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Nieuws

NIEUWE WEBSITE VOOR RESOURCE
Resource bestaat ook online. Al vier jaar lang. En het werd het wel eens tijd voor een nieuw jasje.
Een beter jasje, denken wij. Overzichtelijker. Een jasje dat beter past bij de primaire functie’s van
de site: nieuws brengen, opiniëren en contacten leggen met en tussen de lezers. In dit screenshot
van de openingspagina wijzen we op de belangrijkste veranderingen.
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Wat speelt er? In één
oogopslag is
voortaan duidelijk
waarover op de site
gepraat wordt. ‘Laatste
reacties’ geeft de vijf
recentste artikelen
waarop is gereageerd en
het aantal reacties. Een
klik op de reactie brengt
je naar het verhaal en de
discussie die gaande is.

2

Site en magazine
gaan hand in hand.
Waar voorheen een brede
banner de aandacht
vestigde op het magazine,
gebeurt dat nu subtieler.
De site staat meer op
eigen benen, zou je
kunnen zeggen. Het
scheelt ook een hoop
ruimte, wat de pagina
overzichtelijker maakt.
Een klik op de cover trekt
je het laatste nummer van
Resource in.

3

De redactie kan niet
overal tegelijk zijn.
Om zo min mogelijk
nieuws te missen, zijn
oplettende lezers van
levensbelang. Tip de
redactie en bepaal zelf
(mede) het nieuws.

4

Het keuzemenu is
korter en
overzichtelijker dan
voorheen. Kies voor
wetenschap, student,
organisatie of toon alles.
Hier vind je al het nieuws.

5

De artikelen zelf zijn
anders van opmaak.
Strakker en daardoor
helderder. De
mogelijkheid om te
reageren is uiteraard
gebleven. Nieuw is dat bij
elk artikel meteen
zichtbaar is of en hoeveel
er is gereageerd. In de
ruimte rechts wordt
verwezen naar verwante
zaken. Dat kunnen
voortaan naast artikelen
ook blogs, visies of
andere rubrieken zijn.
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Toen ik in Groningen ging studeren had ik me natuurlijk aangemeld voor de KEIweek, zoals de introductiedagen daar heetten. Heel veel weet ik er niet meer van
(het is inmiddels zo’n jaartje of twaalf geleden), maar duidelijk is dat ik tijdens
die week geen vriendschappen voor het leven heb gesloten. De mensen die ik in
die week ontmoette, heb ik de rest van mijn studententijd niet meer gezien; niet
in de kroeg, niet in de kantine en niet in het sportcentrum. Daar bleek Groningen
toch een te grote studentenstad voor.
Het leuke van een introductieweek in Wageningen is dat je je mede-AID-lopers
de rest van je academische carrière nog regelmatig tegen het lijf zult lopen.
Waarschijnlijk omdat er tijdens zo’n intensieve week een soort familiegevoel met
je AID-groepje ontstaan is, waardoor je de behoefte hebt om nog eens af te
spreken. Maar ook als er geen klik is, zul je elkaar treﬀen. In de Forumkantine, in
de rij voor de kassa van de C1000, bij de bushalte of in Orion. En wat is er nu
lekkerder dan in een periode waarin alles nieuw is, overal bekende gezichten te
zien?
Linda van der Nat

>> Actieve zorg als ouder: een gifkikker vervoert z’n
kroost naar een nieuwe, voedselrijke poel. | P.10 |
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4 >> nieuws

GROEI AANTAL EERSTEJAARS OP 20 PROCENT

Wageningen UR zit nog altijd in
de lift. Het aantal aankomende
studenten dat zich heeft aangemeld voor een studie in Wageningen is 20 procent hoger dan vorig
jaar. Dit blijkt uit de voorlopige
aanmeldcijfers van de universiteit.
Vergeleken met andere Nederlandse universiteiten heeft Wageningen hiermee het grootste groeipercentage.
Met name de studie Moleculaire Levenswetenschappen doet het
goed, met een plus van 87 procent.
Opleidingsdirecteur Wilko Van
Loon: ‘We hebben dit jaar ﬂink ons
best gedaan met de promotie, onder andere met een nieuwe website met daarop ervaringen van studenten en foto’s van studenten in

FOTO: ROB GOOSSENS

ð 2Q]HNHUKHLGURQGEDVLVEHXUV
PRJHOLMNHRRU]DDN
ð 0ROHFXODLUH/HYHQV
ZHWHQVFKDSSHQJURHLWKHW
KDUGVW

1LHXZHPDVWHUVWXGHQWHQZRUGWGHZHJJHZH]HQLQ)RUXP

labjassen. Foto’s met labjassen
mochten vroeger niet, maar ik vind
dat je je opleiding moet presenteren zoals die is.’
Andere opleidingen die goed
scoren zijn Internationaal Landen Waterbeheer (+63 procent) en

Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen (+55 procent). Biologie,
van oudsher een publiekstrekker,
staat op een klein verlies. Desondanks staat de opleiding nog in de
top drie van populairste Wageningse studies; zo’n 125 aankomen-

de studenten hebben zich voor deze bacheloropleiding aangemeld.
De onbetwiste nummer een is Voeding & Gezondheid, met 160 aanmeldingen. Voor die opleiding, al
jarenlang ‘topopleiding’ in de Keuzegids Hoger Onderwijs, zijn plannen voor een numerus ﬁxus in de
maak.
In totaal hebben zich nu 1392
studenten aangemeld voor een studie in Wageningen. Vorig jaar rond
deze tijd waren dat er 1157. Ook
andere universiteiten in Nederland
tellen meer eerstejaars dan vorig
jaar. Een mogelijke reden voor de
groei is de onzekerheid rond de afschafﬁng van de studiebeurs. Veel
eindexamenkandidaten besloten
in het voorjaar om van een jaartje
reizen of werken af te zien, in de
veronderstelling dat de basisbeurs
per 2014 omgezet zou worden naar
een lening. Deze maatregel is inmiddels een jaar uitgesteld, maar
veel eindexamenkandidaten hadden zich toen al voor een studie ingeschreven. LvdN

STEEDS VAKER AIO’S IN DE KNEL
ð 0DFKWVYHUKRXGLQJYDDN
RRU]DDNRQJHZHQVWJHGUDJ
ð 'HHOOHLGLQJJHYHQGHQ
RQYROGRHQGHHPSDWLVFK

Promovendi zijn kwetsbaar voor
ongewenst gedrag. Het aantal aio’s
dat hulp inroept van bedrijfsmaatschappelijk werk is de laatste jaren
verdubbeld. Dat blijkt uit het eindrapport ‘In Gesprek’ van de externe
commissie die is ingesteld om ongewenst gedrag in de organisatie te
onderzoeken. Aanleiding daarvoor
zijn aanhoudende signalen uit de
organisatie over intimidatie door
collega’s en leidinggevenden. De
commissie voerde gesprekken met
betrokkenen, waaronder zo’n zestig
slachtoffers van ongewenst gedrag.
Ongewenst gedrag komt vooral
daar voor waar sprake is van afhan-

kelijke relaties. Nergens is die afhankelijkheid zo groot als tussen
aio’s en hun begeleiders, constateert de commissie. Voorbeelden
van misbruik van die relatie zijn
slechte begeleiding, zomaar verplaatsen van onderzoeksgelden en
het oneigenlijk toevoegen van coauteurs bij artikelen. Promovendi
kloppen mede door dit soort gedrag steeds vaker aan bij het bedrijfsmaatschappelijk werk. Waren dat er voorheen jaarlijks zo’n
twintig, dat aantal is de laatste
twee jaar meer dan verdubbeld.
TRAINING VERPLICHT
Dat hiërarchische relaties vaak ten
grondslag liggen aan ongewenst
gedrag blijkt ook uit de tweejaarlijkse rapportage van de vertrouwenspersonen binnen Wageningen UR die in mei verscheen. Het
aantal meldingen van ongewenst

gedrag is al bijna een decennium
aan het stijgen, in de verslagperiode zelfs met 20 procent. In twee
derde van de gevallen gaat het om

=LWWHQGHOHLGLQJJHYHQGHQ
]RXGHQYHUSOLFKWWUDLQLQJ
PRHWHQYROJHQRSKHW
JHELHGYDQFRPPXQLFDWLH
HQFRDFKHQGOHLGHUVFKDS
intimidatie. Bij driekwart betreft
het intimidatie door de leidinggevende, meestal een man. In de
helft van de gevallen ging dat gepaard met een arbeidsconﬂict.
In het rapport signaleren de vertrouwenspersonen dat het bij een
aantal leidinggevenden aan vaardigheden ontbreekt als coaching,
het voeren van slecht-nieuwsgesprekken, empathie en het respectvol aanspreken van medewer-

kers. Bij de aanstelling van leidinggevenden moet daar meer aandacht voor zijn. Zittende leidinggevenden zouden verplicht training
moeten volgen op gebied van communicatie en coachend leiderschap, zo luidt een van de aanbevelingen uit het rapport
IEDER VOOR ZICH
Nu het economisch slecht gaat,
kijkt iedereen vooral naar zijn eigen toko, constateert de externe
commissie in ‘Het Gesprek’. Door
dit ‘ieder-voor-zich-klimaat’ blijkt
het in de praktijk bijvoorbeeld
moeilijk om personeel uit te wisselen. De commissie stelt daarom
voor samenwerking meer te belonen. Uitgangspunt daarbij is dat
nietsdoen en wegkijken bij ongewenst gedrag niet meer acceptabel
RK
is.
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((567(180(586),;869225:$*(1,1*(1
ð 2SOHLGLQJ9RHGLQJHQJH]RQG
KHLGJURHLWVWRUPDFKWLJ
ð 0HGH]HJJHQVFKDSDNNRRUG
RQGHUYRRUZDDUGHQ

Bacheleropleiding Voeding en gezondheid krijgt mogelijk het eerste
Wageningse numerus ﬁxus. De opleiding kent al jaren ﬂinke groeistuipen. Tussen 2003 en 2012
steeg het aantal eerstejaars van 49
tot 136. Dit jaar is er een record-

aantal van 160 voorinschrijvingen,
een toename van liefst 33 procent
ten opzichte van juli 2012.
Een numerus ﬁxus zou een
maximum van 130 eerstejaars betekenen, door de opleiding gekozen op motivatie en eindexamencijfer. De medezeggenschap heeft
laten weten in te stemmen met het
plan, wanneer aan enkele voorwaarden wordt voldaan. Zo verwacht de medezeggenschap over
drie jaar een evaluatie en wil zij inspraak in de selectiecriteria voor

studenten. Ook moet de raad van
bestuur bevestigen dat ze bij een
eventuele volgende numerus ﬁxus
wederom toestemming vraagt.
Wanneer de raad van bestuur
akkoord gaat met de voorwaarden
kan de aanvraag voor de numerus
ﬁxus naar de minister worden gestuurd. Die beslist of Wageningen
de maatregel mag doorvoeren. Bij
een positief besluit kan de maatregel al worden ingevoerd voor het
collegejaar 2014-2015.
Het initiatief voor het studen-

tenmaximum kwam vanuit de opleidingscommissie. ‘Het belangrijkste argument is onze capaciteit,’ zegt Rolf Marteijn, studiecoordinator bij Voeding en gezondheid. ‘We groeien erg snel en
willen de kwaliteit van de opleiding borgen.’ Verder bestaat de
angst dat de opleiding te veel studenten aﬂevert. ‘De arbeidsmarkt
is niet beroerd,’ zegt Marteijn,
‘maar ze groeit ook niet zo snel als
RR
de studentenaantallen.’

NRUW
>> STUDENTENRAAD

8QLYHUVLWHLWYRHUWDYRQGWHQWDPHQVLQ
De universiteit mag vanaf september ook ’s
avonds tentamens afnemen. Zij loopt hiermee
vooruit op dreigend ruimtegebrek door
groeiende studentenaantallen. De
studentenraad was kritisch over het plan, ze
vreest dat het tijdstip nadelig is voor
concentratie en ten koste gaat van sport,
besturen en hobby’s. Uiteindelijk stemde een
meerderheid toch voor. Op verzoek van de raad
zocht de universiteit wel naar alternatieven.
Het Scheikundegebouw en de Orion-kantine
gelden straks als extra tentamenruimte,
daardoor zijn de avonduren volgend jaar
wellicht nog vrij. In het jaar daarop zijn
avondtentamens vrijwel zeker nodig, zegt
roostermaker Fred Jonker. Rector Martin Kropﬀ
benadrukte meermaals dat het middel is
bedoeld voor uitzonderlijke gevallen. LvdN

ǋǋ.$0(56

+XXUSULM]HQNDPHUVŋLQNJHVWHJHQ
Studenten betalen meer voor hun kamer dan
een jaar geleden. De gemiddelde huurprijs
steeg met 3,5 procent, de sterkste stijging in
drie jaar tijd. In Wageningen betalen studenten
met gemiddeld 300 euro een bescheiden

huurprijs. Amsterdam blijft als vanouds de
duurste stad. Voor een kamer in Amsterdam
moeten studenten 396 euro per maand
neertellen. Dat meldt het Centrum Hoger
Onderwijs Informatie (CHOI) op basis van de
Nationale Studenten Enquête. Hoeveel
vierkante meter studenten daarvoor krijgen,
wordt in de NSE niet gevraagd. HOP

>> LIVESTOCK RESEARDH

9HHKRXGHULMRQGHU]RHNYDQ/HO\VWDGQDDU
FDPSXV
Wageningen UR wil haar veehouderij-onderzoek
van Lelystad verhuizen naar Wageningen.
Concentratie moet zorgen voor meer
opdrachten van het bedrijfsleven en
samenwerking stimuleren binnen Wageningen
UR. De kenniseenheid kwam vorig jaar zelf met
dit plan en de raad van bestuur gaat hierin
mee. Wel heeft OR nog aanvullende vragen over
de verhuizing. Het plan zorgt in grote lijnen dat
Livestock Research naar Wageningen komt. Het
Centraal Veterinair Instituut (CVI) blijft in
Lelystad en wordt zelfs uitgebouwd. De praktijkcentra in Sterksel (varkens) en Leeuwarden
(melkvee) blijven op die locaties. AS

>> PLANT-E

3ODQWHQVWURRPNULMJWZLQGLQUXJ
Plant-e gaat op grote schaal stroom opwekken
uit planten. Komend jaar startten proefvelden
in Friesland en Gelderland. Beide provincies en
het Waterschap Rijn en IJssel stoppen samen
150.000 euro in het project. Dankzij de bijdrage kan het spin-oﬀbedrijfje van Wageningen
UR de stap van lab naar toepassing maken.
Plant-e ontwikkelt systemen om stroom te

,QGH]HSURHIRSVWHOOLQJYDQ3ODQWHODDW
HOHNWULFLWHLWXLWSODQWHQHHQNOHLQHZHUHOGERO
GUDDLHQ

maken met levende planten. De pilot moet
leiden tot een kant-en-klaar systeem dat in
2016 op de markt komt. Theoretisch kan een
hectare planten zo’n 280.000 kWh produceren,
goed voor 80 huishoudens. RK

>> BEURS

:8KDDOWDFKWYHQLéVELQQHQ
Acht jonge onderzoekers kregen eind juli een
Veni-beurs. Met deze circa 250.000 euro
kunnen zij drie jaar onderzoek doen. De oogst
is voor de WU dit jaar opvallend groot. In 2012
haalden drie Wageningse onderzoekers een
beurs binnen en een jaar eerder vijf. Landelijk
kregen slechts 155 van de 1001 aanvragers dit
jaar een beurs. Een succespercentage van circa
15 procent, net als in 2012. RR
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:$$520/81&+(1:($&+7(5+(7%85($8"
ð $OWHUUDQHHPWLQULFKWLQJ
FDPSXVRQGHUGHORHS
ð (QTX¬WHVWXGHQWHQFDPSXVLV
WHVWUDNHQVDDL

