogde de grond razend-

‘Misschien moeten in de
toekomst bijen en hommels
mee de ruimte in’
snel uit. Het avontuur in de ruimtelandbouw smaakte
naar meer en Wamelink begon dit voorjaar een aangepast vervolgexperiment. Hierin bemestte hij de grond
met organisch materiaal – gras – om deze rijker te
maken. Ook werden de planten nat gehouden. En dat
levert resultaat op. Inmiddels zijn de eerste ruimteradijsjes geoogst. De wetenschappelijke resultaten zijn nog
niet verwerkt, maar het is op het blote oog wel duidelijk
dat de ruimtegewassen nog steeds veel minder goed presteren dan op een superieure aardse bodem. ‘De Marsgrond zit naar schatting op 20 procent,’ zegt Wamelink,
‘en die doet het weer beter dan maangrond.’ Het onderzoek is nog zo pril dat nog allerlei vragen wachten. Zo zijn
een goede bodemstructuur en bodemleven belangrijk
voor een optimale oogst. Microbiologen moeten ontdekken welk mengsel van schimmels en bacteriën mee moet
naar Mars. Een andere grote vraag is wie de gewassen op
Mars gaat bestuiven. Misschien moeten in de toekomst
bijen en hommels mee de ruimte in.
Wamelink hoopt dat het nieuwe onderzoeksveld een
vast plekje krijg in Wageningen. ‘Hier zit echt muziek in’,
zegt hij. Voornaamste obstakel is op dit moment voor
hem het gebrek aan geld. Een recente Vidi-aanvraag van
Wamelink werd afgewezen omdat het project niet haalbaar zou zijn. Het frustreert hem, aangezien hij het niet
eens was met de onderbouwing. ‘Ik wil nu andere wegen
gaan bewandelen’, zegt hij. ‘Misschien crowdfunding,
een mecenas die je sponsort of misschien het veilen van
de eerste geoogste radijsjes en rucola.’
De relevantie van dit soort onderzoek is voor ons aardbewoners misschien niet altijd duidelijk. Toch denken de
Wageningse ruimtelandbouwers dat hun werk ook op
aarde voor spin-off gaat zorgen. Zo hopen Marcelis en
Van Delden in detail te ontdekken hoe planten calcium
opnemen en verdelen. ‘In de Nederlandse tuinbouw is
dat een belangrijk kwaliteitsissue.’ Het ontwikkelen van

WAGENINGSE
RUIMTELANDBOUWERS
LEO MARCELIS

Hoogleraar Tuinbouw en productfysiologie en adviseur van Mars One
 erkt in het 3-jarige EU-project TimesW
cale, ter waarde van 3.9 miljoen euro,
samen met onder meer de Noorse Centre
for Interdisciplinary Research in Space
en de Universiteit van Gent.
Doel
Achterhalen welke invloed minder krachtige zwaartekracht heeft op transport van
water en voedingsstoffen door een plant.

TOM DUECK

DLO-onderzoeker bij Wageningen UR
Glastuinbouw
Kreeg met het Duitse ruimtevaart instituut
en twaalf andere partners 4,5 miljoen euro
voor het project EDEN ISS.
Doel
Het maken van een mini-kas waarmee
astronauten in het ISS hun
eigen groenten kunnen verbouwen.

WIEGER WAMELINK
Ecoloog bij Alterra

Verricht op eigen initiatief, en vooralsnog in
eigen tijd, een kasproef naar ruimtelandbouw. Onderzoekt de mogelijkheden voor
alternatieve financieringsvormen.
Doel
Bekijken in hoeverre de bodem van Mars
en de maan geschikt zijn voor het verbouwen van gewassen.

een gesloten teeltsysteem op Mars heeft ook parallellen
met de ambities voor meer duurzaamheid in de landbouw
en economie. Wanneer je op Mars afval en mest efficiënt
kan hergebruiken en de kringloop van de kolonie weet te
sluiten, kun je die kennis natuurlijk ook op aarde gebruiken. Ook Tom Dueck verwacht resultaten voor de tuinbouw. ‘Net als bij fundamenteel onderzoek heb je vooraf
geen idee wat, maar weet je dat hier ongetwijfeld dingen
uitkomen. Je kunt hier praktisch veel van leren.’
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BRENG STUDENT EN
WAGENINGER DICHTER
BIJ ELKAAR.
Een groep jongeren is bezig met het opzetten van ‘THUIS’, een gemeenschappelijke
woonkamer in het centrum van Wageningen. Op nummer 32 in de Stationsstraat
kunnen vanaf eind juni Wageningers bij elkaar komen en hun talenten, ideeën en
materialen delen. ‘We willen meer saamhorigheid creëren, en meer levendigheid in
de stad.’ Zijn dergelijke initiatieven eigenlijk wel nodig?
tekst: Veronika Wehner / foto: Aart-Jan van de Glind

Tutku Yuksel

Initiatiefnemer van Thuis en zelf
student.
Ik vind het heel belangrijk: daarom
hebben wij ook Thuis opgezet, de gezamenlijke woonkamer voor Wageningen, om studenten en Wageningers -lokaal en internationaal- samen te brengen. De reden is dat ik merk dat in de stad veel
dingen langs elkaar heen gebeuren. Studenten en inwoners
hebben elkaar echt veel te bieden. Op het moment lijkt de
universiteit heel ver weg te staan van de mensen die hier
wonen. Breng ze samen, en Wageningen wordt nog leuker.
Vroeger werd er vaak gevochten tussen studenten en Wageningers. Dat gebeurt nu al veel minder ,maar er wordt nog
steeds naast langs elkaar heen geleefd. Er zijn nog steeds
mensen die niet weten wat er op Droevendaal gebeurt. Hetzelfde geldt voor dingen die spelen in de stad; er zijn verschillende inloop- en buurthuizen waar studenten weer
geen weet van hebben. Over dingen die de gemeente organiseert, wordt geen promotie gemaakt onder studenten.

Elza Jansen

Wageninger
Ik denk niet dat het echt nodig is. Ik
woon in de binnenstad en dan hoor
ik de studenten vooral ’s nachts. Ik
heb niet echt het idee dat het aparte
werelden zijn. Ik heb er nooit zo over
nagedacht. Misschien voelen de studenten dat anders. Ik heb wel over de initiatieven in de
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Stationsstraat gelezen. Op zich is het wel leuk als de leeftijden een beetje door elkaar lopen. Ik woon al mijn hele
leven in Wageningen en ik heb het gevoel dat de scheiding
tussen de universiteit en de stad vroeger groter was.

