Wageningse bestuurders
naar Balkenendenorm
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toch geen kamernood
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liefdewerk

>> IVO + 3D
Ivo Laros, assistent-onderzoeker bij Moleculaire ecologie, Alterra

‘Het is nu nog een gimmick’
Ivo Laros, 3D-pionier, maakt moleculen in 3D. Modellen
van cafeïne, methaan of buckyballs. Maar ook ingewikkelde eiwitten. Bijna kunst. Hij ontwerpt, stuurt het op
naar het onlinebedrijf Shapeways, waar hij zijn eigen
winkeltje heeft (http://www.shapeways.com/shops/
molecule_models) en krijgt de print per post thuis. ‘Rijk
zal ik er niet van worden, maar het is ontzettend leuk
RK / Foto: Guy Ackermans
om te doen.’
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WE GAAN NAT
Slecht nieuws voor zonaanbidders:
het gaat steeds meer regenen in
Nederland.

LEEG, SAAI EN ZAKELIJK
We zijn trots op onze campus maar
missen de gezelligheid, blijkt uit
twee nieuwe onderzoeken.

12

>>

24

REUZE-AID
Recordaantallen studenten overspoelden de afgelopen weken Wageningen:
een foto-overzicht.

228.599
EN VERDER
2 Liefdewerk
3D
4 Nieuws & opinie
8 Wetenschap
11 Resource.wageningenur.nl
12 Campus
14 Druppels
16 Beeld
where are you from?
18 De V-factor
24 Student
29 Ondertussen in…
Rusland
30 Oplossingen puzzels
32 Typical Dutch
unfurnished

Gefeliciteerd, je hebt je werk geweldig gedaan! Al je targets ruimschoots
gehaald. We mogen je contract verlengen. Ehm, we gaan je wel 12 procent minder betalen Tijs. Martin, jij ook geweldig. Weergaloze prestatie. Voor jou 16 procent eraf.
Als dit over mijn twee beste vrienden ging, zou ik medelijden hebben. Nu niet. Er
was een wetswijziging voor nodig, maar twee van onze bestuurders worden
teruggeschroefd naar de Balkenendenorm. Maximaal 228.599 euro per jaar.
Tweehonderdachtentwintigduizendvijfhonderdnegenennegentig. Nog steeds
meer dan ik de afgelopen zes jaar verdiend heb.
Het geweeklaag over hoge salarissen begon me de laatste tijd behoorlijk tegen
te staan. Een zuur links verwijt dat je als Wageninger steeds voor de voeten
geworpen werd. Bovendien bleven onze bestuurders toch onverzettelijk. En ze
doen het zo goed. Zonder zo’n hoog salaris lopen de toppers natuurlijk weg naar
het bedrijfsleven. Gelukkig blijven onze toppers nog even. En is dit smetje van
het Wageningse blazoen. Tenminste, nog één te gaan.
Nicolette Meerstadt

>> Nieuwe rubriek: infographics met Figure it Out | p.7
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De directie van ESG mag de ondernemingsraad niet buiten de deur
houden bij trajecten die moeten
leiden naar ander werk. De huidige
werkwijze van de directie kan niet
door de beugel. Dat zegt de Bedrijfscommissie, een landelijk adviesorgaan, in een geschil tussen
de directie van ESG en de ondernemingsraad. Het advies kan gevolgen hebben voor heel Wageningen
UR.
Waar het hier om gaat zijn zogeheten werk-naar-werktrajecten die
werknemers aan ander werk bin-

nen of buiten de organisatie helpen. ESG gebruikt dit instrument
al een paar jaar om mensen die onvoldoende werk hebben aan ander
werk te helpen binnen of buiten
het bedrijf. Volgens OR-voorzitter
Aart Schrevel gaat het om zestig
werknemers en is het merendeel
van die trajecten al afgerond. Dat
gaat niet altijd zachtzinnig. Werknemers voelen zich volgens de ondernemingsraad onder druk gezet
in deze trajecten.
KANTONRECHTER
De ondernemingsraad wil haar instemmingsrecht doen gelden omdat het hier volgens hem gaat om
een systematisch personeelsinstrument. De OR noemt werk-naar
werk een handigheidje om een
formele reorganisatie te ontlopen.

Directeur Kees Slingerland ontkent dit. Volgens Slingerland is er
ook geen sprake van nieuw beleid
waarvoor hij instemming van de
OR moet hebben. De kwestie werd
daarom voorgelegd aan de Bedrijfscommissie.
$&+7(5+2('(*(9(&+7
Die commissie stelt de OR in het
gelijk. Volgens de commissie vinden de gesprekken op zo grote
schaal plaats dat er sprake is van
beleid waarvoor instemming nodig
is van de ondernemingsraad.
Schrevel is blij met die uitspraak.
Maar of daarmee het pleit is beslecht is allerminst zeker. ‘Slingerland heeft gezegd dat hij het advies
wil overnemen en ernaar zal handelen. Maar de raad van bestuur is
nog niet zover.’ Als het advies niet

wordt opgevolgd, stapt de OR naar
de kantonrechter.
Tineke Tromp, directeur HR
van Wageningen UR, bevestigt dat
er nog overleg plaatsvindt. ‘We bezinnen ons nog. De kern van de
zaak is of het bij deze mobiliteitsgesprekken gaat om nieuw beleid
waar instemming voor nodig is of
niet.’ De uitkomst zal geen gevolgen hebben voor werknemers die
al elders werken of zijn afgevloeid.
Maar volgens Schrevel is het daarmee geen achterhoedegevecht. ‘Inzetbaarheidsgesprekken zijn een
manier waarop de ESG-directie en
Wageningen UR ook in de toekomst ﬂexibel willen blijven als alternatief voor een formele reorganisatie.’ RK

)5,(6/$1'&$03,1$1((07,1129$7,(&(17580,1*(%58,.

Terwijl de aankomende opening
van Orion door koningin Màxima
alle aandacht opeist, zou het ons
bijna ontgaan dat elders op de
campus vorige week het Innovation Centre van Friesland Campina
in gebruik is genomen. Het gebouw, waaraan ruim anderhalf jaar
werd gewerkt, bevat onder meer
onderzoeksfaciliteiten, laboratoria, een proeffabriek en kantoren.
Verder bevindt zich er een Experience Centre met innovatiekeuken
en proefbakkerij waar bezoekers
‘producten kunnen proeven, ruiken en voelen in een inspirerende
omgeving’.
In het Innovation Centre werken straks ongeveer 400 mensen.
Het gebouw is uitgerust met innovatieve energieconcepten zoals
warmte-koudeopslag, photovoltaische cellen en een duurzaam kli-

FOTO: ROB GOOSSENS

ð ,QQRYDWLRQ&HQWUHWHOWVWUDNV
ZHUNQHPHUV
ð *HGHHOGHIDFLOLWHLWHQPHW
:DJHQLQJHQ85

+HW,QQRYDWLRQ&HQWUHYDQ)ULHVODQG&DPSLQDRSGHFDPSXV

maatsysteem. Ook wordt duurzame energie opgewekt met biogas
van aangesloten melkveehouderijbedrijven via een certiﬁcatensysteem.
%,%/,27+((.
Op de campus deelt Friesland-

Campina met Wageningen UR
sommige faciliteiten, zoals de bibliotheek. Het zuivelbedrijf heeft
daaraan zo’n twintig meter aan
zuivelboeken bijgedragen die nu
ook voor medewerkers van Wageningen UR beschikbaar komen. Het
gaat om vakliteratuur tussen 1950

en 2005 over melkverwerking en
kaasbereiding en aanverwante
kennis. Volgens informatiespecialist Corry Snijder van de bibliotheek zitten er zeker 65 ‘interessante en unieke boeken’ bij. Die
staan nu in het publiek toegankelijke deel van de bieb. AS
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Rector Martin Kropff en Tijs Breukink zijn herbenoemd in de Raad
van Bestuur (RvB) van Wageningen
UR. Beide moeten daarbij een stevige achteruitgang van hun salaris
accepteren om te kunnen voldoen
aan de onlangs ingevoerde Wet
Normering Topinkomens. Die be-

paalt dat bestuurders in de (semi)publieke sector nog maar 130 procent van een ministersalaris mogen verdienen, de zogenaamde
Balkenendenorm. Samen met pensioenopbouw en onkostenvergoeding komt dat neer op een maximumbedrag van 228.599 euro.
Voor beide Wageningse bestuurders betekent dat een teruggang
van ongeveer 15 procent.
Begin dit jaar riep het ministerie

van Onderwijs bestuurders op vrijwillig afstand te nemen van salarissen boven de norm. Enkele ‘grootverdieners’ besloten daarop salaris
in te leveren. Wageningen UR valt
echter onder het ministerie van
Economische Zaken, dat bevestigt
een soortgelijk appèl te hebben gedaan. Woordvoerder Simon Vink
wil niet ingaan op de reactie die
Wageningen UR heeft gegeven op
het appèl van de minister. Wel

noemt hij het ‘bijzonder’ dat bestuurders op deze manier worden
aangesproken op hun salaris. ‘Wij
hebben ons altijd aan de wet gehouden en dat doen we nog steeds.’
Bij de (her)benoeming in maart
wordt de beloning van de voorzitter, nu nog zo’n 340.000 euro, ook
in overeenstemming gebracht met
de nieuwe regels. Volgens Vink is
het moreel appèl daarom ‘niet
meer relevant’. RR

NRUW

KEES9$19(/8:ǉǉ
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1LHXZHVSHOUHJHOV
DLO mag niet concurreren met private
onderzoeksinstellingen en moet zich
richten op meerjarig, pre-competitief
onderzoek voor meerdere bedrijven in
de topsectoren. Dat stelt het ministerie van Economische Zaken in een notitie. De nieuwe spelregels gelden ook
voor andere publieke onderzoeksorganisaties als TNO, Deltares en Marin.
Vorig jaar klaagden private onderzoeksinstellingen over oneerlijke concurrentie van de publieke kennisinstellingen bij de toekenning van projecten in de topsectoren. De notitie
van het ministerie is hier het antwoord op. DLO mag niet langer in zee
gaan met een speciﬁek bedrijf om een
product of ras verder te optimaliseren,
tenzij dat bedrijf dat volledig ﬁnanciert, zo blijkt uit de notitie. Routinematig onderzoek moet ze overlaten
aan commerciële kennisontwikkelaars.
als Keygene en Nizo. DLO moet zich
richten op innovatief onderzoek voor
de lange termijn, waarin ze samenwerkt met meerdere bedrijven. AS

