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>> BJORN + DETECTIVES
Bjorn Berendsen, onderzoeker antibiotica bij Rikilt

‘Creepy bijna, alsof je er zelf bij bent.’
Schrik niet, Bjorn Berendsen is springlevend. Maar de foto
geeft wel precies weer wat hij doet: detectives schrijven.
Who-dunnits rondom speurder Tellink, een ‘beetje een braaf
mannetje, die keurig volgens de regeltjes werkt’. Maar het
draait dan ook niet om Tellink. Het gaat om de plot. Ook voor
Berendsen zelf. ‘Het bedenken van de plot en de spanning
die ik ervaar bij het schrijven van de spannende passages.’
Deel één, Tussen tien en twaalf, ligt al in de boekhandel.
Deel twee komt eraan. RK / Foto: Maarten Klaassen
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Al een tijdje ligt de FOS op tafel, de financiële vergoeding voor (onder meer) studenten die een jaartje bestuur doen voor bijvoorbeeld de studentenvereniging of
sportstichting Thymos. De studentenraad heeft nu het voorstel van de raad van
bestuur naar de prullenbak gebonjourd. 320 eurootjes per maand bood de universiteit voor studenten die hun studie tijdelijk stilleggen om zich te wijden aan
bestuurstaken. Veel te weinig, vond de raad, die 572 euro eist én een vergoeding
voor het collegegeld. Misschien start de universiteit nu een geschilprocedure.
Het is een ongebruikelijke stap, maar stiekem hoop ik erop. Wat mij betreft mag
het best een beetje knetteren. Zelfs nu een conflict in de lucht hangt, wil de studentenraad het liefst praten, praten, praten. Vooral geen al te grote woorden,
want ‘we willen het proces niet frustreren’. Heel pragmatisch hoor, maar wel een
beetje saai. Ik zie het zo: als de studentenraad wil afrekenen met haar niet-sexy
imago, moet ze voor wat vuurwerk zorgen. Tussen de lakens wil je toch ook niet
alleen maar praten, praten, praten?
Linda van der Nat

>> Auto als metafoor voor een bacterie | p.12
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STUDENTEN KIEZEN VOOR ZIGGO
• 83 procent akkoord, maar
grote verschillen per complex.
• Droevendaal en Oude
Bennekomseweg worden
afgesloten.

83 procent van de Idealisbewoners
wil volgend jaar internet en televisie van Ziggo. Dit blijkt uit de enquête over de overstap naar een
nieuwe internetprovider die de studentenhuisvester hield onder de
huurders. De enquête is door 68
procent ingevuld, dat is genoeg
voor Idealis om de veranderingen
door te voeren, aldus Idealiswoordvoerder Corina van Dijk.
Momenteel krijgen de studenten internet via het WUR-netwerk
en televisie via UPC. Deze contrac-

ten lopen aan het eind van dit jaar
af. Idealis had een deal gesloten
met internetprovider Ziggo, maar
wilde huurders de kans bieden om
over deze deal te stemmen. Wanneer studenten van een complex of
individuele woning het aanbod
naast zich neerleggen, worden ze
per 1 januari afgesloten van tv en
internet. Zij zullen dan zelf voor een
alternatief moeten zorgen, waarbij
geen gebruikgemaakt kan worden
van de bestaande bekabeling van
Idealis.
Elf Idealiscomplexen zullen niet
overstappen naar Ziggo. De bewoners van deze complexen, vaak wat
kleinschaliger studentenwoningen
zoals de Ben van Londenstraat en
de Walstraat, zitten nu ook niet op
het WUR-netwerk en hebben al een
eigen internetabonnement, aldus

Van Dijk. ‘Zij willen dit ook zelf blijven regelen. Dat hadden we wel verwacht.’ Alleen de bewoners van de
Oude Bennekomseweg (8 huurders)
en Droevendaal (198 huurders) willen het WUR-netwerk niet omruilen

voor het Ziggo-pakket. Zij worden
tegen het eind van het jaar afgesloten. Corina: ‘We gaan nu met hen
in gesprek over hun wensen en de
mogelijkheden. Daar hebben ze
vast over nagedacht.’ LvdN

ZIGGO PAKKET

GEEN ZIGGOPAKKET

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Ben van Londenstraat
(63% tegen)
• Burgstraat
• Oude Bennekomseweg
• Herenstraat 14
• Boterstraat
• Droevendaalsesteeg (72% tegen)
• Pedelgebouw
• Salvogebouw
• Kloostersteeg
• Vijzelstraat
• Walstraat (98% tegen)

Asserpark (87% voor)
Binnenveld (88% voor)
Bornsesteeg (79% voor)
Boomgaarden (97% voor)
Dijkgraaf (88% voor)
Haarweg (92% voor)
Hoevestein (85% voor)
Marijkeweg (94% voor)
Nobelweg (100% voor)
Oude Eekmolenweg
(100% voor)
• Rijnveste (88%)

MARIEN ONDERZOEK IN ZEELAND AAN ZIJDEN DRAADJE
• Imares afslanken of sluiten.
• ‘NIOZ en Imares zijn niet
elkaars reddingsboei’.

Over een maand besluit Wageningen UR of Imares in het Zeeuwse
Yerseke moet sluiten of in afgeslankte vorm verdergaat. Dat meldt
directeur Martin Scholten van de
Animal Sciences Group. Het regiogebonden onderzoek is nog maar
een fractie van wat het was.
Het verliesgevende onderzoeksinstituut Imares, met vestigingen in
Yerseke, IJmuiden, Den Helder en
Texel, is bezig met het opstellen van
een herstelplan. Belangrijk onderdeel daarvan is de positie van de vestiging in Yerseke. Daar vond de afgelopen jaren niet alleen schelpdieronderzoek plaats, maar ook programma’s op het gebied van aquacultuur (Zeeuwse tong) en
kustverdediging (Building with Nature). Maar nu deze onderzoeksprogramma’s geen vervolg hebben gekregen, is er onvoldoende regio-gebonden werk voor de 32 medewerRESOURCE — 18 juni 2015

kers in Yerseke.
Daarom verkent Scholten het
toekomstperspectief van de vestiging in Yerseke. Het grootste deel
van het onderzoek zou ook vanuit
Den Helder of Wageningen kunnen
worden gedaan, stelt hij. Daar staat
tegenover dat de provincie Zeeland
het instituut graag in de provincie
wil houden. Een commissie inventariseert voor de provincie wie in het
instituut zou willen investeren. ‘Zowel Rijkswaterstaat als het ministerie van EZ zeggen: voor ons hoef je
niet in Zeeland te blijven voor dit
onderzoek. Alleen de schelpdiersector geeft aan belang te hechten aan
een vestiging in Yerseke.’
Net als Imares kampt ook het
naastgelegen Nederlands Instituut
voor Onderzoek der Zee (NIOZ) met
financiële problemen. Daarom is
ook gekeken om Imares en NIOZ in
afgeslankte vorm in een Zeeuws
kenniscentrum onder te brengen,
samen met de hogeschool Zeeland.
In deze variant zouden er zo’n twintig Imares-onderzoekers aan de slag
blijven. Deze optie lijkt geen haalbare kaart, schat Scholten in, omdat

de regionale kennisvraag te gering
is en de provincie geen financiële
steun kan bieden. Bovendien levert
samenwonen met het NIOZ te weinig kostenbesparing op. ‘NIOZ en
Imares zijn niet elkaars reddingsboei’, zegt Scholten. Ook de NWO,
werkgever van het NIOZ, besluit
binnenkort over de vestiging in Zeeland.
Op basis van de toezegging van
de Zeeuwse schelpdiersector, de
wettelijke onderzoektaken voor

mosselen en oesters en regionaal
Rijkswaterstaat-onderzoek zou een
centrum met 12 a 14 Imares-onderzoekers haalbaar kunnen zijn, zegt
Scholten. Dus hij staat voor de keuze om Imares in Yerseke te sluiten
of door te gaan met een dozijn medewerkers. ‘Als je strikt bedrijfsmatig kijkt, zeg ik: sluiten. Maar uit het
oogpunt van sectorbinding, regiobinding en goed werkgeverschap is
er iets voor te zeggen om toch door
te gaan in Yerseke.’ AS
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ESG BLIJFT IN ATLAS
• Verhuizing naar Gaia en
Lumen is te duur.
• Invoering ‘nieuwe
werken’ ook van de baan.

De verhuizing van ESG van Atlas naar Lumen en Gaia is afgeblazen. De plannen zijn financieel op dit moment niet
haalbaar. Het plan ‘Herhuisvesting Atlas’ hangt al driekwart jaar boven de markt. De
ESG directie wil meer synergie
door alle medewerkers op één

plek onder te brengen. Nu zijn
ze verdeeld over de gebouwen
Atlas, Gaia en Lumen. Die hergroepering moet ook huisvestingskosten omlaag brengen.
Het voorstel om de verhuizing te laten subsidiëren door
Wageningen UR, is door de
Raad van Bestuur afgewezen.
‘Wij zien nu onvoldoende investeringsruimte om de plannen te realiseren’, licht ESGwoordvoerder Simon de Ridder toe. De plannen gaan
daarom voorlopig de ijskast
in. ‘Mogelijk dat er op kleine-

re schaal nog wel wat bewegingen zijn.’
Projectleider herhuisvesting Lodewijk Stuyt van Alterra vindt het jammer dat de
verhuizing niet doorgaat. ‘We
hebben er veel tijd in geïnvesteerd en dachten dat we het
goed konden combineren met
de invoering van ‘het nieuwe
werken.’ Het afblazen brengt
volgens De Ridder rust in de
organisatie. ‘Veel collega’s waren er druk mee bezig. Waar
kom ik terecht en met wie?
Dat brengt onrust.’ RK

kort
>> OPENBAAR VERVOER

>> STUDENTENRAAD

Dat schrijft het Wageningse college in een brief
aan de gemeenteraad. Eerder werd bekendgemaakt
dat de bus ’s avonds en in het weekeinde de campus niet aan doet. Voortschrijdend inzicht heeft
vervoerder Syntus en de provincie doen besluiten
de regeling aan te passen. Lijn 84 rijdt tot half elf
’s avonds twee keer per uur over de campus. Daarna is de campus nog twee keer per uur bereikbaar
via lijn 88 die over de Nijenoord Allee rijdt. Deze
bus stopt op de haltes Droevendaalsestee en Bornsesteeg. In het weekeinde rijden er geen bussen
over de campus. Lijn 88 rijdt dan wel. De nieuwe
busdienst gaat op maandag 24 augustus in. RK

De studentenraad heeft het voorstel van de universiteit afgekeurd wat betreft de financiële compensatie voor studenten die een bestuursjaar doen
(FOS). De RvB biedt studenten die hun studie
tijdelijk stilleggen om zich aan bestuurstaken te
wijden, een vergoeding van 320 euro per maand.
Volgens de studentenraad is dat niet genoeg om de
kosten te dekken van de vertraging die besturende
studenten oplopen. Zij vrezen dat een bestuursjaar
iets voor de elite wordt en eisten een compensatie
van minstens 572 euro. Dit bedrag hebben ze inmiddels al naar beneden bijgesteld. De studentenraad heeft instemmingsrecht op de hoogte van de
FOS. De universiteit kan nu een geschilprocedure
starten. LvdN

Bus toch ‘s avonds over campus

Kogel niet door de kerk

>> RESOURCE

Magazine gebruikt in campagne
Uitzendbureau Tempo-Team uit Wageningen heeft
Resource-magazine gebruikt als reclamemateriaal.
Hoe groot de oplage is, is niet bekend. Rondgang
op de campus leert dat honderden medewerkers
het nepblad hebben ontvangen. Het uitzendbureau
erkent zelf in de colofon dat het campagnemateriaal is afgeleid van ‘het interne magazine van Wageningen UR’. Volgens hoofdredacteur Edwin van
Laar wringt daar nou juist de schoen. ‘Resource is
een onafhankelijk medium. In dit geval wordt een
loopje genomen met die onafhankelijkheid door
het als reclame-uiting te gebruiken.’ Van Laar
neemt dan ook met klem afstand van deze uitgave.
‘Wij zullen vandaag aan heel veel mensen moeten
uitleggen dat we hier niets mee te maken hebben.
Het schaadt ons imago.’ De hoofdredacteur beraadt
zich nog op eventuele stappen. GJB

©OLUMN|STIJN
Mannenquotum
Ik pleit voor een hard minimumpercentage
mannen op hoge academische functies.
Of ik bang ben voor een vrouwenvloedgolf
nu Louise Fresco aan het roer staat? Welnee.
Nederland is een dieptepunt als het gaat om
vrouwelijke hoogleraren en binnen dat land
bungelt Wageningen onderaan. Ook dit jaar
gingen de meeste Wageningse Vidi- en Vicibeurzen weer gewoon naar mannen. Praktisch
zal een mannenquotum niets veranderen.
Het gaat om het principe.
Mannen hebben karaktereigenschappen die
belangrijk zijn voor de wetenschap. Zoals egoïsme, narcisme en dominantie. Sorry dat ik
het zeg, maar vrouwen schieten daarin toch
wel een beetje tekort. Zo ben ik tijdens een
experiment veelvuldig geadviseerd door een
vrouwelijke postdoc. Echt, ze heeft niet eens
een coauteurschap gesuggereerd. Ook vragen
vrouwelijke collega’s veel vaker hoe het met
me gaat en nemen ze de tijd om een eerlijk
antwoord af te wachten.
Zonde. Sterker, het is een regelrechte spilzucht van onderzoeksgeld; die tijd hadden ze
ook kunnen gebruiken om eigen publicaties
te schrijven. En dan heb ik nog niets gezegd
over al die zorgen om pijntjes bij de kinderen.
Mannen daarentegen zijn een stuk gedisciplineerder. Die vertellen ’s ochtends dat ze weer
gaan overwerken. ‘Dat scheelt, want dan kom
ik later thuis en hoef ik de jongens niet naar
bed te brengen.’ Kijk, daar heeft de wetenschap wat aan.
Met een mannenquotum doen we recht aan
deze mannelijke vaardigheden, mochten ze
onverhoopt ooit in de verdrukking komen.
Natuurlijk, vrouwen zijn soms ook wel handig
in de wetenschap. Dus een vrouwenquotum
voeren we ook maar meteen in.
(Stijn heeft inmiddels op zijn
eigen column gereageerd:
kijk op zijn facebookpagina)

Stijn van Gils (28) doet
promotieonderzoek naar
ecosysteemdiensten in de
landbouw. Maandelijks
beschrijft hij zijn
worsteling met het
systeem wetenschap.
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• Na ruim 40 jaar met pensioen.
• Persoonlijk contact blijft belangrijk.