Corina van Dijk

Medewerker communicatie &PR bij
Idealis
Idealis zoekt manieren om de samenwerking tussen Studenten en
Wageningers te verbeteren. Het staat
ook in het managementplan van Idealis. Er zijn nog geen concrete plannen maar wij willen daar in de toekomst echt iets aan
doen. Het is een gemiste kans als je dingen niet samendoet. Het vergroot het wederzijds begrip en in een studentenstad zoals Wageningen is dat heel belangrijk. Studenten kunnen zeker iets voor de stad betekenen. Er zijn al initiatieven: het Belmondo Festival wordt bijvoorbeeld dit
jaar gezamenlijk met de internationale studentenvereniging IxESN georganiseerd.

Maxime Tijdink

Eerste-jaars msc Bioinformatie
Toen ik op de middelbare school in
Wageningen zat, ging ik nooit om
met studenten. Dat kwam ook een
beetje door het leeftijdsverschil. Nu
studeer ik hier. Mijn Wageningse
schoolvrienden komen nu via mij in
contact met studenten. Maar ik weet ook wel dat het vaak
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Elsje van de Weg en Tutku Yuksel aan de koffie in de nieuwe huiskamer.

langs elkaar heen loopt. Ik vind extra initiatieven niet nodig,
want mensen kunnen elkaar zelf opzoeken. Ik denk ook dat
veel studenten andere interesses hebben. Hoog-opgeleide
mensen gaan vaak alleen met andere hoog opgeleide
mensen om. Dat zie je in een studentenstad: de lokale bewoners zijn vaker lager opgeleid dan de studenten waardoor de interesses toch vaak anders liggen. Diegenen
wiens interesses wel overlappen, komen elkaar dan ook
wel via-via tegen.

Georgies E. Mitrakas

Owner of the shop Morning Tales and
former WUR student
I was a student when I began with my
shop. As a student I had a different
view on the city than I have now. Now
I have to deal with the local people. I
really think that people here are too
conservative. You have this really open minded university
with people coming from all over the world. And then you have the really conservative society. There are two different
worlds in one city that are working parallel to each other.

Many people try to bring them together. So if they want
and the municipality really allows things to happen, they
can do things. But in the last few years both groups are really being separated. And it will be getting worse. Especially in a few years with the Campus Plaza. The university
moved out of the city and you can already see that every
year the center is getting less and less crowded with students.

Yang Li

1st year msc animal science
No. I do not think that Wageningen
needs to initiate more contact
between students and local Wageningers. I live here for four months
and my impression is that there are
no young people besides of the students here in Wageningen. Only old people live here. And
for me they can only give you their experience. While on
the other hand, many young people do not really want to
have contact with old people. It is not very interesting for
them.

Meer meningen
over de kloof tussen
burger en student?
Kijk naar Soundbites
op Resource-online.nl
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Uit de hand gelopen
‘HET IS MOOI OM HONDEN
TE ZIEN VERANDEREN’

‘IK HEB INMIDDELS AL EEN
REPUTATIE OPGEBOUWD’

Wie? M
 arijke Dick
MSc Behavioral Biology
Wat? Hondentrainster

Wie? Jan Kroesbergen
MSc Communication Science
Wat? Tuinier en klusjesman

‘Ik heb mijn hele leven iets met dieren gehad. We hadden thuis wel
kleine huisdieren, maar nooit honden of katten. Toch kwam ik steeds
meer met dieren in aanraking. Ik zag op tv documentaires over hondenopvoeding. Ook hadden de ouders van mijn vriend een hond waar ik
vaak mee ging wandelen. Ik probeerde wat trucjes van die documentaires uit met de hond. Het lukte alleen niet. Toen kwam ik erachter dat als
ik rustig bleef, het me wel lukte het gedrag te veranderen. Ik begon meer
te oefenen met honden van vrienden en kennissen. Iedere keer gedroeg
de hond zich goed bij mij, maar niet bij de eigenaren. Toen begreep ik
dat ik er wel gevoel voor had. Ik heb toen mijn diensten aangeboden op
marktplaats en één week later vroeg iemand me naar het probleem met
zijn herder te kijken. Dat heb ik grotendeels verholpen en ik ben via
hem aan veel andere klanten gekomen.
In het begin trainde ik alleen om ervaring op te doen, maar mensen zeiden dat ik er echt geld voor moest vragen. Toen dacht ik: als zelfs klanten
dat zeggen moet ik dat misschien maar gaan doen. Ook al krijg ik er nu
voor betaald, ik hou toch heel weinig over. Ik heb laatst een camera
gekocht zodat ik filmpjes kan maken van de vooruitgang bij een hond
en ik heb veel attributen nodig, zoals verschillende tuigjes en speeltjes.
Naast mijn hondentrainingen ben ik ook gewoon
nog caissière bij de supermarkt. Ik stop echt al
mijn vrije tijd in deze hobby, maar ik geniet er
heel erg van. Als ik achter
mijn computer zit, ben
ik altijd bezig met
honden. Ik heb nu
ook een eigen hond
waar ik veel tijd
in stop.