ǋǋ,0$5(6

1LHXZERXZ
Zo gaat het er mogelijk uit zien, als

het wordt gebouwd: het nieuwe
kantoor van Imares in Den Helder.
Het gebouw komt op Fort Harssens,
een schiereiland pal naast de
aanlegsteiger van de veerboot naar
Texel. Het bestemmingsplan dat dit
mogelijk moet maken ligt op dit
moment ter inzage. Het vier
verdiepingen hoge gebouw lijkt op
een schip. Een soort hedendaags
Schip van Blaauw. RK

ǋǋ7,0(6+,*+(5('8&$7,21

)RXWHFLMIHUV
De Nederlandse universiteiten
krijgen uitzonderlijk veel geld van
bedrijven, stellen de makers van een
nieuwe ranglijst. Per wetenschapper
zouden de Nederlandse
universiteiten zo’n 55 duizend euro
aan geld uit het bedrijfsleven
krijgen, oftewel ruim 72 duizend
dollar. Daarmee laat Nederland
andere Europese landen ver achter
zich. Dat hebben de makers van
Times Higher Education becijferd.
Hun conclusie staat echter haaks op
het gevoel dat het Nederlandse
bedrijfsleven weinig investeert in
wetenschap en innovatie. Critici
maakten dan ook gehakt van de
berekening. Ook de universiteiten
zelf begrepen de uitkomst niet.
Volgens hen is het werkelijke bedrag
ongeveer een kwart van wat de
Britten melden. THE heeft nog niet
gereageerd. +23

9DQèWSDGMH
Een halfdronken Vitessesupporter zong in de nachtbus van
Arnhem naar Wageningen uit volle borst: ‘Ben van het padje af,
ben van het padje af ’ (melodie van André van Duin: We gaan
naar Rome toe!). Mijn vrouw zat naast hem en had de neiging
om uit volle borst mee te zingen. Het is ook fantastisch om je te
realiseren dat zo’n aangeschoten gozer zich honderd procent
bewust is van zijn situatie, ook als hij beneveld is. Misschien
zelfs wel dankzij zijn benevelde toestand. Pas dan mogen immers de echte emoties en inzichten naar buiten komen die anders, door werkafspraken, terms of references of sociale controle
van buur, collega of overheid er onder worden gehouden.
Ik raak graag in mijn volle bewustzijn ‘van ’t padje af’ want er
zijn altijd meerdere wegen naar Rome. Ook in de wetenschap.
Sterker nog: als uw nieuwe columnist geef ik mezelf de opdracht om lezers van Resource op een ander padje te helpen als
dat nodig is. Op een ander denkspoor, op en andere visie of
praktijk. Ik kan gelukkig terugvallen op mijn rijke ervaring als
afgestudeerd Wageninger, het vijfjarig directeurschap van een
Wageningse mastercursus, zeven jaar Afrika-ervaring en nu tien
jaar consultancy in de biologische landbouw. Bovendien noem
ik mezelf een bewust duurzame consument. Daarbovenop ben
ik sinds 2008 weer als docent op ‘mijn’ Wageningen UR actief.
Wel in een creatieve haat-liefde verhouding, altijd op zoek naar
de achtergrond, naar het Waarom der Dingen, naar de diepere
lagen van ons bewustzijn en van onze praktijken. Zaken als
kweekburgers, negen miljard mensen voeden en nanotechnologie interesseren me mateloos. ‘Ai’, zult u denken, dat riekt naar
linksigheid! ‘Juist’ antwoord ik dan: u bent een lineair denker
want alleen dan kan je spreken over links of rechts. Ik ben een
cyclisch denker of liever nog een spiralend denker, want er moet
wel ontwikkeling in zitten. Ik vind dat ontzettend belangrijk in
deze huidige, soms zielloze, wereld van dagkoersen, quick wins
en tenure tracks. Of raak ik nu al te ver van het padje af?
Laat het me weten! .HHVYDQ9HOXZ
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De Opening van het academisch
jaar krijgt dit jaar een bijzonder
tintje, met de komst van koningin
Máxima die het nieuwe Oriongebouw zal openen. Daarnaast is het
de aftrap van een jaar waarin het
aantal eerstejaars groeide met
maar liefst twintig procent. Het
thema lijkt dan ook toepasselijk:
responsible growth. Bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen blikt vooruit.
Responsible growth, vanwaar dat
thema?
‘Daarmee geven we wat tegenwicht aan de sombere stemming
in Nederland. Iedereen heeft het
over crisis en teloorgang. Maar
juist hier in Wageningen zijn we
bezig met disciplines die een ongelofelijke bloei doormaken, zoals
food & agri, een sector met een
sterke en nog steeds groeiende export. In Nederland gaat de discussie op dat punt vaak over wat niet
mag, en veel te weinig over wat er
allemaal kan. Denk aan de mogelijkheden die genomics biedt, en
precisielandbouw.
Maar juist daarbij vragen veel
mensen zich af: is die groei nog wel
‘responsible’?
‘Ja, en je ziet dat veel meningen
en besluiten dan emotion driven
zijn. Onze taak hier in Wageningen
is om daar feiten tegenover te zet-

ten. Zoals technieken waarmee we
nog veel meer kunnen produceren
met juist een kleinere footprint.
More with Less, zoals we dat noemen. En begrijp me goed: je hóeft
daar geen gebruik van te maken.
Maar we geven het de samenleving
mee in haar afweging. Fact based
decisions, daar gaat het om.’
Gaan de sprekers tijdens de
opening van het Academisch Jaar
het daar ook over hebben?
‘Op hun manier ja. Ik heb minister Kamp gevraagd om aandacht te geven aan de positie van
food & agri in zijn beleid. Jason
Clay van het WWF zal aangeven
hoe hij aankijkt tegen het begrip
responsible growth en hoe je daar
handen en voeten aan kunt geven.’

Over groei gesproken, bijna 20 procent meer eerstejaars in Wageningen. Kan de organisatie dat aan?
‘We hadden op groei gerekend,
gelukkig. Het nieuwe onderwijsgebouw Orion is net opgeleverd en
ook op het gebied van huisvesting
hebben wij en Idealis het
afgelopen jaar grote stappen gezet.
Natuurlijk letten we op dat er geen
knelpunten optreden. Wanneer
het gaat om de kwaliteit van onze
opleidingen mogen we geen
concessies doen. Maar ik zie vooral
de positieve gevolgen van de groei.
Je merkt dat er een positieve spirit
heerst, ook onder docenten. Het is
prettig om deel uit te maken van
een organisatie waar zoveel
waardering voor is. En dat is wel
eens anders geweest.’

De laatste jaren ging uw positieve
boodschap meestal vergezeld van
een waarschuwing: pas wel op
want voor DLO hangen er donkere
wolken in de lucht. Dit keer niet?
‘Voor DLO is het nog steeds lastiger dan voor de universiteit, dat
klopt. Door de groeiende studentenaantallen nemen de inkomsten
van de universiteit toe, terwijl DLO
juist kampt met een terugtrekkende overheid en daarmee teruglopende inkomsten. Maar de instituten als totaal slagen er nog steeds
in om dat gat op te vangen. De afgelopen jaren is er maar liefst 35
miljoen euro gevonden aan nieuwe
ﬁnanciers, ondanks de crisis. Uiteraard biedt dat geen garantie
voor de toekomst, het blijft hard
werken. Maar DLO heeft wel getoond tegen zo’n lastige taak opgewassen te zijn.’
Koningin Máxima komt Orion
openen, was het moeilijk om dat
geregeld te krijgen?
‘Nee, koningin Máxima weet
veel meer van onze thema’s dan je
zou denken. Ik ben vier keer meegevraagd op koninklijke staatsbezoeken, omdat de Nederlandse
food & agri paradepaardjes zijn in
het buitenland. Met wat wij doen,
daar kun je mee voor de dag komen. Máxima wilde dan ook graag
komen en heeft er zelf voor gekozen om ook bij de speeches aanwezig te zijn. Ze is echt geïnteresseerd in wat er speelt op onze terreinen.’ 5*

*522767()((6722,7
Op maandag 2 september, aansluitend op de
oﬃciële opening van het onderwijsgebouw
door koningin Máxima, barst op de campus het
feestgedruis los. Het grootste feest dat ooit
door de universiteit is georganiseerd telt inmiddels ruim drieduizend gasten.
Een hoofdrol tijdens de avond is weggelegd
voor social media. Studenten kunnen via Twitter en sms zelf een uur lang de muziekstijl bepalen. Verder doet het social media team de
hele avond live verslag van het feest op twitter

via #openingorion. Zo hoopt de universiteit
een buzz rondom de opening van Orion te
creëren. Daarna is het tijd voor de hoofdacts:
The Partysquad en Vato Gonzalez & MC Tjen.
De feestelijkheden beginnen met een Orion
pre-party diner bij verschillende restaurants in
Wageningen. Om 19.15 wordt iedereen opgehaald met een ﬁetsparade langs de studentverenigingen. In Orion wacht hen de Wageningse
dansformatie Ill Skill Squad en cabaretier Jurg
van Ginkel.