Meer studenten uit het Midden-Oosten, NoordAmerika en Afrika. Zo ziet de Wageningse campus er in de toekomst uit, wat Rien Bor betreft.
Hij neemt deze week afscheid als internationale
studentenwerver.
Ruim veertig jaar heeft Rien Bor er bij Wageningen UR op zitten als hij 17 juni met pensioen
gaat, waarvan de laatste vijftien jaar als recruiter
van buitenlandse studenten. In die tijd heeft hij
het Wageningse studentenlandschap grondig
zien veranderen: van een handjevol internationale studenten naar ruim tweeduizend in 2014. In
totaal 107 verschillende nationaliteiten.
Dat Wageningen zo populair is onder buitenlandse studenten uit alle delen van de wereld, is
vooral aan Rien Bor te danken. Hij ontwikkelde
een eigen wervingssysteem, waarbij internationale alumni die Wageningen een warm hart toedragen, in hun thuisland optreden als representatives
van Wageningen University en op onderwijsbeurzen staan, ambassades bezoeken en presentaties
houden op universiteiten. Voor elke student die,
zonder Nederlands scholarship, naar Wageningen komt, krijgen zij betaald. ‘Ik begon met vijf
Chinese alumni, vier uit India, een Indonesische
en een uit Taiwan. Inmiddels werk ik met zo’n 2025 representatives die samen 50-60 landen beslaan. Alumni die ik allemaal persoonlijk ken en
waar ik regelmatig contact mee heb.’ Jaarlijks
brengen zij honderden zelf-betalende studenten
aan.
Bor zoekt zelf naar geschikte alumni. Hij werft
onder studenten die in het laatste jaar van hun
master zitten. ‘Het moeten bevlogen types zijn,
met een bepaalde drive. En ze moeten een licht
commerciële instelling hebben, want ik wil dat ze
op actieve wijze Wageningen onder de aandacht
brengen.’ Doorgaans werken de alumni jaren
achtereen voor Bor: ‘Eentje zelfs al sinds 2002,
die is bijna familie voor me. Ik ken vaak ook de
ouders van de representatives, hun broers en zussen. Ik ben zelfs eens op een huwelijk geweest.
Inmiddels heb ik gruwelijk veel internationale
contacten.’
Het Bor-systeem is uniek in Nederland. De
meeste universiteiten werken onder de vlag van
Nuffic, expertisecentrum voor internationalisering in het onderwijs, of met commerciële makeRESOURCE — 18 juni 2015

laars. ‘Andere universiteiten
vinden het een geweldig systeem waarmee ik werk, maar
het komt bij hen niet van de
grond. Die staan nog op een
onderwijsbeurs met zeven
universiteitsmedewerkers,
omdat elke faculteit iets anders wil. Ik heb dankzij de representatives jarenlang alles
alleen kunnen doen. Wanneer een representative zijn
werk goed doet, hoef ik niet
meer naar dat land toe en
kan ik me richten op nieuwe
markten. Ik ben bijvoorbeeld
al jaren niet meer in ZuidAmerika geweest, omdat we
daar een heel goede representative hebben. Datzelfde
geldt voor meer gebieden in
de wereld.’
Zo ging zijn laatste reis
naar Saoedi Arabië. ‘In het Midden-Oosten, met
name in Saoedi-Arabië, zitten veel nieuwe kansen
voor instroom. Regeringen daar krijgen door dat,
wanneer ze studenten naar het buitenland sturen, hun vooropleiding wel van enige kwaliteit
moet zijn. Dus zij zijn nu bezig hun eigen niveau
op te krikken. Het is wel zo dat het daar politiek
onrustig is, wat het aantal studenten zou kunnen
dempen.’
Bor is een groot voorstander van diversiteit in
de collegezaal. Daarom vindt hij het jammer dat
het aantal Noord-Amerikaanse en Afrikaanse studenten te wensen overlaat. ‘Amerikaanse studenten willen niet weg uit eigen land, Afrikaanse studenten hebben er vaak het geld niet voor. Zeker
niet nu het aantal scholarships is afgenomen.
Mijn opvolger gaat in elk geval kijken of het aantal Amerikaanse studenten dat naar Wageningen
komt, aangejaagd kan worden. En ik wil een representative in Zuid-Afrika.’
Heeft Wageningen wel plek voor nog meer
studenten? Bor: ‘We kunnen zeker nog groeien,
we hebben een ruime campus. We zullen ook
groeien, in de rankings staan we steevast in de
top. Maar je moet wel de verhouding Nederlandse studenten vs. buitenlandse studenten in de gaten houden en zorgen dat er niet een bevolkingsgroep gaat overheersen. Dat maakt Wageningen
onaantrekkelijker voor andere internationale studenten.’

FOTO: GUY ACKERMANS

RIEN BOR VOORSPELT
NIEUWE GROEPEN
BUITENLANDSE STUDENTEN

Voor internationale werving ligt de toekomst
in de online-marketing. ‘Maar het gaat uiteindelijk om persoonlijk contact. Veel universiteiten,
waaronder Wageningen, gaan over op het onlinewerven, en dat is ook een belangrijk marketinginstrument. Wat mij betreft zit daar nog een stap
voor, maar misschien is dat wel ouderwets.’
LvdN

RIEN BOR
1974-1979
afdeling Studentenzaken
1979-2000
afdeling Voorlichting en PR
- wetenschapscommunicatie
- woordvoerder Raad van Bestuur
2000-2015
marketing internationaal onderwijs
- 2004 oprichter van het Holland Education
Consortium; een samenwerkingsverband op het
gebied van de marketing van het internationale
onderwijs tussen 4 wo- en 4 hbo-instellingen.
- 2010 initiatiefnemer en eerste voorzitter van het
Dutch Higher Education Network for International
Marketing; een beroepsvereniging waar alle
universiteiten in Nederland en alle hboinstellingen die internationaal actief zijn lid van
zijn en vier keer per jaar elkaar informeren,
afstemmen en ervaringen delen.
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VISITATIECOMMISSIES LOVEND OVER WAGENINGSE ONDERZOEK
• Eerste beoordelingen positief.
• Nog twee uitslagen onderweg.

De internationale visitatiecommissies die deze maand de Wageningse
onderzoekscholen beoordelen, zijn
onder de indruk. Het Wageningse
PhD-programma is erg goed en
uniek in de wereld, stellen meerdere commissies in hun mondelinge
presentatie. Drie commissies hebben inmiddels de onderzoekscholen Production Ecology and Resource Conservation (PERC), Experimental Plant Sciences (EPS) en Wageningen School of Social Sciences
(WASS) beoordeeld. De voedingsschool VLAG en WIAS, de onderzoekschool voor dierwetenschappen, volgen komende week. De zesde Wageningse onderzoekschool,
Sense, is vorig jaar al beoordeeld.
Vooral de onderzoekschool
PERC, waarin planten- en milieuon-

TWEEDEHANDS
TOGA

Wie? Arjan de Visser
Wat? Doneerde 500 euro
aan het Anne van der Ban
fonds, voor studenten uit
ontwikkelingslanden.
Waarom? De kersverse
persoonlijk hoogleraar
kocht de toga van wijlen
Rommert Politiek, die had
vastgelegd dat de koper
een bedrag moest
schenken aan dit fonds.

derzoekers samenwerken, kreeg lovende woorden van de commissie.
‘This is the most exceptional school
we have ever seen’, stelde commissievoorzitter Volkmar Wolters. Alle
leerstoelgroepen binnen PERC zijn
excellent of zeer goed, stelde Wolters. De commissies beoordelen het
Wageningse onderzoek op wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke relevantie en levensvatbaarheid. Daarvoor krijgen ze, voorafgaand aan hun bezoek, de zelfevaluatie van de onderzoekschool. Aan de
hand van dit pak papier spreken ze
gedurende drie of vier dagen met de
directeur, hoogleraren en promovendi.
De commissie die de school EPS
beoordeelde, was wat kribbig tijdens
de presentatie, omdat de zelfevaluatie laat was opgestuurd en ze te weinig tijd hadden gehad om alle vraagpunten uit te diepen. Bovendien
kondigde deze commissie aan dat
de leerstoelgroepen strenger wor-

‘Ik ben op 1 maart benoemd tot persoonlijk
hoogleraar en ging bij een bedrijfje langs
waar ze nieuwe toga’s maken. Daar hingen
ook een paar tweedehands. Toen ik eentje
daarvan had uitgekozen, hoorde ik dat de
toga van Politiek is geweest en dat hij
had afgesproken dat de koper een zelf te
bepalen bedrag moest geven aan het
Anne van der Ban-fonds. Ik heb 500 euro
gegeven.’

den beoordeeld. Vijf jaar geleden
kregen veel EPS-groepen het predicaat ‘excellent’. Dit keer gaat de
meetlat omhoog, kondigde commissievoorzitter Peter van Tienderen
aan. Deze zomer komt hun rapport,
waarin ook het oordeel per leerstoelgroep staat.
Duidelijk is wel dat de onderzoekproductiviteit en –kwaliteit van
vrijwel alle Wageningse leerstoelgroepen de afgelopen jaren is toegenomen. Zo ook bij de sociale wetenschappen in de onderzoekschool
WASS, die volgens de commissie een
unieke positie inneemt op deze life
science universiteit. Door die betere
prestaties deelde de commissie in
40 procent van de oordelen het predicaat ‘excellent’ uit. Deze commissie maakte zich wel zorgen over de
levensvatbaarheid van enkele kleine
onderzoeksgroepen op de Leeuwenborch en de wisselende kwaliteit van
de PhD-begeleiding.
Kritiek is nodig om de onder-

‘This is the most exceptional school
we have ever seen’, aldus commissievoorzitter Volkmar Wolters over
de onderzoekschool PERC.

zoekscholen nog beter te maken,
stelden rector Arthur Mol en dean
Johan van Arendonk in hun dankwoord aan de commissies. Vast kritiekpunt van de merendeels buitenlandse commissieleden is altijd de
complexe organisatie van het Wageningse onderzoek. ‘We weten niet of
jullie zo succesvol zijn dankzij of ondanks de complexe organisatie’, zei
voorzitter Wolters. AS

FIGUREITOUT

Wat kost een nieuwe?
‘Meer dan duizend euro, daar stond ik van
te kijken. Ik heb de helft betaald, plus de
vermaakkosten, want Politiek was ruim
twee meter lang en ik ben 1.89, dus hij
moest wat korter. Bovendien is het sluitwerk
verbeterd, de haakjes zijn vervangen door
knoopjes. Hij past nu goed. Ik heb ‘m vorige
week aangehad bij mijn eerste promotie
als hoogleraar.’
Hoe voelt het, in de voetsporen van
Politiek?
‘Ik kende hem niet, hij bleek een bekende
fokkerijhoogleraar te zijn. Ik vind het wel
mooi om zo’n oude toga uit de jaren zestig
te dragen. Beter eentje hergebruiken dan
een nieuwe kopen. Enige nadeel: hij is van
zware wol, hij is erg warm in de zomer.’ AS

In FTEs, eind 2014 Bron: HRM, Wageningen UR

Illustratie Studio Lakmoes

18 juni 2015 — RESOURCE

8 >> wetenschap
RUERD RUBEN TERUG IN WAGENINGEN:

‘VOEDSELZEKERHEID GAAT
NIET ALLEEN OM PRODUCTIE’
Ontwikkelingseconoom Ruerd Ruben(1954) is terug op zijn oude stek.
Ruim twee weken geleden is hij aangesteld als buitengewoon hoogleraar Impact analyse gericht op voedselzekerheid bij de leerstoelgroep
Ontwikkelingseconomie. Elf jaar
geleden verruilde Ruben De Wageningse universiteit voor die van Nijmegen. Uiteindelijk kwam hij via
het ministerie van Buitenlandse Zaken (directeur OIB) vorig jaar bij het
LEI terecht als programmaleider
van het internationale onderzoek.
Hij gaat zich als hoogleraar in Wageningen bezighouden met de ontwikkeling en evaluatie van methodes voor impact assessment.

Waarom eigenlijk weggegaan uit
politiek Den Haag?
Toezicht houden moet je niet al te
lang doen, je maakt er weinig
vrienden mee. En ik werd gevraagd
door het LEI. Het is erg leuk om
weer meer tijd aan coaching en
training van jongere onderzoekers
te besteden.
Wat zijn je plannen als
buitengewoon hoogleraar?
Het gaat om het meten van het effect van prikkels op het gedrag van
bedrijven, of van het beleid van
overheden op het gebied van voedselzekerheid. Wat werkt? Het gaat
bij voedselzekerheid niet alleen

om voedselproductie, maar om de
combinatie productie én consumptie. Wat mensen kopen van
hun geld kan even belangrijk zijn
als de snelheid waarin de bevolking groeit. Ook verwerking na de
oogst en de organisatie van de keten zijn belangrijk. Hetzelfde geldt
voor de contracten die boeren hebben met handelaren.
In Wageningen ligt nog steeds veel
nadruk op de productie en op de
techniek. Het gaat niet alleen om
technische mogelijkheden, maar
ook of die geaccepteerd en uitgevoerd kunnen worden. Je kan voedsel over de wereld verslepen omdat
het elders goedkoper verbouwd
kan worden. Maar willen we dat
ook en is het ook het efficiëntst
voor de wereld als geheel?’
Je gaat discussies organiseren?
Jazeker. Ik wil onderzoekers en
studenten uit verschillende hoeken met elkaar verbinden, maar er
mag ook best meer discussie komen in Wageningen. Tussen economen op micro- en macroniveau
en tussen ecologen, technici,
maatschappijwetenschappers,
voedingskundigen. Wat vinden we
van overheidssteun voor landbouwbeleid of van handelsakkoorden op gebied van landbouw? Wat
doen we met de vraag waarom er
minder armoede in de wereld is,
maar niet minder honger? Wageningers mogen zich duidelijker
uitspreken.