‘Vanaf mijn elfde had ik vakantiebaantjes bij klus- en bouwbedrijven.
Ik vond het super stoer en leuk om te doen: buiten zijn, bouwen, slopen,
met groot gereedschap in de weer. Op een gegeven moment dacht ik: nu
kan ik het wel alleen. Vervolgens heb ik bijna elke week een flyer in tien
verschillende brievenbussen gedaan, maar ik ben al snel gestopt omdat
ik te veel aanvragen kreeg. Nu woon ik vier jaar in Bennekom en heb al
een hele reputatie opgebouwd, alles via mond-tot-mond-reclame.
Ik schilder binnen en buiten, doe kleine elektra- en loodgietersklusjes.
Ik werk vooral voor oudere mensen, die me soms ook wel eens vragen
om de parasol van boven naar beneden te brengen, of die een gordijnrails opgehangen willen hebben. De markt om oudere mensen te helpen, groeit. Ik heb vooral gemerkt dat ze menselijk contact nodig hebben. Klanten vinden het fijn als ik hard werk en weet wat ik doe en moet
doen, maar dat ik ook tijdens de pauze de tijd neem om te kletsen.
Dat gesprekje in de pauze is een fundamenteel aspect van het werk. Ze vinden het
ontzettend interessant wat ik studeer
en hoe het er op een universiteit aan
toe gaat. Het werk voelt heel nuttig
en is fijn om te doen. Ik krijg veel
waardering voor wat ik doe. Soms
leen ik wel klusjes uit aan vrienden
van wie ik weet dat ze het kunnen, maar
liever zeg ik tegen mijn klanten dat ik
geen tijd heb. Het is leuk als je na een
half dagje klussen dertig euro krijgt maar
het is net zo leuk om na een week werken
met 100 euro naar huis te gaan.
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hobby’s

Soms kan iets wat ooit begon als een leuk
tijdverdrijf uitmonden in een betaalde baan.
Hobby wordt dan ineens werk. Sommige studenten
hebben de sprong genomen. ‘Het blijft desondanks
mijn hobby, mijn passie, mijn liefde.’
tekst: Milou van der Horst / foto: Sven Menschel

‘HET LIEFST SCHILDER IK VAN
’S OCHTENDS VROEG TOT ’S AVONDS LAAT’

‘KLEDING MAKEN PRIKKELDE
MIJN CREATIVITEIT HET MEEST’

Wie? Lotte Marcus
BSc Biologie
Wat? Maakt schilderijen, exposeert en verkoopt ze

Wie? Eva Helena (Eva van Schijndel)
MSc Communication Science
Wat? Kostuummaakster

‘Ik teken al mijn hele leven, vanaf toen ik heel klein was. Vijf jaar
geleden heb ik het schilderen herontdekt. Toen het uitging met
mijn vriend had ik opeens veel extra tijd. Ik kocht een aantal Posca
pennen: acrylverfpennen die je gemakkelijk mee kan nemen.
Sindsdien gaat het als een trein. Ik verkoop mijn werk via Facebook.
Meestal verkoop ik wel twee werken per maand. Meestal vraag ik
hoeveel mensen bereid zijn om te betalen, terwijl ik een minimumbedrag in mijn hoofd heb. Vaak geven mensen wel rond de 100 of
150 euro, soms in A4-formaat. Laatst heb ik een schilderij van 1 x1
meter voor 400 euro verkocht. Toch houd ik er bijna niks aan over,
want het grootste deel gaat op aan materiaal. Ik sta trouwens ook
open voor ruilen. Soms geef ik een doek weg in ruil voor verf of
andere spullen. Er is me zelfs een keer aangeboden om paddo’s te
gebruiken in ruil voor een schilderij. Dat heb ik maar niet gedaan.
Ik ben tegenwoordig verslaafd aan stippen zetten, wat ik vergelijk
met een mantra of meditatie. Schilderen is mijn hobby, mijn passie, mijn liefde. Ik heb een half jaar aan een schilderij gewerkt en
toen ik het verkocht had ik het wel
moeilijk. Het voelde echt als
mijn kindje weggeven. Ik exposeer soms ook, zoals eind mei
op een festival. Ik heb ook
een aantal galeries bezocht
om te vragen of ik kon exposeren. Ze zeiden dat mijn
werk super goed was, maar
ze wilden het niet exposeren omdat ik geen kunstacademie heb gedaan.
Mijn filosofie is daarentegen dat je een kunstenaar bent of niet.

‘Iedereen verkleedt zich wel als hij jong is. Bij mij is dat nooit gestopt, alleen
wilde ik de verkleedkleren zelf maken. Ik was ook altijd creatief bezig met tekenen bijvoorbeeld, maar kleding maken prikkelde mij het meest. Ik had mazzel
dat mijn moeder altijd naailes kreeg bij ons thuis. Dan zat ik er ook altijd bij en
soms deed ik mee.
Ik hou ook van geschiedenis, wilde het zelfs studeren. Als ik in een geschiedenisboek lees over een korset, dan wil ik ook weten hoe het in elkaar zit en hoe
het voelt. Als ik het dan zelf maak, is het alsof je terug gaat in de tijd, wat ik heel
leerzaam vind. Alleen wil ik niet dat alles historisch of etnisch correct is, want
dat is saai. Sommige kostuums uiten een wens of droom van mijzelf.
Als het kostuum na een jaar klaar is, laat ik mezelf fotograferen. De fotoshoots
gebruik ik voor mijn portfolio. Ik wil er graag mee verder en als je professioneel
wilt worden heb je een portfolio nodig,
dat laat zien dat je aan je eigen stijl
hebt gewerkt. Ik ben net begonnen
om mijn kostuums te verhuren aan
amateurfotografen, voor ongeveer 100 euro. Zij zoeken altijd
inspiratie voor hun fotografie
en die kan ik hun bieden in de
vorm van een kostuum.
Gelukkig verdien ik met ontwerpen en illustreren ongeveer 150 euro in de maand.
Leuke bijkomstigheden van
kostuums maken is dat je
gezien wordt en daardoor
bijzondere dingen meemaakt. Zo ben ik een keer
gezien in een Japanse kimono
en kreeg door dat kostuum een
aanvraag om voor de Japanse tv
te presenteren, die een aflevering
in Nederland hadden. Ik heb het
gedaan en het was een heel leuke dag.
Alleen verstond ik er niks van wat de
regisseur wilde, want hij sprak geen
Nederlands en geen Engels. Gelukkig kreeg
ik een Japanse voice-over. Daarnaast is een
foto van mij gekocht om te publiceren op
een Italiaanse boekcover.’
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SUPERVOORDELIG
Alcohol verhoogt de opname van
THC, de werkzame stof in cannabis,
in het bloed. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek in het blad Clinical Chemistry. De studie biedt perspectief voor de smalle beurs. De
kick die je gewend bent, maar dan
supervoordelig! Maar dat wisten
gebruikers natuurlijk al lang.