The Partysquad
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De bacheloropleiding Voeding en
gezondheid krijgt deﬁnitief groen
licht voor een numerus ﬁxus. Hierdoor kan het voorstel voor 1 september naar de Dienst Uitvoering
Onderwijs (DUO). Komende april
maakt DUO bekend of zij toestemming verleent.
Het plan omvat een maximum
van 130 eerstejaars gekozen door
de opleiding op motivatie en eindexamengemiddelde. De medezeggenschap stemde in met het voorstel na enkele garanties gekregen
te hebben van de Raad van Bestuur
(RvB). Zo zal de RvB bij nieuwe studentenplafonds wederom toestemming vragen, heeft de studen-

WINNAAR
VAN DE
ZOMERPRIJSVRAAG

tenraad instemmingsrecht over de
deﬁnitieve invulling van decentrale selectie en vindt na drie jaar een
evaluatie plaats.
‘We waren door de antwoorden
redelijk gerustgesteld,’ zegt Wouter-Jan van Roosmalen, studentenraadslid namens VeSte. ‘En op de
korte termijn is een numerus ﬁxus
de enige oplossing voor deze opleiding.’ Wel hoopt hij dat de universiteit goed nadenkt de groeiende
studentaantallen. Het stemt hem
hoopvol dat er sinds een paar
maanden een Werkgroep Groei
Studentenaantallen bestaat die
hierover nadenkt.
Voeding en gezondheid beleeft
al jaren groeistuipen. Tussen 2003
en 2012 steeg het aantal eerstejaars
van 49 tot 136. Nu lijkt de teller
rond de 170 uit te komen, schatte
opleidingsdirecteur Rolf Marteijn
enkele weken terug: ‘Dit jaar wordt
een enorme uitdaging’. RR

Van de 50 willekeurige studentengezichten kenden jullie er 36. Dat is véél. Zijn jullie supernetwerkers?
‘Nou, dat ook weer niet. Vanuit ons eigen netwerk – jaarclub, studentenhuis – kenden we een
handjevol. Voor de rest moesten we echt moeite
doen.’
Hoe kwam je achter de namen?
‘Sanne en ik zitten samen bij de studentenraad. Op
ons kantoor in Forum komen dagelijks nogal wat
studenten binnenlopen voor vragen of advies. Die
hebben we consequent de foto’s voorgelegd. Het
blijkt dan dat bijna iedereen wel zo’n vier à vijf koppies herkent.’
We wilden ook ontdekken of Wageningen nog wel
kleinschalig is. Heb jij daar een mening over?
‘Je merkt wel dat het steeds drukker wordt. Sommige faciliteiten staan onder druk en het is niet
meer zo vanzelfsprekend dat elke docent je bij de
naam kent. Persoonlijk vind ik dat wel jammer.’

:LH"Marit van Liere
:DW"Won samen met
haar vriendin Sanne
van Geel de Resourcezomerprijsvraag Wie
is wie in Wageningen
:DDURP"Kennelijk
kent ze héél veel Wageningse studenten

Jullie wonnen kaartjes voor het Solar Weekend
Festival in Roermond. Leuk gehad?
‘Ja, het was super. We hebben het enorm naar
onze zin gehad. Mijn favoriete act? Dat was Goldﬁsh, zonder twijfel.’ 5*
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‘10 kilo aangekomen en compleet uitgeput maar wat
een tóp week was het weer!! #aid2013 #nuslapen’
Studente Floortje kan er nog nét een tweet uitpersen voordat ze voor
lange tijd onder zeil gaat.

),*85(,7287ǉǉ

$,'
DDQWDOGHHOQHPHUV

LQ PDQQHQ  YURXZHQ 

0HHVWYRRUNRPHQGHEXLWHQODQGVHQDWLRQDOLWHLW
%6FHQ06F 

&KLQHHV'XLWV*ULHNV

%HVWYHUWHJHQZRRUGLJGHRSOHLGLQJHQ
9RHGLQJHQJH]RQGKHLG
%HGULMIVHQFRQVXPHQWHQZHWHQVFKDSSHQ

De oplossingen van alle puzzels uit het zomernummer van Resource staan op pagina 30 en 31.

'LHUZHWHQVFKDSSHQ
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RQGHUXLWJHKDDOG

De geur van zoetigheid stimuleert
trek in snoepgoed, maar tegelijkertijd remt het hartige trek. En vice
versa. Wageningse voedingsonderzoekers constateerden dat na een
onderzoek met proefpersonen in
geurende kamers. Hun resultaat
onderstreept dat geuren op subtiele manieren beïnvloeden wat we
willen eten. De conclusie van het
onderzoek verscheen onlangs in
The International Journal of Obesity.
De onderzoekers ontdekten verder dat etensgeuren blijven zorgen
voor meer trek, ook wanneer proefpersonen tot 18 minuten aan de
geur worden blootgesteld. Dat
klinkt logisch, maar het onderzoek

hiernaar is beperkt en de conclusies tegenstrijdig. ‘Dat geuren op
de korte termijn trek geven is duidelijk,’ zegt Mariëlle Ramaekers,
promovenda bij Food Quality and
Design. ‘Je ruikt friet en wilt het
opeten.’ Een Engelse proef suggereerde echter dat het effect daarna
omdraait. Proefpersonen die een
voedingsmiddel langdurig roken,
vonden het voedsel minder lekker.
Dat Ramaekers andere resultaten vond, wijt ze aan verschillen in
opzet. In de Wageningse proef, zaten de 21 deelnemers in geurende
‘mood rooms’ en werd hun aandacht niet speciﬁek op de geuren
gericht. De Engelse proef had een
minder realistische geurblootstelling. De 12 deelnemers roken intensief aan een potje met geprakte
banaan. ‘Bovendien,’ zegt ze, ‘vroegen wij naar trek, terwijl de Engelsen wilden weten hoe “aangenaam”
de proefpersonen een geur vonden.’

=RHWHJHXUVWLPXOHHUWWUHNLQ]RHWLJ
KHLG

OBESITAS
Voedingsonderzoekers zijn benieuwd naar zulke signalen die
trek remmen, zonder daadwerke-

lijk te eten. Een voorbeeld is het
kauwen op voedsel zonder te slikken. Zo’n ‘rem’ kan helpen bij de
bestrijding van overeten en obesitas. Ramaekers zag dat geuren op
die manier kunnen werken wanneer ze betrekking hebben op voeding buiten hun eigen ‘geurcategorie’. Proefpersonen die snoepbanaantjes roken, hadden relatief
minder zin in tomatensoep. Maar
geen van de etensgeuren verminderde de algemene trek.
Zelf is Ramaekers erg benieuwd
of haar proef dezelfde resultaten
zou opleveren bij mensen met
overgewicht of obesitas: ‘Er zijn
aanwijzingen dat zij anders reageren op voedselsignalen.’ Verder onderzoek zal verder duidelijk maken
hoe geuren – samen met andere
omgevingsprikkels – bepalen wat
we eten. ‘Dit,’ zegt Ramaekers, ‘is
een stukje van die puzzel.’ RR

%,2ɺ(1(5*,(+(/37%2(5(1/$1'%28:1,(7
ð %UD]LOLZLOGHNOHLQHERHUHQ
EHWUHNNHQELMGHSURGXFWLHYDQ
ELRGLHVHO
ð $PELWLHXVSODQLVPLVOXNW
FRQFOXGHUHQPLOLHXRQGHU
]RHNHUV

In 2004 startte Brazilië een nationaal programma om de productie
van biodiesel uit energiegewassen
op te schroeven. Daarbij wilde de
Braziliaanse regering lering trekken uit het eerdere programma om
bio-ethanol uit landbouwgewassen
te produceren. Dat succesvolle stimuleringsprogramma vanaf 1975
zorgde ervoor dat Brazilië niet
meer afhankelijk was van olie-import, maar had wel geleid tot een
industriële, grootschalige monocultuur van suikerriet in de regio
van Sao Paulo. Daardoor hielp de
ethanolproductie niet om de positie
van de kleinschalige boeren in arme

0RQRFXOWXXUWHQEHKRHYHYDQHWKDQROZLQQLQJLQ%UD]LOL

regio’s in Brazilië te verbeteren.
Dat kon beter, dacht de Braziliaanse regering bij de start van het
biodieselprogramma. Ze stelde
subsidies in zodat kleinschalige
boeren in het arme noordoosten
van Brazilië energiegewassen in
hun bouwplan gingen opnemen.

Daarbij mikte de regering op oliehoudende gewassen als oliepalm
en zonnebloem die kleinschalige
boeren in hun bouwplan met voedselgewassen konden opnemen.
9(56&+8,9,1*9$1,19/2('
Maar het effect van die maatregel

was beperkt. Vijf jaar na de start
van het stimuleringsprogramma
kwam bijna 80 procent van de
biodiesel van grootschalige sojaproducenten uit het midden van
Brazilië, terwijl andere energiegewassen maar voor 2,6 procent
bijdroegen aan de biodiesel,
stellen de Wageningse milieuonderzoekers Sarah Stattman en
Arthur Mol in het tijdschrift
Energy Policy. Ze concluderen dat
de invloed van het Braziliaanse
landbouwministerie en de
vereniging van kleine boeren na de
introductie van het programma is
afgenomen. Daarentegen wonnen
het ministerie van energie en de
grote energieproducent Petrobras
veel invloed bij de invoering van
biodieselprogramma. Daardoor
pakte het stimuleringsplan voor
biodiesel net zo uit als het
programma voor bio-ethanol
dertig jaar eerder. AS
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YRRUMDDU

Zeurpieten die klagen over ons regenlandje hebben een punt. Er valt steeds
meer regen. De gemiddelde jaarlijkse
regenval is in de afgelopen zestig jaar
met 16 procent gestegen. Gemiddeld
valt er nu jaarlijks ruim 800 millimeter
regen in ons land, maar verschillen in
het land zijn aanzienlijk. Dat blijkt uit
een uitvoerige studie van Wageningse
wetenschappers samen met het KNMI.
Dat er tegenwoordig meer regen valt
is niet nieuw. Diverse studies hebben
dat eerder al aangetoond. Het regent vaker en heftiger. Tien procent van de regen valt tijdens hevige regenbuien:
plensbuien van meer dan 20 millimeter
regen. In het nieuwe onderzoek is vooral gekeken naar regionale patronen, verschillen tussen seizoenen en hoe die te
verklaren zijn.
In absolute hoeveelheden valt de
meeste regen in de herfst en de zomer.
Dat was zo en is niet veranderd. Maar de
grootste verandering in regenval vindt
plaats in de winter en het vroege voorjaar. In februari, maart en april regent

het tegenwoordig zelfs 35 procent meer
dan ruim een halve eeuw geleden. In de
zomer is er weinig veranderd, maar vanaf oktober loopt het verschil weer op tot
20 procent meer regen in de winter.
./,0$$79(5$1'(5,1*
Waar valt al die extra regen? Overal regent het meer, maar vooral in het kustgebied. De verschillen zijn groot. Langs
de kust zijn tal van weerstations die
jaarlijks gemiddeld 200 millimeter
meer regen meten dan vroeger. In het
oosten en zuiden van het land is dat eerder 50 tot 100 millimeter meer regen.
En dat is niet toevallig zo.
De afstand tot de Noordzee blijkt de
belangrijkste verklarende factor voor extra regenval. Hoe dichter bij de kust,
hoe groter de toename in regenval. Dat
komt door het warme zeewater, legt Ronald Hutjes (Wageningen University en
Alterra) uit. ‘In de nazomer is het zeewater op zijn warmst. Dat levert een hele
vochtige lucht op met onweersbuien en
extreme regenval.’ De onderzoekers
zien bovendien een duidelijk effect van
klimaatverandering. De geconstateerde
toename in regenval is vooral iets van
de laatste paar decennia waarin het
zeewater aantoonbaar warmer is geworden. 5.