De campus is een groot en tamelijk
groen terrein, ontworpen door de
gerenommeerde landschapsarchitecten B&B en Adriaan Geuze. In
principe een gezonde omgeving.
Maar te weinig werknemers maken
daar gebruik van. Alterra wil weten
waarom en hoe het beter kan. Al
ruim 300 werknemers vulden de
enquête in die een en ander in
kaart moet brengen.
‘Uit tal van onderzoeken blijkt
de positieve werking van een groene omgeving op de gezondheid van
mensen’, zegt landschapsarchitect
Arjen Spijkerman van Alterra.
‘Maar heel veel collega’s blijven in
de pauze doorwerken achter hun
bureau. Dat is dus niet gezond.
Hoe kunnen we die collega’s verleiden om van die buitenruimte gebruik te maken?’
De enquête richt zich met name
op het gebruik van de campus.
Hoe gebruiken we de ruimte, wat
doen we in lunchtijd en wat moet

9HHOVWXGHQWHQYLQGHQGHFDPSXVNDDOHQVREHU

er aan de buitenruimte veranderen
om er meer gebruik van te gaan
maken? Maar het blijft niet bij een
enquête. Eind deze maand (29 augustus) vindt een ontwerpsessie
plaats waarin de resultaten worden
omgezet in concrete voorstellen
voor een andere inrichting. Aan
die sessie kan in principe iedereen
meedoen.
STRAK EN NETJES
Het initiatief van Alterra staat niet
alleen. Studenten van ESG hebben
na de zomer van vorig jaar in het
kader van een honours-program-

ma ook studie gedaan naar de inrichting van de campus. ‘Bij ons
ging het om de beleving van de
groene ruimte en of deze ruimte
past bij deze universiteit’, legt
Amanda de Bresser (Bachelor Bodem, water en atmosfeer) uit.
Ruim 900 studenten en medewerkers vulden de vragenlijst in.
Het eindrapport verschijnt binnenkort, maar de conclusie geeft
ze nu alvast prijs. De Bresser: ‘Dit
is een groene campus, dat klopt.
De vloer is groen. Maar het is wel
erg open allemaal. Er is een grote
roep om meer bomen, struiken en

beschutting. Het is allemaal te
strak en netjes. De beleving van de
groene ruimte is daardoor dat-ie
kaal en sober is.’ En dat sluit mooi
bij haar eigen ervaring aan. ‘Het is
mooi en groen, maar het kan allemaal een stuk gezelliger. Het ziet
er nu uit als een stel bouwblokken
dat in een weiland is gezet.’
Ook het honoursonderzoek
wordt volgens Spijkerman meegenomen bij de ontwerpsessie. De Alterra-enquête is nog niet afgerond.
De vragenlijst is te vinden op intranet via het bericht: Enquête Wageningen Campus. RK

AANDACHT VOOR ETHIEK RAAKT IEDEREEN
ð 0HHUDDQGDFKWYRRUHWKLVFK
KDQGHOHQLQGHZHWHQVFKDS
ð $ŉDLUH6WDSHOMRHJDDQGDFKW
YRRUKHWWKHPDDDQ

Sinds mei duren Wageningse promoties precies één zinnetje langer.
‘The academic board assumes’, besluit de (waarnemend) rector tegenwoordig, ‘that you accept your
duty as a scientist to execute your
future research ethically...’. En niet
alleen kersverse promovendi doen
zo’n belofte. Nieuwe onderzoekers
– van hoog tot laag – beloven in
hun contract dat ze ‘bekend [zijn]
met de geldende Gedragscode Wetenschapsbeoefening en [verkla-

ren] daarnaar te zullen handelen.’
De aangepaste promotietekst is
een van de vele onderwerpen waarop de hernieuwde aandacht voor
integriteit in de wetenschap zichtbaar is. Die kreeg een impuls door
de ontmaskering van de Diederik
Stapel. Op de omvangrijke wetenschapsfraude van de Tilburgse professor reageerde de Vereniging van
Nederlandse Universiteiten
(VSNU) met een ‘Preventiebeleid
schendingen wetenschappelijke
integriteit’. Dit plan stelt onder
meer dat studenten voldoende onderwijs moet krijgen over ethiek
en goede wetenschap.
Voor Wageningen is met name
belangrijk dat haar wetenschappelijk domein onder een maatschap-

pelijk vergrootglas ligt. ‘Dat is de
laatste jaren toegenomen’, aldus
woordvoerder Simon Vink. ‘Klachten en aantijgingen via de social
media, krantenartikelen, reclamecodecommissie, Zembla. Dat alles
heeft de vraag opgeworpen of regelingen moeten worden verduidelijkt en wellicht aangescherpt. Het
gaat om borging van integriteit.’
58,07(92259(5%(7(5,1*
Ook de opleidingen gaan met het
onderwerp aan de slag. ‘We hebben geïnventariseerd wat er op dit
vlak al gebeurt,’ zegt Tiny van Boekel, directeur van het onderwijsbureau OWI, ‘en gaan dit met opleidingen bediscussiëren.’ Van Boekel durft wel te stellen dat alle Wa-

geningse studenten nu ook al te
maken krijgen met ‘vragen op
ethisch gebied.’ Toch ziet hij ruimte voor verbetering. ‘Ik denk dat we
hier meer aandacht aan moeten
besteden.’
Een soortgelijke discussie
woedt in de graduate schools, verantwoordelijk voor PhD-onderwijs.
‘Er is meer aandacht voor ethiek
gekomen’, zegt Marianne Bruining, medewerker onderwijsontwikkeling bij de WIAS, de graduate
school van Animal sciences. ‘Voor
PhD-studenten hebben we nu twee
onverplichte ethiekcursussen.
Maar we willen er nu ook in onze
verplichte introductiecursus komende november aandacht aan
besteden.’ RR
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Actievoerders die in juli twee
proefvelden met gmo-aardappels
van Wageningen UR vernielden in
Drenthe en Groningen, schaadden
ook de ontwikkeling van biologische aardappels. Dat zeggen aardappelonderzoekers van Wageningen UR.
Voor menig buitenstaander is
het zwart-wit: je kiest voor gmo’s of
voor biologische landbouw. Maar
in de onderzoeksprogramma’s
DuRPh (Duurzame resistentie tegen phytophthora) en Bio-Impuls
van de Plant Sciences Group werken de biologische en gmo-veredelaars innig samen. ‘Phytophthora
is zo’n vervelende ziekteverwekker

‘KWEEKVLEES
IS GEEN
FRANKENBURGER
MEER’

FOTO: BERT LOTZ

ð .HQQLVYDQJPRNRPWRRN
ELRORJLVFKHODQGERXZWHQ
JRHGH
ð $JUHVVLHYHVFKLPPHO]LHNWH
YHUHLVWVDPHQZHUNLQJ

2SDXJXVWXVVWHOWGHNHQQLVHHQKHLGHHQSURHIYHOGLQ:DJHQLQJHQRSHQYRRUKHWSXEOLHNHQJHHIWGDQQDGHUHXLWOHJRYHU'X53KHQ%LR,PSXOV

voor de aardappel dat we alles uit
de kast moeten trekken’, zegt
Edith Lammerts van Bueren, hoogleraar Biologische plantenveredeling. Ze maakt geen gebruik van

Was die presentatie niet één grote mediastunt?
‘Ja en dat is ook niet onder stoelen of banken
gestoken. De bedoeling was om iets te doen om
meer geld binnen te krijgen voor dit soort onderzoek. Maar het heeft wel mijn sympathie,
want tot nu toe was het heel moeilijk om geld
om hier geld voor te krijgen.’
En heeft het geholpen?
‘De reacties in de internationale pers waren van
licht tot zeer positief. De term ‘Frankenburger’
is wel een paar keer gebruikt, maar niet negatief, eerder ironisch. Ik vond sowieso dat de
meeste kranten heel keurig en zakelijk waren
in hun weergave. Maar of er nu echt meer geld
komt voor onderzoek moet nog blijken.’

:LH"Cor van der
Weele, bijzonder
hoogleraar Humanistische wijsbegeerte
:DW"Was in Londen
aanwezig bij de
presentatie van de
eerste hamburger van
kweekvlees, ontwikkeld in Maastricht
:DDURP"Onderzoekt
de maatschappelijke
en ethische aspecten
van kweekvlees

Hoe staat het met jullie eigen kweekvlees?
‘De Maastrichtse hamburger gebruikt spierstamcellen van een koe. Ik werk samen met de
Universiteit Utrecht waar embryonale stamcellen gebruikt worden en zogeheten induced pluripotent cells. Ze pakken het dus anders, eigenlijk fundamenteler aan. En dat gaat langzamer.’
Is de acceptatie van kweekvlees door deze hamburger veranderd?
‘We zijn duidelijk een andere fase in gegaan.
Kweekvlees is een stap dichterbij gekomen. Het
is niet meer zo irreëel als iedereen dacht.’ RK

genetische modiﬁcatie, maar gebruikt wel de kennis over resistentiegenen die met de gmo-technieken wordt verkregen.
RESISTENTIE
De onderzoekers van beide programma’s ontwikkelen aardappels
die resistent zijn tegen phytophthora, de agressieve en snel muterende aardappelziekte. Ook de biologische landbouw heeft daar behoefte aan. De gangbare landbouw
kan altijd nog bestrijdingsmiddelen gebruiken bij een uitbraak van
de schimmelachtige belager, maar
de biologische landbouw heeft die
mogelijkheid niet. Maar met de
gangbare veredelingstechnieken
lukt het nog steeds niet om snel
voldoende resistentie tegen
phytophthora in de aardappel te
kruisen.
Genetische modiﬁcatie helpt
om sneller resistentie-genen tegen
phytophthora te vinden en in te
bouwen in de aardappel, zegt collega-onderzoeker Bert Lotz. Omdat
de schimmel snel muteert, moet

de aardappel twee of drie van dergelijke resistentiegenen bevatten.
Het biologische programma gebruikt die kennis in haar kruisingsprogramma’s.
VERNIELING
Op de proefvelden staan meerdere
aardappellijnen, waaronder de
biologische en gentech-aardappels, naast elkaar om de bruikbaarheid van verschillende combinaties van resistentiegenen te onderzoeken. Door de vernieling van
de veldproef krijgt de Plant Sciences Group minder vergelijkingsmateriaal hoe verschillende
phytophthora-stammen zich aanpassen aan resistentiegenen. Die
kennis is van belang voor zowel de
biologische landbouw als de cisgene aardappel die Wageningen UR
ontwikkelt. Bij die laatste aardappel, waarbij meerdere soorteigen
resistentiegenen zijn ingebouwd
met gentech, zijn nauwelijks nog
bestrijdingsmiddelen nodig om de
AS
aardappel te beschermen.

GEZEGD
‘Nog ﬀ mooie outﬁt scoren voor opening academisch
jaar op 2 september: outlet outside in Wageningen.’
Woordvoerder Simon Vink heeft aandacht voor de verpakking. (Twitter,
13 augustus)
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In de hoek van de entreehal van
Radix hangt een draaiende constructie aan het plafond. Een soort
kooi van metaal. Daaraan zitten beweegbare doorzichtige plastic ﬂapjes die als een soort vleugeltjes het
binnenste van de bol kunnen afschermen. In het hart van de bol
staat een Peperomia rotundifolia,
ook wel zwanenkruid genoemd.
De plant wordt beschenen met
rode leds. Sensoren boven de plant
meten de ﬂuorescentie van de
plant. ‘En daarmee dus de fotosynthetische activiteit van de plant’,
legt Henk Jalink uit. ‘De bedoeling
is dat de bol langzamer draait als
de plant stress krijgt. Daarmee
wordt in feite het innerlijk van de
plant zichtbaar gemaakt. De plant
laat zien wat er in hem omgaat,
hoe hij reageert op de omgeving,
op het licht, op water op voeding.
Communicatie dus.
$1*679225'5(,*,1*
Het kunstwerk heet In Vena Verbum en is ontworpen door de

+HWNXQVWZHUNYDQ
7LGGR%DNNHU
PDDNWGH
VWUHVVYDQ
KHW]ZDQHQNUXLG]LFKWEDDU

Eindhovense kunstenaar Tiddo
Bakker. Jalink en collega Rob van
der Schoor (PRI) ontwikkelden de
(meet)techniek. Het kunstwerk
won vorig jaar de prijsvraag van het
Center for BioSystems Genomics
om kunst en wetenschap te laten
samenvloeien. Het werk heeft een
half jaar in Naturalis gehangen en
is het komende halve jaar in Radix
te zien.
De reactie op de omgeving doet

het kunstwerk minder snel draaien. Maar er gebeurt meer. De
stress beweegt ook de ﬂapjes. Die
gaan dwars staan en sluiten de
plant daarmee symbolisch af van
de buitenwereld. Als een soort beschermende vleugels. De plant
keert in zichzelf. Angstig voor de
dreiging uit de boze buitenwereld.
Bakker wil ermee laten zien dat
planten veel meer zijn dan statische objecten.

Bakker verwoordt het poëtisch
als volgt. ‘Wij stralen als we blij
zijn. Maar als we uit onze comfort
zone worden geduwd, dan bouwen
we een muur om ons heen waar we
ons achter kunnen verschuilen.
Dat is de interactie, die ik heb verbeeld als een dans: in constante
beweging, gladjes of vermoeid,
helder open of teruggetrokken.
Een dans waarvoor de plant de
choreograﬁe ontwerpt.’ 5.

9,6*521'(1352'8&7,(9(5'$1.=,-(92/87,21$,5($$13$66,1*
ð (YROXWLHZDSHQWYLVVHQWHJHQ
YLVYDQJVW
ð *RHGEHKHHUGHYLVVWDQGHQ
ZRUGHQGDDUGRRUSURGXFWLHYHU

Visvangst beïnvloedt de evolutie
van vissoorten. Vissers richten
zich bijvoorbeeld vooral op grote
vissen, met als gevolg dat de
meeste commerciële soorten
kleiner worden en zich jonger
voortplanten. Dit fenomeen is
lang genegeerd, maar wordt sinds
2000 intensief onderzocht.
Inmiddels is de vraag niet meer
of het optreedt, maar hoe snel

visserij tot veranderingen leidt.
De volgende vraag is hoe groot
de invloed van dit evolutionaire
proces is op de productiviteit van
een visbestand. Een groep onderzoekers, waaronder Andries Richter, universitair docent bij Milieueconomie en natuurlijke hulpbronnen, zocht naar het antwoord.
De onderzoekers bedachten een
model dat een visbestand met én
zonder evolutie kan simuleren.
Hierin combineerden ze biologische indicatoren zoals groei en
sterfte met economische gegevens,
zoals marktprijzen en opbrengsten. Dit was mogelijk dankzij gedetailleerde Noorse data over de

vangst van de noordelijke kabeljauw, die respectievelijk zeventig
jaar (biologisch) en twintig jaar
(economisch) teruggingen. In een
deel van die periode vond er bovendien overbevissing plaats.
%(6&+(,'(1())(&7
Wanneer de onderzoekers het effect van evolutie meenamen, bleek
het visbestand productiever; meer
biomassa aan vis dus. Dit effect
keerde zich echter om in een overbeviste situatie. De productie was
minder en de populatie dus kwetsbaarder. Afhankelijk van de situatie heeft evolutie dus een heel ander effect.