KARAKTER (1)
Cynici verdienen minder. Dat blijkt
uit Duits onderzoek van de universiteit van Keulen. Het effect treedt
ook in andere landen op. Cynici
zijn minder geneigd anderen te
vertrouwen en missen daardoor
kansen op samenwerking. In Duitsland scheelt het al gauw 300 dollar
per maand. In ons land mogelijk
nog meer. Het cynisme-effect is
groter naarmate je omgeving vrijgeviger is.

S&I wint zetel bij studentenraadsverkiezing
Studentenpartij Sustainability
&Internationalisering (S&I)
snoept 1 zetel af van VeSte bij de
studentenraadsverkiezingen.
Hoewel de kiescommissie
spreekt van onregelmatigheden
tijdens het stemmen, blijft de
uitslag van de verkiezingen
gehandhaafd.
Komend jaar komt VeSte met 7 zetels, S&I met 3 zetels en CSF met 2
zetels in de studentenraad. Hoewel
S&I 1 zetel heeft gewonnen, verandert de zetelverdeling niet ten opzichte van vorig jaar. Destijds stond
VeSte een zetel af omdat de partij
geen geschikte kandidaat kon vinden voor plek 8. S&I zat afgelopen
jaar dus met 3 vertegenwoordigers
in de raad terwijl slechts 2 zetels
werden veroverd. De opkomst was
dit jaar 35,11 procent tegen 35,4
procent vorig jaar.
Rector Kropff maakte de verkiezingsuitslag bekend tijdens de
lunchpauze in Forum. In zijn toe-

spraak stond Kropff stil bij de ophef die tijdens de campagne was
ontstaan toen bleek dat potentiële
stemmers over de drempel werden
gelokt door hun een laptop onder
de neus te houden. Van de 3 partijen is alleen VeSte voorstander van
deze werkwijze. De kiescommissie
is verdeeld over deze aanpak, zei
Kropff, maar besloot uiteindelijk de
uitslag te handhaven. Een grondige
evaluatie moet zorgen dat de discussie volgend jaar niet opnieuw
oplaait.
De 3 lijsttrekkers zijn tevreden.
Een prima oplossing, aldus Anne
Walther (S&I). ‘Het was nu sowieso
te laat nog wat te veranderen aan
de procedure.’ Walther hoopt dat
de campagne en het verkiezingsmoment strikter worden gescheiden. Lijsttrekker Nick van Nispen
(VeSte) blijft van mening dat niets
mis is met de huidige stemmenwerving. ‘Maar dit is een prima oplossing en we willen er graag met
de andere partijen uitkomen.’

Over de verkiezingsuitslag heerste tevredenheid. ‘We hebben veel
moeite in de campagne gestoken
en zijn veel sterker dan afgelopen
jaar’, zegt Anne Walther, lijsttrekker van S&I. Wiard Ligterink (CSF)
was blij dat zijn partij de huidige 2
zetels nog steviger in handen kreeg.
‘Je hoopt natuurlijk op 3 zetels.’
VeSte-lijsttrekker Nick van Nispen
wilde vooral stand houden tegen de
2 groter wordende concurrenten.
Dat is gelukt, zegt hij. ‘Een groot
compliment aan onze achterban en
iedereen die heeft geholpen.’
De laatste jaren is de Wageningse studentenpolitiek dynamischer
geworden. In 2012 vonden, bij gebrek aan kandidaten, geen verkiezingen plaats. Bovendien bestond
er toen slechts 1 studentenpartij –
VeSte. In 2013 werd de draad weer
opgepakt en stelden enkele onafhankelijke vertegenwoordigers
zich kandidaat. In 2014 werden 2
nieuwe partijen opgericht, S&I en
CSF. RR

Argo geeft zich bloot

WIJZER
Nieuwe studenten krijgen vanaf
september geen basisbeurs meer.
Het wordt dus nog noodzakelijker
om goed met je geld om te gaan.
Het Nibud komt daarom met een
vernieuwde Geldwijzer. Boordevol
oubollige tips en trucs (hou een
kasboek bij, betaal je rekeningen
op tijd) die je al lang kent. Maar nu
dus nog eens netjes bij elkaar. Gratis, zou je denken. Mis! €9,95
(incl. btw).
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Roeivereniging Argo bracht vorige week een
naaktkalender uit. Snel maar even Marlies
Koerts, een van de initiatiefnemers, gebeld.
Wie brengt er nu eind mei een nieuwe kalender uit?
‘Het is een verjaardagskalender, dus hij kan jaren
mee. We komen nu met deze kalender omdat mijn
commissie, de AfroeiCie, sponsorgeld moet binnenhalen voor de werving van nieuwe leden.’
Heeft de hele vereniging zich naakt laten
fotograferen?
‘Nee. We wilden niet dat iedereen snel zou weten
dat we hiermee bezig waren. Er staan zowel vrouwen- als mannenploegen op de kalender. Onze
commissie is anderhalve maand geleden als eerste
op de foto gegaan. Om 7 uur ’s ochtends stonden we
allemaal poedelnaakt langs de Rijn, dicht bij de vereniging. Lekker rustig, dachten we. Maar precies op
dat moment kwam er een enorme Rijnaker langsvaren. Dat had de schipper goed getimed.’
Waar is de kalender te koop?
‘Op de vereniging. Voor een tientje. En je krijgt
waar voor je geld, want de kalender is op A3-formaat.’ KG

FOTO: DIEKE SCHUTJENS

KARAKTER (2)
En wij zijn dus een nogal vrijgevig
volkje. Op de World Giving Index
(ja, die bestaat echt) scoort Nederland 53 op een schaal van 0-100.
Alleen de Ieren (60) zijn nog charitatiever dan wij. Engeland staat op
51, pal achter ons. Duitsland haalt
38. Het minst vrijgevig zijn ze in
Albanië, Montenegro en ... Griekenland, de bakermat van het
cynisme.

student << 27

Text
Rob
Ramaker

AFLEVERING 51 - MORTIERSTRAAT 14B<<
ILLUSTRATIES: KIM PETERSE

Wat voorafging: Bianca heeft tijdens het uitgaan een jongen leren kennen die ze erg leuk
vindt. Voor Willem-Jan is het pijnlijk dat te
zien, hij heeft nog steeds een zwak voor haar.