9,6,(ǉǉ
è6FKDOLHJDVZLQQLQJYRUPWHHQULVLFR
YRRURQVGULQNZDWHUé
+HWNDELQHWZLOLQYHVWHUHQLQSURHIERULQJHQYRRUGHZLQ
QLQJYDQVFKDOLHJDVLQ1HGHUODQG=HNDQGDWJHOGEHWHU
LQYHVWHUHQLQGXXU]DPHHQHUJLHEURQQHQ]HJW(NNRYDQ
,HUODQGKRRJOHUDDU0LOLHXHFRQRPLHHQRQGHUWHNHQDDUYDQ
HHQPDQLIHVWWHJHQVFKDOLHJDV
De voordelen van schaliegas wegen niet op tegen de risico’s
en kosten – dat is wat we met 55 hoogleraren in een opiniërende verklaring naar buiten hebben gebracht. Om schaliegas te winnen, moet je door grondlagen boren en bij de
winning worden chemicaliën gebruikt. Zo loop je het risico
dat het grondwater verontreinigd raakt met chemische stoffen en gas. Van tevoren is dat lastig te voorspellen. Verder
heb je in Nederland een dichte infrastructuur en bebouwing. Goed grondwater is essentieel voor de mens. Als er
bijvoorbeeld iets misgaat in een chemische fabriek in
Duitsland of Zwitserland dan kan het Rijnwater verontreinigd raken. Dan komt onze drinkwatervoorziening in gevaar als we geen goede grondwaterbronnen hebben.’
De regering wil proefboringen doen om de risico’s te
onderzoeken – daar is een onderzoeker toch voor?
‘Door te investeren in onderzoek en proefboringen, kun je
op een glijdende schaal terecht komen. De overheid wil de
investeringen terugverdienen, de risico’s worden beperkt
ingeschat en zo zwem je een besluitvormingsfuik binnen
om de winning van schaliegas toe te staan. We hebben op
termijn nieuwe energiebronnen nodig, daarover bestaat
overeenstemming. Ik denk echter dat we beter in duurzame
energiebronnen zoals zonne- , wind- en waterenergie kunnen investeren.’
Relatief dure energie, dat kost de belastingbetaler geld…
‘Als de overheid samen met Nederlandse bedrijven investeert in dergelijke duurzame energiebronnen, kan dat nieuwe systemen, octrooien en werkgelegenheid opleveren. De
verwachting is dat de kosten van duurzame energiebronnen
de komende tien jaar verder dalen, zodat het tegen die tijd
concurrerend is ten opzichte van fossiele energie. Die sector biedt meer mogelijkheden dan schaliegas. Bovendien is
het nog steeds lucratief om te investeren in energiebesparing, samen met de bouwsector. Je kunt op dit moment beter investeren in duurzame energiebronnen en energiebesparing dan in schaliegas – daar gaat de petitie van de 55
hoogleraren tegen schaliegas over.’ AS

67(//,1*
‘The dark side of chocolate is a healthy one,’
Voedingswetenschaper Diederik Esser promoveerde
26 augustus in Wageningen
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+HW$OJDH3DUFLQ:DJHQLQJHQ

ð $OJHQODWHQNORQWHUHQKHOSW
ZLQQLQJ
ð 6WDSGLFKWHUELMGXXU]DPH
HQHUJLHEURQ

Het oogsten van algen kan tot wel
honderd keer energiezuiniger door
een ander oogstproces te gebruiken. Een belangrijke vondst, aangezien algen een mogelijke bron
zijn van duurzame grondstoffen.
Na het toevoegen van een ‘plak-alg’
slaan de eencelligen uit zichzelf
neer, waarna het resterend water
eenvoudig te verwijderen is. Zo
blijkt uit het proefschrift van Sina
Salim, promovendus bij Bioprocestechnologie, dat hij 6 september verdedigt.
Momenteel kost het oogsten
nog circa de helft van de energieopbrengst. Algen groeien namelijk
met zulke lage dichtheden in bassins dat je ze met centrifuges moet
scheiden van het water. Dit proces
kan energiezuiniger wanneer algen ‘vlokken’ vormen en zo uit
zichzelf naar de bodem dwarrelen.

Je hoeft dan alleen het bodemslijm
te centrifugeren.
Er bestaan allerlei manieren
om algen te laten klonteren. Deze
dekken doorgaans de negatieve lading op hun buitenkant af, zodat
algen elkaar niet afstoten. Om dit
te bereiken kun je algen groeien in
een meer basisch milieu, positief
geladen zoutdeeltjes toevoegen of
slijm producerende bacteriën
meegroeien. ‘Maar zulke slijm producerende bacteriën verontreinigen de algen en hebben zelf weer
suiker nodig,’ zegt Salim. En zo
hebben alle bekende methodes
hun nadelen.
9225/23,*1,(7:,167*(9(1'
Salim zocht daarom naar algensoorten die van nature zogeheten
bioﬁlms vormen; zij produceren
minuscule draden die hen onderling laten vastkleven. ‘Denk aan
het groene laagje dat je op stenen
langs rivieren ziet’, zegt Salim. In
een grote algencollectie in Texas
vond hij zestien geschikte kandidaten waarvan er vier succesvol waren in experimenten.

Wanneer Salim zijn plak-algen
toevoegde aan normale populaties
klonterden de algen samen in de
vlokken. Hij liet deze neerslaan en
centrifugeerde daarna het slijm.
Afhankelijk van de gebruikte algensoort gebruikte het centrifugeren 60 tot 100 keer minder energie.
En bij de meest interessante alg
ging de vlokvorming nauwelijks
ten koste van de groeisnelheid en
de grondstofproductie.
Zijn resultaat zorgt voor een
mooie besparing, maar Salim zegt
meteen dat grootschalige toepassingen rondom algen nog ver weg
zijn. In potentie maken ze niet-fossiele olie, eiwit waarvoor je geen
vee of planten hoeft te houden en
omega-3- en -6vetzuren waarvoor
geen oceaan is bevist. Maar er is
nog veel onderzoek nodig om alle
processtappen efﬁciënter te maken. Nu gebruikt algengroei veelal
meer fossiele brandstoffen dan ze
biobrandstoffen en –grondstoffen
oplevert. ‘Iedereen die je daarom
vertelt dat je binnen vijf tot tien
jaar winst maakt met algen,’ zegt
Salim, ‘vertelt je onzin.’ RR

Plant Research International (PRI)
heeft wilde preisoorten gevonden
die resistent zijn tegen trips, de
belangrijkste schadepost in de
preiteelt. Die kunnen ze laten zien
op de Landelijke Preidag in Vredepeel, op 11 oktober aanstaande.
PRI hoopt snel met een resistent
commercieel ras op de markt te
komen.
De trips, een klein insect, zuigt
cellen van de preiplant leeg en
zorgt daardoor voor zilverkleurige
stippen op het blad. Dat leidt tot
een lagere kwaliteit en opbrengst.
Er zijn nog geen commerciële
rassen die bestand zijn tegen trips.
De gangbare groentetelers
gebruiken chemische
gewasbescherming bij een
uitbraak, de biologische telers
moeten vertrouwen op de
natuurlijke vijanden van de trips.
/$1'(/,-.(35(,'$*
PRI wil de kennis en het materiaal
leveren om tripsresistentie in te
kruisen in de bestaande rassen,
maar eenvoudig is dat niet, zegt
onderzoeker Olga Scholten.
Kruisingen met wilde soorten
Allium zijn erg moeilijk. Toch wil
Scholten graag veldproeven tonen
op de Landelijke Preidag van
Praktijkonderzoek Plant en
Omgeving in Vredepeel. Aan het
preionderzoek nemen vier
veredelingsbedrijven deel. Op de
Landelijke Preidag komen ook de
nieuwste ontwikkelingen op het
gebied van rassen, bemesting,
gewasbescherming, precisielandbouw en nieuwe teeltsystemen
aan bod. AS
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2Q]HQLHXZHVLWHLVQXWZHHZHNHQLQEHGULMI
:HNUHJHQFRPSOLPHQWHQYRRUKHWXLWHUOLMN
PDDUPRHWHQRRNWRH]LHQKRHHHQWVXQDPL
YDQVSDPGHUHDFWLHYHOGHQYXOGH)LOWHUWMH
YHUJHWHQ$OVMHGHVLWHQRJQLHWKHEW
JH]LHQNRPGDQVQHONLMNHQHQPHHSUDWHQ
2RNHHQPHQLQJ"0DLOMHUHDFWLHQDDUUHVRXUFH#ZXUQO

$$1'$&+79225(7+,(.
Sinds Diederik Stapel is er volop aandacht voor wetenschappelijke ethiek. Ook binnen Wageningen UR is ‘goed
gedrag’ een aandachtspunt, schreef Resource. Maar hier
bestond al veel aandacht voor, reageert Vesna Pršić,
programmacoördinator bij onderzoeksschool VLAG.
3UÈLvF è*RHGGDW5HVRXUFHDDQGDFKWEHVWHHGWDDQ
ethiek, in het algemeen en speciﬁek binnen het PhDRQGHUZLMV+HWLVDOOHHQMDPPHUGDWMXOOLHQLHWKHWYRO
ledige beeld schetsen over hetgeen al jaren wordt
georganiseerd voor PhD-kandidaten. Binnen de onder]RHNVVFKRRO9/$*LVè(WKLVFKKDQGHOHQLQZHWHQVFKDSé
al 10 jaar een vast onderdeel van de introductiecurVXVYRRURQ]HSURPRYHQGL$DQGH]HFXUVXVZHUNHQµI
ZHUNWHQYHUVFKHLGHQHHWKLFLPHH]RDOV3URI)UDQV
%URP3URI0LFKLHO.RUWKDOV3URI%DUW*UHPPHQ'U
%DUW3HQGHUV 58180 3URI5HLQ9RV 80 HQ'U
/XFD&RQVROL 581 
'DDUQDDVWRUJDQLVHHUW9/$*VLQGVLQMDQXDULHQ
IHEUXDULHHQ3K'FXUVXVèPhilosophy and Ethics of Food
Science and Technologyé,QGH]HFXUVXVEHVSUHNHQ
3URI7LQ\YDQ%RHNHO5Y%YRRUOLFKWHU6LPRQ9LQNHQ
andere Wageningse wetenschappers, communicatiespecialisten en ethici casussen en gaan ze in discussie over ethiek. Per editie doen 15 tot 20 promovendi
mee. De volgende keer moeten jullie je volledig laten
LQIRUPHUHQHQRRNDDQGDFKWEHVWHGHQDDQZDWZHO
JRHGJDDWé
Vesna Pršić, programmacoördinator, onderzoeksschool
VLAG

*5227*527(5
De grote Wageningse verenigingen worden al
jaren groter. Maar dit jaar maken KSV, SSR-W
en Ceres wel een hele grote klapper. Dankzij
de record-AID wierven ze allemaal meer dan
200 aspiranten.