FOTO: MAGAZINE VICEVERSA

Je coördineert veel internationaal
onderzoek. Hoe gaat het daarmee?
Goed. In de afgelopen jaren heeft
het CDI (Centre for Development
Innovation)zich sterk ontwikkeld
en de relaties tussen universiteit
en DLO op dit gebied zijn goed.
Wel kan Wageningen nog meer
aan beleidsondersteuning voor
overheden en landbouworganisaRESOURCE — 18 juni 2015

ties in ontwikkelingslanden doen,
en iets minder focussen op individuele bedrijven. Ik coördineer een
WUR-breed programma over voedselzekerheid en voeding. De leerstoel werkt daarbij integrerend
tussen alle kenniseenheden. Daarnaast komen er grote programma’s aan. Op verzoek van de minister heb ik bijgedragen aan het recente partnerschap tussen Nederland en de Wereldbank over voedselzekerheid. En de CGIAR
(Consultative Group for International Agricultural Research) komt in
2017 met een nieuwe ronde. Om
daar aan mee te doen, wordt het
steeds belangrijker om de relevantie voor ontwikkeling aan te tonen.
Impact meten dus! JT

IN EEN NOTENDOP
Ruerd Ruben studeerde en promoveerde aan de VU en werkte aan
landbouwontwikkeling in Midden
Amerika. Bij terugkomst in Nederland begin jaren negentig ging hij
aan de slag bij de leerstoelgroep
ontwikkelingseconomie in Wageningen. Negen jaar geleden vertrok hij om hoogleraar ontwikkelingsstudies te worden in
Nijmegen. Uiteindelijk kwam hij
terecht in Den Haag om de ministers scherp te houden als directeur
van de inspectiedienst van Buitenlandse Zaken. Een jaar geleden
trad hij in dienst van het LEI en
per 1 juni als buitengewoon hoogleraar in Wageningen.

Ruerd Ruben is ook te
lezen op OneWorld:
www.oneworld.nl/auteur/
ruerd-ruben
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ECONOMISCH NUT VOLSTAAT NIET
ALS BASIS NATUURBEHEER
• Meeste soorten bijen hebben geen
waarde voor landbouw.
• Maar 2 procent van de bijen doet 80
procent van het werk.

‘Drijvende koeienstal in
Rotterdam is slecht idee’
Rotterdam wil een drijvend melkveebedrijf met veertig koeien plannen in het havengebied. Is dit
stadslandbouw? Het is vooral een
slecht idee, vindt Jan-Willem van
der Schans van het LEI.

FOTO: NICO VEREECKEN

De bestuiving van landbouwgewassen is
het werk van slechts een handjevol soorten bijen. De rest is economisch gezien
nutteloos. Als argument voor natuurbeheer is dus meer nodig dan economisch
nut. Dat betoogt een internationale groep
wetenschappers onder leiding van David
Kleijn, die binnenkort aantreedt als hoogleraar Plantenecologie en natuurbeheer in
Wageningen.
Bijen zijn belangrijk voor de bestuiving
van gewassen. Die natuurlijke dienst leveren bijen gratis, maar is van onschatbare
waarde. Kleijn en zijn groep rekende het
precies uit op basis van 90 studies op bijna
1400 veldjes met gewassen wereldwijd.
Wilde bijen dragen gemiddeld 3000 dollar
per hectare bij aan de opbrengst van een
gewas waarvoor bestuiving nodig is. Dat is
zelfs nog net iets meer dan de bijdrage van
honingbijen, die tot voor kort werden beschouwd als de belangrijkste bestuivers.
Op de onderzochte velden (met koolzaad, zonnebloemen, aardbeien, appels
en peren) werden 785 soorten bijen aangetroffen. Dat lijkt veel, maar is nog geen 13
procent van alle bekende bijensoorten in
de onderzochte gebieden. Slechts 2 procent van de aangetroffen soorten bleek
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verantwoordelijk voor 80 procent van de
bestuiving. Dat zijn dus, zeg maar, de echte werkbijen. Kleijn: ‘Enkele tientallen
soorten algemeen voorkomende wilde bijen domineren de gewasbestuiving. Zeldzame soorten dragen daar nauwelijks aan
bij.’
Uit economisch oogpunt zijn de meeste wilde bijen dus waardeloos. Daarmee
vervalt een belangrijk en veelgebruikt argument om dit deel van de diversiteit aan
wilde bijen te beschermen: hun nut als bestuiver van landbouwgewassen. Bestuiving alleen is volgens Kleijn een onvoldoende argument om natuur te beschermen. Daarvoor zijn ook andere, meer morele argumenten nodig. Daar komt bij dat
algemene soorten relatief makkelijk zijn
te beschermen. Een strook bloemen langs
de akker doet vaak al wonderen. Voor veel
zeldzamere soorten is dat onvoldoende.
Volgens Kleijn wordt door beleidsmakers en sommige biologen te veel de nadruk gelegd op de diensten die de natuur
levert. ‘Zeldzame soorten mogen dan economisch een minder relevante rol spelen
dan algemene soorten, maar dat betekent
niet dat bescherming ervan minder relevant is. Soortbescherming blijft onverminderd belangrijk. Het is net als in het voetbal: 99,9 procent van de voetballers is recreant. Die voetballen omdat ze het leuk
vinden. Dat plezier is niet direct in geld uit
te drukken. Profvoetballers leveren geld
op. Maar moet je het amateurvoetbal daarom afschaffen?’ RK

De floating farm is een initiatief
van Beladon, een ontwikkelingsmaatschappij voor duurzame
drijvende objecten, melkvee-innovatieorganisatie Courage en stadsboerderij ‘Uit je eigen stad’ uit
Rotterdam. Op het drijvende deel van het melkveebedrijf krijgen de koeien een ‘koeientuin’ van 900 vierkante meter ter beschikking, overkapt met een serreconstructie, meldt vakblad Boerderij. Aan land is een
uitloop van 4000 vierkante meter voorzien. Onder de
binnenruimte is ruimte voor mestopslag en verwerking
van de melk.
Het bedrijf streeft naar gesloten kringlopen. Zo moet
het voer in de ruimte onder de stal worden geproduceerd, met behulp van led-licht. Met zon- en windenergie wordt stroom opgewekt. De melk en de zuivelproducten zijn straks te koop op het bedrijf, maar ook bij
verkooppunten elders in Rotterdam. De initiatiefnemers willen met het project de koe en haar producten
dichter bij de stadsbewoners brengen.
De initiatiefnemers willen in het najaar beginnen met
de bouw. Wageningen UR is bij het plan betrokken,
meldt Boerderij. Maar dat is niet Jan-Willem van der
Schans, onderzoeker bij het LEI en het Amsterdam Institute of Advanced Metropolitan Solutions (AMS) en
promotor van stadslandbouw in Rotterdam. ‘Ik ben er
niet bij betrokken. Sterker nog, ik vind het een slecht
idee. Het geeft de indruk dat de stedelijke ontwikkeling
in Nederland zo uit de hand is gelopen dat we koeien
op pontons moeten zetten.’
Het project heeft een hoog gadget-gehalte, vindt Van
der Schans, om met gekke ideeën de krant te halen.
‘De werkelijke uitdaging voor stadslandbouw zit in het
verbinden van een gebied als Midden-Delfland, waar
serieus melkveehouderij wordt bedreven, met de stad,
zonder dat de stad dit groene gebied opslokt. Daarbij
wil je, kijkend naar de discussie over melkveehouderij,
dat de koeien gras eten en in de wei staan. En dan zouden we nu koeien op een ponton in de Maas zetten en
gaan voeren met ongedefinieerde spullen uit de Rotterdamse haven? Ik heb de gemeente geadviseerd om dit
niet te doen.’ AS

Rhodanthidium sticticum: Een voorbeeld van een bij met weinig economische waarde.
18 juni 2015 — RESOURCE
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BUURTTUIN ZORGT VOOR SOCIALE SAMENHANG
maar mondjesmaat te mengen, al
zag ze dat mensen hiervoor wel hun
best deden. ‘Beide groepen zijn hier
mee bezig, maar je moet er geen
wonderen van verwachten.’ RR

• Gemeenschappelijke
moestuinen zorgen voor meer
contact.
• Gemeentes zien ook allerlei
andere voordelen aan
buurtgroen.

Gemeenschappelijke moestuinen
vergroten de sociale cohesie in steden. Zelfs wanneer het verbouwen
van groente en fruit de drijfveer is,
doen tuiniers toch contacten op en
helpen elkaar. Dit concludeert promovendus Esther Veen in haar
proefschrift dat ze 15 juni verdedigde. Zij ondervroeg gebruikers van
zeven uiteenlopende gemeenschappelijke tuinen door heel Nederland.
De positieve effecten van buurttuinen worden al heel lang aangenomen, zegt Veen, maar zijn in Nederland nauwelijks onderzocht.
Desondanks stimuleren veel gemeentes de aanleg van dergelijke
tuinen. Utrecht voert vaak groene
ideeën uit die zijn bedacht door
groepjes buurtbewoners. Barbara

‘GESPREKKEN
OVER HET HEK’

Goke Pieters – oud-student International Land and Water Management

Rijpkema, projectleider bij de gemeente Utrecht: ‘Dat kunnen buurtmoestuinen zijn, maar ook geveltuintjes of bloembakken.’
Rijpkema ziet meer voordelen
van buurttuinen. ‘Het sociale aspect
is belangrijk. Mensen komen hun
huis uit en het creëert samenhang.’
Tuinen zorgen ook voor verkoeling
en maken wijken aantrekkelijker
zodat mensen er langer blijven wonen. Aangezien Utrecht alleen idee-

ën uitvoert waar de bewoners achterstaan, blijven de tuinen ook
mooier, zegt Rijpkema. Sociale controle voorkomt vernielingen en bewoners doen zelf het onderhoud.
Er zijn wel grenzen aan wat je
kan bereiken met een tuin, waarschuwt Veen. De groep tuiniers
heeft een relatief gelijke maatschappelijke status en achtergrond. In
één tuin ontdekte Veen twee heel
verschillende groepen. Deze bleken

FOODBATTLE ZORGT VOOR 40 PROCENT
MINDER VOEDSELVERSPILLING
• Vooral studenten wisten hun
voedselverspilling terug te
dringen.
• Aangeleerd zuinig gedrag lijkt
te blijven na de foodbattle.

Wageningers, onder wie veel studenten en medewerkers van Wageningen UR, verspilden 40 procent
minder voedsel tijdens de foodbattle. Deze wedstrijd stimuleerde in
maart 350 burgers uit 137 huishoudens 3 weken lang hun verspilling
bij te houden en te verminderen.
Deelnemende studenten verspilden gemiddeld zelfs 62 procent
minder, zegt Hilke Bos-Brouwers,
DLO-onderzoeker bij Food & BiobaRESOURCE — 18 juni 2015

sed Research. Voor de wedstrijd zou
dat neerkomen op 14 kilo per jaar,
tijdens de battle was dat nog maar
5,5 kilo. Hiermee staken ze boven
de burgers – 37 procent minder – en
medewerkers – 29 procent – uit.
Het onderstreept dat voedselverspilling met eenvoudige tips flink
kan worden teruggedrongen. Deelnemers werd bijvoorbeeld aangeraden een boodschappenlijstje te maken, voorraden te monitoren en
minder acht te slaan op de tenminste-houdbaar-tot- oftewel THT-datum.
De eerste tussenstand was even
schrikken voor Canan Ziylan, promovendus bij Food & Biobased Research. Ze bleek omgerekend 43 kilo voedsel per jaar te verspillen.

‘Heel erg’, zegt ze, ‘vooral omdat je
denkt dat het meevalt.’ In haar vuilnisbak belandden met name oud
brood en melk die over de datum
ging. Met scherper inkopen en het
omtoveren van oud brood in tosti’s
bracht ze het terug tot 13 kilo. Nu
haalt ze die score niet meer, vermoedt Ziylan, maar ze merkt dat het
bespaargedrag beklijft.
Ook Bos-Brouwers heeft hiervoor
de eerste aanwijzingen. Een enquête laat zien dat deelnemers zich een
jaar later nog steeds aan de tips te
houden. Ze bleken wel gevoeliger
voor aanbiedingen die hen verleiden meer dan gepland te kopen.
Het onderzoek bekeek echter niet of
zij nog steeds minder verspilden.
Wageningen stak sowieso goed

‘Ik heb een flinke tuin, zo’n 250
vierkante meter, aan de rand van
Nijmegen. Deels met vaste planten,
zoals frambozen en aardbeien. De
andere helft is wisselteelt met sla,
tomaten en pompoenen.
‘Ik kom hier voor het tuinieren,
maar ook voor de gezelligheid.
Iedereen groet elkaar en er zijn vijf
mensen die ik echt ken. Over het
hekje praten we met elkaar, geven
tips en wisselen plantjes uit. Het is
leuk dat de mensen hier heel divers
zijn, Surinamers, Marokkanen. Mijn
overbuurman maakt muntthee voor
me en vertelt over zijn vakantie
naar Marokko. Zonder mijn tuin zou
ik hen niet zo snel zijn tegengekomen.’