Noorwegen
V

anavond was het weer sportnacht. Het
dreamteam van huisgenoten droeg een
onesie waarbij een kussen op hun rug bungelde. Willem-Jan viel het meest op in zijn
felblauwe outfit die hij speciaal voor de
gelegenheid had besteld in Noorwegen.
Van boven naar beneden stond hierop in
reuzeletters Lazy. Hierboven prijkte zijn
knalrode kop. Zijn complete gebrek aan
conditie zag Willem-Jan niet als belemmering om toch fanatiek mee te doen. Ook tijdens het volleyballen rende hij weer – zwetend als een paard – de zaal
door. Beduidend minder fanatiek was Bianca, die bal na bal
langs zich heen liet vliegen. Hoofdschuddend zag WillemJan het aan.
‘Let je even op?’ zei hij weinig meelevend toen Bianca een
simpele bal incasseerde met haar hoofd. Voor alle huisgenoten was het zonneklaar waarom Bianca zo slecht speelde.
Continu dwaalden haar ogen af naar de jongen in de andere
zaalhelft.
Dat is hem dus, dacht Willem-Jan. Het ontging hem niet dat
het een atletische jongen was die een stuk soepeler rondrende dan hijzelf. De rest van de partij stond Willem-Jans
gezicht op onweer en sloeg hij de ballen harder dan noodzakelijk over het net.
Later die nacht werden alle oogjes steeds kleiner en was de
energie verdwenen. Sjokkend gingen ze naar de laatste activiteit, toen Filippo opmerkte dat Bianca was verdwenen.
‘Ik ga haar wel even zoeken’, zei Willem-Jan direct. Vera

wilde zijn arm grijpen om te zeggen dat dat geen goed idee
was, maar hij was er al vandoor. Haastig beende hij langs
groepjes uitgetelde mensen en ging van zaal tot zaal.
Waar ben ik mee bezig, dacht hij zelf ook inmiddels. Moet ik
met eigen ogen zien dat ze die jongen gaat zoenen? Waarom
kan ik dit niet loslaten? Uiteindelijk vond hij ze in de grote
hal. Bianca’s kussen was goed van pas gekomen. Ze was in
slaap gevallen op een matje, in innige omhelzing met de
atletische jongen. Willem-Jan voelde zich minder verdrietig
dan gedacht. Dit was duidelijk, hij moest het vergeten.
‘Wat een schatjes, hé?’ zei een stem naast hem. Willem-Jan
knikte en keek opzij. Een meisje met sproeten glimlachte
naar hem. Ze droeg een knalrode onesie met daarop een
breipatroon.
‘Mooie outfit’, grijnsde Willem-Jan. Het meisje keek hem
aan en lachte terug.
‘Ja, hè? Speciaal gekocht in...’
‘...Noorwegen’, vulde hij aan, en voelde iets fladderen in
zijn buik.

Resource volgt de belevenissen in de Mortierstraat 14B

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

Film

v.a. 11 jun

ENTOURAGE
DONDERDAG € 3,–
STUDENTENKORTING

VENTOUX
BENEFIETS
EVENT

06

JUNI

VENTOUX

MET BERT WAGENDORP & JAN JANSSEN

OPBRENGST GAAT NAAR
STICHTING STOP!HERSENTUMOREN
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>> FEESTEN
De beste feesten volgens Wageningen
Uitgaans Promotie. Voor alle feesten,
check www.wageningenup.nl.

ARBORETUM BELMONTE - BELMONDO FESTIVAL
Zondag 7 juni van 13:00 tot 19:00
Dit is geen feest zoals je normaal van ons
gewend bent, maar het klinkt veelbelovend.
Het Belmondo Festival in het Arboretum is
een internationaal festival met veel muziek,
eten, drinken en spelletjes. De ‘international
street’ in het park is ingericht door de
studenten van IxESN. Een wandeling door die
straat is als een reis langs vele culturen.
KSV - OPEN FEEST 7SINS
Donderdag 11 juni van 23:00 tot 05:00
Het thema voor dit laatste feestje van KSV van
dit collegejaar laat nog even op zich wachten,

maar wat we zeker weten is dat de kroegzaal
zal dampen en dat zich de volgende ochtend
gegarandeerd mensen zullen verslapen voor
college. Dit open feest is er namelijk één uit de
succesvolle serie van 7Sins.
VERSTERKING GEZOCHT
Wageningen Uitgaans Promotie
Ben jij een enthousiaste student met een hart
voor feestjes en wil je graag met anderen delen
wat er allemaal te doen is in Wageningen?
Dan zoeken we jou om ons team te versterken.
Voor meer informatie check
www.wageningenup.nl of stuur direct een
bericht naar wageningenup@gmail.com.

>> HET ECHTE WERK
‘SURINAMERS ZIJN
HEEL ERG GASTVRIJ’
Wie? Ruben Vorderman, masterstudent Biologie
Wat? Stage, monitoring dengue mug (Aedes aegypti)
Waar? In Paramaribo en Nieuw-Nickerie, Suriname
Ik heb een paar maanden onderzoek gedaan naar de dengue mug
(Aedes aegypti); deze mug verspreidt dengue, knokkelkoorts, een
ziekte die dodelijk kan zijn. Bovendien was er tijdens mijn stage
sprake van een chikungunya-epidemie in Zuid-Amerika, die door
dezelfde mug wordt verspreid. Chikungunya veroorzaakt pijnlijke
gewrichten en kan maandenlang aanhouden.
Ik heb geholpen met het maken en plaatsen van vallen voor eitjes
en het tellen van de eitjes van de muggen. Alles om de populatiedichtheid van de muggen te bepalen. In Nieuw-Nickerie heb ik
nog gekeken naar de resistentie van muggen (larven en adulten)
tegen pesticiden.
Daarnaast heb ik geholpen om een Geo-Informatiesysteem op te zetten.
Hiermee konden we locaties en muggenpopulaties met elkaar in verband brengen. Een uitdaging, omdat ik nog nooit met GIS gewerkt had.
Uiteindelijk is het gelukt een systeem op te zetten met programma’s die
vrij beschikbaar zijn. Een mooi alternatief voor het doorgaans gebruikte GIS-programma dat 1500 dollar per computer kost (3-4 Surinaamse
maandlonen).
Suriname heeft zeer mooie natuur en nog veel tropisch regenwoud.
Heel bijzonder vond ik dat er leguanen in de achtertuin zaten en gekko’s in mijn huis. Het is er wel erg warm. De eerste weken voel je je
ellendig en zweet je je te pletter. Na een paar weken had ik geen last
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meer van de warmte. De mensen in Suriname zijn heel erg vriendelijk
en gastvrij. Zo werd ik uitgenodigd door een collega om het paasweekend daar te vieren. Daar ben ik hem nog steeds erg dankbaar voor,
omdat mijn eigen familie er natuurlijk niet was. Verder is het Surinaamse eten echt een aanrader. In Suriname zijn er eigenlijk drie keukens: de Javaanse, de Hindoestaanse en de Creoolse. Verder hebben de
Chinese immigranten ook hun keuken naar Suriname gebracht. Er is
dus voor ieder wat wils. Een ander voordeel aan Suriname is dat bijna
iedereen Nederlands spreekt. Dus als je naar een mooi land wilt gaan
zonder grote taalbarrière is Suriname echt een aanrader’. NJ
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Wouter van Doorn