9(1,9,',),(76,(
Tijdens de AID zag je overal borden die eerstejaars om
de Tarthorst moeten leiden. Zo leren ze meteen de ‘goede’ route aan, denkt de studentenraad. Die probeert al
langer iets te ondernemen tegen de ﬁetsonveiligheid
rond de campus.
Op twitter wordt enthousiast gereageerd op ons
EHULFKWRYHUGHERUGHQè*RHG]RéWZLWWHUW'UDDGV
lid ,QJULG/HIHEHU, ‘Tarthorst niet sneller, wel gevaarOLMNHUé2RNDQGHUHQLVGHNRPVWYDQWZHH
duizend nieuwe studenten niet ontgaan.
è8LWNLMNHQJHEOD]HQéWZLWWHUW+DUULH.RRW
VWUDè+HWVWXGLHMDDUYDQGH:DJHQLQJHQ
8QLYHUVLWHLWZXULVZHHUEHJRQQHQ2YHUDO
QLHWXLWNLMNHQGHŊHWVHUVRSGHZHJé'DDUQD
meldt hij al een bijna-aanrijding te hebben
EHOHHIG*HOXNNLJ]LMQHURRNQRJPHQVHQGLH
de charme inzien van de ﬁetschaos die de
VWXGHQWHQZHUHOGHLJHQLV=RVFKULMIWRQGHU
zoeker -RHS'LUN[: Dit ‘hoort toch ook wel
HHQEHHWMHWRWGH:DJHQLQJVHIRONORUH"é

(67+(5%528:(5

De nieuwe site van Resource blijkt de eerste
weken een ware spammagneet. De eerste
reactie komt daarom van N[KDKPN. Deze

vriendelijke spambot plaatst een aantal linkjes naar
dubieuze websites. Niet klikken dus, beste lezer, tenzij je voorraad nep-Viagra op is. Nu het spamﬁlter eindelijk begint te draaien, reageren er gelukkig ook
ZHHUHFKWHPHQVHQè'/91ML6ULKHHIWLQVFKULM
YLQJHQHQGDDUPHHPDDUOLHIVWSURFHQWPHHUDDQ
PHOGLQJHQGDQYRULJMDDUéUHDJHHUWLQWURGXFWLHFRP
PLVVLH1ML6UL. $0KHHIWIHOLFLWDWLHVYRRUGHJRHGH
VFRUHVHQYRRUDOYRRUèZLQQDDUé&HUHV2RNGH$IURHL
FLH:65$UJR deelt goed nieuws over hun vereniging.
è:65$UJRLQJHVFKUHYHQDIURHLHUVHQDIURHLHQ
GHOHQWHOHGHQé$QGHUHUHDJHHUGHUVEHJLQQHQGDDURS
te mopperen. Argo is toch een sportverenigingen en
KRRUWQLHWLQKHWULMWMH&HUHV.69HQ665:è.ORSWé
JHHIWRXGOLG toe, maar er is een ‘hoop gezelligheid
]RDOVELMGHDQGHUHëJURWHìé+LMREVHUYHHUWERYHQ
dien dat alle verenigingen groeien. Reden voor een
verbroederende conclusie: ‘Zo blijkt eens te meer dat
ZHFROOHJDéV]LMQHQJHHQFRQFXUUHQWHQé$PHQ
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uit verantwoord
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Imposant maar saai
Is-ie groen, onze campus? Ja, erg groen. Tot op kniehoogte. Daarboven
houdt het op. Wij gebruikers vinden de campus veel te kaal, blijkt uit
enquêtes. Teveel gras, te weinig bomen. Imposant en modern, maar ook
saai, industrieel en ongezellig. Maar daar wordt aan gewerkt.
tekst: Roelof Kleis / foto’s: Guy Ackermans

W

at vindt jij van onze campus? Wat is de uitstraling en de sfeer die de campus bij je
oproept? Hoe ervaar en beleef jij de Wageningse campus en hoe gebruik je dagelijks
die buitenruimte? Wat mis je en zou je er
aan toe willen voegen? Met deze en nog meer vragen ging
een groepje honoursstudenten ‘de campus op’. Liefst
negenhonderd studenten en medewerkers reageerden.
De campus ligt ons na aan het hart.
De campus? ‘Een weiland waar iemand een blokkendoos ondersteboven heeft gekieperd.’ ‘De campus straalt
bedrijfsmatigheid uit. Het grote geld, de bancaire sector.
Kijken wie de grootste heeft’. ’Bij deze uit ik mijn onge-

WIJ WILLEN ZITTEN

Er is een schreeuwend
tekort aan zitplekken op
de campus, blijkt uit het
onderzoek van de honoursstudenten van ESG. Vooral
onder studenten steekt de
vraag naar meer zitgelegenheid er met kop en
schouders boven uit, als

het gaat om aan te brengen verbeteringen. Bij
medewerkers staan voorzieningen als een crèche,
een supermarkt of een
kleine bakkerij op één. ‘Er
is duidelijk veel behoefte
aan meer bankjes en picknicktafels’, concluderen de

studenten in hun onderzoek. ‘Een plek om even te
ontspannen, mensen te
ontmoeten. Het liefst
kleinschalig en beschut.
Simpelweg een prettige
plek om buiten te kunnen
lunchen of overleggen
voor groepswerk.’

noegen over het symbolische beeld voor Forum: een dode
boom. Een mishandelde, grijze betonnen vorm, een soort
huis van Mordor. De antithese van waar Wageningen UR
voor staat.’
Dat liegt er niet om. Maar er zijn ook andere geluiden.
‘Ik vind het een ontzettend prettige, mooie en geweldige
campus. Niks aan veranderen.’ Over smaak valt nu eenmaal niet te twisten. En zo extreem negatief zijn we helemaal niet over onze campus. In meerderheid vinden wij
de uitstraling van de campus indrukwekkend en passend
bij een internationaal kennisinstituut van hoog niveau,
constateren de studenten in hun rapportage.
Wij zijn dus best wel trots op onze campus. Dat blijkt
ook uit het cijfer dat we onze campus geven: een zeven.
Daarbij valt op dat de ‘internationalen’ trotser zijn dan de
Nederlanders. Desondanks is de kritiek niet van de lucht.
Wij vinden de campus ook saai, ongezellig en kaal. Dat
blijkt niet alleen uit het studentenonderzoek. Een recente
enquête van Alterra in het kader van het onderzoek ‘De
gezonde campus’ wijst hetzelfde uit. We zijn graag buiten,
maar de ruimte wordt als kaal en te open ervaren.
LANGE LANEN
Steen des aanstoots wat kaalheid betreft is het middenterrein tussen de grote monolieten Atlas, Forum en Orion.
Weidse grasvlaktes zonder kraak noch smaak. Alsof er
geen geld meer was voor een (goede) landschapsarchitect.
Maar dat is dus niet waar, legt campusmanager Elike
Wijnheijmer uit. Sterker nog, de inrichting van de campus
komt uit de koker van het gerenommeerde Bureau B+B
stedebouw en landschapsarchitectuur. Het open karakter
van het middenterrein is daarin volgens Wijnheijmer
essentieel. Dat sluit aan op het cultuurlandschap van het
Binnenveld, waarin lange lanen en openheid overheersen.
De gebouwen rondom het middenterrein mogen in die
visie hun eigen omgeving creëren. Alterra doet dat bijvoorbeeld met een door velen geroemde natuurtuin aan
de achterkant van het gebouw.
Maar het ontwerp van B+B is volgens Wijnheijmer
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nooit helemaal uitgevoerd. ‘B+B had óók een bomenroute
gepland, prachtige bloemenslingers over het middenterrein en een veel geaccidenteerder terrein.’ Eigenlijk
precies die dingen die nu zo node worden gemist. Mogelijk wordt het ontwerp nog verder uitgewerkt door bomen
aan te planten en kleurige bloemenvelden aan te leggen.
Maar de openheid zal blijven. Al was het maar omdat een
deel van de ruimte de functie van evenemententerrein
heeft. Daar komt nog een overweging bij: de campus is
nog niet af. Wijnheijmer: ‘Als straks de zuidelijke bouwstrook helemaal vol is, denk ik dat de open ruimte tussen
Atlas, Forum en Orion juist een verademing is.’ De
bestaande en nieuwe aanplant groeit bovendien rustig
verder.
GEEN MOESTUIN
Plannen voor een meer spannende inrichting zijn intussen wel in de maak. Zo komt mogelijk tussen Atlas en
Orion de tuin van de groep EAT (Eetbare Academische
Tuin). Maar denk daarbij niet aan een moestuin. Een
moestuin is te veel geitenwollensokken. Wijnheijmer:
‘Het doel van de tuin is niet om productie te leveren, maar
om op een sophisticated, esthetische manier een impressie te geven van Wageningen UR als belangrijke speler in
de wereldvoedselproductie. Daar kunnen dus wel eetbare
planten, groenten, kruiden en fruit in staan, maar het is
geen moestuin.’
En er komt mogelijk nog meer aan. Begin komende
maand wordt een strategisch plan voor de ontwikkeling

van de campus gelanceerd. Onderdeel daarvan is dat ook
initiatieven een plek krijgen die de campus leuker, levendiger, informatiever en gezelliger maken.