See the
dossier on
food waste on

af bij de
Resource-online.nl
gemiddelde Nederlander,
die 50 kilo voedsel
per jaar
verspilt. Hier zijn verschillende verklaringen voor, zegt Bos
Brouwers. Zo trekt foodbattle geen
doorsnede van de bevolking, maar
burgers die bewust minder willen
verspillen. In het geval van Wageningen UR waren dit ook veelal
hoogopgeleiden. Al vermoedt BosBrouwers dat dat laatste niet
uitmaakt.‘We hebben ook foodbattles uitgevoerd onder compleet andere groepen en daar zien we dezelfde effecten.’ RR
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Online werd er gegrapt over koeien, gefilosofeerd
over de waarheid en nagedacht of ook de
Wageningse bachelors Engelstalig moeten worden.
Ook een mening hierover? Kom meediscussiëren.

REACTIES OP...

RESOURCE-ONLINE.NL

KOEIEN OP DE SLOOT
In Rotterdam drijft sinds kort een melkveebedrijf. De Wageningse stadslandbouwexpert Jan Willem van der Schans reageert geïrriteerd. Deze ‘gadget’ kan hij niet serieus
nemen.
Ook online nemen onze reageerders het verhaal
niet serieus, maar hun plezier staat het niet in
de weg. Zo vraagt LesBoe zich af of het geen
tijd is voor de eerste beestenboot bij de Gay
Parade. ‘Ik moet maar eerst zien hoe deze koe
de meeuw vangt’, zegt Flauw hoor. ‘Als er een
koe over de rand springt, volgen er meer.’ Hij
volgt dit op met een lange lijst met flauwe
woordspelingen. Die kunnen we niet allemaal
afdrukken, want de ruimte is beperkt. Als blad
moet je af en toe wat water bij de melk doen.
Alleen Piet houdt ook de wetenschappelijk bril
op tijdens het lezen. ‘Kunnen koeien ook ziek
worden?’ vraagt hij zich af. Het lijkt ons een
mooie opdracht voor de nieuwe op te richten
leerstoelgroep Aquatische melkveehouderij.

WAARHEID ALS EEN KOE

BACHELOR MOGELIJK ENGELS

Resource-blogger Jan-Willem Kortlever had
een interessante avond bij ‘het Grote Vleesdebat’. Aanwezige groepen bleken echter alleen
hun eigen ‘waarheidjes’ te preken. Is daarbuiten ook een echte waarheid? En kunnen we die
kennen?

De universiteit denkt opnieuw na over het
invoeren van Engelse bachelors. De meningen
hierover zijn toch wel verdeeld.

Zelf pleit Jan-Willem uiteindelijk voor het
bewandelen van een middenweg, die alle partijen betrekt. ‘Ik ben stiekem blij dat je dit
ervaart’, schrijft Anne. Zij voelde zich in het
verleden vaak ook verloren in het gekrakeel van
tegenstanders, en dacht dat ze daarin alleen
stond. ‘Een tussenweg vinden lijkt haast onmogelijk, want ook in een debat zal je radicaal
moeten zijn om te “overleven”.’ Ze vindt het
jammer dat in zo’n klimaat gematigde geluiden
worden overschreeuwd. Mo vraagt zich af of er
wel zoiets bestaat als een echte waarheid. Je
kunt immers nooit weten of jouw opvatting ‘de
waarheid is’. Hij denkt dat je gewoon in debat
moet blijven en dat je zo stapje voor stapje verder komt. Marlies concludeert ook dat onze
waarheden altijd subjectief zijn en afhangen
van onze doelen. ‘Als je als doel hebt om zoveel
mogelijk geld te verdienen aan vleesconsumptie, is “de waarheid” een andere dan wanneer
je als belangrijkste doel hebt om wel soms
vlees te eten maar tegelijkertijd het milieu
zoveel mogelijk wilt sparen.’

Op resource-online.nl
geven studenten hun
ongezouten mening
over dit idee.

‘De WUR moet oppassen dat de internationalisering van de universiteit niet doorschiet’,
schrijft H. van der Meijden. ‘Om gelijk alles in
het Engels te doen, schrikt af en zal vooral in
het eerste Bachelor jaar leiden tot lagere leerresultaten en zelfs tot uitval.’Hij pleit voor een
geleidelijke overgang naar Engels, dat in de
Wageningse masters inmiddels wel gemeengoed is. Andere reageerders merken op dat dit
sterk afhangt van de studie. Bij alle levenswetenschappen is Engels heel prettig, veel van
het jargon wordt immers geleend uit die taal.
Bij landschapsarchitectuur is dit veel minder
logisch. RR

STELLING
‘Doing research is like playing
with Lego blocks, but at least
one block has to be self-made’,
Mehmet Soysal, promoveerde op
15 juni in Wageningen
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Synthetische biologie
komende jaren in het vizier
Wageningen UR gaat de komende jaren investeren in synthetische biologie.
Het is benoemd als een van de investeringsthema’s in het strategisch plan.
Een jong vakgebied, waarbij onderzoekers bacteriën verbouwen en ontwerpen
voor industriële toepassingen. Hoogleraar Martins dos Santos, die onlangs
twee grote EU-projecten binnenhaalde, gaat een actieplan schrijven.
tekst: Albert Sikkema

V

orig jaar bedacht een groepje
Wageningse studenten een
wapen tegen de gevreesde
Panama-ziekte die wereldwijd
bananenplantages aantast. Voor
iGem, een studentencompetitie
in synthetische biologie, pasten ze een bodembacterie zodanig aan dat deze exclusief de
bodemschimmel Fusarium oxysporum uitschakelde. Deze schimmel is de veroorzaker van de
Panama-ziekte, die bananen infecteert en jaarlijks miljoenen euro schade veroorzaakt. Om
deze schimmel uit te schakelen, haalden de
studenten een sensor uit een andere bodembacterie die immuun is voor Fusarium. Als deze
sensor de bananenplaaggeest opmerkte, schakelden enkele genen aan in de bodembacterie
die schimmelgif produceerden. Daardoor werd
de groei van de ziekteverwekker geremd.
Vitor Martins dos Santos, hoogleraar SysRESOURCE — 18 juni 2015

teem en Synthetische Biologie, wil vaker dit
soort projecten in Wageningen. Hij is, samen
met Dirk Bosch van de Plant Sciences Group,
de trekker van het investeringsthema Synthetische Biologie, waarvoor de raad van bestuur de
komende jaren extra geld uittrekt. Martins dos
Santos gaat een actieplan schrijven hoe hij dit
jonge vakgebied wil inbedden in het Wageningse onderwijs en onderzoek.
De Portugees praat over bacteriën zoals hij
over auto’s praat. Hij neemt een bacterie, bijvoorbeeld de Pseudomonas putida die de iGemstudenten gebruikten, en wil deze strippen totdat het chassis van de bacterie resteert. Daarna

Met synthetische biologie
wil je een nieuwe bacterie
ontwerpen die precies
doet wat jij wilt.

wil hij de bacterie opnieuw opbouwen met
onderdelen (in dit geval DNA), zodat hij als het
ware een sport-, vracht- of gezinswagen krijgt.
Om dit voor elkaar te krijgen, moet hij precies
weten hoe de bacterie werkt (de systeembiologie) en hoe hij dat systeem zo kan (her)ontwerpen en beïnvloeden dat de bacterie precies doet
wat hij wil – de synthetische biologie.
Deze nieuwe tak van sport rust op verschillende disciplines, licht hij toe. ‘Vroeger lieten
we nuttige bacteriën, die bijvoorbeeld bio-ethanol maakten, gewoon groeien. De kunst was
om de optimale omstandigheden voor de bacterie te creëren. Toen kwam de genetica, waardoor we genen aan functies van het organisme
konden koppelen. Maar dat is een versnipperd
beeld, met heel veel genen en veel functies,
waardoor je door de bomen het bos niet meer
ziet. Dus gaan we met disciplines als genomics,
proteomics en metabolomics en wiskundige
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modellering relaties leggen tussen de bomen.
Door onderdelen te koppelen en de interacties
daartussen te begrijpen, vinden we in feite het
bouwpakket van een organisme. Dat is de systeembiologie: hoe werkt een biologische eenheid?’ De Portugees werkte tien jaar bij een
Duits instituut aan dit vakgebied van de systeembiologie.
De synthetische biologie bouwt voort op de
systeembiologie. ‘Als je het biologische systeem begrijpt, dan kun je de bouwvoorschriften opstellen, het systeem modelleren en beïnvloeden. Dat is wat anders dan genetische
modificatie, waarbij je met knippen en plakken enkele genen in het DNA aanpast voor de
gewenste eigenschap. Met synthetische biologie wil je een nieuwe bacterie ontwerpen die
precies doet wat jij wilt. Dit is engineering.’
Het Rathenau Instituut omschrijft de synthetische biologie als ‘een nieuwe vorm van
biotechnologie, waarbij het modificeren van
bestaande, natuurlijke levensvormen geleidelijk overgaat in het gericht ontwerpen van
nieuwe, kunstmatige levensvormen.’ Omdat
het een jong vakgebied is, zijn er nog geen producten van synthetische biologie op de markt.
Wel zijn er al wetenschappelijke resultaten. Zo
heeft DSM de schimmel Penicillium notatum
zodanig verbouwd dat deze een bepaalde groep
antibiotica kan maken. Ook Martins dos Santos richt zich op het herontwerp van bestaande
biologische systemen om gerichte taken uit te
voeren.
Wageningen is in een goede positie om dit
fundamentele vakgebied toe te passen in een
industriële setting, vindt Martins dos Santos.
Zelf heeft hij net twee EU-projecten binnengehaald om te werken aan de toepassing van twee
bacteriën. In het project MycoSynVac gaat hij
aan de slag met de pathogene bacterie Mycoplasma pneumoniae. Van deze bacterie is al heel
veel bekend, met name bij zijn Spaanse partner in dit project, het Centre for Genomic Regulation in Barcelona. Verschillende varianten
van deze bacterie maken kippen, koeien, paarden en mensen ziek. De onderzoekers willen
de bacterie zo strippen dat alle specifieke
genen en eiwitten die betrokken zijn bij de
infectie van de slachtoffers worden verwijderd.
Dan houden ze een ‘chassis’ over, een organisme dat als basis kan dienen voor meerdere
vaccins tegen Mycoplasma. ‘Onze bijdrage in
Wageningen is dat we een concept maken van
zo’n chassis en dat met behulp van bouwblokjes modelleren. We hebben modellen nodig
om de processen in de bacterie te begrijpen.’
Het prettige van de Mycoplasma is dat ie maar

500 genen en eiwitten groot is. ‘We beginnen
met een klein organisme.’
De bacterie in het tweede EU-project, de
Pseudomonas putida, heeft een genoom dat
twaalf keer zo groot is maar minder goed is
onderzocht dan de Mycoplasma. De kwaliteit
van de P. putida is dat hij goed tegen stress kan
– een belangrijke eigenschap in de procesindustrie. Het is bovendien een breed werkende kata-

Martins dos Santos praat
over bacteriën alsof het over
auto’s gaat: strippen tot het
chassis overblijft.
lysator van chemische processen om bijvoorbeeld brandstof en chemicaliën uit biomassa te
maken. Maar die productie is niet efficiënt en
selectief genoeg en daarom is de productie met
deze Pseudomonas economisch niet haalbaar.
Door de bodembacterie te strippen en op te voeren, wil Martins dos Santos de productie verbeteren. Ook wil hij, met behulp van wiskundige
modellen, producten van P. putida op maat
laten produceren. ‘Dit beestje kan bijvoorbeeld
acht keer efficiënter werken bij het maken van

een tussenproduct voor nylon. Dat hebben we al
laten zien.’ Hij verwacht toepassingen bij de
productie van biologische gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen en biobrandstoffen.
Martins dos Santos werkt al samen met de
leerstoelgroepen Microbiologie, Toegepaste
Wiskunde en Bioprocestechnologie, de DLOgroepen Applied Metabolic Systems, Biometris
en Bioscience, en Rikilt. Zij werken samen in
het Wagenings Centrum voor Systeem Biologie
(WCSB). Hij wil voortaan met veel meer biologische groepen samenwerken, maar ook met sociale wetenschappers werken aan de ethische
aspecten van deze technologie. Voor extern gefinancierd onderzoek wil hij een industrieplatform oprichten. Bovendien hoopt hij zijn conceptuele kijk op de biologie in meer
onderwijsprogramma’s kwijt te kunnen. ‘In alle
biologie moet je het concept van netwerken
begrijpen, van onderdelen die op een nieuwe
manier samenwerking en samenhang tonen,
zoals sociale media en levende organismen. Die
conceptuele denkwijze, waarbij je wiskunde
nodig hebt, is een kenmerk van de nieuwe biologie. Die willen wij graag in het onderwijs introduceren.’ De voorlopers zijn al bezig, bijvoorbeeld in de iGem competitie voor synthetische
biologie.