MEANWHILE IN... <<
Ondertussen in... India

In het nieuws: India zucht onder de gevolgen van een hittegolf.
Het dodental is inmiddels opgelopen tot meer dan 2200. De
meeste slachtoffers vielen in de zuidelijke staten Andrha
Pradesh en Telengana, waar de temperaturen oplopen tot ver
boven de 40 graden.

Het plotselinge
overlijden van
onze
oud-collega
Wouter van
Doorn op 16
mei 2015 heeft
ons diep geschokt. Wouter
genoot sinds 2007 van vervroegde
pensionering maar was nog zeer actief in het bloemenonderzoek als gastmedewerker bij o.a. UC Davis (USA)
en Kasetsart Universiteit (Thailand).
Wouter kwam juist terug van een bezoek aan Thailand en is bezweken aan
de complicaties van een al langer
aanwezige longaandoening.
Wouter werd in 1984 aangesteld als
onderzoeker kwaliteit snijbloemen bij
het Sprenger Instituut. Hier is hij later ook gepromoveerd op onderzoek
naar de oorzaken van houtvatverstopping bij snijrozen. Gedurende zijn

carrière als bloemenonderzoeker bij
DLO en ook nog na zijn pensionering
heeft Wouter diverse nieuwe concepten en theorieën ontwikkeld en getest
voor het oplossen van kwaliteitsproblemen bij een scala aan snijbloemen.
Dit heeft geleid tot diverse toepassingen in de praktijk en een continue
stroom artikelen in wetenschappelijke tijdschriften, waaronder een aantal
veel geciteerde review-artikelen. Zijn
vaak “provocatieve” ideeën over de
biologische processen betrokken bij
de bloemveroudering waren verfrissend en hebben collega’s en studenten tot origineel onderzoek geïnspireerd.
We zullen zijn enthousiasme, originaliteit en gedrevenheid bijzonder missen.
Namens oud-collega’s WUR, Postharvest Technology, Food & Biobased Research

Commentaar door Sudarshan Shetty, PhD-student Microbiology,
uit India
‘Mijn stad ligt op ongeveer 600 kilometer van de zuidelijke
staten waar de hitte het meest intens is, maar ook daar is het
nu bijna 40 graden, en dat is niet gebruikelijk. Op andere
plaatsen is het kwik zelfs opgelopen tot 48 graden.
De hitte heeft de grootste impact op mensen die buiten
werken. Het probleem is dat juist nu veel buiten gewerkt
wordt, omdat het moessonseizoen voor de deur staat. Zodra
het binnenkort begint te regenen, is het niet meer mogelijk
om wegen en bruggen aan te leggen. Helaas hebben we hier
geen structurele oplossingen voor. In mijn stad zijn wel
schuilplaatsen opgezet, zodat mensen hun werk kunnen
onderbreken om daar even bij te komen.
Het is nu zomervakantie voor scholieren in India, dus zouden
ze normaliter buitenspelen. Maar in plaats daarvan zitten ze
de hele dag binnen videogames te spelen. Ook dieren lijden
onder de hitte. Hoeveel er ondertussen aan de hitte bezweken
zijn, weten we niet.
Airco’s zijn niet gebruikelijk in India. Die verbruiken veel
energie. Veel mensen hangen ter verkoeling natte kleren op in
hun huis. Andere gooien voortdurend water op hun dak. In
een lokale krant las ik over mensen die een grasmat op hun
dak hebben gelegd als isolatie.
Er kunnen meerdere oorzaken zijn voor de grote problemen
dit jaar. Klimaatverandering kan een rol spelen, maar ook het
gebrek aan voorbereiding op deze omstandigheden. Maar we
kunnen niet alleen maar de oorzaken gaan bediscussiëren.
We moeten initiatief nemen, en het probleem te lijf gaan. JB

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

Te huur Javastraat
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118 zelfstandige kamers
en 16 appartementen
Voor PhD’ers en studenten
Wil jij wonen op
deze toplocatie?
Zie het aanbod op
www.idealis.nl
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Huub Spiertz
Op donderdag
21 mei is Professor Huub
Spiertz na een
kort ziekbed
overleden.
Huub Spiertz
studeerde aan
de toenmalige
Landbouwhogeschool en werd na zijn
afstuderen wetenschappelijk medewerker bij de vakgroep Landbouwplantenteelt en Graslandcultuur. In
die periode verrichte hij zijn internationaal vermaarde onderzoek naar de
agronomie en fysiologie van tarwe. Hij
vervolgde zijn loopbaan als afdelingshoofd bij het toenmalige Centrum voor
Agrobiologisch Onderzoek (CABO), om
vervolgens directeur te worden van
het Proefstation voor de Akkerbouw
en de Groenteteelt in de Vollegrond.
Daarna werd hij directeur van het
CABO en het latere AB-DLO, het DLOinstituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek. Ten-
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slotte werd hij benoemd tot DLOhoogleraar Gewasecologie. Hij begeleidde met grote inzet, ervaring,
kennis en gezag promovendi, onder
andere op het gebied van water-sparende teelttechnieken bij rijst.
Eind april 2006 ging Huub met pensioen. Ter gelegenheid daarvan werd
een internationaal congres georganiseerd met als titel: Scale and complexity in plant systems research: Gene-plant-crop relations.
Huub bleef een trouw volger van de
ontwikkelingen in de gewasecologie
en in het landbouwkundig onderzoek
in het algemeen. Totdat zijn ziekte het
hem onmogelijk maakte, nam hij actief mee aan de lunchbesprekingen,
studentencolloquia, onderwijsactiviteiten en academische plechtigheden.
En tot het laatst toe schreef hij overzichtsartikelen en commentaren en
beoordeelde hij manuscripten.
Hij heeft gedurende de laatste maanden op bijzondere wijze zijn leven
herbeleefd en gedeeld. Hij analyseerde zijn eigen loopbaan en zijn bijdrage aan kennisontwikkeling en kennisoverdracht.