GEEF ONS BOMEN

Te veel gras en te weinig
bomen. Dat is in een
notendop de kritiek op
de huidige inrichting van
de campus. De vloer is
groen, maar dat is niet

het groen dat we willen.
Tweederde van ons kiest
volgens de enquête van
de honoursstudenten voor
een parkachtig soort groen
met verspreid staande

bomen en kort gras als
ondergroei. Ongeveer
zoals op dit kleine
stukje campus voor de
hoofdingang van Forum.
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Druppelen op
het randje
Karin Schroën maakt druppels. Perfecte druppels, micro-klein
en ongelooﬂijk gelijk. Ze voegt daarmee een nieuwe dimensie
toe aan het maken van emulsies voor de voedingsindustrie. Het
wachten is op de eerste generatie hightechvoedingsmiddelen.
tekst: Roelof Kleis / foto: Guy Ackermans

E

mulsies zijn mengsels van olie en water. Normaal
gesproken mengen die twee niet. Maar als je hard
genoeg roert, krijg je een verdeling van druppels
olie in water: een emulsie. En als je daar dan ook
nog stoffen aan toevoegt die de boel stabiliseren,
dan blijft die verdeling een tijdje in stand. Ons dagelijks
voedsel zit tjokvol met emulsies. Nog een ijsje gegeten
deze zomer? IJs bestaat uit heel veel luchtbellen die ‘zweven’ in melkvetkristallen die zijn ingekapseld in eiwit en
suiker. Heel veel luchtbellen. De helft van een ijsje is
lucht. Het maken van ijs begint met een emulsie van drup-

SCHEIDEN EN VERPAKKEN
De groep van Schroën doet
meer dan slimme emulsies
maken. Microﬁltratie is
een ander veelbelovend
nieuw terrein. Hier gaat
het niet om het mengen,
maar om het scheiden van
mengsels van verschillende stoﬀen uit een vloeistofstroom. En ook hier
gedragen deeltjes zich bijzonder op microschaal.
Kort gezegd: de grotere
gaan rechtdoor, de klei-

nere wijken naar de zijkanten. Het recht van de
sterkste, maar dan in het
klein. Dat levert opmerkelijk goede scheidingen op.
En daarmee een techniek
die het mogelijk maakt om
op een energetisch gunstige wijze nieuwe grondstoﬀen te maken voor de
voedingsindustrie.
Het maken van capsules is
de derde tak van sport van
Schroëns groep. Hierbij

gaat het er om druppels
met kwetsbare stoﬀen in
te pakken in microcapsules. De capsules dienen als
verpakking om de inhoud,
de druppel met voedingsof geneesmiddel, veilig af
te leveren op de plaats van
bestemming, ergens in het
lichaam. Daar breekt de
capsule af en komt de stof
vrij.

pels melkvet in de rest van het ijsmengsel. Daarna wordt
de boel belucht en afgekoeld.
Dat is grofweg hoe het werkt met ijs. Maar over de
details weten we eigenlijk bitter weinig, zegt de kersvers
persoonlijk hoogleraar Karin Schroën. IJsbereiding is
voornamelijk een kwestie van traditie, ambacht en ervaring. Trial and error dus. En dat geldt voor veel voedingsmiddelen. We weten hoe we ze kunnen maken, maar wat
er op kleine schaal precies gebeurt, is grotendeels onbekend. Die schaal is de microwereld, oftewel de wereld
waar een duizendste deel van een millimeter de eenheid
is. Die microschaal is de wereld van Schroën. Het is de toekomst van ons voedsel, zoals ze het vlak voor de zomer uitdagend omschreef in de titel van haar inaugurele rede:
Fast Forward for Food’s Future.
MICROSCHAAL
In dat terra incognita is Schroen met haar groep (acht
aio’s, een postdoc en sinds kort een universitair docent) al
een decennium aan het pionieren. Op jacht naar de perfecte druppel. Eén van de kroonjuwelen is de druppeltechniek EDGE, wat staat voor Edge based Droplet Generation.
Druppelvorming op het randje dus. Het proces vindt
plaats in een microchip. In zo’n druppelchip wordt de olie
via een smal kanaal op een plateau geperst. Aan de rand
van het plateau vormen zich druppels in een waterstroompje. Voilà, een emulsie.
De druppels van Schroën zijn extreem gelijk. Ze verschillen maximaal vijf procent in afmetingen. Schroën:
‘En het aardige van deze techniek is dat de druppelgrootte
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alleen afhankelijk is van de hoogte van het plateau: de
druppels zijn zes keer die hoogte. En er zijn maar een paar
parameters die op dat proces van invloed zijn: de druk op
de olie, de grensvlakspanning van de olie en de contacthoek tussen de oliedruppel en het water. Daarom is het
ook zo handig. We weten precies hoeveel druppels er per
seconde worden gevormd en hoe groot ze worden. We
snappen het proces. Met simulatiemodellen kunnen we
het bovendien nabootsen. Dat is belangrijk: experiment
en simulatie gaan bij ons hand in hand.’
Zo simpel als het klinkt, is het in wezen ook. Maar dan
wel op microschaal. Het plateau van de chip meet 200x100
micrometer. De chip produceert duizenden druppels per
seconde van een afmeting naar keuze. Die zie je dus niet
met het blote oog. Om een en ander te volgen maakt
Schroën gebruik van supersnelle camera’s. ‘We hebben
net een nieuwe die tot 100.000 beelden per seconde kan
maken. Met een opslag van vier gigabyte per ﬁlmpje betekent dit dat je per opname maar een paar seconden kunt
ﬁlmen.’ Belangrijk is die microschaal. Daar gebeuren volgens Schroen dingen die je op grotere schaal niet ziet. ‘Als
je op millimeterniveau werkt, krijg je geen druppels, maar
stroomt de olie gewoon over de rand. Dan kijk je dus naar
stromingsleer. We zoeken echt heel afwijkende procescondities op.’
OPSCHALING
Schroën kan dus hightech emulsies maken. Maar wat heb
je daar aan? Heel wat, vindt zij. ‘Los van het betere begrip
van de processen, leidt dit naar nieuwe producten waarbij

we beter gebruik maken van alle beschikbare ingrediënten.’ Emulsies maken met microchips kost bovendien
veel minder energie. De industrie maakt nu emulsies door
vloeistof onder hoge druk door een nauwe opening te persen. Zo’n 95 procent van de gebruikte energie gaat daarbij
verloren. Schroën: ‘Neem het voorbeeld van ijs. De manier
waarop wij emulsies maken kost tien tot honderd keer
minder energie. Bovendien gebruiken wij minder grondstof. Wij doen dus meer met minder.’ Haar emulsies zijn
daarbij naar verwachting ook nog eens fysisch stabieler,
wat levensmiddelen oplevert die langer houdbaar zijn.
Dat kan een doorslaggevend argument zijn in de strijd
tegen de voedselverspilling.
Maar voorlopig dus nog wel op microschaal. En daar zit
een belangrijk probleem: de opschaling van het proces.
De industrie wil bulk. Schroën: ‘Om emulsies te maken
worden nu nog uitsluitend homogenisatoren gebruikt.
Als je dat door deze techniek wilt vervangen, moet de
opschaling goed zijn en goedkoper. Je moet grote volumestromen aankunnen. Het probleem van EDGE is dat het
een langzaam proces is. Het druppelen gaat niet zo snel.
Je hebt nogal wat chips nodig om een kuub emulsie te
maken. Voor die opschaling zijn we nu bezig de chips te
parallelliseren, er een hele batterij naast elkaar te zetten.’
En dan is er natuurlijk nog de onvoorspelbare consument. Willen wij wel hightech voedsel? ‘Acceptatie door
de consument is heel belangrijk’, weet Schroën. ‘Je kunt
wel radicaal andere producten maken die erg ver van de
consument staan, maar die vinden dan geen ingang. Of
voedsel geaccepteerd wordt, is heel cultuurgebonden.’
29 augustus 2013 — RESOURCE
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WHERE ARE YOU FROM?
Geen virtuele speldenprik op Google Maps, maar
echt. Een poster op een prikbord. Nieuwe studenten
kunnen er tijdens het Infofest van de AID mee aangeven waar ze vandaan komen. Voor de ‘internationalen’ is er een wereldkaart, die al snel volgeprikt zit
met spelden op de meest exotische locaties: Mauro,
Panama, Kirgizië. Maar de meeste spelden zitten in
het paarse China. Twee Chinese studentes prikken
die van hun erbij. Opgelucht. Ze zijn niet de enigen
RG
hier aan de andere kant van de wereld.
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Strijd om de Veni’s

DE

-FACTOR

De Veni-beurs is voor jonge wetenschappers hét ticket naar een wetenschappelijke
carrière. De weg naar een Veni is dan ook een stressvol traject, dat voor 85 procent van
de aanvragers voortijdig eindigt. Resource volgde zes maanden lang drie Wageningse
kandidaten en maakte het verlossende moment mee van de deﬁnitieve uitslag.
tekst: Rob Ramaker / foto’s: Guy Ackermans

Niels Verhulst
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NIELS VERHULST (1979), ENTOMOLOGIE
CV
Postdoc, Entomologie, WUR, 2010 - heden
PhD-student, Entomologie, WUR, 2006 2010
Onderzoeker/Analist, WUR/Tropenzorg/
Plantenziektekundige Dienst, 2004 - 2006
Studie, Plant Breeding and Crop Production, WUR 1997 - 2003
HET PROJECT
De malariaparasiet vind je behalve in
mensen ook in mensapen. Het is echter
onbekend of muggen deze ook heen en
weer overdragen. Op die vraag wil Niels
Verhulst een antwoord vinden. Mocht Verhulst zijn beurs krijgen, wil hij dit op verschillende manieren onderzoeken. Zo is
hij benieuwd of Anopheles gambiae, de
mug die de gevaarlijkste malariaparasiet
verspreidt, geuren van mensen en mensapen onderscheidt. Met geurproeven, in

D

e top bereiken is vrijwel overal een subtiel
spel waar onduidelijke vaardigheden en
schimmige tactieken de hoofdrol spelen. Zo
niet in de academische wereld.
Hier is de weg omhoog duidelijk uitgestippeld in afgebakende treden: PhD, postdoc, UD, UHD en hoogleraar. Bij de onderste twee categorieën vindt de belangrijkste schifting plaats: van de
postdocs komt uiteindelijk maar een derde in een vaste
academische functie terecht.
Het beste ticket naar zo’n functie is een Veni-beurs van
NWO. Met dit bedrag betaal je je eigen onderzoek en ben
je dus enkele jaren verzekerd van werk. Dat betekent ook
weer een stap dichter bij een vaste universitaire functie,
die uiteindelijk kan leiden tot het hoogleraarschap.
De strijd om de Veni’s wordt elk jaar heftiger en dat
beseffen jonge wetenschappers maar al te goed. De aanvraag is dan ook een zenuwslopende exercitie die de kandidaten acht maanden lang voortdurend op de proef stelt.
Hoe beleven zij zelf dit proces, waarvan de uitkomst zo’n
belangrijk stempel gaat drukken op hun toekomst?
Resource keek dit jaar mee met drie wetenschappers op
jacht naar een Veni.