Meer Martins dos Santos

In een filmpje op resource-online.nl
vertelt hij nog veel meer over
zijn vakgebied.
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Nieuw licht op
zwarte grond
Een deel van het Amazonewoud groeit op door de mens gemaakte bodems:
Terra Preta de Índio. Zwarte vruchtbare grond. Wat kunnen we daarvan leren?
Wageningse wetenschappers zoeken het uit. Tot op de bodem.
tekst: Roelof Kleis / foto: Bosque Village

T

erra Preta (zwarte bodems in het
Portugees) is de verzamelterm voor
de donker gekleurde gronden in het
stroomgebied van de Amazone die
door menselijke bewoning zijn ontstaan. De bodems danken hun naam
aan de zwarte kleur, die het gevolg is van de aanwezigheid van stukjes houtskool en ander organisch materiaal. Terra Preta bevat hoge concentraties van de voedingsstoffen fosfor, stikstof en
calcium.
De houtskoolresten houden die voedingsstoffen vast. Dat maakt Terra Preta tot een soort
oase in de Amazone. De meeste hoger gelegen
gronden in het gebied bestaan uit sterk verweerde en zure bodems die weinig nutriënten
vasthouden. De oorspronkelijke bevolking uit
de pre-columbiaanse periode vormden Terra
Preta – al of niet bewust - door hun akkers eeuwenlang te verrijken met houtskool, visgraten,
botten en ander huishoudelijk afval.
Terra Preta is interessante grond. Als cultureel verschijnsel, als landbouwgrond en mogelijk zelfs als koolstofput en dus een oplossing
van het klimaatprobleem. Een soort Terra Preta
kun je namelijk ook zelf maken door verkoolde
biomassa (biochar) in de grond te stoppen. Dat
is goed voor het klimaat. Koolstof die je in de
bodem stopt, komt niet als kooldioxide in de
lucht. En het is goed voor de bodem die er
vruchtbaarder van wordt.
Wageningen neemt volop deel aan het onderzoek via het Terra Preta Program, een door het
INREF gefinancierd project waaraan ook universiteiten en onderzoeksinstituten in Bolivia,
Colombia en Brazilië deelnemen. De eerste drie
(van de zes) promovendi verdedigen op woensdag 1 juli hun proefschrift. Een dag eerder vindt,
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bij wijze van opwarmer, in Zodiac een symposium over Terra Preta plaats.
Het Wageningse Terra Preta-onderzoek
beslaat diverse aspecten van het spul. Van de
chemische samenstelling van Terra Preta tot de
invloed van deze bodems op de samenstelling
van het regenwoud (zie: Rijkere bodem, minder
biodiversiteit). En van het huidige gebruik van
Terra Preta door de lokale bevolking (Marginale
rol in voedselvoorziening) tot de zin en onzin
van biochar in de strijd tegen de klimaatverandering (zie: Biochar is geen wondermiddel).
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RIJKERE BODEM, MINDER BIODIVERSITEIT
Laat Terra Preta bovengronds sporen na? Is de
aanwezigheid van een rijkere bodem af te lezen
aan de samenstelling en structuur van het Amazonewoud? De Colombiaanse Estela Quintero
Vallejo deed daar onderzoek naar in de buurt
van het Boliviaanse La Chonta, aan de zuidelijke
rand van het Amazonebekken. Die erfenis in dit
deel van de Amazone is opmerkelijk bescheiden,
blijkt uit haar proefschrift. Quintero Vallejo vergeleek zowel onder- als bovengronds plekken
zonder en met Terra Preta. Daaruit blijkt dat de
chemische samenstelling van die bodems aanmerkelijk verschilt. Terra Preta bevat meer calcium, kalium en fosfor en heeft een hogere,
meer neutrale, pH. ‘Maar de effecten van die
grotere rijkdom aan nutriënten is niet per se
positief’, is haar boodschap. Op Terra Preta
groeit de onderlaag van het bos weliswaar weelderiger, maar met minder soorten. Met name bij
varens, een belangrijk onderdeel van het bos, is
dat effect zichtbaar. De hogere pH lijkt daarvoor
verantwoordelijk. Volgens Quintero Vallejo leidt
de lagere zuurgraad er mogelijk toe dat nutriënten minder beschikbaar zijn. Een andere verklaring is dat sommige soorten van zichzelf minder
groeien bij een hogere pH.
De vruchtbare Terra Preta heeft nauwelijks
effect op de structuur van de bomen in het bos
in La Chonta. Zaailingen maken meer en groter
blad op Terra Preta. Maar vreemd genoeg
groeien ze er niet harder door. Quintero Vallejo
denkt dat het te maken heeft met de manier
waarop zaailingen reageren op het hoge calciumgehalte in Terra Preta. Bij sommige soorten
leidt dat tot een soort calciumvergiftiging. Bij
andere soorten komt het mogelijk door een disbalans in de beschikbare voedingsstoffen in de
bladeren. ‘Calcium kan fosfor binden, dat hierdoor niet meer beschikbaar is. Ook de hogere
pH zorgt mogelijk voor mindere beschikbaarheid van nutriënten.’
Al met al zijn de effecten van Terra Preta in La
Chonta niet zo spectaculair. Dat komt volgens
Quintero Vallejo vooral omdat de grond ter
plekke een stuk minder arm is dan elders in het
Amazonegebied. De ‘achtergrond’ bodem is dus
beter dan elders. Dat is volgens Quintero Vallejo
een bruikbare boodschap. Verrijking is niet
altijd verbetering. Terra Preta is overal weer
anders.
BIOCHAR IS GEEN WONDERMIDDEL
Biochar toevoegen aan Braziliaanse savannezandgronden is een onbetrouwbare manier van
koolstofopslag. Tot die forse slotsom komt de
Braziliaanse Tatiana F. Rittl in haar studie naar
het gebruik van biochar om de effecten van klimaatverandering te compenseren. In theorie

klinkt het goed. Door biochar, verkoolde biomassa, in de grond te stoppen, komt koolstof
niet in de atmosfeer terecht. De resulterende
grond, in feite een soort nieuwe Terra Preta,
wordt er bovendien vruchtbaarder van. Maar zo
simpel als het lijkt, is het dus niet, blijkt uit de
studie van Rittl. Biochar uit traditionele houtskoolovens vergaat in de omstandigheden op de
savanne vele malen sneller dan gedacht. Biochar
blijft niet honderden of zelfs duizenden jaren in
de grond, maar is in enkele decennia verdwenen.
‘De voorspellingen over de stabiliteit en toepasbaarheid van koolstofopslag waren te optimistisch’, zegt Rittl erover. Dat optimisme is
gestoeld op eigenschappen van biochar uit
moderne installaties, waar biomassa onder
gecontroleerde omstandigheden wordt gepyrolyseerd (zuurstofarm verbrand). Maar die biochar is anders van samenstelling, ontdekte Rittl.
En breekt dus veel sneller af. De meeste biochar
in landen als Brazilië wordt traditioneel
gemaakt. De potentiële bijdrage van dit biochar
aan het terugdringen van de klimaatverandering
is daarom volgens Rittl onzeker.
Die onzekerheid wordt nog verhoogd doordat
biochar ook effect heeft op de afbraak van de al
aanwezige organische stof in de bodem. Het kan
die afbraak versnellen of vertragen. Biochar van
oliehoudende zaden van Jatropha-koek, zo blijkt
uit labproeven van Rittl, vertraagt de afbraak
(tenminste op de korte termijn) van organisch
materiaal in de bodem met 82 procent. Ook de
bodem zelf en het klimaat zijn van invloed op de
afbraaksnelheid van biochar. Zandgrond hoopt
minder biochar op dan kleigrond. Warme en
droge omstandigheden verhogen de afbraaksnelheid van biochar. Al met al genoeg redenen,
vindt Rittl, om de toepassing van biochar als
wondermiddel tegen klimaatverandering te herzien.
MARGINALE ROL IN VOEDSELVOORZIENING
Terra Preta speelde een hoofdrol in de voedselvoorziening van de oorspronkelijke bevolking
van het Amazonegebied. Maar de rol van die
grond in de huidige voedselvoorziening is
beperkt. Tenminste, in de Midden-Caquetáregio van het Colombiaanse deel van de Amazone, waar Clara Peña Venegas onderzoek deed.
De boeren gebruiken die gronden niet vaker of
intensiever dan de omliggende gronden voor de
verbouw van cassave, het basisvoedsel van lokale
gemeenschappen. Liefst 173 morfologisch verschillende cassave rassen kwam Peña Venegas
tegen. Geen daarvan is typisch voor Terra Preta.
De plaatselijke Terra Preta is overigens volgens
Peña Venegas ook ‘niet beduidend rijker’ dan de
omliggende gronden.

TERRA PRETA EN BIOCHAR
Terra preta
Terra preta werd in het Amazonegebied
ontwikkeld van 2.000 voor tot 1.500
na Christus door indianenstammen.

Eeuwenlang verrijkten de
indianen hun akkers met:
Houtskool

Visgraten

Botten

Organisch afval
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Meer over terrapreta

www.terrapretaprogram.org
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RUIMTE VOOR NIEUWSGIERIGHEID
Een roffel van kindervoeten weerklonk vrijdag 12 juni
door de Waaierzaal van gebouw Orion. Het waren 320
scholieren die dankzij de zwaartekracht op hun stoel
bleven zitten. Om hieraan te ontsnappen, heb je een
raket nodig, legde astronaut André Kuipers uit. Een uur
lang verbaasde hij kinderen met zijn avonturen uit de
ruimte, waar water bijvoorbeeld aan je gezicht plakt
alsof het gel is. Tussendoor beantwoorde hij vragen,
over ziek worden in het ISS, of milieuvervuiling te zien
is vanuit de ruimte en over het recyclen van urine.
Doel van de bijeenkomst was om kinderen vroeg te
interesseren voor techniek- en bètaopleidingen.
Of om later zelf als astronaut los te komen van de aarde.
RR / Foto: Guy Ackermans
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BOEK
Half jaartje
SNEL!
naar buitenland
steeds populairder

Uitzonderlijk veel Wageningse studenten willen volgend jaar een minor
in het buitenland volgen. Maarliefst 351 bachelorstudenten meldden
zich aan bij de uitwisselingscoördinatoren van de universiteit om in
collegejaar 2015/2016 naar het buitenland te gaan. In 2014/2015
deden nog 193 studenten een minor in het buitenland en nog een jaar
eerder waren dat er 155.
tekst: Nicole Janssen en Milou van der Horst / foto’s: Remo Wormmeester
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Studenten die naar Europese bestemmingen gaan
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‘IK DENK DAT JE VEEL LEVENSERVARING OPDOET DOOR NAAR
HET BUITENLAND TE GAAN’

Verdeling aantal studenten per land

MAXWELL CHESAL, STUDENT BIOLOGIE
HOOPT VOLGEND JAAR VOOR EEN HALFJAAR NAAR CORNELL
(VERENIGDE STATEN) TE GAAN
‘Vanaf het begin van mijn studie Biologie wist ik dat ik een deel van mijn opleiding in het buitenland wilde doen. Daarom heb ik ook meteen geprobeerd om
goede cijfers te halen. Ik wil namelijk naar Cornell University in de Verenigde
Staten. Om daar toegelaten te worden, moet je gemiddeld minimaal een 8,3
staan. Daar zit ik nu net wel of net niet aan. Het is nog even spannend. Daarnaast
moet ik twee referentiebrieven regelen, een motivatiebrief schrijven, genoeg
geld op mijn bankrekening hebben en een ‘health insurance’ kopen in Amerika.
Dat ben ik nu allemaal aan het regelen. Ik wil in januari 2016 vertrekken.
Ik heb altijd al in de Verenigde Staten willen wonen en dit is een perfecte gelegenheid om dat een tijdje te doen. Mijn keuze is op Cornell gevallen omdat het in
de buurt ligt van de woonplaats van mijn familie en omdat de omgeving er mooi
en inspirerend is. Het is net als Wageningen een kleine universiteitsstad waar
studenten de sfeer bepalen. Cornell heeft ook vakken die mij erg interesseren en
mij de mogelijkheid bieden om biologische kennis op te doen in een nieuw vakgebied. Ik ben namelijk van plan om daar vakken te volgen in gedrag en neurobiologie. Daarnaast heb ik de universiteit ook geselecteerd op wat Cornell te
bieden heeft naast het onderwijs. Je
kunt er bijvoorbeeld op de campus
een auto huren en een roadtrip gaan
maken.
Ik ben heel nieuwsgierig naar het
Amerikaanse onderwijssysteem en de
campus, waar ik niet alleen zal studeren, maar ook zal wonen. Ik denk dat
je heel veel levenservaring opdoet
door naar het buitenland te gaan
voor je minor. Niet alleen leer ik daar
nieuwe mensen en culturen kennen,
maar ik denk dat ik ook mezelf goed
zal leren kennen. Je moet in staat
zijn je op een andere plek thuis te
voelen. Ik hoop ook internationale
relaties op te bouwen. Ik zou later
graag in Amerika werken. Hopelijk
helpt deze uitwisseling me hierbij.’
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Figuur 2 | Verdeling aantal studenten per land in 2013/2014

Figuur 3 | Verdeling aantal studenten per land in 2014/2015
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FLY,
SLEEP &
STUDY

‘IK HEB GELEERD OM OP MEZELF
TE VERTROUWEN.’
MADIEKE MICHELS, BACHELOR GEZONDHEID EN MAATSCHAPPIJ
VIER MAANDEN MINOR IN BOEDAPEST
‘Ik wilde graag naar het buitenland en Boedapest
was mijn eerste keus. Ik hoorde op een voorlichtingsbijeenkomst over minoren in het buitenland
iemand vertellen over zijn minor in Boedapest en
dat leek me meteen leuk. Ik was nog nooit in het
voormalig Oostblok geweest. Het leek me ook goed
eens een andere universiteit te zien, in een andere
omgeving te zijn en zo mijn zelfvertrouwen te vergroten.
In Wageningen is het vrij normaal om naar het buitenland te gaan. Maar ik voelde geen druk om naar
het buitenland te gaan omdat zo veel mensen het
doen. Ik wilde het gewoon zelf heel graag.
Boedapest is echt een heel leuke stad. Ik kom uit
een dorpje en Wageningen is ook niet echt groot.
Boedapest wel. Toch voelde ik me er snel thuis en
heb ik veel vrienden gemaakt. De meeste vrienden
kwamen ook uit het Erasmusprogramma. De internationale studenten hielden vaak huisfeesten. Sommige zopen zich helemaal klem tijdens die feesten,
ook omdat het bier in Hongarije ontzettend goedkoop is. In een bar betaal je 1 euro voor een halve
liter. Ik ging drie of vier keer in de week uit, wat
wel vergelijkbaar is met Wageningen. In die periode
heb ik ook meer gezien dan alleen Boedapest. Hon-

garije is niet naast de
deur, dus toen ik er was,
heb ik ook een beetje
rondgereisd. Ik heb veel
steden bezocht en dagtripjes gemaakt.
Aan de universiteit
volgde ik zeven vakken
tegelijk. Ik had maar één
keer per week college van een vak, dus dan was ik
de week erop weer vergeten waar het over ging. Het
niveau van de vakken was wel hetzelfde als in
Wageningen, maar de beoordeling was heel soepel
waardoor ik alleen maar negens heb gehaald. Wat ik
leuk vond aan de vakken was dat er vaak vanuit een
ander perspectief en vanuit verschillende vakgebieden naar dingen werd gekeken. Ik word hier soms
doodgegooid met dezelfde stof; daar hadden de
vakken veel meer diepgang.
Ik heb vooral van Boedapest geleerd om op mezelf
te vertrouwen en ik heb daar de bevestiging gekregen dat ik het ook echt allemaal alleen kan. Daarnaast heb ik veel geleerd van andere culturen en
heb ik er een internationaal netwerk aan over
gehouden, wat misschien handig is voor later.’