Wij wensen Julienne, de kinderen en
de kleinkinderen heel veel sterkte bij
het verwerken van het verlies van
man, vader en grootvader. Wij verliezen een warm en bijzonder mens, een
markant bestuurder, en een bevlogen
wetenschapper die zijn sporen heeft
nagelaten in het landbouwkundig onderzoek en onderwijs.
Namens het Centre for Crop Systems
Analysis, Paul Struik en Niels Anten
Namens de Plant Production Systems
Group, Ken Giller en Martin van Ittersum

mededelingen
Student Council 2014/2015; election
result
On 26 May 2015, the results of the SC
election have been determined and
announced. The 12 seats will be divided as follows: CSF 2 seats, S&I 3
seats and VeSte 7 seats. The following
candidates have been elected as members of the Student Council
2015/2016: Wiard Ligterink and Frans
van Gemerden for CSF; Anne Walther,

Yufei Wang and Zekun Dai for S&I;
Nick van Nispen, Marieke Kil, Lois van
der Molen, Teun Fiers, Jay van Lunteren, Wilco Muller and Nany Engelhardt
–due to the fact that previous qualified candidates stepped down – for
VeSte.
Green Office is recruiting!
We are looking for a poster designer
and a bike project coordinator. Would
you like to join our team, get hands-on
experience, make more sustainable
Wageningen UR happen and earn
Green Office golden certificate? Deadline application: 7 June. Check our vacancies at www.greenofficewageningen.nl
Kunstgalerie The True Limpet
Elke maand een tentoonstelling met
schilderkunst, beeldhouwkunst, grafische vormgeving, fotografie, toegepaste vormgeving en meer. Zaterdag
a.s, 14.00 uur de opening van werken
op papier ‘Het Holografisch Universum’ in ’t bijzijn van de kunstenaar
Karim Muhyaddin, geboren en opgegroeid in Mesopotamië, Irak. Weten-
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schap, met name concepten verbonden met holografie, kwantumfysica,
multidimensionale wereld en
snaartheorie, opende voor de kunstenaar nieuwe werelden, die hij probeert te verbinden met sociale wetenschappen en filosofie. Locatie: Herenstraat 11, Wageningen.
Haal meer uit je bacheloronderzoek:
Doe mee met de Student Research
Conference 2015
Wil jij je onderzoek laten publiceren
in een e-journal, presenteren op een
wetenschappelijke conferentie en één
van de hoofdprijzen van € 1500 winnen? Heb je recentelijk (minder dan
twee jaar gelden) je bacheloronderzoek afgerond, of verwacht je dit voor
6 juli te doen? Schrijf je dan in: www.
studentresearchconference.nl

agenda
Zaterdagen 14.00-18.00

OPEN INLOOP FABLAB
Gedurende de maand juni kunnen studenten en medewerkers elke zaterdagmiddag inspiratie en ervaring opdoen
met 3D-technologie. Print of lasersnij
je idee in 3D. Locatie: Starthub van
WageningenUR, Tritongebouw (gebouw 119)
WWW.FABLABWAG.NL

Donderdag 4 juni t/m woensdag 17
juni

FILMS VOOR STUDENTEN
De film Frank is een biografische satire over een talentloze singer-songwriter en een excentrieke geniale bandleider met een hoofd van papier-maché. Timbuktu is een actueel drama
over het veranderende sociale leven
als fundamentalisten de stad overnemen en absurde veroordelingen uitspreken. Loin des Hommes: een humanistische western over een leraar die
vlak voor de Algerijnse oorlog een
moordenaar moet afleveren bij de
rechtbank.
WWW.MOVIE-W.NL

zaterdag, 6 juni, 11.00

zondag 14 juni, 16.30

WEDSTRIJD PIONNENPROEF
MENVERENIGING DE
PAARDENGROEP

LAAT JE HOREN

Menners met paard en wagen moeten
zo snel mogelijk een parcours afleggen zonder de pionnen omver te werpen. Verschillende aanspanningen van
de Stal den Broecke (Bennekom) doen
mee. Met een eigen aanspanning meedoen is ook mogelijk. Aanmelden: depaardengroep@gmail.com. Locatie:
weiland aan de Rijnsteeg, vlakbij de
Wageningse wijk Noordwest
WWW.DEPAARDENGROEP.NL

zaterdag 6 juni, 22.00-03.00

SHOUT HOMO TOP 50-FEEST
De Homo Top 50 wordt samengesteld
door jou! Ben je grote fan van Lady
Gaga of hoor je toch liever Euphoria
van Loreen of een heel ander liedje?
Vul dan je top 10 in op www.shoutwageningen.nl/top45 en wie weet, hoor
je jouw nummer de 6de terug!
Locatie: Wilde Wereld, Burgtstraat 1
WWW.SHOUTWAGENINGEN.NL

Wednesday 10 June, 12.30-13.30

CAKES FOR NEPAL
Support people in Nepal and have a
yummy cake! Green Office will sell
home-baked cakes to collect money
for people affected by an earthquake
in Nepal. You are welcome to pass-by
our stand in front of the Forum
canteen at Student Cooking Corner,
during lunch break.