Wel viel op dat de effecten – positief en negatief – relatief bescheiden zijn. Toch is het in de praktijk
relevant om met evolutie rekening
te houden, zegt Richter. Vooral bij
de overbeviste bestanden. Deze
zijn kwetsbaar en het effect van
evolutie kan ze net over de rand
duwen naar ineenstorting: ‘Iets
kleins kan een enorme rol spelen
als het eenmaal slecht gaat.’ Bovendien is overbevissing nog
steeds een veel voorkomend fenomeen. De uitkomsten van het
Noors-Wageningse onderzoek verschenen onlangs in het tijdschrift
PNAS. RR
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Wekenlang hield de wolf van Luttelgeest
het land in haar greep. Was-ie echt of niet?
Ja, bleek uit genetisch onderzoek. Alterraecoloog Geert Groot Bruinderink, die
werkt aan een ‘wolvenplan’ voor ons land,
kijkt terug op een roerig maandje.
Opgelucht, dat het geen nepper bleek te zijn?
‘Dat weten we nog steeds niet helemaal
zeker. We kunnen het dier herleiden tot
een club wolven uit de Karpaten. Daar is
genetisch bewijs voor. Maar het kan nog
steeds dat iemand het beest heeft meegenomen en in Luttelgeest heeft neergelegd.
Het isotopenonderzoek dat nog gaande is
kan daar meer over zeggen. Ik ben erg benieuwd.’
Critici noemen het onwaarschijnlijk dat
het dier van zover komt. Is dat zo?
‘Ik heb altijd gedacht dat er wolven uit
de Duits-Poolse populatie hier naartoe
zouden komen. Tegen alle verwachtingen
in blijkt het er eentje uit de Karpaten te
zijn, bijna duizend kilometer hier vandaan. Maar dat kan wel. Die afstand is
voor de wolf geen enkel probleem. Ons
land zit plotseling vol wolvendeskundigen
en die ventileren allemaal hun mening.
Dat is prima hoor, maar alles wijst erop

9,6,(ǉǉ

dat het dier zelf is gekomen. Het bloed
was nog vers, de vacht vertoonde geen ligplekken. Er zijn zes wolvenkeutels in de
omgeving gevonden.’

1LHXZHVWDOOHQODJHSULM]HQ

3OXLPYHHKRXGHUVOLMGHQ]ZDDUYHUOLHVRSGHSURGXFWLH
YDQVFKDUUHOHLHUHQPHOGGHKHW15&YRULJHZHHN(FR
QRRP3HWHUYDQ+RUQHYDQKHW/(,]LHWHHQGXLGHOLMNHRRU
]DDNQDKHWYHUERGRSOHJEDWWHULMHQLQMDQXDUL]LMQ
GHSOXLPYHHKRXGHUVPDVVDDOHQJHOLMNWLMGLJQLHXZHVWDO
OHQJDDQERXZHQ0HWRYHUSURGXFWLHHQODJHSULM]HQDOV
JHYROJ]HJW9DQ+RUQHè'DWLVHHQNODVVLHNHFRQRPLVFK
JHJHYHQZDDULNGHVHFWRUYRRUDIDORSJHZH]HQKHE3DV
YROJHQGMDDU]XOOHQGHHLHUSULM]HQHFKWDDQWUHNNHQ'H]H
FULVLVLVODQJHQGLHSé

De eerste de beste wolf verongelukt.
Bewijst dit dat er in ons land geen
toekomst is voor de wolf?
‘Nee. We weten niet of dit de eerste
was. Als er een gevonden wordt, kunnen
we er meer verwachten. De roedels naderen ons land veel sneller dan we dachten.
Of er meer wolven zijn weet je pas als er in
een bepaald gebied structureel schapen
gaan sneuvelen. Dat is een echt teken. Er
is een risico dat ze doodgereden worden,
maar dat sluit vestiging niet uit. Er worden jaarlijks ook duizenden vossen, reeën,
zwijnen en dassen doodgereden.’

De pluimveehouders klagen daarnaast over oneerlijke
concurrentie.
‘Dat is een bijkomend aspect. In Italië houden ze zich
niet aan de regels, daar worden de legbatterijen nog getolereerd en dan kun je goedkopere eieren produceren.
Ook klagen de boeren over de import van goedkoop eipoeder uit de VS en Argentinië. Maar die import was er
een paar jaar geleden ook al. Toen werd er niet geklaagd omdat de eierprijzen heel hoog waren. Door de
hoge prijzen verdienden de boeren toen gemiddeld anderhalve ton per jaar.’

Wat betekent deze wolf voor het
wolvenplan-in-wording?
‘Het ministerie zet meer druk op de ketel. Het plan moet twee maanden eerder
af. We zijn de afgelopen maand letterlijk
en ﬁguurlijk sufgebeld. De commotie was
gigantisch, dat heeft me erg verrast. De
vondst van deze wolf heeft daarmee nog
eens het belang van goede protocollen
duidelijk gemaakt. Zo’n vindplaats bijvoorbeeld moet echt als een crime scene
benaderd worden. We zijn er nu niet eens
geweest. Dat is de zwakke schakel in dit
verhaal. Maar daar moeten dan wel de
middelen voor zijn. Dat komt zeker in het
plan terug.’ 5.

Hebben ze dan niet voldoende reserves om de crisis te
overbruggen?
‘Pluimveehouders die toen hebben gespaard, kunnen
nu een lange periode met lage prijzen inderdaad wel
overbruggen. Maar er zijn ook bedrijven die niet hebben geproﬁteerd van de hoge eierprijzen. Omschakelen
naar scharrelhennen vergt een investering van een half
miljoen euro en dat is geleend bij de bank. Die lening
moet worden afgelost, maar ze draaien verlies op de
productie. Deze groep zit nu echt in de problemen.’

FOTO: HUGH JANSMAN, ALTERRA

Wat is de oplossing?
‘De markt moet het oplossen. Wellicht geven de banken
een overbruggingskrediet, totdat de markt weer is aangetrokken. Zo niet, dan gaan er bedrijven failliet. Maar
ook de politiek kan wat doen. Nederlandse boeren hebben geïnvesteerd in milieu en dierenwelzijn, maar krijgen dat nu op hun dak. Daar moet de EU aandacht voor
hebben. Die kan de duurzame productie bijvoorbeeld
beschermen met een hefﬁng op geïmporteerde eieren
uit legbatterijen uit landen buiten Europa.’ AS

*H]DPHOLMNHSHUVFRQIHUHQWLHYDQKHW'XWFK:LOGOLIH+HDOWK&HQWUH$OWHUUD:DJHQLQJHQ85HQ
1DWXUDOLVQDGHYRQGVWYDQZROI

67(//,1*
‘Antibiotic resistance is a catastrophic
threat that deserves more scientiﬁc
attention than global warming’
Romana Novaković, promoveerde op 2 juli in Wageningen
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voedselrijke poelen van andere
bromelia’s. Die vallen niet alleen
minder snel droog, maar bevatten
ook veel meer voedsel. De jongen
hebben drie maanden nodig om
kikker te worden. Er moet dus genoeg te eten zijn. Het verhuizen
heeft dus voordelen. Maar in de
nieuwe omgeving is het ook drukker en dus gevaarlijker.

ð ,QWHUHVVDQWKXZHOLMNVOHYHQ
DPD]RQHJLINLNNHU
ð 9URXZWMHVELM]RUJEHWURNNHQ
XLWZDQWURXZHQ

De amazone gifkikker Ranitomeya
amazonica vormt een kleine groep
gifkikkers met een interessant huwelijksleven. Van oudsher zijn het
de mannetjes die zorgen voor hun
kroost. Maar ergens in de loop van
de evolutie zijn vrouwtjes bij die
zorg betrokken geraakt. Waarom?
Erik Poelman (leerstoelgroep Entomologie) en collega’s van Alterra
en het NIOO gingen in Frans Guyana op zoek naar een antwoord.
Gifkikkervrouwtjes leggen hun
eitjes vrijwel uitsluitend in kleine
en ondiepe waterpoeltjes in de
bladoksel van een bepaalde bromelia. Dat is logisch. De overlevingskansen voor een eitje in zo’n
kleine poel zijn veel groter dan in
een grote poel waar veel vijanden
zijn. Het nadeel van zo’n kleine

'HJLINLNNHUGUDDJW]LMQMRQJHQQDDUHHQQLHXZHYRHGVHOSOHN

poel is dat er weinig te eten is. Bij
sommige gifkikkers heeft het
vrouwtje daar wat op gevonden: ze
voert bij met eitjes die niet bevrucht zijn. En zo bemoeit ze zich

dus actief met de ouderzorg.
Maar er is meer aan de hand.
Als de eitjes uit zijn, wordt er verhuisd. Mannetjes vervoeren de larven op hun rug naar grotere en

.$11,%$/,67,6&+
Daar komt bij dat dikkopjes kannibalistisch zijn; ze eten elkaar op
als dat kan. De vader schuwt daarbij geen enkel middel. Hij offert
desnoods andere larven die hij bij
andere vrouwtjes heeft verwekt.
Poelman vermoedt dat het mede
dit soort gedrag is dat ervoor heeft
gezorgd dat vrouwtjes zich met de
zorg zijn gaan bemoeien. ‘Voor een
vrouwtje is het natuurlijk ongunstig als een mannetje haar nakomelingen opoffert. Dit soort conﬂictsituaties hebben het proces
versnelt dat vrouwtjes bij de zorg
betrokken raken.’ 5.

*(67885''225((13$5$6,(7
ð 3DUDVLHWPDQLSXOHHUWKHUVHQHQ
YDQJDVWKHHU
ð $FKWHUOLJJHQGPHFKDQLVPH
QRJRQGXLGHOLMN

Sommige parasieten gebruiken
hun gastheer als een marionet.
Zijn gedrag wordt aangepast om er
zelf van te proﬁteren. Stineke van
Houte en Vera Ros van Virologie
bekeken in een overzichtsartikel in
het tijdschrift Molecular Ecology
hoe goed we dit fenomeen begrijpen. Gedragsmanipulatie door parasieten is immers vaak een wonderlijke zaak. Neem de unieke manier waarop baculovirussen zich
verspreiden. Na besmetting klimmen gastheerrupsen, tegen hun
natuur in, naar boomkruinen om
daar te sterven. De vloeibaar geworden beestjes strooien dan vi-

rusdeeltjes uit over de omgeving,
de zogenaamde tree top disease of
Wipfelkrankheit.
Het nut voor de parasieten is
duidelijk. ‘In het algemeen geldt
dat het bijdraagt aan overleving en
transmissie’, zegt Van Houte. Gedragsmanipulatie zorgt voor een
grotere ‘ﬁtness’ en dus meer nageslacht. De baculovirussen zijn een
goed voorbeeld: door rupsen naar
een boomtop te laten klimmen
verspreiden dochtervirussen zich
veel wijder en treffen zo meer nieuwe rupsen.
0(&+$1,60(21%(.(1'
Hoe de parasieten hun slachtoffers
manipuleren is volgens Van Houte
‘de honderdduizend-dollar-vraag’.
Er bestaat volgens haar slechts een
ruwe schets van de achterliggende
mechanismen. Zo zijn enkele parasietgenen bekend die gedrag ma-

'RRUHHQKRJHVWHUISOHNWH]RHNHQ
KHOSHQEHVPHWWHUXSVHQRQJHZLOGELM
GHYHUVSUHLGLQJYDQKHWEDFXORYLUXV

nipuleren. Deze zorgen dat eiwitten worden gemaakt die signaalketens verstoren in de hersenen van
hun slachtoffers. Maar er bestaan
nog veel vraagtekens, voegt Ros

toe. Het is onduidelijk welke gastheergenen worden beïnvloed en
hoe het slachtoffer zich verdedigt.
Een ding is wel duidelijk: parasieten weten zelfs het gedrag van
zoogdieren, waaronder mensen, te
beïnvloeden. Zo is er de link tussen
hondsdolheid en agressie. Een
ander voorbeeld is de eencellige
parasiet T. gondii die bij muizen en
ratten de angst voor katten – de
volgende gastheer – wegneemt.
Rondom de SOA syﬁlis bestaan
weer verhalen dat het op latere
leeftijd libidoverhogend werkt. Dat
klinkt niet onlogisch, omdat het
verspreiding zou aanmoedigen.
‘Maar het is heel lastig dit soort
effecten te bewijzen’, aldus Ros.
‘Mensen hebben een lange
generatietijd en het is natuurlijk
onethisch om hen te besmetten
met parasieten voor een
dubbelblinde test.’ RR
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2RNHHQPHQLQJ"Mail je reactie naar resource@wur.nl

((567($,'92251,(8:(678'(17(1
Welkom eerstejaars. Voor jullie is het een spannende
tijd. En je hoofd zit waarschijnlijk momenteel vol vragen. Krijg ik het studeren wel in de vingers? Vind ik
mijn studie wel leuk? Hoe gaat het op kamers bevallen?
Zijn mijn studiegenoten wel leuk? En urgenter: Wordt
de AID wel gezellig en hé, wie is dat leuke meisje in
mijn introgroepje…
Je gaat het de komende maanden allemaal ontdekken,
maar we kunnen je een klein beetje op weg helpen. In
GH]H5HVRXUFHYLQGMHLQIRUPDWLHRYHULQWHUHVVDQWH
bijbanen, leuke plekjes in Wageningen en nog veel
meer nieuws over jouw universiteit. Tijdens je studententijd vind je ons iedere twee weken in bakken
door de hele universiteit. En natuurlijk online op
resource.wur.nl. Hopelijk tot snel.

352029(1'86,1'(.1(/
De positie van promovendi is kwetsbaar en zij belanden
steeds vaker bij bedrijfsmaatschappelijk werk. Zo blijkt
uit een rapport waarin de Wageningse werkcultuur
werd onderzocht.

'2(ɺ+(7ɺ%(7(5
Resource besloot vorig academisch jaar met een
vakantie-doe-boek. Leuk voor de vakantie, dachten wij.
Kinderachtig, vond student Ype Boersma. In een mailtje
legde hij uit waarom.
<SH%RHUVPDè'HDIJHORSHQMDUHQKHELNDOWLMGPHW
YHHOSOH]LHUGH5HVRXUFHJHOH]HQ$OVRQDIKDQNHOLMN
blad vind ik dat jullie veel goede stukken schrijven
die ook echt iets toevoegen. Echter, de laatste editie
vond ik van een belabberd niveau en dat wil ik graag
PHWMXOOLHGHOHQLQGHKRRSGDWKHWEHSHUNWEOLMIWWRW
een eenmalig mindere editie. Het spijt me zeer om het
te zeggen, maar academische studenten zijn niet van
het niveau “vakantie-doe-boek”. De gemiddelde lezer
van de Resource verwacht een hoger niveau; goede
artikelen en geen knutselopdrachten.’
In wat vriendelijke mails over en weer
kon Resource-redacteur 5RE*RRV
VHQV hem enigszins geruststellen:
‘Volgend jaar gaan we gewoon
GRRUPHWRQ]HJHEUXLNHOLMNHIRU
mule, we hopen dat we je dan
weer veel leesplezier kunnen bieden.’

ILLUSTRATIE: ESTHER BROUWER

Reageerders op de website komen direct met problemen die niet in het rapport genoemd worden. ‘Jammer
dat het rapport ﬂexwerkers als groep volledig buiten
beschouwing laat,’ zeg )/([ZHUNHU. Juist
nu was dat bijzonder relevant. ‘De WUR
[gaat] tijdelijke contracten vaker [aan]
YLDSD\UROOFRQVWUXFWLHVHQLQKXXUYDQ
zzp’ers.’ Hij merkt op dat deze werknemers erg weinig rechten hebben en
vermoedt dat hun positie kwetsbaar
is. ‘Je kan toch op je klompen aanvoelen dat het […] tot ongewenste situa-

ties leidt.’ Een SURPRYHQGXV toont zich juist blij met
de conclusies. Hij beaamt dat vaak problemen ontstaan bij het auteurschap van artikelen. Bijvoorbeeld
wanneer coauteurs genoemd moeten worden die weinig tot niets hebben gedaan. ‘Wel jammer dat de link
PHWKHWWHQXUHWUDFNV\VWHHPQLHWLVJHOHJGéYRHJWKLM
toe, verwijzend naar de strenge publicatie-eisen die
KHWV\VWHHPVWHOWè9ROJHQVPLMWRFKGHYRRUQDDPVWH
perverse prikkel als het om coauteurschap gaat.’