December 2012. De kandidaten
Colette Broekgaarden, biologe bij Plantenveredeling,
strijdt voor de derde keer mee. De eerste twee keer viel ze
meteen af. Zeker in 2010 kwam dat hard aan omdat ze zich
inmiddels Veni-rijp schatte. ‘Ik zou het heel erg vinden als
ik dit jaar ook niet door de eerste ronde kom’, zegt ze. De
biologe wil gaan onderzoeken hoe het plaaginsect witte
vlieg de afweer van planten onderdrukt.
Ook entomoloog Niels Verhulst zoekt revanche. Vorig
jaar kreeg hij uitmuntende beoordelingen voor zijn plan

het laboratorium en in Afrika, wil hij muggen laten kiezen tussen de geur van apen
of een menselijke geur.
DE MENS
‘Waarom ik wetenschapper wilde worden?
Het is misschien een cliché, maar ik heb
het altijd interessant gevonden uit te zoeken hoe iets werkt. Bovendien doe ik
graag onderzoek met een vrij directe toepasbaarheid. Ik zou het moeilijk vinden
om aan iets vreselijk fundamenteels te
werken. Eerder heb ik geholpen bij het
ontwikkelen van geurstoﬀen die muggen
aantrekken. Als ik nu in Afrika zo’n geurval zie hangen denk ik: “Daar gaat het
om”. In de toekomst zou ik heel graag in
het onderzoek blijven. Wil ik hoogleraar
worden? Als dat inhoudt: les geven en
onderzoek begeleiden, dan is het antwoord een volmondig ja.’

te bekijken of muggen malaria overbrengen van mensapen naar mensen. Zijn droom spatte echter uiteen tijdens de presentatie: ‘Ik kreeg meteen een rare discussie
met één professor. Ik verwachtte haar vraag en had zelfs
een paar slides voorbereid. Inkoppertje dacht ik, maar zij
snapte mijn punt niet en ik kon het haar niet duidelijk
maken.’ Exit Veni. Dit jaar gaat hij het opnieuw proberen.
Voor innovatieonderzoeker Frans Hermans is het wel
de eerste poging. Hij wil gaan bekijken hoe het discours,
de ‘taal’ die botsende kampen gebruiken in wetenschappelijk debat, verandert onder invloed van schuivende relaties tussen betrokkenen.
Om zijn kans te vergroten, volgde Hermans een voorbereidingscursus en vormde met andere kandidaten een

‘Er zijn regelmatig momenten
dat je denkt
dat het helemaal niets wordt’
schrijfgroepje. Ondanks die hulp worstelde hij met zijn
voorstel: ‘Je loopt heel lang te zwemmen.’ Toch is hij tevreden met het eindresultaat en zelfs als het wordt afgewezen
‘was het een nuttige exercitie.’ Ook bij Broekgaarden, die
dezelfde cursus volgde, verliep het proces moeizaam: ‘Er
zijn regelmatig momenten dat je denkt dat het helemaal
niets wordt.’ Achteraf is ze tevreden: ‘Ik heb nu het gevoel
dat ik alles heb gedaan wat ik had kunnen doen.’ Voor Verhulst verliep het schrijven veel eenvoudiger. Hij heeft zijn
oude voorstel gepolijst en opnieuw ingestuurd. Over zijn
eigen kansen uit hij zich voorzichtig: ‘Die kan ik een stuk
beter inschatten als ik de beoordelingen straks krijg.’
De drie Wageningers horen bij de ruim duizend onder29 augustus 2013 — RESOURCE
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D

E
zoekers in Nederland die een voorstel insturen. Uiteindelijk krijgen 155 van hen de beurs, circa 15 procent. Hen
wacht een bedrag van 250 duizend euro waarmee ze drie
jaar in betrekkelijke vrijheid kunnen werken. Na de invoering van de Veni in 2002 lag het succespercentage voor de
aanvragers nog rond de 25 procent. Vanaf 2008 zakte het
echter langzaam maar gestaag tot de 15 procent die het nu
is. Hoewel ﬁnancier NWO juist meer Veni’s is gaan uitdelen stijgt het aantal aanvragers nog veel harder. Daardoor
vallen steeds meer PhD’ers en postdocs buiten de boot.
Opvallend aan de Veni - en navolgers Vidi en Vici - is dat
ze persoonlijke beurzen zijn. Niet alleen wordt beoordeeld of het een goed idee is, maar onderzoekers horen
ook of zij goed genoeg zijn het onderzoek te verrichten.
‘Dat is best wel heftig,’ zegt Broekgaarden. ‘In een afwijzingsmail word je eigenlijk best wel afgekraakt: Niet
genoeg publicaties, niet genoeg internationale ervaring,
je cv is middelmatig.’ Ook nu krijgt de helft van de aanvragers van de commissie het oordeel ‘niet kansrijk’. Hun
voorstel wordt niet eens bekeken door onafhankelijke
wetenschappers.

Februari 2013. De eerste schifting
Gelukkig. Onze Wageningers zijn door naar de volgende
ronde. Alledrie. Maar de blijdschap daarover wordt ﬂink
getemperd door het commentaar van de referenten. Niels
Verhulst: ‘Je scrollt snel door het document en ziet: de eerste goed, de tweede oké, maar bij de derde zie je dat het
mis is. “Ah neeee”, ga je dan.’ De derde beoordeling is in
zijn geval een B, wat betekent dat zijn plan ‘goed’ is maar
niet ‘zeer goed’ of ‘excellent’. Ik ben nu gewoon kansloos,
moppert hij. Toch plant hij meteen een brainstormsessie
met collega’s over de vervolgstrategie.
Bij Broekgaarden is de uitslag nog veel harder aangekomen. Haar eerste referent geeft een UF, wat staat voor:
‘onﬁnancierbaar’. Haar humeur is direct verpest: ‘Ik was
zo geschokt door die UF. Ik heb de rest niet eens gelezen,

Hoewel ﬁnancier NWO meer Veni’s
is gaan uitdelen stijgt het
aantal aanvragers nog veel harder

Colette Broekgaarden

maar mijn mail afgesloten en ben naar huis gegaan.’ Een
dag later leest ze het commentaar pas. Daarin staat ook
goed nieuws. De anonieme beoordelaars vinden haar cv
bijvoorbeeld goed. En drie van de vier beoordelaars vinden haar idee interessant. Nummer vier geeft een slechte
referentie op grond van kritiek die Broekgaarden afdoet
als ‘bizar’. ‘Een pokkeactie’, moppert ze. Haar ‘promotiemaatje’ Erik Poelman denkt dat ze zeker nog kans maakt.
Zelf durft ze daar nauwelijks op te hopen. ‘Maar als ik
eruit lig,’ verzucht ze uiteindelijk, ‘hoef ik dat interview in
ieder geval niet meer te doen.’
Ook Hermans baalt van wat hij als subjectiviteit in de
beoordeling beschouwt. Eén referent heeft geen kritiek,
maar geeft hem toch geen ‘excellent’. Hermans heeft de
pech dat elke beoordeling relatief veel gewicht heeft,
omdat hij er maar twee krijgt. ‘Ze waren allebei inhoude-
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COLETTE BROEKGAARDEN (1980),
LABORATORIUM VOOR PLANTENVEREDELING
CV
Postdoc, Plantenveredeling, WUR, 2008
- heden
PhD-student, Entomologie, WUR, 2004 2008
Master Biologie, VU, 2001 - 2004
Bachelor Moleculaire biologie, HU, 1997
- 2001
HET PROJECT
Broekgaarden wil ontdekken hoe bepaalde
insecten, in haar geval de wittekoolvlieg,
de afweer van planten onderdrukt. De wittevlieg kan zich hierdoor ongeremd vermenigvuldigen en voedingsstoﬀen ‘stelen’
van de plant. Dit leidt tot grote economische schade. Broekgaarden is benieuwd
welke genen de insecten misbruiken en
hoe planten zich hier tegen kunnen verwe-

lijk best positief,’ zegt hij, ‘maar ik heb een A en een B, terwijl je eigenlijk wel een A+ nodig hebt.’ ‘Mijn kansen zijn
niet heel best’, besluit hij, ‘Het wordt kielekiele. Maar ik
ben positief ingesteld en hoop eigenlijk dat ik die uitnodiging wel krijg.’
Ook Verhulst worstelt met tegenstrijdig commentaar.
Zo roemt een beoordelaar zijn ervaring met natuurlijke
geurstoffen, terwijl een ander daar juist expertise vindt
missen. ‘Hoe kan het nou zo verschillend zijn?’ zegt hij.
‘Dat is frustrerend.’ Het drietal is dan ook blij dat ze de
kans hebben om een en ander recht te zetten met een antwoordbrief. Begin april sturen Verhulst, Hermans en
Broekgaarden hun reacties in. Dan volgen weken van
nagelbijten terwijl de commissie beslist wie mag komen
presenteren.