‘IK WAS VRIJ EENZAAM IN HET BEGIN’
CHRISTINA CHAIRISTANIDOU, UIT GRIEKENLAND
MINOR VOEDING EN GEZONDHEID AAN WAGENINGEN UNIVERSITEIT
‘Ik wilde nieuwe mensen ontmoeten uit andere culturen, mijn Engels verbeteren en
mijn cv upgraden. Bovendien wilde ik me oriënteren op mogelijkheden om mijn master in het buitenland te doen. Daarom besloot ik naar Wageningen te gaan voor mijn
minor. Ik wilde zien hoe de universiteit hier is, nieuwe professoren ontmoeten en
leren om dingen op een andere manier te bekijken.
Ik vind het fijn om hier te studeren: de gebouwen op de campus, de collegezalen, de
bibliotheek. En de docenten
zijn ook heel aardig. Ze zijn erg
behulpzaam en hebben goed
contact met de studenten. De
lesstof is wel pittig. Alles gaat
hier anders en dat maakt het
extra moeilijk. We moeten hier
in Wageningen bijvoorbeeld
veel meer groepswerk doen en
alles is heel praktisch, terwijl
het in Griekenland veel theoretischer is. Daarnaast volg ik
hier mastervakken, terwijl ik
een bachelorstudent ben.
Maar de bachelorvakken die ik
wilde doen worden alleen in
het Nederlands gegeven. Dat
betekent dus ook dat de vakken die ik volg niet direct
aansluiten op mijn voorkennis van mijn opleiding in
Griekenland: Voeding en
Diëtiek.
De eerste periode in Wageningen vond ik het best

moeilijk. In Griekenland woonde ik bij mijn ouders. Hier woon ik voor het eerst op
mezelf, met huisgenoten. Ik wist niet of ik daartoe in staat was, maar ik kan nu concluderen dat het me is gelukt. Ik moest bijvoorbeeld leren koken. Dat was best een
uitdaging.
De eerste dagen hier voelde ik me best eenzaam, maar in korte tijd heb ik vrij veel
vrienden gemaakt uit verschillende landen, van Frankrijk tot Indonesië. Veel van
hen heb ik ontmoet tijdens de AID. De excursies van IxESN en ISOW hebben me erg
geholpen me thuis te voelen. Dat waren altijd interessante activiteiten waar ik doordeweeks naartoe ging. Ik ben niet echt een feestbeest dus ik vond het fijn dat er veel
bijeenkomsten waren waar je gewoon gezellig kon samenkomen om te kletsen.
Er zijn vrij veel Grieken hier, omdat het redelijk normaal is voor Griekse studenten
om naar het buitenland te gaan voor hun studie, vooral voor de master.
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WAT VERWACHT JE
VAN ARTHUR MOL?
De zomervakantie staat voor de deur. Aan de kersverse nieuwe rector
de uitdaging om na de zomer te laten zien wat zijn prioriteiten zijn.
Studenten hebben hier natuurlijk wel een mening over. Wat verwachten
zij van hun nieuwe rector?
tekst: Veronika Wehner / illustratie: Henk van Ruitenbeek

Anne Brekelmans

Msc Food Quality Management
Ik heb nog niet veel over de nieuwe
Rector nagedacht. Wat er volgens mij
in vergelijking tot andere universiteiten ontbreekt aan de WUR is een echt
actief studentenleven op de Campus.
Hiervoor zou ik het ook heel leuk vinden als Arthur Mol dicht bij de studenten gaat staan. Ik
bedoel dan ook dat hij echt actief aan studentenactiviteiten deelneemt.

Charles El-Zeind

Member of Student Council for S&I
I read in Resource that the new rector was a member of Unitas and is
quite left-wing in his views. I also
heard that he was interested in the
excellence idea, so I think he will
bring in new ideas. I would like to
think that his background and way of thinking will allow
us to push various environmental agendas through. My
wish in recent years, influenced by my friends from the
Fossil Free movement, has been that the Uni actually participates and becomes a beacon of sustainability. I already
asked the previous rector whether he was interested in
that but the meeting did not go ahead. So my first question
to the new rector would be whether he will lead the university in becoming fossil-free. I would also like this new
group, the DNU, which has a firm basis, to flourish. It is
not directly connected to S&I but I would like to think that
we are friendly towards them and I’m really happy that
this group exists.
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Santtu Palokangas

MSc Environmental Technology
I really haven’t heard much about
the new rector, except that he is a
good manager, that he is into sustainability and sees things from the
social perspective. I think that he
could try take into account the students’ views of things more. To try to develop the campus
more with the students, to make it even more student-friendly than it is now. I think the previous rector did a good job
and I’m certain that Arthur Mol will do a good job as well .
But I have not heard anything about his ideas yet. I think
he might not have them clear himself yet. We will see what
happens, but I have good expectations.

Aart-Jan van de Glind

Spreker voor de Nieuwe Universiteit
Wageningen
Ik verwacht van de nieuwe rector dat
hij, wat betreft de kwaliteit van onderwijs, kritisch gaat kijken waar
Wageningen UR naartoe gaat. En
ook iets doet aan de expansiedrift
van de afgelopen jaren. Ik wil dat kritisch wordt gekeken
naar de impact die tenure track op het welzijn van de docenten heeft en dat er ruimte wordt geboden aan kritisch onderwijs dat niet direct relevantie heeft met de markt. Ook
dat de ratio docent-student zich beter gaat verhouden.
Daar zijn wij altijd zo trots op geweest. Het zou ook leuk
zijn als het taalgebruik van de raad van het bestuur verandert van kwantitatief, economische termen naar een discussie die meer over de inhoud gaat.
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Jelske de Kraker

VeSte, chair van het student council
Ik verwacht dat hij open staat voor
gesprek en zelf contact met de studenten zoekt. Ik hoop dat hij inhoudelijk bijdraagt in de discussie over
innovaties in het onderwijs. Een goede kwaliteit houden bij stijgende
studentenaantallen. Ik heb wel het idee dat hij dit gaat
doen. Ik heb al een goed gesprek met hem gehad waarbij ik
het gevoel kreeg dat hij gaat luisteren en meedenken. Met
de vorige rector hadden wij heel goed contact. Ik hoop dat
de band met de nieuwe rector net zo goed wordt.

Pieter de Vries

Re-think WUR, WUR-council, Social
Science Workers Council
Re-think WUR maakt zich druk om
de democratisering en transparantie
van het bestuur van de universiteit
en het verbeteren van de kwaliteit
van het onderwijs. Er is een nieuwe
wet die stelt dat er een instemmingsrecht komt voor de
Student/Staff Council. Dat is heel goed, want het is een on-

derdeel van het democratiseringsproces dat is in gang gezet na de bezettingen in Amsterdam. Wij willen in Wageningen ook zien hoeveel geld terugkomt naar de universiteit. Wij kunnen dan met de Student/Staff Council kijken
hoe het wordt geïnvesteerd. Wij verwachten dan wel dat
dit in harmonie verloopt met de nieuwe rector.

Elena Johannsen

Msc International Development
Veel internationale studenten hebben problemen met de Nederlandse
administratie. Ik weet dat de universiteit hierbij helpt, maar toch vragen
veel mensen mij om hulp. Vooral
Chinezen en studenten uit Afrikaanse landen doen dat. Zij vinden dat je lang moet wachten
op ondersteuning van de universiteit. Ik heb het gevoel
dat de universiteit niet flexibel genoeg is en er veel informatie voor de buitenlandse studenten ontbreekt. Ik vind
dat de universiteit zich verantwoordelijker moet voelen voor
de studenten want mensen die pas nieuw zijn in Nederland
hebben steun nodig. Ze komen hier niet alleen studeren,
maar wonen.
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‘Doe mij maar een bankje’

Met de WURpp kunnen de studenten prijzen winnen door opdrachten te vervullen. Voor elke opdracht krijgen ze punten. De app
werd vorig jaar gelanceerd en
bleek een groot succes: er zijn
ruim duizend actieve gebruikers.
De universiteit gebruikt de app ook
om de mening van studenten te
peilen over allerhande onderwerpen op de campus, vertelt Arda
Beckers, coördinator van de
WURpp. ‘De feedback van de studenten vinden wij zeer belangrijk.
De input die we krijgen wordt gedeeld met de juiste afdelingen.’ Zo
is dankzij WURpp het aanbod in

de webshop van de universiteit onlangs uitgebreid.
Wat betreft de bankjes worden
de studenten op hun wenken bediend. Na de zomer verandert het
grasveld voor Forum in een marktveld, met lange zitbanken, laat
Elike Wijnheimer weten. Zij is coördinator buitenruimte op de campus. De plaatsing van de bankjes is
geen direct gevolg van de WURppenquête, maar sluit aan bij een al
langer lopend project om de campus aantrekkelijker en gezelliger te
maken. ‘Het is leuk dat via deze enquête bevestigd wordt dat studenten dit graag willen.’
Op het marktveld zullen naast
luierende studenten ook ondernemers terecht kunnen. Er komt
ruimte voor tentjes en kraampjes
voor, aldus Wijnheimer, ijscomannen en pizzaboeren. NJ/LvdN

STRAKS
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Studenten willen graag meer
bankjes en andere zitgelegenheden op de campus. Dit blijkt uit
een enquête van de WURpp, de
app van Wageningen University.

NU

Bloemetjes en bijtjes op de Dreijen

De Bijenhoudersvereniging wil samen met de Rotary Club Wageningen het braakliggende terrein inzaaien met bijenvriendelijke beplanting zoals witte klaver. Beide
partijen waren ook betrokken bij
Wageningen Zoemt, het Bijenfestival dat 30 mei plaatsvond in de binnenstad van Wageningen. Tineke
Brascamp van de Bijenvereniging:
‘Samen met de Rotary Club zijn we
naar de universiteit gestapt met het
plan om de zaden die over waren
van dat evenement op een ongebruikt stuk land op de Dreijen in te
zaaien. De universiteit reageerde
heel positief.’
Elike Wijnheijmer, beleidsmedewerker van het Facilitair Bedrijf,
legt uit dat er een en ander wordt afgewogen over het gebruik van de
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Mogelijk kunnen we deze zomer
genieten van bloemen en bijen
op het terrein van de voormalige
Dreijenborch. De universiteit
werkt aan een tijdelijke
gebruiksovereenkomst met de
Wageningse Bijenhoudersvereniging De Rijnstreek.

grond. ‘Voor het terrein op de
Dreijen geldt bijvoorbeeld dat activiteiten een eventuele verkoop van
het terrein als bouwgrond niet in de
weg mogen staan.’
Het initiatief van de Bijenvereniging en de Rotary Club sluit aan op
een motie van GroenLinks die op 1
juni is aangenomen door de gemeenteraad van Wageningen. Wim
Haver van GroenLinks: ‘Doel is om

het mogelijk te maken om grond
tijdelijk te gebruiken als bloemenwei voor bijen en vlinders. Mooier
voor het aanzicht en leuk als plukwei, maar vooral als voedselbron
voor insecten.’
Bewoners, buurtverenigingen en
natuurverenigingen worden uitgedaagd plannen te bedenken voor
dit soort bloemenweides in Wageningen. De gemeente helpt initia-

tiefnemers met bij het in contact te
brengen met de grondeigenaren en
ondersteunt bij het opstellen van
contracten. Ook Tineke Brascamp
benadrukt de rol die Wageningers
krijgen in de plannen. ‘Als mensen
nog leuke zaden thuis hebben liggen, zoals witte klaver of Phacelia,
kunnen ze die op de Dreijen of gewoon in de berm zaaien. Crowd sowing, noem ik dat.’ IK
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JUDO IN DE SLOPPENWIJK
Naar het buitenland gaan voor je stage, maar eindigen als judotrainer bij de plaatselijke dojo. Het overkwam Krijn Schetters,
masterstudent Biosystems Engineering en Nederlands
kampioen judo.