Resource is het magazine en de website
voor studenten en medewerkers van
Wageningen UR. Resource magazine
verschijnt tweewekelijks op donderdag.
$ERQQHPHQW
Een abonnement op het magazine kost €58
(buitenland €131,50) per academisch jaar.
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Herinneringen van

Hoogvliegers
Ze zijn minister, schrijver, hoofdredacteur of topsporter, maar één ding
hebben ze gemeen: hun carrière begon in Wageningen. Vier prominente oudstudenten kijken op verzoek van Resource terug op hun eigen studententijd.
‘Ik voerde eindeloze discussies over studie en maatschappelijk onrecht.’
tekst: Albert Sikkema

‘Pas in mijn
vierde jaar
ben ik aan
de slag
gegaan’

Jeroen Dijsselbloem
Beroep: minister van Financiën
Studie: Landbouweconomie van 1985 tot 1991
‘Eigenlijk had ik helemaal niet gepland om naar Wageningen te gaan. Maar omdat ik werd uitgeloot voor de studie
Diergeneeskunde in Utrecht, kwam ik op de Wageningse
opleiding Zoötechniek terecht. Al snel werd echter duideBowlespark 28

lijk dat veeteelt niets voor mij was. Daarop switchte ik naar
Agrarische economie en dat beviel meteen. Met het vinden van een kamer had ik geluk. Mijn zus studeerde al in
Wageningen en ik kon in onderhuur in haar kamer.
Daarna ging ik naar Bowlespark 28, ook wel bekend als
Heesteroord, wat mijn leukste studentenhuis was. Toen
het werd verkocht ging ik naar de Oude Eekmolenweg, in
het studentenhuis op nummer 32.
De eerste jaren deed ik veel te weinig aan mijn studie.
Te veel aﬂeiding, te druk met het sociale leven. Ik ben
nooit lid geworden van een vereniging maar bezocht altijd
de ‘proppenfeesten’. Mijn favoriete café was Loburg, waar
barkeeper Ronald al wist wat je wilde drinken nog voor je
binnen was. Als bijbaan heb ik jaren schoongemaakt in
café ‘t Gat. Erg sportief ben ik nooit geweest, maar met de
Veluweloop deed ik altijd mee. Op de 8,7 km.
Pas in mijn vierde jaar ben ik aan de slag gegaan. Welk
aspect van mijn studie me nog dagelijks van pas komt?
Qua vakken scoort ‘monetaire economie’ op dit moment
hoog… Maar in alle ernst, de brede academische vorming
met vakken als bestuurskunde, recht en sociaal-economische geschiedenis, geeft me nog steeds veel voordeel.
Een van de leukste dingen van Wageningen was het
internationale karakter. Iedereen reisde over de hele
wereld, voor stages of onderzoek. En bracht de cultuur
mee terug. Zo ben ik ondergedompeld in latinosfeer en
hebben we er goede vrienden in Nicaragua aan overgehouden.’

15 augustus
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Frank Westerman

‘ Wat je van
Wageningen
overhoudt is
een naar buiten
gekeerde blik’

Beroep: schrijver en journalist bij de Volkskrant en NRC
Studie: Tropische cultuurtechniek van 1983 tot 1989
‘Het begon ermee dat we met een groep scholieren uit
Assen de voorlichtingsdag in Wageningen bezochten. Een
student nodigde ons toen uit om langs te komen en het
échte studentenleven te zien. We maakten daar kennis
met een woongroep en gingen naar het macrobiotische
eethuis Pee Pastinakel, waar we pompoensoep aten. ’s
Avonds gingen we naar café Troost. Ook zagen we hoe
mooi de omgeving was, op de rand van de Wageningse
Berg en de uiterwaarden. Veel scholieren besloten zich
daarop in te schrijven voor een Wageningse studie, waaronder ik.
Ik heb drie maanden op Dijkgraaf gewoond, daarna
werd het Nieuwstraat 1. Dat was een statig herenhuis in de
binnenstad waar we met zeven studenten woonden. Het
was een asociaal huis volgens de toen geldende normen,
want iedereen had een eigen keuken en we deden niet
alles samen. Geen intekenlijsten voor het eten en geen
gezamenlijke boodschappen. Ik vond dat juist prima.
Het onderwijs was projectgericht, we zaten constant
bij iemand thuis onderwijsprojecten te doen. Op ons
stoepje voor het huis spraken we over Bolivia en GuineeBissau alsof we het over Arnhem hadden. Ik zat in de Midden-Amerika Werkgroep, die avonden met gastsprekers
organiseerde. We hadden oog voor de misstanden in verre
oorden, zoals dictator Rios Montt in Guatemala die hele
dorpen uitmoordde. Niemand geloofde ons toen, maar
het klopte wel; Montt zit dit jaar in de beklaagdenbank

voor genocide. We collecteerden ook voor de onderdrukten in de wereld. Daar gingen vaak felle discussies aan
vooraf. Zouden we geld geven aan het gewapende verzet in
El Salvador of mochten er alleen dekens voor daklozen
van worden gekocht? Daar kwamen we niet uit.
Troost was mijn café, daar ging ik discussiëren en dansen. Het begon altijd pas om half twee ’s nachts. Dan zat ik
’s avonds op mijn kamer en dacht ik: hoe overbrug ik de
tijd? Toen Troost ter ziele ging, werd het Unitas en ’t Gat.
Overdag liep ik veel in de uiterwaarden, dat was echt
geweldig. En ’s nachts gingen we wel eens illegaal naaktzwemmen in het zwembad aan de dijk.
Wageningen was een klein beschermd wereldje, maar
oh zo wereldwijs. Wat je ervan overhoudt is een naar buiten gekeerde blik. Het was een idealistische tijd, misschien waren we niet goed in relativeren. Maar in mijn
boeken ga ik geregeld terug naar Wageningen. Het is een
van de bronnen die ik nog steeds aanboor.’

‘Lekker kleinschalig
onderwijs,
met veel practica’

Annemiek van Vleuten
Beroep: profwielrenner
Studie: Dierwetenschappen van 2002 tot 2007
‘In Wageningen begon ik met Biologische Productiewetenschappen. Dat was alternatieve landbouw met alternatieve studenten. Ik wist niet zeker of ik daar wel tussen
paste, daarom switchte ik naar Veeteelt. Maar in Wageningen had ik het gelijk naar mijn zin. Lekker kleinschalig
onderwijs, met veel practica. Een verademing na mijn
ervaring met Bedrijfswetenschappen in Nijmegen, waar je
met vijfhonderd studenten in een collegezaal zat. Ik
besteedde dagelijks zes tot acht uur aan mijn studie en
haalde al mijn punten.
Mijn studentenhuis zit boven Intersport aan de
Churchillweg. Daar woon ik nog steeds, met vijf huisgeno-

ten. Een ontzettend leuk huis, we gingen samen naar veel
feestjes. Zoals de open feesten van Ceres. Het leukste
vond ik het zwembadfeest, een zwembad in de kroegzaal
en dan met bandjes om het water in. Ik ben nooit lid
geworden van Ceres. Wel heb ik elk jaar de AID overgedaan. Toen ik ging studeren, was ik behoorlijk timide,
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toen heb ik niet veel gefeest tijdens de AID. Toen ik
mijn weg had gevonden, heb ik dat ingehaald.
Pas in het laatste jaar van mijn studie ben ik, door een
knieblessure met voetbal, gaan ﬁetsen. Eerst was dat om
te revalideren, toen ging ik bij de Toerclub Wageningen,
daarna werd het serieus. Ik heb nu een totaal ander leven,
ik leef als een monnik – geen drank meer, vroeg naar bed.
Ik vind het mooi dat ik de studententijd met uitgaan heb
meegemaakt, maar nu leef ik voor de sport. Daar kan ik nu
van bestaan. Met mijn diploma Dierwetenschappen doe
ik niets. De wetenschap is niet mijn wereld en ik wil geen
kantoorbaan. Ik wil iets praktisch doen in de sport, bijvoorbeeld als coach of voedingsadviseur. In dat laatste
geval komt mijn Wageningse opleiding toch van pas.’

Foto links: Annemiek van
Vleuten (rechts) op een
Poolparty van Ceres.
Foto onder: Willem Schoonen
toeschouwer bij de klassieker
Luik-Bastenaken-Luik

Willem Schoonen
Beroep: hoofdredacteur van dagblad Trouw
Studie: Milieuhygiëne van 1976 tot 1983
‘Ik kwam uit Apeldoorn en wilde eigenlijk medicijnen studeren, maar ik werd uitgeloot. Toen werd het Wageningen, omdat je daar Milieuhygiëne kon studeren, een
nieuwe opleiding. Ik kwam terecht in een huisje bij het
Olympiaplein, boven een snoepwinkeltje, waar ik met drie
studenten woonde.
De propedeuse was eigenlijk een afknapper. We moesten van 9 tot 5 studeren, de dagen zaten helemaal vol, de
gedroomde vrijheid was er nog niet. Pas in het doctoraal
van de studie kon je zelf onderzoek doen, dat vond ik de
meest interessante periode. Toen kwam het grote voor-

‘Over één ding
waren we het
eens: het bier
was slecht,
Stella Artois’

deel van Wageningen tot uiting – je kon kiezen wat je
wilde. Ik heb milieu gecombineerd met sociaaleconomische vakken. Zo deed ik een project over de arbeidsomstandigheden in drukkerijen.
Mijn plek in Wageningen was café Troost. Ik voerde er
eindeloze discussies over studie en maatschappelijk
onrecht. Over één ding waren we het eens: het bier was
slecht, Stella Artois. Maar in Troost kwamen de mensen
die je wilde ontmoeten. Er waren weinig vrouwelijke studenten in die tijd, slechts 10 procent van mijn lichting was
vrouw. Daar werd echt om gevochten. Omdat ik geen
mooie jongen was, had ik altijd het nakijken.
Het was een spannende tijd, met veel strijd. Er werd
gekraakt in Wageningen en de eerste coffeeshops werden
opgericht. Zelf was ik actief in de studievereniging van
Milieuhygiëne en bij de WSO, daar protesteerden we
tegen bezuinigingen op het onderwijs. Ik was een linkse
rakker. Na mijn studie ben ik twee jaar werkloos geweest –
bijna iedereen was werkloos na de studie, net als nu. Ik
werd politiek actief in de gemeenteraad voor de CPN, de
communistische partij, en heb me als vrijwillige journalist aangemeld bij De Waarheid. Pas bij Trouw heb ik mijn
eerste baan gekregen en daar ben ik nooit meer weggegaan. Ik heb veel gehad aan de brede oriëntatie van Wageningen.’
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WERK MAKEN VAN JE OPLEIDING
Leuk hoor, zo’n opleiding, maar met de economische
crisis in volle gang wordt de vraag steeds belangrijker
wat je er eigenlijk mee kunt. En kun je je tijdens je
studie al voorbereiden op een succesvolle carrière
daarna? KLV, het Wageningse Alumni Netwerk, houdt
zorgvuldig bij hoe het de Wageningse afgestudeerden
vergaat. Vijf feiten op een rij.
Vooruitzichten goed, crisis wel merkbaar
In Nederland biedt een academische opleiding nog
altijd een goed vooruitzicht op werk. Wageningen is
daarop geen uitzondering. Van de Wageningse afgestudeerden in het collegejaar ‘10/’11, had 85% na zes maanden een betaalde baan, landelijk was dat zelfs nog 2%
meer. Toch begint de crisis wel degelijk merkbaar te worden in de cijfers, signaleert arbeidsmarktdeskundige Silvia Blok van KLV. Drie jaar geleden had de gemiddelde
alumnus van Wageningen University een baan binnen 2,2
maanden, nu is dat 3,2 maanden. Vrouwen vinden overigens aanmerkelijk sneller een baan (3,0 maanden), dan
mannen (3,6 maanden).
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De rode lijn is 2008, de blauwe lijn is 2011. Het wordt voor afgestudeerden duidelijk lastiger
een baan te vinden.

2

Grote verschillen tussen de opleidingen
Voor je kans op werk maakt het nogal wat uit wát je
studeert. Voorbeeld: van degenen die in 2011 de master
Food Technology voltooiden, had 92% na drie maanden al
een baan. Bij de master Landscape, Architecture & Planning bleef dat percentage steken op slechts 45%. Ook
International Development deed het matig met 51%, terwijl Biotechnology (85%), Food Safety (76%) en International Land & Watermanagement (75%) ruim boven het
gemiddelde uitstaken. Toch adviseert Silvia Blok van KLV
om je niet alleen door deze cijfers te laten leiden. ‘Die kunnen in een paar jaar erg veranderen. Food Technology
scoorde vijf jaar geleden bijvoorbeeld nog helemaal niet
zo goed. Een keuze op basis van interesse en passie blijft
volgens haar de beste.

3

Actieve studenten hebben een voorsprong
Veel studenten verrijken hun studietijd met activiteiten die niet strikt noodzakelijk zijn, zoals een stage in het
buitenland, een bestuursfunctie of relevante werkervaring. Wageningers zijn daarin actiever dan andere studenten: 87% kan aan het eind van de studie een zinvolle nevenactiviteit op het cv noteren, tegen een landelijk gemiddelde
van 78%. Vooral de buitenlandstage springt eruit met 44%
(landelijk 20%!). Verstandig, zo blijkt, want deelnemen
aan minimaal één van van die activiteiten geeft je drie tot
5 % meer kans op werk. Wat vooral goed scoort is ‘relevante werkervaring’, daarna komt ‘stage’ (in binnen- of
buitenland) en ten slotte ‘bestuurservaring’ en ‘onderwijs
in buitenland’. In elk geval is het goed om iéts te doen
want van de actieve studenten (2010/2011) heeft gemiddeld 91% procent na ruim een jaar een baan. Van degenen
die ‘niets’ deden heeft dan slechts 79% betaald werk.

4

De arbeidsmarkt globaliseert
De kans dat je als Wageningse afgestudeerde later in
het buitenland woont en werkt is redelijk groot. Van de
Nederlandse afgestudeerden uit 2010/11, woont of werkt
13% nu elders in de wereld. Buitenlandse afstudeerders
blijven tegenwoordig steeds vaker in Nederland wonen en
werken. Dit percentage is bijna twee keer zo groot, namelijk 25%. De arbeidsmarkt voor Nederlanders, die in het
buitenland willen werken als ontwikkelingswerker, wordt
krapper omdat die functies vaker worden ingevuld door
lokale deskundigen, vertelt Silvia Blok. Daarentegen lijkt
de Nederlandse arbeidsmarkt voor buitenlandse afgestudeerden ruimer te worden. Dit geldt met name in een aantal speciﬁeke sectoren zoals de voedingsmiddelenindustrie en de planten- en zaadveredelingsindustrie.