Kom meespelen of luisteren naar de
maandelijkse jazz jamsessies in Café
de Zaaier. Elke 2de zondag van de
maand verzamelen we een grote groep
muzikanten om “jazz standards” te
spelen maar ook om te improviseren,
funk, bossa, etc.
INFO: WWW.JAZZINWAGENINGEN.NL
EMAIL: JAMSESSIE@JAZZINWAGENINGEN.NL

Monday 15 June, 13.00

WAYS TO GLOBAL CO2 REDUCTION
Renowned experts in the field of law,
economics and policy discuss the options and barriers for the reduction of
CO2. How do we go beyond the current tragedy of the commons situation? What is the role of the law? How
do we adequately address climate
change on a global level?
HTTP://STICHTINGRUW.NL/

Monday 15 June, 19.30

THIS CHANGES EVERYTHING:
BLOCKADIA IN THE NETHERLANDS
The environmental movement has to
become broader and more diverse to
make the impact we need, according
to Naomi Klein. Stichting RUW invites,
together with boerengroep, Aktief
Slip, Fossil Free Wageningen and the
LAW group these new environmental
organizations from throughout the Netherlands to discuss their achievements, ambitions and intend to find a
role for Wageningen involvement.
Venue: Forum, C222

Wednesday 10 June, 18.30-22.30

TEAR-DOWN WORKSHOP
Do you want to learn how to handle
your smartphones and laptops in a
sustainable fashion? Are you curious
what’s inside those electronic devices? Green Office and the organisation
Duneworks will give information as
well as the IT-department of the WUR
with tips on how to extend the life
time of your IT-device. Venue: Forum
V031/034.
E-mail greenoffice@wur.nl.

Te huur Javastraat
Wil jij wonen op deze toplocatie?
Zie het aanbod op

www.idealis.nl
resource-idealis 150601 NL2.indd 1

colofon

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

Resource is het magazine en de website voor
studenten en medewerkers van Wageningen
UR. Resource magazine verschijnt
tweewekelijks op donderdag.
Redactieadres
Akkermaalsbos 14, 6708 WB Wageningen
(Nexus, gebouw 117, bode 31).
Postbus 409 6700 AK Wageningen.
Secretariaat: Thea Kuijpers,
resource@wur.nl, 0317 484020
Website: www.resource-online.nl.
ISSN 1389-7756
Redactie
• Edwin van Laar (hoofdredacteur)
edwin.vanlaar@wur.nl, 0317 482997
• Roelof Kleis (ecologie, sociale
wetenschappen, economie)
roelof.kleis@wur.nl, 0317 481721
• Koen Guiking (webredacteur)
koen.guiking@wur.nl, 0317 488190
• Linda van der Nat (studenten, onderwijs)
linda.vandernat@wur.nl, 0317 481725
• Rob Ramaker (voeding, visserij)
rob.ramaker@wur.nl, 0317 481709
• Albert Sikkema (plant, dier, organisatie)
albert.sikkema@wur.nl, 0317 481724
Freelance auteurs
Romy Appelman, Jeroen Bok, Alexandra
Branderhorst, ir. Yvonne de Hilster, Milou van
der Horst, Amy Jansen, Nicole Janssen, Iris
Keizer, Jan-Willem Kortlever, Sander de
Kraker, Carina Nieuwenweg, ir. Rik Nijland,
Kim Peterse, Camilla Ponte, Simone
Rijlaarsdam, Mary Shrestha, Paul Thung,
ir. Joris Tielens, Hoger Onderwijs Persbureau
Vormgeving en opmaak
Geert-Jan Bruins
Fotografie
Guy Ackermans, Sven Menschel,
Aart-Jan van de Glind
Illustraties
Esther Brouwer, Guido de Groot,
Studio Lakmoes, Kim Peterse,
Henk van Ruitenbeek, Pascal Tieman
Vertaling
Clare McGregor, Susie Day, Clare Wilkinson
Druk
Tuijtel, Hardinxveld-Giessendam
Redactieraad
ir. Martijn de Groot (voorzitter), prof. Anton
Haverkort, ir. Tia Hermans, ir. Marianne
Heselmans, dr. ir. Patrick Jansen, Anneloes
Reinders, Simone Ritzer, dr. Margit van
Wessel. redactieraad.resource@wur.nl
Abonnement
Een abonnement op het magazine kost €58
(buitenland €131,50) per academisch jaar.
Opzeggen voor 1 augustus.
Advertenties
Extern: Bureau van Vliet, 023 5714745,
m.dewit@bureauvanvliet.com
Intern: Thea Kuijpers, resource@wur.nl,
0317 484020

Promotie of inauguratie??
Colors heeft voor u alle mogelijkheden
om uw receptie/diner/feest tot een succes te maken. Kijk op onze site of neem
contact op met Colors.

Uitgever
Marc Lamers, Corporate Communications &
Marketing Wageningen UR

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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>>TYPICAL DUTCH

Fusion football
Before leaving Italy, I already knew I was going to join a local football team in the Netherlands.
During the AID I was advised to join the University team, GVC Wageningen. When I entered the
dressing room for the first time I immediately noticed that this team mirrors the University: more
or less half the team is Dutch, while the other half is from all over the world (Spain, Brazil, Ecuador, Poland, China, Germany and Italy).

The coach and training staff, on the other hand, are typically Dutch. Their style of football is quite
different from the Italian style. For example the trainings here focus more on individual
technique and on passing skills, much like the tikitaka of FC Barcelona. The Italian tactic and
training style, on the other hand, focuses more on the defence, the famous catenaccio. These
differences can also be noticed during matches, on Saturdays, where GVC Wageningen has built a
reputation among local football teams for playing a unique blend of tikinaccio – a mix between
tikitaka and catenaccio.
Besides the way the game is played, I also found some other interesting differences from Italian
football. For instance, most of the games are played on synthetic fields, there is a bit more fair play
and – this I found the funniest – the ‘third half’ is very important to the players. We played against
some teams that would sit outside the dressing room after the match, drinking beers and playing
very loud music. Techno and hardcore, most of the time. Francesco Di Martino Comaschi, recent
Wageningen University graduate

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.

VOETBALVERSCHILLEN
Het Wageningse voetbalteam waar Francesco Di
Martino in speelde,
weerspiegelde de universiteit: voor de helft Nederlandse spelers en
voor de helft internationale studenten. Dat leidde tot een mix aan speelstijlen. Maar ook buiten
het veld gaat het er in
Nederland anders aan
toe dan in Italië, zegt
Franscesco. Het viel hem
vooral op hoeveel belang
de tegenstanders, Nederlandse teams, hechtten
aan de ‘derde helft’: na
de wedstrijd voor de
kleedkamer zitten, bier
drinken en techno luisteren.