FOTO’S: KRIJN SCHETTERS

Krijn zat van half januari tot half juni in Posadas, een stad in het
noorden van Argentinië, voor zijn stage van Biosystems Engineering. Voor de zekerheid had de Nederlands kampioen (Krijn won
goud in 2009 op het NK en werd vorig jaar derde) voor vertrek een
judopak in zijn bagage gestopt. ‘Ik ging er niet van uit dat ik veel
zou gaan judoën, maar misschien ergens een keertje bij een club.’
Op een van zijn vrije avonden ging Krijn langs bij een complejo,
een sportcomplex waar allerlei sporten worden beoefend. Er was
ook een judozaal en hij had geluk: er was net een judoles bezig. ‘Ik
liep naar de trainer en zei in mijn beste Spaans: “Yo soy campión
de Holanda en judo.” De trainer reageerde heel enthousiast en nodigde me uit om mee te trainen.’ Uiteindelijk werd Krijn een van de
vaste trainers bij de dojo. ‘Eerst trainde ik een aantal keer per week
gewoon mee. Tijdens de trainingen gaf ik de anderen steeds een
paar aanwijzingen. Af en toe vroeg de trainer me om wat dingen
voor te doen. Maar gaandeweg begon ik steeds meer van de trainingen zelf te geven.’
De trainingen van de judokampioen wierpen hun vruchten af.
‘Toen ik begon met trainingen geven, was het twee maanden voor
de nationale kampioenschappen. Dat leek mij een mooi doel om
naartoe te trainen. Ik probeerde ze zo veel mogelijk te helpen door
mijn wedstrijdervaringen te delen. Ze hadden er blijkbaar veel van
geleerd , want het toernooi verliep heel goed. Er waren nog nooit zo
veel medailles gehaald als die keer.’ Volgens de trainer kwam dat
voor een deel zeker door Krijn. ‘Naast de judokennis, zorgde ik ook
voor extra motivatie bij de judoka’s volgens hem.’
De judoclub waar Krijn actief was, zet zich ook in voor de samenleving: zo nu en dan gaan ze met een stel judoka’s en een paar
judomatten naar een arme buurt. Krijn ging ook mee. ‘Het waren
vaak sloppenwijken. We legden dan ergens de mat neer, buiten op
een stukje grond, en gaven dan aan de kinderen judoles. Kinderen
in die wijken gaan vaak het verkeerde pad op. Door middel van de
judolessen wilden we laten zien dat deze jongens hun energie ook
konden stoppen in sport. We vertelden ze dat je met sport veel kan
bereiken. Elke keer gebruikten we mijn voorbeeld, dat ik van de andere kant van de wereld kom, geen Spaans kon, en toch vrienden
werd met mijn judomaten. Alles dankzij judo. We hoopten dat ze
hierdoor op het rechte pad zouden blijven. De kinderen reageerden in elk geval enthousiast, en de ouders ook.’
Omdat Krijn zoveel judode, liet hij extra pakken overkomen uit
Nederland. Toen hij Argentinië verliet, gaf hij de pakken weg ‘aan
degenen die ze het beste konden gebruiken’. ‘Ik heb een pak aan
een judoka gegeven die veel meehelpt met lesgeven en zelf ook fanatiek is. Omdat hij niet alleen aan zichzelf denkt, maar zich ook
inzet voor de anderen in de club, vond ik dat hij wel een pak verdiende. Een ander pak heb ik gegeven aan een familie met drie judoënde kinderen. Deze familie had mij uitgenodigd voor een afscheidslunch. Ze waren er zó blij mee toen ik het pak overhandigde. Met drie judoka’s in huis is de sport voor hen een enorme kostenpost. Ze konden het pak dus erg waarderen.’ LvdN
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HUMOR
Apen lachen net zoals wij. Mis!
Wij lachen net zoals apen, blijkt uit
onderzoek van de universiteit van
Porthsmouth. Apen blijken net zo
gevarieerd te lachen (van schateren
tot glimlachen) als mensen. Sterker
nog: ook zonder er geluid bij te
maken. Lachen bestond dus al ver
voordat wij er waren. Rest een
vraag: waar lachten die apen destijds om?

SLIMMER (1)
Per tien jaar neemt de gemiddelde
IQ-score drie punten toe, hebben
onderzoekers van de universiteit
van Wenen berekend. Een gemiddeld intelligente persoon (IQ = 100,
per definitie) uit 1915 zou dus nu
slechts 70 halen. Omgekeerd gaat
het natuurlijk ook op. Een doorsnee
WUR-student in 2085 (zeg IQ = 125)
zou nu hoogbegaafd zijn.

Koraalrifstudenten halen genoeg binnen
De vier studenten die plannen hadden bedacht om via een beeldentuin het koraalrif in Thailand te beschermen, zijn tweede geworden
bij de studentbattle van de 1 %club.
De winnaar werd eind vorige
week bekend nadat de acht finalisten een pitch moesten houden, die
doorslaggevend was voor de winst.
Team Reefolution, zoals Martijn
Visser, Joyce van Wijk, Bas Wolkenfelt en Justin Rijnberg zich noemen, is teleurgesteld. ‘Het was echt
heel erg spannend en volgens de jury was het een fotofinish tussen ons
en aan ander team. Helaas gingen
zij er uiteindelijk met de winst vandoor,’ aldus Martijn.
Desalniettemin kunnen de vier
tevreden zijn: ze wisten via crowd
funding het meeste geld binnen te
halen: 9600 euro. Geld dat sowieso
naar ‘hun’ project gaat. Een Nederlandse onderneming gaat deze zo-

mer al aan de slag om met een klein
budget het onderwaterleven bij het
Thaise eiland Koh Tao te beschermen. Dit gebeurt door de ontwikkeling van een soort beeldentuin, gemaakt van gerecycled en lokaal beschikbaar materiaal. ‘We zijn trots
dat we veel geld naar een goed pro-

ject kunnen laten gaan. En bovendien was het een geweldig leerzaam
evenement.’
De vier twijfelen nog of ze zelf afreizen naar Koh Tao. ‘Ze gaan ons
idee in ieder geval uitproberen,
maar het zou toch wel gaaf zijn om
er zelf bij te zijn.’ LvdN

Warriors promoveren naar hoogste niveau

SLIMMER (2)
Jammer dan. De toename van het IQ
is namelijk niet lineair. Sterker nog,
de toename fluctueert sterk en
zwakt al enkele decennia af. Het is
volgens de onderzoekers niet uitgesloten dat er een keerpunt aan zit te
komen en wij dus in de toekomst
juist slechter scoren. Is dat erg?
Nee. IQ is relatief. Dat wil zeggen:
iedereen om je heen wordt ook
dommer. Een troostrijke gedachte.

SLAAP
Wetenschappers van Harvard hebben de biologische klok van een
cyanobacterie (blauwalg) overgezet
in de darmbacterie E. coli. Die laatste heeft van nature geen dagnachtritme. De bacterie moet nu
ook op tijd naar bed. Slaapbehoefte
is daarmee in theorie stuurbaar
gebleken. Dat opent volgens de
onderzoekers de weg naar een pil
tegen jetlag. En wat te denken van
ochtendhumeur!
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Met een 15-4 winst hebben de dames van lacrosse-vereniging Wageningen Warriors afgelopen weekend in Groningen een plek in de
eerste divisie veroverd. Ze wonnen
in de playoffs van het team uit
Delft, dat nu degradeert uit de

hoogste divisie. In september moeten de dames flink aan de bak, verwacht Jedidja Verboom, masterstudente Health & society. ‘Het niveau is wel wat pittiger dan dat we
nu gewend zijn maar met een goede coach en twee dames uit de Ne-

derlandse selectie zijn we niet
kansloos. Lacrosse is een onbekende, maar groeiende sport. Spelers
hebben een stok met een netje. De
bedoeling is om een bal met behulp van de stick in het doel van de
tegenstander te gooien. LvdN
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AFLEVERING 52 - MORTIERSTRAAT 14B<<
Wat voorafging: Bianca genoot tot voor kort van haar
vrijgezellenleventje. Sinds kort date ze echter met een
leuke jongen.

ILLUSTRATIES: KIM PETERSE

Tekst
Sander de
Kraker &
Kim Peterse

IC
‘Studentcard please?’ De uitsmijter van de International Club knikte kort naar Bianca en haar beste
vriendin Anne, die hun collegekaart al in de aanslag
hadden. Eenmaal binnen bleek de IC bijna verlaten.
Bianca keek beduusd om zich heen. ‘Het is al één
uur, waar is iedereen?’
‘Het feest begint hier vaak pas na tweeën heb ik
gehoord’, zei Anne grijnzend. ‘In de tussentijd kan je
me alles vertellen over Tim.’
Bianca kreunde overdreven. ‘Dan heb ik eerst wat
alcohol nodig.’ Ze bestelde traditiegetrouw twee martini’s,
waarna ze op een lege bank neerploften. Onder het kletsen
werd het snel drukker in de club.
Net toen ze een sappig detail vertelde, zag Bianca vanuit
haar ooghoek een man op hen aflopen. Hij droeg een strak
overhemd en dito spijkerbroek. Nonchalant zakte hij op de
armleuning naast Bianca. ‘Hi there. How come such beautiful ladies like you are sitting here alone?’
Bianca haalde haar schouders op. ‘Just chatting’. Ze was
niet onder de indruk.
‘My name is Adam. I never saw you before?’
‘Yes, first time here.’
‘Well, I’d like to feel I’m kind of the host here.’ Hij grinnikte. De meiden reageerden niet.
‘Want to dance? It’s salsa evening after all.’
Opeens stond Anne op. ‘Ik ga even roken, ben in het rokershok als je me zoekt’. Binnen een seconde was ze weg, Bianca verbijsterd achterlatend.
‘Come on, let’s dance. Show me your Dutch dance moves.’
Bianca aarzelde. Ze vroeg zich af wat er voor nodig was om

van deze vent af te komen, maar tegelijkertijd was ze te
boos op Anne om iets te bedenken.
Hij pakte haar hand en trok haar zachtjes omhoog. Bianca
protesteerde. ‘But I don’t know how’.
‘Don’t worry, I’ll show ya. Just move your hips like this.’ Hij
begon uitbundig te dansen, terwijl hij zijn lichaam op
slechts centimeters bij haar vandaan hield. Ze had het idee
dat zijn wulpse moves weinig met salsa te maken hadden.
Bij het volgende nummer pakte hij haar heupen vast. Bianca voelde zich erg ongemakkelijk. Op open feesten gebeurde dit nooit. Ze keek wanhopig om haar heen, op zoek naar
Anne. Tevergeefs. Adam zwierde haar nu zelfs in het rond.
Plotseling voelde ze een andere hand de hare vastpakken.
Ze viel in de armen van een andere jongen die achter haar
bleef dansen. Ze werd nu echt wanhopig, de jongens hier
waren echt niet te geloven. Hoewel… deze voelde toch vertrouwd aan. Haar wanhoop sloeg om in opluchting toen ze
zich omdraaide.
‘Need some help?’ Fillipo grijnsde.
Ze lachte. ‘Yeah, can you teach me some real salsa moves?’

Resource volgt de belevenissen in de Mortierstraat 14B

Wereldwijde studentenclub wil Wageningse tak
De International Assocation of students on Agricultural and related
Science (IAAS) komt tijdens de AID
naar Wageningen om studenten te
werven. De grootste studentenvereniging ter wereld in de landbouwsector wil opnieuw een Wageningse
commissie.
Tot tien jaar geleden waren er
Wageningse studenten actief bij
IAAS, maar er waren niet genoeg
studenten om de commissie te laten overleven, vertelt Lisanne Meu-

lendijks, vicepresident bij IAAS. Volgens Lisanne is IAAS onbekend in
Wageningen, maar past de vereniging hier goed. ‘De vereniging heeft
twee missies, de eerste is studenten
de mogelijkheid te geven om naast
hun curriculum praktische kennis
over landbouw te verkrijgen, bijvoorbeeld door seminars en exchange weeks in de lidstaten. Zo kunnen
de studenten lokale landbouwtechnieken en innovaties leren kennen.
De tweede is landbouwstudenten

wereldwijd bij elkaar te brengen,
om zo hun kennis over landbouw
uit te wisselen met studenten van
over de hele wereld.’
Lisanne denkt dat zowel de universiteit als IAAS ervan profiteren
als de vereniging weer actief wordt.
Om Wageningse studenten enthousiast te maken, heeft de Belgische
studente geregeld dat IAAS zichtbaar is tijdens de komende AID.
Meer info op www.iaasworld.org
VW
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>> FEESTEN
De beste feesten volgens Wageningen
Uitgaans Promotie. Voor alle feesten,
check www.wageningenup.nl.

UNITAS - VILLA FINGERLICKIN’
Donderdag 18 juni van 23:00 tot 05:00
Fingerlickin’ is zonder twijfel het meest ordinaire feest van Wageningen. Wees niet te voorzichtig bij het kiezen van een outfit. Het is niet snel
té sexy. Het oude Unitasgebouw is omgetoverd in
een hoerenkast, inclusief strippers, met beats
van DJ-team Suck My Disc. Een studentenkaart
is nodig, maar neem gerust vrienden van thuisthuis mee (minimale leeftijd 16 jaar). Kun je gelijk laten zien dat Wageningen echt niet saai is.
TORCKPARK - WAGENINGEN WOETSTOK
Zaterdag 20 juni van 12:00 tot 00:15
Een festival met louter Wageningse bands die
muziek spelen van artiesten uit de periode 1965
tot 1975. Was dat niet het hippietijdperk? Jaze-

ker. Daarom past dit festival, dat zijn naam
dankt aan het fameuze Amerikaanse
Woodstock festival, goed in Wageningen.
Naast muziek is er een uitgebreide braderie
waar lokale ondernemers eten en drinken verkopen.
CONVENTPLEIN - BERGPOP
Zaterdag 4 juli van 16:00 tot 06:00
Op de top van de berg in het Wageningse landschap verrijst 4 juli Bergpop: de daverende muzikale climax van het jaar van Popcultuur Wageningen. Enkele namen zijn inmiddels bekend:
My Blue Van, The Blind Roofers en Vi & Tinga.
Ontspannen muziek waarbij je heerlijk kunt
wegdromen. Nu maar hopen dat het mooi weer
wordt.