5

Vaker een carrière in de wetenschap
Afgestudeerden kiezen vaker voor een promotietraject, het voorportaal voor de wetenschap. Wageningen
loopt daarbij in de voorhoede. Van de Wageningse lichting 2010/11 koos uiteindelijk meer dan een kwart (26%)
voor een promotietraject, 6% meer dan drie jaar eerder.
Landelijk lag dat cijfer op 14%, een stijging van 4%. Daarnaast kiest een pas-afgestudeerde regelmatig voor een
baan als onderzoeker, bij een universiteit of een onderzoeksinstituut. Voor wie wil promoveren geldt volgens Silvia Blok een licht afwijkend studeeradvies. Zo is het studieresultaat belangrijker, terwijl nevenactiviteiten, zoals
bestuurservaring, bij een sollicitatie naar een promotieplaats minder gewicht in de schaal leggen. Rob Goossens
15 augustus 2013 — RESOURCE
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Hot spots!
Bergen informatie worden er over je uitgestort, beste
eerstejaars. Maar wie vertelt je wat je echt wilt weten over
Wageningen? Waar zijn de feesten? Goedkoop eten? En waar
ga je naartoe op een zwoele zomermiddag? Zoek niet
verder. Deze kaart (hang ‘m op je prikbord) brengt je in
vogelvlucht langs alle hotspots van Nederlands gezelligste
studentenstad.
CHEAP SPOTS
Je kamer nog een beetje kaal? Bij de Emmaus, kun je op
marktdagen supergoedkope tweedehands zooi aanschaffen.
Meubels, lampen, huisraad, elektra, kleding. Gerecycled, dus
zeer Wagenings verantwoord. Wil je je ﬁets laten repareren,
dan kan dat voor een habbekrats bij de buren: Biker’s oasis.
Als je er toch bent, de markt is op de hoek. De fruitmafﬁa
heeft kilo’s bijna rottend fruit voor weinig (wel dezelfde dag
opeten!) en de zuivelzwendel heeft mysterieus goedkope
kaas.
TIP: Op woensdag kun je ook het Wagenings museum de
Casteelse Poort gratis meepakken. Daarna een Italiaans ijsje
bij Cicuto. Niet gratis, wel lekker.
DANCE & ROMANCE SPOTS
Bij Unitas kun je terecht voor de mooiste feesten, maar de locatie wisselt. Nu gaan er geruchten dat oude verenigingsgebouw aan de Generaal Foulkesweg weer open gaat. Waar je
uitgaansavond ook begint, elke nacht eindigt in de International Club. Geen plek in Wageningen is bizarder en sensueler.
TIP: Om met je geliefde te genieten van de zonsondergang ga
je naar het dak van de Leeuwenborch. Neem op de hoogste
verdieping de branddeur, maar zorg dat je onopgemerkt
blijft, want het is verboden.
CHILL & FOOD SPOTS
Op mooie middagen kun je terecht bij het park bij Dijkgraaf.
Allerlei mensen zijn er op de been om te barbecueën, voetballen, vissen en skaten bij het skatepark. Voor een goedkope
veganistische maaltijd kun je terecht bij Eveline Cooks (zie
facebook). Voor lokale biologische groenten, geteeld door
mensen met een ‘uitdaging’ ga je naar de Hoge Born.
WATER & WORKOUT SPOTS
Om je benen eens goed te strekken kun op allerlei plekken
langs de Rijn terecht. Begin bij het Arboretum om te genieten
van het uitzicht tot aan Nijmegen. Verwonder je over de bijzondere planten, bomen en kunst. Trek een sprintje langs de
Holleweg, ren door naar de Uiterwaarden. Daar kun je zwemmen, picknicken en af en toe clandestien overnachten onder
de sterren. Als je maar stil bent, want het is een natuurgebied.
In de winter kun je lekker schaatsen op de nevengeul.
GREEN SPOTS
Zet je tocht voort richting Rhenen en hou je ogen open voor
schattige lammetjes. Voorbij Argo vind je het natuurgebied
de Blauwe Kamer. Als je nog even doorrijdt kom je bij de
Grebbeberg, waar in de oorlog is gevochten. Je vindt er nog
steeds bunkers, betonnen restanten en beschadigingen in
NM, tekening Henk van Ruitenbeek
eeuwenoude bomen.
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Het betere bijbaantje
Studeren en bijbaantjes horen bij elkaar.
Een bijbaantje geeft je wat extra euro’s
in de je portemonnee en is vaak nog leuk
ook. De meest voorkomende baantjes vind

‘ANDEREN STAAN VERSTELD VAN WAT IK VERDIEN’
Janse Heijn – goochelaar
Masterstudent Internationale ontwikkelingsstudies en Bos-en natuurbeheer
Verdiensten: 50-200 euro per optreden
‘Tijdens mijn kinderjaren vroeg ik altijd goocheldozen aan Sinterklaas.
Daar heb ik er heel wat van versleten. Toen ik op mijn twaalfde een goochelwinkel vond in Haarlem, ben ik wat professioneler materiaal gaan
kopen. Twee jaar later gaf ik voor het eerst een show, op een kermis. Maar
het balletje begon pas echt te rollen toen ik uitgenodigd werd om op te treden in een pannenkoekenrestaurant in Heemstede. Daar treed ik nu nog
regelmatig op.
Optredens krijg ik via mond-op-mond reclame. Mensen zien me, onthouden dat, en bellen me op. Afgelopen jaar trad ik zo’n drie à vier keer
per week op, waarbij ik op allerlei plekken kom. Ik heb eens opgetreden
bij de Apenheul
voor een zaal met
gorillaverzorgers.
Daarvoor had ik
de trucs in mijn
repertoire een
apentintje gegeven: ik toverde
een
knuffelaap
met konijnenoren
uit de hoge hoed. Ook
geef ik wel eens shows
bij studentenverenigingen.
Maar het vaakst treed ik op voor
kinderen, en daar moet je je act op aanpassen. Met kaartentrucs kun je dan niet
aankomen, dat is te abstract. Kindergoocheltrucs zijn heel visueel en kleurrijk. Je kunt bijvoorbeeld een doekje
laten verdwijnen, of een pop laten
bewegen.
Als ik studiegenoten vertel wat ik
verdien staan ze vaak versteld; in een
uur verdien ik wat veel studenten in
een dag verdienen. Maar er komen
een hoop verborgen kosten bij kijken. Ik oefen veel om alle trucs in
de vingers te krijgen. Bovendien
moet je sommige goocheltrucs
kopen, en die kunnen vrij prijzig
zijn.’

‘VOORBIJGANGERS VRAGEN ME WEL EENS OF IK IETS
KWIJT BEN’
Theo Linders – vleermuizen observeren
Masterstudent bos- en natuurbeheer
Verdiensten: ‘aanzienlijk meer dan het minimumloon’
‘Mijn ofﬁciële functie is “veldmedewerker” bij een ecologisch adviesbureau. Wij krijgen bijvoorbeeld een opdracht binnen als iemand een snelweg wil aanleggen, of een gebouw wil slopen. Ik kijk dan of er vleermuizen
op de locatie zijn. Vleermuizen zijn beschermde dieren in Nederland. Als
een bouwproject impact heeft op de vleermuizen, moet er dus gecompenseerd worden. Bijvoorbeeld door vleermuiskasten op te hangen. Soms
adviseren we om een deel van de
bestaande structuur te laten staan,
als die heel belangrijk is voor de dieren.
Voor het tellen van de vleermuizen
heb ik een speciaal apparaat: een batdetector. Een vleermuis oriënteert zich
door middel van sonar. Die werkt met
hele hoge piepjes, onhoorbaar voor mensen. De bat-detector zet die sonargeluiden om in geluiden die we wel
kunnen horen. Erg handig,
want je hoort vleermuizen eerder dan dat je ze ziet.
Wanneer ik in een dorp of
stad aan het
observeren
ben, word ik wel
eens vreemd aangekeken. Ik loop
dan heen en weer, starend
naar mijn bat-detector. Voorbijgangers vragen me wel eens of ik
iets kwijt ben. De leukste opdracht
die ik had was in een dierentuin.
Ze wilden daar een aantal bomen
kappen voor de uitbreiding van
een verblijf. ’s Avonds liep ik
daar dan in mijn eentje rond
tussen de beesten. Dan blijkt
een leeuw toch net even wat
enger te zijn dan overdag
met honderden mensen
om je heen.’
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je in de horeca en telemarketing, maar je
kunt ook op een originelere manier je geld
verdienen, zo blijkt uit de portretten op de
deze pagina’s. ‘In een uur verdien ik wat
anderen in een dag verdienen.’
tekst: Jeroen Bok / foto’s: Sven Menschel

‘IK HEB WEL EENS IN PAK IN DE COLLEGEZAAL
GEZETEN’
Boudewijn Arndt – drager bij Ferentes
Masterstudent internationaal land- en waterbeheer
Verdient: ‘boven het minimumloon’
‘Ik werk als drager bij Ferentes, dat dagers levert voor begrafenissen
en crematies. Met zes studenten gaan we – gekleed in een lange
overjas, en met handschoenen – naar een uitvaart, en dragen de kist
met overledene de rouwzaal in. Dan gaan we achter de schermen
kofﬁe drinken, om na de samenkomst de kist naar de auto te brengen of direct naar de begraafplaats. In principe
zijn wij dommekrachten: we brengen de kist
van de ene naar de andere plek. Waar het
om gaat is dat je de protocollen goed volgt.
Alles moet er netjes uitzien en vlekkeloos
verlopen.
Het mooie aan deze baan is dat het vrij
ﬂexibel is. Een paar dagen voor een uitvaart krijg je een bericht, met de vraag of je
kunt werken. Dat kan soms gewoon
tussen de colleges door – ik heb
wel eens in pak in de collegezaal gezeten. Bovendien kom
je op allerlei plekken, van
niet-religieuze uitvaartcentra tot strenggereformeerde
gemeentes.
Soms
schrik
je wel.
Als er
iemand
begraven
wordt van 25, dan
komt het toch dichtbij. Dat zijn vaak emotionele
begrafenissen. Ik denk dat het
gemakkelijker is om iemand
los te laten die op hoge leeftijd
overlijdt dan een naaste die
nog aan het begin van het
leven stond. Op dat soort
momenten realiseer je je sterk
dat je met iets bezig bent dat
veel voor mensen betekent.’

‘IK HOOR ALLE GELUIDEN VAN DE FIETSEN’
Vincent Crétin – ﬁetsenmaker bij Breet Bikes
Masterstudent bos- en natuurbeheer
Verdiensten: 11 euro per uur
‘Vier jaar geleden solliciteerde ik bij Breet Bikes. In slecht Nederlands – ik
kom uit Frankrijk en sprak de taal nog niet goed – legde ik uit dat ik een baantje zocht. De techniek van Franse ﬁetsen is soms net wat anders dan van Nederlandse, dat was wel wennen. Maar na een dagje proefdraaien mocht ik blijven.
Ik vind het erg leuk om naast alle theorie van mijn studie met m’n handen
bezig te zijn. Om oude wrakken op te knappen. We krijgen wel eens klanten
die lastig zijn. Het spel dat je dan
speelt – de psychologie van de
klant – is ook interessant.
Ik probeer verschillende strategieën uit
om meer respect
van onaardige
klanten te krijgen.
Soms
lukt dat, soms
niet. Gelukkig zijn de
meeste
klanten
heel vriendelijk.
Als ik uitga
hoor ik wel eens
“hé
ﬁetsenmaker!”. Soms krijg ik
dan de vraag of ik
even naar iemands ﬁets
wil kijken. Maar buiten
Breet Bikes om doe ik dat niet.
Als ik ’s ochtends tussen de
andere studenten naar het
Forum ﬁets, hoor ik alle geluiden van de ﬁetsen. Dan weet
ik: deze ketting moet vervangen worden, of: die ﬁets heeft
een slag in een wiel. Toen ik
net begon als ﬁetsenmaker,
begonnen mijn handen dan
wel te jeuken. Maar ondertussen niet meer.’
15 augustus 2013 — RESOURCE
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Speuren als
Wetenschap is vaak
detectivewerk. Observeren,
aanwijzingen verzamelen,
sporen natrekken,
reconstrueren, theorieën
opstellen en conclusies
trekken. Whodunnit? Het
is de romantische kant van
de wetenschap. Speurwerk
met CSI-achtige technieken.
Speciaal voor de eerstejaars
vier voorbeelden van de
Wageningse wetenschapper
als Sherlock. Elementair,
mijn beste!
tekst: Roelof Kleis & Rob Ramaker

15 augustus
augustus 2009
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Sherlock
Het avontuur van het tikkende zand

Een modderig zaakje

In de kern zijn wij allemaal Afrikanen. Zo’n 2,5 miljoen jaar geleden verspreidden de eerste mensachtigen zich vanuit Afrika over de wereldbol.
Maar wanneer en hoe precies, geen mens die het weet. Nog niet, maar als
het aan Christina Ankjaergaard ligt, komt daar snel verandering in. Met een
kersverse Veni-beurs op zak gaat de Deense een meetmethode ontwikkelen
waarmee ze de migratie van de mens uit Afrika kan dateren. De sleutel ligt
– hoe Sherlockiaans – in zoiets simpels als zand. De methode maakt gebruik
van een lichtsignaal (luminescentie) dat zich onder invloed van natuurlijke
radioactiviteit opbouwt in zand dat is afgesloten van daglicht. Ankjaergaard
doet dat in het luminescentielab dat sinds kort vanuit Delft naar Wageningen is verhuisd. Het signaal kun je vrijmaken door er licht op te laten schijnen. De Deense doet dat met ultraviolet licht en dat is nieuw. Zij dringt daarmee dieper door in de zandklok dan ooit tevoren. Ze kan er tot 2,5 miljoen
jaar oude sedimentlagen mee dateren. En dat is precies de tijd die nodig is
om de geschiedenis van de mens mee in kaart te brengen. Geen enkele
bekende techniek kan op dit moment die tijdsspanne overbruggen. De verwachtingen zijn daarom groot. Als het aan de Deense ligt weten we over een
paar jaar de verspreidingsroute van de vroege mens over de wereld.

Op zeebodems vind je zuurstofarme modder. Hierin breken microorganismen organisch afval af. Het is echter onduidelijk hoe dit exact
gebeurt en welke bacteriën het werk doen. ‘Het is een soort black box’,
zegt microbioloog Caroline Plugge, die graag wat licht in die zwarte
doos wil laten schijnen. Dat levert niet alleen fundamentele kennis
op, maar helpt ook om soortgelijke processen in bioreactoren beter te
laten werken. ‘Met DNA-technieken kijk je welke micro-organismen
aanwezig zijn,’ zegt Plugge. ‘Maar je ziet niet wat ze doen.’ En daar gaat
het nou juist om: het koppelen van identiteit aan functie. Om dat voor
elkaar te krijgen gebruikt Plugge stabiele isotopen: stoffen die in alle
opzichten identiek zijn, behalve hun gewicht. In de natuur vind je bijvoorbeeld bijna alleen maar koolstof-12. Als je dan voor een stof – zeg
propionzuur – benieuwd bent welke bacteriën het af kunnen breken,
voer je zuren die het zwaardere koolstof-13 bevatten aan een ecosysteem aan bacteriën. Als een bacterie het stofje kan afbreken vind je het
zwaardere koolstof later terug in zijn DNA. Die wetenschap, gekoppeld aan bestaande kennis, maakt het Plugge mogelijk dit modderige
zaakje op te lossen.