>> HET ECHTE WERK
‘LIEVER NAAR EEN
PRIVÉZIEKENHUIS’
Wie Marije Hoogendoorn, Msc Plantenwetenschappen
Wat Stage bij de Nederlandse ambassade
Waar Brasilia, Brazilië
‘Na mijn bachelor had ik even geen zin om meteen weer verder te studeren, toevallig vond ik een vacature voor de perfecte stage. Dat was op de
Nederlandse Ambassade in Brazilië. Ik zou daar helpen met onderzoek
naar klimaatverandering in Brazilië en hoe de landbouw hier op kan
worden voorbereid. Het originele plan was dat ik mensen zou gaan
interviewen, maar dat was al gedaan, dus helaas bestond mijn meeste
werk uit het bestuderen van literatuur. Tijdens mijn stage woonde ik in
een huis met drie andere stagiairs. Ik had het geluk dat we daar gratis
konden wonen. Het was wel jammer dat we geen internet hadden, dat
was echt wel even afkicken.
Met de andere stagiairs was het altijd erg gezellig. Zo zijn we een paar
keer op roadtrip geweest. In de auto van een van de diplomaten, een
heel klein rammelbakje. We wilden naar een natuurpark en naar een
stadje, maar raakten hopeloos verdwaald omdat we de weg niet wisten.
Uiteindelijk kwamen we terecht in een ander stadje, waar we de rest van
de dag maar zijn gebleven. Ik weet nu nog steeds niet welk stadje dat
was.
Toen er een nieuwe stagiaire in het huis arriveerde, had ik een fles wijn
voor haar gekocht. Per ongeluk brak de wijnfles en kwam er een stuk
glas in mijn voet. Ik had een pees doorgesneden en werd met een
ambulance naar een openbaar ziekenhuis gebracht. Het was er echt ver-
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schrikkelijk! Het zag eruit alsof je er niet meer levend uit zou komen.
Gelukkig heeft mijn baas geregeld dat ik in een privéziekenhuis
terechtkon. Mijn nieuwe huisgenoot was enorm geschrokken. Kom je
aan in je nieuwe huis, is het helemaal leeg en lopen er bloedsporen
over de vloer!
Brazilianen houden van feesten. Ze dansen veel en heel lichamelijk,
heel anders dan in Nederland. Ik voelde me daar vooral in het begin
heel ongemakkelijk, als stijve Nederlander. De sfeer was echter zo aanstekelijk dat ik na een tijdje toch loskwam en mezelf prima vermaakte.’
AJ
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WORD JIJ
ONZE
NIEUWE
BLOGGER?
MEANWHILE IN... <<
Ondertussen in Griekenland

In het nieuws: Als Griekenland niet vóór 1 juli 1,6 miljard euro
terugbetaalt aan het IMF en instemt met meer bezuinigingen,
dan krijgt het geen verdere hulp van de EU, ECB en het IMF.
Dat betekent het bankroet van Griekenland.
Commentaar van Maria Maragkoudaki en Christina
Chairistanidou
‘Grieken zijn de situatie beu. Men probeert niet eens meer om
de problemen op te lossen’, zegt Maria. Christina is het daar
niet mee eens. ‘Kijk naar onze universiteit. Door
bezuinigingen zitten er nu 150 studenten in een lokaal waar
voorheen 60 studenten les kregen en in het lab is niet
voldoende apparatuur aanwezig. Toch doen onze docenten er
alles aan om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden.’
Maria: ‘Klopt, maar de gemiddelde Griek is ontmoedigd om er
nog iets van te maken.’ Christina: ‘Vooral de vele mensen die
hun baan zijn kwijtgeraakt hebben het zwaar. Ze kunnen hun
leningen niet terugbetalen die ze zijn aangegaan in de tijd
voor de crisis.’
‘Ik weet niet of het iets uitmaakt of we in de EU blijven en de
euro houden of dat de drachme terugkomt. Het land is er
sowieso slecht aan toe. Maar ik heb hoop voor de toekomst.
Ik maak me niet zo’n zorgen’, zegt Maria. Christina, oprecht
bezorgd dat de EU Griekenland laat vallen, reageert: ‘Veel
mensen denken dat alles weer bij het oude komt als we de
drachme terugkrijgen. Ik ben bang dat dit niet zo is. Ik heb
begrepen dat alles heel duur wordt met de drachme omdat de
waarde van die munt heel laag zal zijn.’

Wil jij voor Resource bloggen over je leven als
student of medewerker van Wageningen UR?
Stuur dan uiterlijk vrijdag 26 juni een proefblog
naar resource.website@wur.nl.
De beste proefblogs worden in de zomer gepubliceerd op
Resource-online.nl. Uit de inzendingen kiest de redactie
van Resource een nieuwe blogger. Voor de proefblogs
betaalt Resource geen vergoeding, maar wie geselecteerd
wordt als vaste blogger krijgt wel betaald.
Als vaste blogger van Resource word je geacht eens in
de twee weken een blog te schrijven van maximaal 400
woorden. Die blogs kunnen gaan over zaken die uit het
leven gegrepen zijn of over scherpe observaties van de
ontwikkelingen binnen Wageningen UR.
INTERESSE?
Stuur dan uiterlijk 26 juni een proefblog van maximaal
400 woorden naar resource.website@wur.nl.
Vermeld daarbij ook je naam en wat je studeert of bij
welk onderdeel van Wageningen UR je werkt.

RESOURCE
Voor studenten en medewerkers van Wageningen UR

Resource-online.nl

Maria: ‘Waarom willen de andere Europese landen
Griekenland trouwens uit Europa gooien? Wat hebben zij daar
aan?’ Christina: ‘Ik weet het niet, maar het wordt moeilijk als
Griekenland eind deze maand niet betaalt. We komen dan in
een situatie die we nog niet kennen en krijgen met compleet
nieuwe, onbekende problemen te maken.’ KG
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Orion Irregular Opening Hours
Summer 2015
Date

Monday to Friday

Saturday and Sunday

The Building

6 July to 30 August

8 am - 6 pm

Closed

Bike Basement

6 July to 30 August

8 am - 6 pm

Closed

6 July to 23 August

Closed

Closed

11.30 am - 1.30 pm

Closed

Closed

Closed

9 am - 2 pm
and open for AID activities

Closed

8 am - 8 pm

Closed

Restaurant

24 August to 30 August
6 July to 31 July

The Spot

3 August to 23 August
24 August to 30 August

In the summer of 2015 Orion is also open due to construction work at Forum

Orion Adv Summer 2015 198x122,7.indd 1
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Forum Irregular Opening Hours
Summer 2015
Date
The Building

4 July to 2 August

The Library

4 July to 30 August

Student Desk IT Service Point

4 July to 9 August

WURshop

11 July to 9 August

Restaurant

4 July to 19 July
20 July to 23 August
4 July to 19 July

Grand Café

20 July to 23 August
Date
Wageningen in’to Languages

4 July to 30 August

Monday to Friday

Saturday and Sunday

8 am - 8 pm

Closed

8.30 am - 5.30 pm

Closed

12 pm - 2 pm

Closed

Closed

Closed

10 am - 2 pm

Closed

11.30 am - 1.30 pm

Closed

8 am - 3 pm

Closed

Closed

Closed

Monday to Thursday

Friday to Sunday

9 am - 5 pm

Closed

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

Due to construction work at Forum, Orion is also open
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Summer
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service << 31
mededelingen

zaterdagen 14.00-18.00

Capita Selecta: global food security governance
Rural Sociology offers this course
in October. The course will examine the intricacies and complexity
from theory to practice. Evening
lectures will introduce key themes
and theories. During an excursion
to Italy, students observe CFS negotiations at the FAO in Rome and
visit Expo 2015 in Milan. Registration (deadline 3 July): wouter.vandenhengel@wur.nl

agenda
donderdag 18 juni, 19.00-22.00

JA VROUWEN BIJEENKOMST,
YOUNG VWI
Voor de Jonge Ambitieuze (JA)
vrouw, geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling & netwerken.
Luister naar de lezing van Lidwien
Poorthuis, Senior Policy Advisor
van het LNVH (Landelijk Netwerk
van Vrouwelijke Hoogleraren). Ze
vertelt over de huidige situatie,
(toekomstige) uitdagingen en mogelijkheden voor vrouwen uit generaties Y en Z. Daarna volgt de
Leadership Workshop door Franciska Moors van Tiara International.
Er is gelegenheid om met andere
jonge, ambitieuze WUR vrouwen te
netwerken onder het genot van een
drankje en een hapje! Aarzel niet
om meiden/vrouwen uit jouw netwerk uit te nodigen en mee te nemen. Alle WUR studentes, afgestudeerden en promovendi (V) zijn
welkom! Locatie: Forum, C0314
WWW.FACEBOOK.COM/YOUNGVWI

colofon

tim@weeswageningen.nl

OPEN INLOOP FABLAB

WWW.WEESWAGENINGEN.NL

In 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 18 juni t/m woensdag
1 juli

FILMS VOOR STUDENTEN
Les Combattants: een humorvolle
film over liefde op het eerste gezicht tussen een vrouwelijke en
mannelijke militair in opleiding,
zonder man-vrouw-clichés. Loin
des Hommes: een humanistische
western over een leraar die vlak
voor de Algerijnse oorlog een
moordenaar moet afleveren bij de
rechtbank. O Apóstolo: een kleianimatie vol zwarte humor over
een ontsnapte gevangene die op
zoek naar een schat in sinister
bergdorpje belandt.
WWW.MOVIE-W.NL

Thursday 25 June: 13.30-15.00

MASTER CLASS FOR MSC AND
PHD STUDENTS: MICHAEL
BEGON (UNIV. OF LIVERPOOL)
ON INFECTIOUS DISEASES
Studying the tolerance to infection in populations of wild animals
might aid in better understanding
why some individuals tolerate
disease, while other become ill.
MSc students: 1 ECTS per two attended workshops. Venue: Orion,
lecture room C3042. Registration
(maximum of 15 attendants):

Thursday 25 June: 16.00

SEMINAR WEES: INFECTIOUS
DISEASES: FROM WILD RODENTS TO UNIVERSAL TRUTHS
What determines the size of a host
populations that is sufficient to
sustain a parasite within it? How
does being infected with one parasite affect a host’s chances of
becoming infected with another
parasite? Professor Michael Begon
(Univ. of Liverpool) will argue that
wild rodents offer the best opportunities for addressing them. Organized by: Wageningen Evolution
& Ecology Seminar (WEES). Venue: Orion, lecture room C2005
WWW.WEESWAGENINGEN.NL

Tuesday 7 July-Thursday 9 July

IWEEK 2015
Are you interested in sharing and
using interactive and participatory research methods? We invite
you to take part in iWeek 2015, at
Generaal Foulkesweg 37 (Clockhouse). OtherWise has an excellent programme of workshops and
discussions lined up for iWeek
2015, offering opportunities to
share and create knowledge about
participatory research methods
with practitioners and participants.
WWW.IWEEKS.NL.

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

Ballet

ON SCREEN

PHD party?
Promoveren?

v.a. 25 juni

v.a. 25 juni

23 & 28 juni

Nature 3D

Danny Collins

Jubileumballet
León & Lightfoot

NATUURSPEKTAKEL
MET HUMBERTO TAN

HUMORISTISCH DRAMA
MET AL PACINO

NEDERLANDS DANS
THEATER DEN HAAG

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, Stijn van Gils, 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, ir. Joris Tielens, Kees van Veluw,
Veronika Wehner, Hoger Onderwijs Persbureau
Vormgeving en opmaak
Geert-Jan Bruins
Fotografie
Guy Ackermans, Sven Menschel,
Aart-Jan van de Glind
Illustraties
Guido de Groot, Studio Lakmoes,
Kim Peterse, Henk van Ruitenbeek
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

Advertenties
Extern: Bureau van Vliet, 023 5714745,
m.dewit@bureauvanvliet.com
Intern: Thea Kuijpers, resource@wur.nl,
0317 484020

www.cinemec.nl / 0900 - 321 0 321

Film

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

Abonnement
Een abonnement op het magazine kost €58
(buitenland €131,50) per academisch jaar.
Opzeggen voor 1 augustus.

Laan der Verenigde Naties 150

Film

Resource is het magazine en de website voor
studenten en medewerkers van Wageningen
UR. Resource magazine verschijnt
tweewekelijks op donderdag.

All- inclusive lunch arrangement for € 11,00 per
person (minimum
All-inclusive
luncharrangement
20 persons): voor € 11,00 per
• Indian(vanaf
persoon
curry 20
soup
personen):
(v)
• Indiase
Mexicancurrysoep
quesadilla’s
(v)(v)
• Mexicaanse
Various sandwiches
quesadilla’s (v)
• Verschillende
Couscous salad
soorten
with roasted
sandwiches
vegetables and feta
• Couscoussalade
cheese (v)
met geroosterde groenten en feta (v)
• Koffie/thee/melk/sapjes
Coffee/tea/milk/juices

Uitgever
Marc Lamers, Corporate Communications &
Marketing Wageningen UR

klimaatneutraal
natureOffice.com | NL-215-190920

gedrukt

Colors World Food voor
for World
werelds
Food
eten
in in
a colorful
een kleursurrounding!
rijke
omgeving!
Markt 15, 6701 CX, Wageningen
T: 0317-417463
E: info@colorsworldfood.nl
W: www.colorsworldfood.nl

resource-carillon 2
5 150216.indd 1
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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

Waste not want not
Over a year ago, I was having lunch in the Forum with my Dutch colleagues and I had a dish of
chips that was quite big, so I couldn’t finish it. One guy asked me if he could have it. I hesitated
but I said: “Errr.... Mmm... OK”. I was wondering if it is normal here for people to eat leftovers
from other people’s plates.

In my country, at a family meal there are often several different dishes which are not divided
among the diners but put in the middle of the table to be shared. However, when we students have
lunch in the canteen we just have individual plates of food, just as we do here in the Forum. We
certainly do not eat other people’s leftovers (unless, maybe, the food is something as irresistible
and delicious as salmon roe!)
Anyway, after that time I thought it wasn’t a big deal because it was only chips, which are quite dry.
I could bring myself to eat some leftover chips from friends. However, recently I was having lunch
in the Forum with another group of friends. I could not believe it when my Dutch friend asked me
if he could finish my leftover soup. ‘How sick is that!’ I thought. I would never dare to finish
anyone’s leftover soup, not even if it was a family member or my boyfriend. So I asked him
‘Really?’ to let him know that I did not think it was OK. But he just said, ‘Why not, can I?’ In the
end I said yes.
Not having eaten with Dutch friends very often, I have not learned much about the eating culture
here. However my experiences confused me a bit and I have been thinking: either it is because the
Dutch are concerned not to waste food, or it is normal behaviour here. Or was it an isolated case? I
hope so. Phuong Thuy Vu, Vietnamese PhD candidate, Farm technology group, Plant Science Group.
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.

ANDERMANS RESTJES
OPETEN
Toen een Nederlandse
collega vroeg of hij de
frietjes mocht opeten die
zij had laten staan, was
Phuong Thuy Vu verbaasd. Je eet toch niet de
restjes van een ander op?
Maar goed, het waren
frietjes, dus ze stemde
toe. Recentelijk werd het
nog gekker. Een andere
collega vroeg of hij haar
soeprestjes mocht hebben. ‘Hoe ziek is dat?’ Is
dit normaal gedrag in Nederland, vraagt de Vietnamese Phuong Thuy Vu
zich af?