Een studie in wit

Het zwijn van de Meinweg

Edoardo Capuano en Grishja van der Veer (Authenticiteit en Novel Foods,
Rikilt) worstelen met een tamelijk bizar raadsel: een boon in een pak melk!
Een consument meldde het voorval bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWa), die het Rikilt erbij haalde. Wat is die ‘boon’ die geen
echte boon is? Het mysterie verleidt de beide onderzoekers tot een fascinerende zoektocht. Deze loopt van de chemische samenstelling van de boon
via de microscopische textuur tot de vraag waar hij in hemelsnaam in de
melk belandde. Een sluitende verklaring vinden ze vooralsnog niet.
Het melkmysterie is een tussendoortje. Rikilt houdt zich doorgaans
bezig met het bedenken van opsporingsmethodes voor voedselfraude. Oftewel, het zoeken naar chemische en fysische afwijkingen in frauduleuze producten. Neem melk. Dat is waardevoller als het meer eiwit bevat. ‘Maar de
bestaande test leidt de hoeveelheid eiwit af van het stikstofgehalte,’ zegt
Van der Veer. Fraudeurs voegen daarom stikstofhoudende stoffen toe, zoals
melamine. Deze kun je opsporen met dure testen, maar dat loont alleen bij
verdachte monsters. Capuano werkt daarom aan een snelle en goedkope
test om veel melkmonsters te onderzoeken op een afwijkende samenstelling. Met een verdachte in beeld kan het echte speuren dan beginnen.

Wilde zwijnen mogen in ons land maar op bepaalde plekken leven. Zo
is dat nou eenmaal afgesproken. Naast de Veluwe is dat het Limburgse
natuurgebied De Meinweg. Maar de zwijnen houden zich daar niet zo
aan. Zwijnen komen tegenwoordig in heel Limburg en zelfs delen van
Brabant voor. Alterra zocht in opdracht van beide provincies uit hoe
die kolonisatie heeft plaatsgevonden. Waar komen die zwijnen vandaan, zijn ze onderling verwant en hoe staat het met hun genetische
verscheidenheid? Een klassiek stukje speurwerk. Maar dan wel met
moderne middelen: de genetica. Dierecologen Hugh Jansman en
Arjen de Groot (Moleculair Laboratorium) en collega’s vergeleken
monsters van 600 gesneuvelde of afgeschoten zwijnen met die van
naburige zwijnen uit Duitsland en België. Daarbij werd ingezoomd op
veertien zogeheten merkers, speciﬁeke stukjes DNA. Met hulp van
bestaande DNA-analyse-programma’s konden de diverse zwijnenpopulaties nauwkeurig in kaart worden gebracht. Conclusie? Het gaat
hier om zes (genetisch) verschillende populaties wilde zwijnen, die
voornamelijk afstammen van nabije populaties uit België en Duitsland. Dat viel overigens te verwachten. In enkele gevallen kan een
‘onnatuurlijke’ oorsprong of inmenging niet worden uitgesloten. Dat
wil zeggen: de populatie bevat zwijnengenen van een onbekende bron,
mogelijk afkomstig van een vrijgelaten ‘particulier’ wild zwijn. De
genetische variatie van de zwijnen is volgens de onderzoekers ‘redelijk’, maar wel veel lager dan bijvoorbeeld de populatie zwijnen op de
Veluwe.
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‘KLAAR VOOR
IETS NIEUWS’
Naast Nederlandse studenten, komen er dit jaar ook weer honderden buitenlandse
studenten naar Wageningen. Wat verwachten ze van hun verblijf in Nederland en
in de kleine studentenstad Wageningen? Zijn ze klaar voor hun nieuwe leven?
tekst: Pan Deli / illustratie: iStock

Afroditi Avgerinou (22) uit Griekenland

Kishor Ayral (28) uit Nepal

Bachelor Biologie
‘Als Erasmusstudent kom ik voor zes
maanden naar Wageningen. Ik heb
er veel over gehoord van andere
Griekse studenten. Ik verwacht een
heel klein en plat stadje, waar het
veel regent. Maar de universiteit is
top. Mijn vader wilde eerst niet dat ik aan de AID mee zou
doen omdat hij zich zorgen maakte. Maar gelukkig draaide hij bij. Volgens mij wordt het geweldig. Het meeste zorgen maak ik me over mijn studie. Bioinformatica, een van
mijn vakken, is behoorlijk pittig. Een vriend heeft er
maanden over gedaan voor zijn project klaar was. Ik ga
mijn best doen.’

Master Forest and Nature
Conservation
‘Sinds 2010 wilde ik al in Nederland
studeren, nu heb ik eindelijk een
beurs gekregen. Ik heb hoge verwachtingen. Ik wil ervaring opdoen
en me verdiepen in onderzoeksmethoden. Ik werk al vijf jaar voor het ministerie van Bos- en
bodembehoud in Nepal. Na mijn afstuderen ga ik me inzetten voor promotie. Ik wil secretaris worden, de hoogste
technische functie in mijn sector. Het enige waar ik tegenop zie is dat ik weg ben van mijn familie en mijn dochtertje
van 14 maanden. Hopelijk kan ik ook voor haar een visum
aanvragen als ik eenmaal in Nederland ben. Mijn ouders
zijn ook behoorlijk oud, ik ga hen missen. Maar verder
heb ik weinig angsten, volgens mij ben ik er klaar voor.’

Alma Kaegi (25) uit Honduras
Master Management Economics and
Consumer Studies
‘Mijn broer heeft hier zes jaar geleden gestudeerd. Hij schepte altijd op
dat de universiteit de beste van Nederland is, en dat het een prachtig
stadje is met veel verschillende culturen. Ik wil alles leren over landbouweconomie. In Honduras hebben we die kennis hard nodig. Daar wil ik kansen creëren voor mensen met dezelfde interesses als ik,
en met een Wagenings diploma gaat dat lukken. Misschien dat ik mijn familie en vrienden ga missen, maar ik
blijf positief. Het is een geweldige kans. Ik ga er het maximale uithalen.’

Elizabeth Lara (23) uit de VS
Master Tourism, Leisure and
Environment
‘Ik ben afgestudeerd aan de UC Davis, een grote landbouwuniversiteit,
net als Wageningen. Maar gek genoeg is Wageningen daar niet zo bekend. In Davis zijn er ook veel ﬁetsen
en buitenlandse studenten, dus ik verwacht dat Wageningen er erg op lijkt: een ontspannen plek, met alle simpele
genoegens die je buiten de grote stad vindt.
Het is voor het eerst dat ik aan een buitenlandse universiteit studeer. Mijn keuze voor Wageningen is nogal spontaan

RESOURCE — 15 augustus 2013

5(6S0,LQGG



M.I. << 23

en ongeïnformeerd. Ik hoop gewoon dat ik er iets geweldigs van kan maken. Maar ik ben ook wel bang dat ik veel
tijd en geld in iets investeer dat wellicht tegenvalt. Je kunt
immers nooit weten of je de goede keuze maakt. Maar de
kans om een heel nieuw continent te ervaren spreekt me
enorm aan. Ik ben klaar voor iets nieuws.’

weet dus al veel over Wageningen. Waar ik me zorgen over
maak is of mensen me anders zullen behandelen. Ik hoor
steeds dat Nederlanders racisten zijn, vooral in het zuiden.
Ik weet niet of dat waar is. Omdat Wageningen in het midden ligt, hoop ik dat het daar niet zo is.’

Mohie-El-Din Sheif (22) uit Egypte

Master Environmental Sciences
‘In het algemeen verwacht ik een gelukkig leven de komende twee jaar.
Kennis opdoen tijdens mijn studie,
koken met vrienden, feestjes vieren
en door Europa reizen. Ik heb een
kamer in Earth House. Ik maak me
een beetje zorgen over inbrekers, want mijn kamer is op
de begane grond. Bovendien is het bed maar 80 centimeter breed, veel te smal. Ik ben bang dat ik straks op de grond
lig als ik wakker word. Er komen nog twintig andere Chinese studenten in Earth House wonen, waarmee ik al contact heb gemaakt via internet. We willen regelmatig samen eten, tijdens de AID hebben we al een eerste eet-date.
Ik kijk er erg naar uit.’

Master Animal Science
‘Ik wil een dierenarts worden, dat is
mijn jeugddroom. Een van de professoren uit mijn bachelor raadde
me Wageningen aan. Op academisch niveau verwacht ik kennis op
te doen die ik mee kan nemen naar
mijn thuisland. In mijn vrije tijd wil ik Nederlands leren,
nieuwe vrienden maken en bij het universiteitskoor gaan.
Ik kijk erg uit naar mijn leven in Wageningen. De vlucht is
geboekt, ik heb een kamer in de Bornsesteeg gevonden en
een bankpas aangevraagd. Ook heb ik de ‘street view’ van
het Forum bekeken en ik weet dat de Nederlandse koningin bij de opening van onderwijsgebouw Orion zal zijn. Ik

Wen Jie (23) uit China
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JE BENT WAT JE BEWOONT
Kiezen voor een kamer, betekent ook kiezen voor een lifestyle: wie naar het
groene Droevendaal gaat, staat immers een heel ander leven te wachten dan
een bewoner van, pak ‘m beet, Cereshuis Burlenburgh. Welke smaken zijn er
zoal te vinden in Wageningen? We zetten een paar kleurrijke habitats voor je
op een rijtje.
tekst: Linda van der Nat / foto’s: Guy Ackermans

HIPPE STERFLAT
Dijkgraaf
Locatie: Dijkgraaf, tussen de campus en het centrum in
Aantal kamers: 625 onzelfstandige kamers, verdeeld over achttien verdiepingen
Kameroppervlak: 13 m2
Huurprijs: €239 - €343
Wie wonen er: Nederlandse en internationale
studenten
Bijzonder: Dijkgraaf is volgens de bewoners
ervan ‘de hipste sterﬂat’ in Wageningen. In
ﬂatkroeg De Bunker worden regelmatig
feestjes gegeven. De bewoners van Dijkgraaf
komen regelmatig in aanvaring met
studentenhuisvester Idealis, die de kamers
beheert. Zo gooiden de bewoners hun
goedgevulde vuilniszakken van het balkon
naar beneden toen Idealis de vuilnisophaaldienst schrapte.

SAMEN UIT, SAMEN THUIS
Fire House
Locatie: Haarweg 10a
Aantal kamers: 27
Kameroppervlak: 15 m2 - 20 m2
Huurprijs: €312 - €357
Wie wonen er: internationale studenten
Bijzonder: Fire House is een voormalig
universiteitsgebouw. Nu woont er een
mix aan internationale master- en uitwisselingsstudenten en PhD’ers. Fire
House staat bekend om het groepsgevoel: de bewoners zijn veel samen. Ze
delen de keukens en hebben een grote gezamenlijke ruimte.
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TERUG NAAR DE NATUUR
Droevendaal
Locatie: Een weiland ten noorden van Wageningen,
aan de rand van de campus aan de Droevendaalsesteeg
Aantal kamers: 198 onzelfstandige kamers, verspreid
over 33 vrijstaande woongebouwen
Kameroppervlak: 13 m2
Huurprijs: €261 - €300
Wie wonen er: In de jaren zeventig van de vorige eeuw
werden houten barakken gebouwd als noodhuisvesting voor studenten. De primitieve omstandigheden trokken veel alternatieve studenten aan.
Bijzonder: Droevendaal, ‘Droef’ voor intimi, heeft een
‘groen’ karakter. Zo is op ieder gebouw een zonneenergiesysteem. Iedere woongroep heeft de beschikking over een moestuin. Behalve studenten en
ex-studenten wonen er ook veel dieren op Droevendaal: katten, kippen, konijnen, varkens, hangbuikzwijntjes en geiten.

ELKE OCHTEND KOFFIE
De Burlenburgh
Locatie: Villa Sanoer, Geertjesweg 55
Aantal kamers: 10
Kameroppervlak: 8 m2 - 25 m2 plus een grote tuin met vijverpartij
Huurprijs: €160 - €310
Wie wonen er: negen mannelijke studenten van studentenvereniging Ceres. En de huisbaas, de vijfentachtigjarige Robert Best, sinds 1980 eigenaar van het huis en erelid van Ceres.
Bijzonder: In het riante huis hangen kroonluchters aan de hoge plafonds,
hertengeweien aan de muren en de kamers zijn bijna allemaal voorzien van schouw met open haard. Een kamer heeft een uitgebreide
verzameling unieke whisky’s, betaald uit de boetepot voor het negeren
van het schoonmaakrooster. Elke ochtend om half negen roept de
huisbaas dat de bewoners bij elkaar voor een gezamenlijke kop kofﬁe.
Daarnaast is het huis regelmatig podium voor winterrecepties, tuinfeesten en zomerreünies. Elke drie jaar is er een groot gala waar zo’n
400 à 500 gasten voor worden uitgenodigd.
Zelf een kijkje nemen in deze monumentale villa? Op Burlenburgh wordt
dit jaar de AID-verenigingsactiviteit van Ceres gehouden.

LUXE PAARDJE
Rijnveste
Locatie: Rijnsteeg
Aantal kamers: 336 zelfstandige en onzelfstandige
kamers, 9 appartementen
Kameroppervlak: 14 - 75 m2
Huurprijs: €309 - €820
Wie wonen er: Nederlandse en internationale studenten, PhD’ers
Bijzonder: Het fraaie, spiksplinternieuwe Rijnveste
geldt als het meest luxe complex van Idealis
(wat je overigens terugziet in de prijs). De kleinschaligheid en de mogelijkheid om samen met
je vrienden te wonen geven het de sfeer van een
dorpje. Op de daken van elke woning staan drie
zonnecollectoren die het water voor die betreffende woning voorverwarmen. Op het appartementencomplex staat ook een windmolen die
de energie levert voor de verlichting van de
openbare ruimte.
15 augustus 2013 — RESOURCE
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HARTKLOPPING
Mensen die samen zingen in een
koor stemmen niet alleen hun klanken op elkaar af. Ook hun hartslag
gaat synchroon lopen, zo blijkt uit
recent onderzoek. Onderzoekers
denken dat dat komt door de melodie en structuur van het lied. Zingen heeft invloed op de activiteit
van de nervus vagus die weer
betrokken is bij emoties en communicatie. Dus zit je relatie in het
slop? Zing samen een duetje.

GAAP
Bazen vertonen vaak een
treﬀende gelijkenis met
hun hond.
Maar omgekeerd is er ook wat aan de hand.
Als het baasje gaapt, gaat de hond
ook gapen. En niet uit stress, maar
uit empathie, blijkt uit Japans
onderzoek. De hond weet zelfs nep
te onderscheiden van echt gapen.
En reageert op de eigen baas sterker dan op anderen. Waarom is niet
bekend. Bonobo’s doen dat ook.
Wij zouden zeggen: na-aperij.

Wageningen zet in op niet-westerse allochtoon
Wageningen UR wil meer nietwesterse allochtonen interesseren voor een bacheloropleiding
in de groene sector. Vergeleken
met andere Nederlandse universiteit blijft de instroom in Wageningen van bijvoorbeeld Turkse
en Marokkaanse studenten
achter.
‘Wageningen UR is recent begonnen met het geven van voorlichting
aan niet-westerse allochtone ouders,’ vertelt Astrid van den Heuvel, beleidsmedewerker interne internationalisering. ‘Wageningen
wordt door niet-westerse allochtone ouders soms nog gezien als het
opleidingsinstituut waar je opgeleid wordt tot boer. We willen
graag deze beeldvorming veranderen.’
‘Opa’s en oma’s hebben de arme streken van Turkije en Marok-

ko verlaten omdat ze geen toekomst zagen in landbouw op karige akkertjes,’ vult marketingmedewerker Hermien Miltenburg aan.
‘Kinderen en kleinkinderen van
deze mensen kunnen thuis heel
goed vertellen dat ze dokter worden, of advocaat. Maar werken in
de groene sector wordt geassocieerd met het verleden dat ze achter
zich hebben gelaten.’
STUDIEFINANCIERING
Miltenburg is samen met studenten die tóch voor Wageningen
hebben gekozen, naar voorlichtingsavonden in Ede, Arnhem en
Rotterdam geweest. ‘Sleutelwoord
zijn de goede baanperspectieven
die werken in de groene sector nog
steeds biedt. Allochtone ouders
hebben in vergelijking tot Nederlandse ouders ook echt moeite met
de nieuwe studieﬁnanciering. Ie-

dere student bouwt nu immers een
schuld op. Ook vertellen we dat allochtonen door hun ervaring met
andere culturen een streepje voor
hebben wanneer ze solliciteren op
functies in een internationale context.’
Volgens Van den Heuvel zijn de
voorlichtingsavonden, die worden
gegeven in samenwerking met Forum, het instituut voor multiculturele vraagstukken, behoorlijk succesvol. ‘In Rotterdam waren ongeveer honderd ouders aanwezig en
de deelnemers waren erg enthousiast.’ Miltenburg: ‘Tijdens de bijeenkomst twitterden mensen dat
de bijeenkomst echt de moeite
waard was, er vielen dus mensen
nog later binnen.’ De komende tijd
zal Wageningen UR de voorlichting dan ook uitbreiden naar andere grote steden. LvdN

EEN STUKJE
Japanse wetenschappers hebben
een stukje menselijke lever
gekweekt uit losse cellen, en dat
geïmplanteerd in een proefdier. Ze
zetten daartoe nog ongespecialiseerde menselijke stamcellen op
kweek. Deze ‘oerlever’ groeide in
proefmuizen door tot een stukje
lever dat enigszins werkte. Het
duurt zeker nog tien jaar voor het
op mensen getest kan worden.
Daarom een stukje gratis advies:
grijp niet meteen naar de ﬂes.

BELLEN
Bellen tijdens het autorijden is
helemaal niet gevaarlijk, zeggen
Britse en Amerikaanse onderzoekers. Zij koppelden ongevallenstatistiek aan het verhoogd gebruik
van mobiele telefoons in de auto
tijdens een actieperiode goedkoop
bellen. Er werd veel meer gebeld,
maar niet meer gecrasht. Bestuurders die bellen letten volgens de
onderzoekers kennelijk tijdelijk
beter op. Wij denken: klopt, omdat
ze weten dat ze in overtreding zijn!
Maar niet vrijgeven dus.

POPUP IN WAGENINGEN
Na Berlijn, Amsterdam en Arnhem krijgt ook Wageningen
haar eigen PopUpClub. Op dit moment worden
voorbereidingen getroﬀen voor de eerste locatie waarin
PopUp Wageningen het komend half jaar tijdelijk
activiteiten zal organiseren. De PopUpClub is een
initiatief van een groep Wageningse studenten onder

leiding van Joris Soeter, student Landschapsarchitectuur.
Zij willen leegstaande panden en braakliggende terreinen
omvormen tot een ‘verrassend uitgaansconcept’, iets waar
volgens hen een grote vraag naar is door het stijgend
aantal studenten in Wageningen.
Creatievelingen die graag een bijdrage willen leveren zijn
welkom om zich te melden. LvdN
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AFLEVERING 13 - MORTIERSTRAAT 14B<<

Derk

Elise

Vera

Willem-Jan

Wat voorafging: Vera vindt Derk leuk, maar ondanks alle tijd
die ze samen doorbrengen springt er geen vonk over. Dan
betrapt zij hem op een huisfeest met zijn ‘ﬁtnessmaatje’ Tom.

ILLUSTRATIES: MEREL DE GRAAF

Bianca

Vrienden
‘I

k had eerder met Vera moeten praten,’ dacht Derk, mokkend op zijn snikhete kamer. Maandenlang hadden ze
hard gelopen, thee gedronken en series gekeken. Ze was
gek op hem, dat was duidelijk. En hij wilde vertellen waarom het niets zou worden, maar stelde het telkens uit. Na het
huisfeest leek hun vriendschap verpest. Vera appte niet
meer en als ze elkaar tegenkwamen vluchtte ze met rode
wangen naar haar kamer.
‘Hoe moet ik het goed maken?’ dacht hij. Hij zag voor zich
hoe hij zijn verhaal zou stotteren tegen Vera en dat zij
gewoon wegliep. Een mailtje sturen vond hij dan weer te
laf.
‘Het moet origineel zijn. Iets wat zo leuk is dat het weer
goed komt.’ Toen hij een ijsje uit zijn koelkast pakte, zag hij
Vera’s dvd van Sherlock liggen. In zijn hoofd viel een kwartje. Weken geleden hadden ze een aﬂevering gekeken waarin
Sherlock Holmes een geheimcode ontcijferde.
‘Ik zou zo’n gecodeerde boodschap kunnen sturen...’ Vera
zou het meteen begrijpen; ze was idolaat van Sherlock. En
hopelijk zou ze het superleuk vinden. In Sherlocks code verwezen twee getallen telkens naar een pagina en woord uit
een speciﬁek boek. Alleen diegene die het codeboek wist,
kon het ontcijferen. Derk wist direct welk boek het moest
zijn. Met Vera’s verjaardag had hij haar een verhalenbundel
van Sherlock Holmes gegeven. Die middag kocht hij het
boek nogmaals bij Kniphorst en puzzelde in de hitte op zijn
boodschap.
‘Ik weet dat het een cliché is,’ eindigde hij, ‘maar ik hoop
dat we vrienden kunnen blijven.’ Hij postte de brief in een

ouderwetse envelop. Na een week wachten concludeerde
hij dat er geen antwoord zou komen.
‘Het was eigenlijk ook een achterlijk idee,’ dacht hij. ‘Waarom heb ik haar niet gewoon aangesproken?’ Het codeboek
gooide hij gefrustreerd door zijn kamer. Een paar dagen
later vond hij een envelop in zijn postvak. Nerveus liep hij
naar boven. Erin zat een papier met twee keurige rijtje
getallen. Hij begon ze als een bezetene te vertalen. Die
avond klopte hij op Vera’s deur.
‘Kom maar binnen, meneer detective.’ Ze glimlachte ﬂauwtjes toen hij binnenkwam. Hij wachtte niet tot ze wat zei,
maar begon meteen te praten. In een onbedaarlijke stroom
kwam alles nu naar buiten. Het in de kast zitten, haar echt
aardig vinden en de boel niet willen verpesten. Hij wist niet
hoe lang hij onafgebroken doorratelde. Vera gaf nauwelijks
een reactie en nu keek hij haar zenuwachtig aan. Ze gaf hem
een kus op zijn voorhoofd en liep naar de waterkoker om
thee te maken.
‘Was dat nou zó moeilijk? Kom, de nieuwe Sherlock is op tv
vanavond.’

Resource volgt de belevenissen in de Mortierstraat 14B

Recordaantal eerstejaars voor AID
De studenten die dit jaar de
Algemene Introductiedagen
(AID) in Wageningen organiseren, maken zich op voor een
record aan AID-lopers. Maar
liefst 2000 aankomende studenten hebben zich tot dusver ingeschreven, tegen 1638 in 2012.
‘Het is heel bijzonder om die teller
te zien oplopen, maar het geeft ook
wat stress,’ aldus AID-secretaris
Jasper van Puffelen. ‘We willen zo-

veel mogelijk aanstaande studenten laten kennismaken met Wageningen en het studentenleven,
maar tegelijkertijd vragen we ons
af: hoeveel meer kunnen we nog
aan? Nu was het al wat gepuzzel
met het eetrooster. Als er nog veel
meer bij komen hebben we niet genoeg eetlocaties.’
Ook moesten er extra mentoren
worden ingeschakeld om alle AIDkindjes op te vangen. Jasper: ‘Gelukkig hadden we een reservelijst

met mentorpapa’s en -mama’s die
zich te laat hadden ingeschreven.
Zij krijgen nu alsnog groepjes AIDlopers onder hun hoede.’
Volgens de vierdejaars student
Milieuwetenschappen wordt de
AID van 2013 een topfeest. ‘Ik kan
nog niets verklappen, maar de opening wordt heel spectaculair. Ook
de kaarten voor het eindfeest gaan
hard; er zijn er nog maar een paar
beschikbaar. Een beetje trots zijn
we wel.’

De AID 2013 is van 16 tot en met
21 augustus. De laatste avond is er
een muziekfestival op de campus,
met optredens van A Silent Express, Splendid en Kensington.
Niet alleen in Wageningen zijn
er fors meer aanmeldingen voor de
introductieweek. Ook in Groningen, Utrecht en Leiden hebben zich
meer eerstejaars ingeschreven. De
KEI-week in Groningen is de grootste; daar worden zo’n vijfduizend
deelnemers verwacht. LvdN
15 augustus 2013 — RESOURCE
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>> FEESTEN
De beste feesten volgens Wageningen
Uitgaans Promotie. Voor alle feesten,
check www.wageningenup.nl.

ZWEMBADFEEST
Ceres, 17 augustus van 23.30 tot 05.00 uur
Zeker niet je mooiste kleren aantrekken als je
je opmaakt voor de natste nacht van het jaar.
Het zwembadfeest op Ceres is een legendarische gebeurtenis. Aanvankelijk sta je te dansen met een beetje schuim, maar al snel verdwijn je erin. Na enige biertjes durf je vast wel
het zwembad in, en voor je het weet ga je kopje
onder.
Dit waterspektakel geldt als één van de AID-activiteiten die je een keer meegemaakt móet
hebben. De nacht eindigt vaak in een bad vol
water, bier en wat mensen verder zoal aan
vocht kunnen loslaten. Laat dus alles thuis behalve je collegekaart en geld voor muntjes. Alles, maar dan ook alles wordt nat en vies. En
als je thuiskomt echt even douchen.
REGIONALE VERENIGINGEN: STOPLICHTFEEST
Het Gat, 20 augustus 22.30 uur
Niet alleen de grote studentenverenigingen la-

ten zich zien tijdens de AID. Ook de regionale
verenigingen dragen bij aan een sfeervol Wageningen. Omdat ze niet over een eigen locatie
beschikken, maken ze gebruik van Het Gat, de
uitgaansgelegenheid waar je terecht kan als je
niet bij één van de studentenverenigingen wil
feesten. Drie regionale verenigingen, het Brabants Studenten Gilde, ‘t Noaberschop en het
Friese WSSFS, houden met Aqua deze AID
weer een spetterend open feest: het Stoplichtfeest.
FINISH @ FRANCISCUS
KSV, 21 augustus van 00.00 tot 06.00 uur
De ideale afsluiter van de AID is de Bandnight,
met in de hoofdrol de SOG-Band, één van de
leukste studentenbands van Nederland. Met
haar feestnummers, in combinatie met de
popcornparty, kun je er zeker van zijn dat je
het poffertjesontbijt om zeven uur ’s ochtends
wel gaat redden op de laatste avond van de
AID.

>> HET ECHTE WERK
IJSBEREN SPOTTEN
OP SPITSBERGEN
Wie? Hielke Alsemgeest, masterstudent Bos- en natuurbeheer
Wat? Onderzoek naar de eieren van de brandgans
Waar? Onderzoeksdorp Ny-Alesund op Spitsbergen
‘Buitenlandervaring bestaat voor 40 procent uit onderzoek en 60 procent uit jezelf leren kennen. Dat was bij mij ook zo. Ik zat in een onderzoeksdorp met 140 mensen uit verschillende landen. In zo’n kleine
gemeenschap leer je iedereen door en door kennen, dat was heel leerzaam. Het was ook gezellig, maar soms had ik behoefte aan wat rust.
Dan trok ik de toendra in. Na een paar minuten lopen, liet je je alle
menselijke aanwezigheid achter je en werd het doodstil.
Mijn onderzoek ging over de predatie van brandganseieren. Daarnaast
bekeek ik welke invloed de aanwezigheid van Noordse sternen had op
de kans dat de eieren werden geroofd. Ik observeerde de nesten en
bracht predatoren in kaart. Een ander deel was experimenteel, waarvoor ik eieren gebruikte uit de centrale keuken. De koks hadden geen
idee wat ik ermee moest. Op een gegeven moment noemden ze me
maar ‘paashaas’. Ik gebruikte de eieren als lokmateriaal om met camera’s te bekijken wat ermee gebeurde.
Spitsbergen ligt in een spectaculair landschap. Op de 300 meter hoge
kliffen kijk je uit op gletsjers en brekende ijsschotsen. In de tijd dat ik
er was, werd het nooit donker. In de kroeg deed het personeel daarom

’s avonds de gordijnen maar dicht. Met sluitingstijd gingen de gordijnen weer open zodat de dronken gasten een shock kregen van het felle
zonlicht.
In mijn tweeënhalve maand op Spitsbergen heb ik maar liefst vijf ijsberen gezien. Mijn begeleider heeft er drie gezien in de twintig jaar dat hij
er zat. Wanneer er een ijsbeer was gespot rukte het hele onderzoeksdorp uit om hem te bewonderen. Toch zijn ijsberen gevaarlijk. Iedereen
volgt eerst een schietcursus en je gaat niet op pad zonder een geweer op
je rug en signaalpijlen die de ijsbeer op afstand houden. Maar ach,
gevaarlijk is het overal, en je moet er iets voor over hebben.’ MvdH
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Juli 2013:
strenge
moslims
vernietigen
alcohol en
pornograﬁsche dvd’s bij
het begin van
de ramadan
in Indonesië.

Opening Academic Year

2
September
2013

MEANWHILE IN... <<
Ondertussen in… Indonesië
In het nieuws: In Majalenka op West-Java kwamen begin
augustus zes mannen om het leven na het drinken van een
giftige alcoholcocktail. Naar verluidt zouden ze vodka hebben
gemixt met energiedrankjes. De precieze oorzaak wordt nog
onderzocht.
Commentaar door: Stella Gunawan, MSc Food Technology en Liga
Wiratama, MSc Urban Environmental Management, beide
afkomstig uit Indonesië.

Opening Academic Year
Responsible growth
Opening Orion
by Her Majesty Queen Máxima
With contributions by:
Henk Kamp (Dutch Minister of Economic Affairs)
Jayson Clay (Senior Vice-President World Wildlife Fund)
Aalt Dijkhuizen (President and chairman Wageningen UR)
Tijs Breukink (Member Executive Board Wageningen UR)

Admittance only after registration: www.wageningenUR.nl/oay

Stella: ‘Ik ken de stad van naam, maar weet er verder niet veel
van. Waarschijnlijk had het overal kunnen gebeuren. Voor
zover ik begrepen heb was de doodsoorzaak een combinatie
van giftige alcohol en de toevoeging van energiedrank. Dat
klinkt plausibel, alcohol is een complexe chemische stof.’
Liga: ‘Ik heb niet veel aandacht besteed aan dat nieuws. Er
zullen altijd mensen zijn die de risico’s van alcohol niet
serieus nemen. Tijdens mijn bachelorstudie in Indonesië zag
je dat ook. Op coctailparty’s mixten mijn vrienden goedkope
lokale alcohol met van alles, waaronder energiedrankjes, en
zelfs medicijnen, zoals paracetamol. Ik denk dat de
slachtoffers in dit geval ook van alles door elkaar gedronken
hebben.’

announcements
A Mini Cosmos has been found!
Come together at the Wageningse
Berg for an one of kind festival to
dance, play and chill. Discover the
magical spirit Wageningen oﬀers
at Stadion de Wageningse Berg.
Enjoy with us live bands, workshops, a drive-inn cinema, singer
songwriters, world food, hair

dressers, theatre and much more.
We are bringing you what Wageningen is, a beautiful place overﬂowing with creativity and connecting people from all over the
world: a Mini Cosmos!
Tell your friends and save the date:
14 September from 12.00 - 0.00!
Only when there is NO RAIN: watch
facebook. Stadion de Wageningse
Berg. No entrance fee.

Stella: ‘De bevolking in de regio is overwegend islamitisch. Ik
weet niet of de slachtoffers ook moslim waren, maar het
nieuws hing wel samen met ramadan.’
Liga: ‘Indonesië is een islamitisch land en alcohol is verboden.
Daarom zul je het nauwelijks aantreffen in gewone winkels.
Maar er is redelijk gemakkelijk aan te komen. Niet alle
moslims zijn even streng in de leer. Je bent verplicht om in je
identiteitsbewijs een religie aan te kruisen, veel Indonesiërs
nemen dan maar Islam, de religie van hun ouders.’
Stella: ‘Drankgebruik verschilt per regio. Sommigen mijden
alcohol, anderen drinken het wel. Soms zelfs terwijl ze vasten
voor ramadan. Vooral jongeren. De drinkcultuur was er vóór
de introductie van de Islam dus het verbaast me niets als er
nog steeds gedronken wordt.’

15 augustus 2013 — RESOURCE
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in memoriam

Eleen Naluai Seki
Vrijdag 28 juni bereikte ons het
trieste bericht dat Eleen Naluai
Seki op dinsdag 25 juni bij een tragisch auto ongeval in Kenia om het
leven gekomen is. Zij was begonnen aan haar stage-opdracht om
broederijresultaten in Kenia en
Tanzania te inventariseren en naar
Kenia gereisd om in eigen land aan
deze opdracht te werken. Op doorreis van het vliegveld in Nairobi
naar haar woonplaats Nakuru is de
auto waarin zij reisde bij een ongeval betrokken geraakt.
Eleen had afgelopen jaar de internationale pluimveehouderij cursus
bij PTC+ in Barneveld gevolgd en
wilde in september starten met
een BSc Livestock Production bij
CAHVilentum.
Zij heeft zich in Kenia altijd ingezet voor verbetering van de economische positie van vrouwen en
heeft de opleiding in Barneveld gevolgd om vrouwen in achterstandssituaties in Kenia verder te kunnen
ondersteunen in de opzet van
pluimveebedrijfjes.
Om de periode tussen beide opleidingen te overbruggen had zij
contact met Wageningen UR
opgenomen om een onderzoeksstage te kunnen doen. Het
inventariseren van broederijresultaten paste goed binnen de
internationaliseringsstrategie van
Wageningen UR Livestock
Research, waardoor we snel
afspraken met haar konden maken.
Eleen toonde veel initiatief, was
een uitmuntende student bij PTC+
en in haar verliezen Kenia en
Nederland een zeer actief,
betrokken en waardevol persoon.
Adriaan Vernooij,
Livestock Research

in memoriam

I.M. Chief Ekaete Udong
On the 6th of August we received
the devastating news that Ekaete
Udong was found brutally
murdered in her home in Uyo,
Nigeria. Dr Udong obtained her
PhD at Wageningen University on
May 19th 2011, after successfully
defending her thesis entitled “The
Quest for Sustainable Livelihoods:
Women Fish Traders in Ibaka,
Niger Delta, Nigeria”. I had the
privilege to be her promotor. Dr
Udong had succeeded her father as
a chief and was a widely respected
and charismatic person. For many
African women her achievements
and her personality made her a
source of inspiration. She was
known as a woman with an
independent mind, strong
principles, a great sense of humor,
and a profound dedication to the
cause of women’s advancement
and development in her own
country and beyond. She was one
of the twenty women in the
AWLAE-Wageningen PhD
programme, AWLAE standing for
African Women Leaders in
Agriculture and Environment. The
Chief, as she was often referred to,
personiﬁed the main objective of
the AWLAE programme: to enhance
women leadership in Africa. She
was a true leader and had a
promising future ahead of her. We
are shocked and mourn the loss of
a dear friend and a great person.
Also on behalf of her Wageningen
friends and colleagues, the SCH
chair group, the AWLAE scholars,
Prof. Dr Lisa Price and co-promotor
Dr Aad van Tilburg,
Prof. Dr Anke Niehof

in memoriam

Luc Suurs
Volkomen onverwacht is maandagavond 5 augustus onze collega Luc
Suurs aan een hartaanval
overleden. Luc is slechts 63 jaar
geworden. In september zou hij 40
jaar hebben gewerkt. Opgeleid als
chemisch analist startte Luc zijn
carrière op het ITAL om in 1977
over te stappen naar Plantenveredeling. Luc runde lange tijd het
isotopenlaboratorium op de Lawickse Allee en later op de Binnenhaven. Later ging Luc zich toeleggen op het gebruiken van apparatuur waarmee complexe koolhydraten kunnen worden
gekarakteriseerd. Hij heeft aan de
basis gestaan van veel methoden
die nu worden gebruikt in het celwanden- en zetmeelonderzoek. Luc
heeft ook zijn stempel gedrukt op
de vele verbouwingen en verhuizingen van Plantenveredeling,
vaak als planner en aanspreekpunt. Luc hield ervan om vroeg (7
uur) te beginnen want dan kon hij
al veel werk verzetten voordat andere mensen hem kwamen raadplegen over methoden en gebruik
van apparatuur. De afgelopen periode was hij bezig de mogelijkheden te onderzoeken om eerder met
pensioen te kunnen gaan en meer
met zijn vrouw te kunnen optrekken en meer te kunnen genieten
van de kleinkinderen. Het is dan
ook zeer wrang dat zonder enige
aanwijzing aan al die plannen zo
ontzettend abrupt een einde is gekomen. We wensen zijn vrouw Loeki en zijn dochters, hun partners
en kinderen, en verdere familie
heel veel sterkte bij het verwerken
van dit grote verlies.
Namens alle collega’s van Wageningen UR Plant Breeding
Prof. Richard G.F. Visser

in memoriam

Leo Corsten
Op 18 juli is Leo Corsten, van 1964
tot 1988 hoogleraar in de wiskundige statistiek, overleden. Met zijn
overlijden nemen we afscheid van
een bijzonder mens. Hij heeft zijn
stempel gedrukt op het onderwijs
en onderzoek in de wiskundige
statistiek en bijgedragen aan een
eigen gezicht van de Wageningse
statistiek. In 1990 werd hij eredoctor aan de universiteit van Poznan en in 2004 (foto) erelid van de
International Biometric Society.
Leo Corsten was een echte Wageninger: opgeleid en gepromoveerd
in Wageningen. Zijn meest in het
oog springende bijdragen aan de
statistiek zijn op het gebied van
het ‘experimental design’, modellen voor lineaire regressie, multivariate technieken en variantie
componenten. Aan het einde van
zijn actieve carrière droeg hij hij
bij aan de ontwikkeling van de
geostatistiek, een discipline die in
de jaren tachtig van de vorige
eeuw opkwam. Zijn nalatenschap
omvat daarmee het verzamelen
van gegevens, via het maken van
een statistisch verantwoorde analyse tot en met het rapporteren
daarvan.
We herinneren ons Leo Corsten als
een kritisch en betrouwbaar wetenschapper, met een scherp oog
voor detail, een diepe belangstelling voor het probleem achter de
cijfers en een gevoel voor een goede analyse. Nog tijdens zijn afscheidsrede heeft hij een fonds opgericht dat zich inzet voor het stimuleren van de biometrie in landen waar de ﬁnanciële middelen
beperkt zijn. Hiermee heeft hij zijn
carrière een prachtig internationaal slot kunnen geven.
Afred Stein (Universiteit Twente) en
Cajo ter Braak
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'ĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐǀĂŶ
ĚĞĮůŽƐŽĮĞ (APP 90303)

Docent: prof.dr. R.A. te Velde, bijzonder hoogleraar wijsbegeerte
ǀĂŶĚĞ^ƟĐŚƟŶŐdŚŽŵĂƐDŽƌĞ͘

Klaar voor een
taaltraining die het
verschil maakt?
18 talen o.a. (Academisch) Engels – Duits
Chinees – Spanish – Nederlands voor anderstaligen

Start 7 oktober
www.wageningenUR.nl/into

>ĞĞƌǌĞƐĮůŽƐŽĨĞŶƵŝƚĚĞŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐǀĂŶĚĞǁĞƐƚĞƌƐĞ
ǁŝũƐďĞŐĞĞƌƚĞďĞƚĞƌŬĞŶŶĞŶ͘
ƵƌĨŽƉĞĞŶĂŶĚĞƌĞŵĂŶŝĞƌƚĞĚĞŶŬĞŶŽǀĞƌŵĞŶƐ͕ŶĂƚƵƵƌĞŶ
ůĞǀĞŶƐŬƵŶƐƚ͘/ŶĚĞĐƵƌƐƵƐWWϵϬϯϬϯ'ĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐǀĂŶĚĞ
ǁŝũƐďĞŐĞĞƌƚĞ/ŵĂĂŬƚŵĞŶŬĞŶŶŝƐŵĞƚϲĮůŽƐŽĨĞŶ͗WůĂƚŽ͕
ƌŝƐƚŽƚĞůĞƐ͕ƵŐƵƐƟŶƵƐ͕ĞƐĐĂƌƚĞƐ͕<ĂŶƚĞŶ<ŝĞƌŬĞŐĂĂƌĚ͘ŽŽƌ
ŵŝĚĚĞůǀĂŶĞĞŶŝŶůĞŝĚŝŶŐ͕ǀƌĂŐĞŶĞŶŚĞƚƐĂŵĞŶďĞƐƉƌĞŬĞŶǀĂŶ
ƚĞŬƐƚĞŶ͘sŽŽƌĚŝƚĐŽůůĞŐĞǌŝũŶŐĞĞŶƚŽĞůĂƟŶŐƐǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ͘
Wanneer
Waar
Studielast
Onderwijsvorm

ϭĞƉĞƌŝŽĚĞ͕ĚŽŶĚĞƌĚĂŐϭϯ͘ϯϬͲϭϳ͘ϬϬƵƵƌ
ǀĂŶĂĨϱƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϯ
Ğ>ĞĞƵǁĞŶďŽƌĐŚ͕ůŽĐĂĂůϳϲ
ϯd^;ĞǀĞŶƚƵĞĞůĂĂŶƚĞǀƵůůĞŶƚŽƚϲd^Ϳ
tĞƌŬͬŚŽŽƌĐŽůůĞŐĞ

DĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞ
sŝĂĚŽĐĞŶƚƚĞů͘ϬϮϬͲϰϱϯϳϮϴϬ;ƉƌŝǀĠͿ͕ĞͲŵĂŝů͗Z͘͘ƚĞsĞůĚĞΛƵǀƚ͘ŶůŽĨƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂĂƚ
ƚŽĞŐĞƉĂƐƚĞĮůŽƐŽĮĞ͕ƚĞů͘ϬϯϭϳͲϰϴϰϭϳϴ͘
dĞŬƐƚĞŶƚĞǀŝŶĚĞŶŽƉĚĞĚƵͲƉĂŐŝŶĂǀĂŶŚĞƚǀĂŬ͘,ĞďũĞũĞŶŽŐŶŝĞƚŝŶŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶ͕
ĚĂŶŬĂŶĚĞĚŽĐĞŶƚĚĂƚĚŽĞŶŶĂŚĞƚĞĞƌƐƚĞĐŽůůĞŐĞ͘ŽǁĞůǀŽŽƌďĂĐŚĞůŽƌĂůƐŵĂƐƚĞƌ
ƐƚƵĚĞŶƚĞŶ͕ǁĂŶƚŽĨũĞǁĞůŽĨŶŝĞƚĂůŝĞƚƐǀĂŶĮůŽƐŽĮĞǁĞĞƚ͕ũĞďĞŶƚǀĂŶŚĂƌƚĞǁĞůŬŽŵ͘

mededelingen
Mededelingen van en voor studenten en medewerkers. Lever maximaal 75 woorden aan op donderdag voor verschijning via
resource@wur.nl, met als onderwerp ‘Mededeling’.
Groen en Doen: Samen werken aan
meer groen
Vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties kunnen vanaf 15 augustus
tot en met 29 september projecten
aanmelden en stemmen werven
voor de Groen en Doen prijsvraag.
De 8 projecten met de meeste
stemmen worden beoordeeld door
een deskundige jury. Zij maken
kans op prijzen van €25.000,- en
€5.000,-.
INFO EN AANMELDEN: WWW.GROENENDOEN.NU

www.wageningenup.nl.
Internationale ﬁlmwedstrijd voor
jongeren tijdens IWW
De Water Movie Challenge is een
internationale ﬁlmwedstrijd die
plaatsvindt tijdens de International

Water Week, van 4-8 november. De
wedstrijd is bedoeld voor jongeren
uit de watersector en heeft dit jaar
als thema is: ‘How secure is your
water supply? Show us your local
water story.’ Deelnemers maken
kans op de hoofdprijs van € 1.000!
Geïnteresseerden dienen vóór 1
oktober hun ﬁlmpje van maximaal
3 minuten te uploaden op YouTube.
De link naar deze ﬁlm moeten ze
opsturen naar tracing@waternetwerk.nl. De uitvoering van de opdracht is vrij.

Wil je geen nieuws missen?
Schrijf je op resource.wur.nl in voor de
tweewekelijkse digitale nieuwsbrief.

MEER INFO: WWW.FACEBOOK.COM/YOUNGIWW

Kleurrijk Wageningen
De tentoonstelling Kleurrijk Wageningen 750 van Bibliotheek Wageningen UR in Forum toont de geschiedenis van Wageningen. Wageningen en haar omgeving kent een
unieke historische ontwikkeling van
vestingstad tot universiteitsstad.
Open tot en met 18 oktober op
maandag - vrijdag, 9.00 - 17.00u
in de Leeszaal Speciale Collecties.
MEER INFORMATIE EN GROEPSRONDLEIDINGEN:
LIESBETH MISSEL, 0317-482701 / 0317-484546
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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

Washing the dishes
One of the ﬁrst cultural shocks that literally all foreigners experience in the Netherlands starts
right after dinner. Having eaten their stamppot and vla, Dutch people prepare to wash the dishes.
An observant foreigner will notice a few things.

Firstly, the bowl in which the dishes are washed up is always ﬁlled with boiling hot water. Knowing
from your biochemistry courses that proteins denaturate in very high temperatures, you might
wonder how is it possible that the hands of your Dutch housemates still look normal.
Secondly, the perplexing reasoning as to when to change the water in a bowl. If there are lots of
dirty dishes and the water becomes dirty but is still boiling hot, it doesn’t have to be changed –
just produce some more foam to cover it. However, new water is taken every time the temperature
goes down. But the worst thing is still to come. After treating the dishes with soap, Dutch people
just dry them (or even leave them on the draining board and wait until they dry)! Without rinsing!
Sometimes completely covered with foam! And if they do rinse sometimes, they do it before
applying the soap! Now, this is typical Dutch, isn’t it?
To be fair it should be noted that it saves water and lots of time. Therefore, you get used to it in no
time. Disgusting, as I found it in the beginning, the bitter truth is that by now I also do my dishes
this way.
I come from Poland and when my friends come over and see me at the sink their eyes grow bigger
and their facial expression says: ‘what?!’ I always try to calm them down saying: ‘But you know,
there was this research in Wageningen, and they found out that it’s not really bad for your
health…’ Agnieszka Malinowska, researcher Centrum Landschap, Alterra
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.
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AFWASSEN
Na je eerste Nederlandse
stamppot en vla komt de
echte schok: de afwas.
De teil wordt gevuld met
kokendheet water. Hoe
overleven je handen dat?
Als het water al groezelig
is, maar nog wel heet
dan volstaat wat extra afwasmiddel. Pas als het
water afkoelt, wordt het
vervangen.
Maar het allerergste is
dat Nederlanders na het
inzepen de vaat niet afspoelen. Nee, dat doen
ze vóór het afwassen.
Toegegeven, het spaart
water en veel tijd. Daarom doe ik het nu zelf ook
op die manier. Tot ontsteltenis van mijn Poolse
vrienden.