Mei 2013. De Presentatie
Begin mei ploft het verlossende mailtje in hun inbox.
‘Niet meer verwacht,’ mailt Verhulst, ‘maar ik ben toch
uitgenodigd voor een Veni-interview.’ Ook Broekgaarden
is door en mag haar plan gaan presenteren. Frans Hermans daarentegen ontvangt slecht nieuws: ‘Ik heb afgelopen vrijdag bericht gehad […] dat ik niet zal worden uitgenodigd,’ schrijft hij. Even later zitten we aan de kofﬁe in de
gemeenschappelijke ruimte van zijn vakgroep, waar hij
zich gelaten toont. ‘Ik wist dat de kans klein was. Het
kwam dus niet helemaal onverwachts. Maar het blijft jammer.’ Hij heeft ondertussen uitgebreid nagedacht over de
zwakke punten. ‘Het lukt me niet mijn onderzoek in een
regel of twee samen te vatten, dat geeft aan dat het niet
genoeg doordacht is. Verder heb ik er misschien te veel
mijn eigen hobby in geschreven en niet genoeg gekeken
naar wat wetenschappelijk interessant is.’ In de tussentijd
heeft hij ook een tegenslag gehad in de privésfeer. Dat
relativeert de afwijzing: ‘Je haalt je schouders op en je gaat

ren. Met deze kennis moeten uiteindelijk
planten worden geteeld die resistent zijn.
DE MENS
‘Het werk dat ik nu doe, vind ik echt super.
Het is nooit saai. Je hebt veel interactie
met studenten en kunt er af en toe wat
onderwijstaken bij doen. Veder ben je
ﬂexibel en heb je veel vrijheid, dus als je
iets ontdekt waar je verder mee wil, dan
kan dat. Het is niet per se zo dat ik verder
wil met wetenschap. Ik wil bijvoorbeeld
geen hoogleraar worden, dat is niet echt
mijn ambitie. Ik zou het wel heel leuk vinden om leider van een onderzoeksgroep te
worden. Ik geniet van de uitdagingen die
ik tegenkom, ik wil graag bewijzen dat ik
het kan.’

door.’ Hermans denkt nu na of hij elders een verbeterde
versie zal indienen. Volgend jaar mag hij nogmaals naar
een Veni meedingen, maar het traject valt dan samen met
zijn aﬂopende contract. Waarschijnlijk gaat hij voor die
tijd andere dingen proberen, want hij wil nog steeds het
liefst verder in de wetenschap.
Broekgaarden en Verhulst mogen zich ondertussen
gaan opmaken voor hun presentaties. Opnieuw wordt dan
duidelijk hoeveel tijd en energie gaat zitten in een goede
aanvraag - misschien voor niets. Broekgaarden volgt in
april een presentatiecursus en traint uitgebreid op haar
voordracht. Eind mei oefent ze het praatje in haar eigen
vakgroep. Daar volgt een harde reality check, want de presentatie gaat onverwacht slecht. Broekgaarden is er kapot
van, en begint opnieuw met aanpassen en oefenen. Een
week later houdt ze een tweede oefenronde. In een kleine
werkkamer presenteert ze tien minuten lang voor twee
collega’s die ze goed kent, professor Ton Bisseling en
Henrieke de Ruiter, een beleidsmedewerker die Veni-aanvragers begeleidt. Terwijl ze snoepen van de door Broekgaarden zelfgebakken cupcakes, becommentarieert de
groep haar presentatie minutieus. Ook bespreken ze alle
mogelijke doemscenario’s, aanvallen en eventualiteiten.
Het is eigenlijk best gezellig en achteraf is Broekgaarden
vrolijk en vastberaden. ‘Laatst had ik helemaal geen zin
meer in de presentatie, maar dat gevoel is verdwenen. Wat
mij betreft mogen ze me nu al oproepen.’
Een halve week later pakt Broekgaarden de trein naar
Utrecht. ‘s Ochtends heeft ze tegen de zenuwen nog een
paar baantjes getrokken in het zwembad. In de wachtruimte van het NWO-gebouw in Kanaleneiland zitten lotgenoten: de aanvrager die vóór haar komt en degene die
na haar gepland staat. Ze luistert muziek, opnieuw tegen
de zenuwen, totdat iemand haar komt halen. In een klein
kamertje neemt ze plaats tegenover tien gerenommeerde
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E

wetenschappers. De kamer oogt vol en benauwd. Broekgaarden krijgt tien minuten om te presenteren. Ze steekt
van wal, terwijl de wetenschappers naar hun laptops staren of haar – al dan niet bewust – met een pokerface aankijken. In het vraaggesprek komen de meeste van de geoefende ‘rampvragen’ niet terug. En voor ze er erg in heeft
staat ze weer buiten. ‘Ik stond helemaal te shaken,’ zegt
ze, ‘van ontlading, ofzo. Heel vreemd was dat.’ Ze had
zichzelf een winkelsessie beloofd als beloning, maar daar
komt niet veel van. ‘Ik was gewoon helemaal op.’ Achteraf

is Broekgaarden opgewekt. Ze heeft alles uit de kast
gehaald.
Ook Verhulst komt tevreden naar buiten. Zenuwen
heeft hij eigenlijk zelden bij presentaties en in tegenstelling tot vorig jaar verliep alles dit keer vlekkeloos. Hij heeft
zich zeker verbeterd ten opzichte van de tegenvallende
beoordeling, maar is het genoeg? ‘Ik geef mezelf echt vijftig procent kans,’ beoordeelt Verhulst. ‘Als ik er niet bij zit:
het zij zo. Maar het heeft niet aan mij gelegen. Jammer van
die ene referent die mij een B gaf.’ Nu de presentaties zijn
geweest kunnen de kandidaten niets meer aan hun kansen veranderen. Er zit niets anders op dan zes weken af te
wachten.
Het is een namiddag, begin juni en opvallend warm.
Op een terras vertelt Verhulst over zijn veldwerk in Kenia.
Over de Veni praat hij bedachtzaam, hij is blij dat het traject er bijna op zit. Een beurs aanvragen zorgt voor een
hoop onzekerheid. ‘Er komt een hoop emotie bij kijken.
Elke keer als het mislukt, hou je er een negatief gevoel aan
over.’ Het belastende zit volgens hem niet zozeer in het
extra werk maar in de druk die erachter zit: ‘Je weet niet of
je je baan houdt.’ Bovendien zou hij graag een meer vastomlijnde, zekere toekomst hebben. ‘Ik ben nu 34, en als ik
de Veni krijg geeft me dat drieënhalf jaar extra. Dan ben ik

Frans Hermans
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FRANS HERMANS (1973),
KNOWLEDGE, TECHNOLOGY AND INNOVATION
CV
Postdoc, Knowledge, Technology and
Innovation, WUR, 2011 - heden
PhD-student, Land Dynamics, WUR, 2007
- 2011
Onderzoeker, Telos – Brabants Centrum
voor Duurzame Ontwikkeling 2000-2011
Docent, Centrum technologie van duurzame ontwikkeling, TUe, 1999 - 2004
Studie, Technological Development Studies, TUe, 1992 - 1998
HET PROJECT
Iemands woordkeus verraadt al veel over
zijn of haar mening. Ieder die over ‘terroristen’ praat, houdt er andere opvattingen
op na dan zij die over ‘vrijheidsstrijders’
spreken. In discussies heeft elk kamp, of
coalitie, dus zijn eigen taalgebruik, of discours. Hermans wil zulke discoursen gaan
volgen binnen het thema duurzame landbouw. ‘Dit is een prachtig onderwerp,
omdat het zoveel botsende discoursen

37-38 jaar. Ik hoop dat ik rond mijn veertigste uitzicht
krijg op een vast contract. Hoe lang wil ik dit nog? Ik ga
niet tot mijn vijftigste “postdoc hoppen”.’ Bovendien
vindt hij het vervelend dat zijn vrouw afhankelijk is van die
onzekerheid. Als hij dit keer wordt afgewezen voor de
Veni, wil hij nog één beurs proberen. ‘Na drie keer is het
mooi geweest. Er gaat zoveel tijd in zitten, nog een keer
die hele tombola in. Dan is het tijd om wat nieuws te proberen.’ De laatste tijd kijkt hij uit naar andere banen, binnen en buiten de wetenschap. Hij ziet regelmatig vacatures die hij zichzelf best ziet doen, dat stelt hem enigszins
gerust. ‘De wetenschap is ontzettend leuk, maar mocht
het niet goed komen dan ligt daar ergens wel een leuke
baan te wachten.’
Broekgaarden, de andere wetenschapper die nog in de
race is, herkent de worsteling. Op papier staat ze er goed
voor. Ze heeft nog een contract tot oktober 2014 en naast
haar mogelijke uitzicht op een Veni is ze in de race voor
een functie aan de Radboud Universiteit, waar ze bij de

‘Na drie keer is het mooi geweest.
Er gaat zoveel tijd in zitten,
nog een keer die hele tombola in…’
laatste twee zit. Toch is de situatie brozer dan het lijkt.
Haar huidige project verloopt moeizaam: de planten zijn
om mysterieuze reden niet meer resistent waardoor resultaten uitblijven. Bovendien kan haar contract na 2014
sowieso niet worden verlengd. Mocht ze dan zowel naast
de Veni als de baan in Nijmegen grijpen - een plausibel

bevat,’ zegt Hermans. ‘Als Aalt Dijkhuizen
het heeft over duurzame landbouw heeft
hij een mondiaal perspectief waarbij hij
woorden gebruikt als “voedselzekerheid”.’
Dit contrasteert met boeren (’familiebedrijven’, ‘rentmeesterschap’) en stedelingen (’dierenwelzijn, ‘agrotoerisme’).
DE MENS
Hermans begon pas op zijn 33ste met een
(deeltijd)-promotie, naast zijn werk als
consultant/onderzoeker. Dat beviel: ‘De
wetenschap is geduldiger dan het bedrijfsleven. Je hebt meer de kans om over dingen na te denken en gewoon wat te proberen, zoals je verdiepen in een nieuwe
methode.’ Hij zou het liefst verder gaan in
de wetenschap. Opvallend genoeg is hij
thuis niet de enige die meedingt naar de
beurs. ‘Het is grappig, maar mijn vriendin
heeft ook een voorstel ingediend. We zitten thuis dus in een - niet al te serieuze concurrentiestrijd wie het verst komt.’

scenario - dan ziet de toekomst er opeens heel ongewis
uit. ‘Dan heb ik opeens niets, dat klopt. Misschien moet ik
dan wel compleet wat anders doen.’ Ze ziet er niet veel in
om dan nog verder te gaan in de wetenschap. ‘Dan zit je
weer in al het tijdelijke-contracten-gedoe.’

Juli 2013. De Uitslag
De fase van onzekerheid en afwachten duurt tot midden
juli. En dat blijkt niet mee te vallen. Begin juli mailt Verhulst dat hij telefonisch al bij NWO heeft gevist naar de
uitslag. Tevergeefs. ‘De spanning neemt wel toe. Vandaag
weer over de apen gepraat in onze labmeeting en dan het
is het toch vreemd dat je niet weet of je er ooit mee aan de
slag gaat.’
Twee weken later komt voor hem dan eindelijk het
langverwachte moment. ‘Zeer goed’, was het oordeel van
de commissie. ‘De Veni is binnen!’, mailt een ‘blije Niels’.
Verhulst mag die dag zelfs zijn verhaal doen op het NOSjournaal. De periode van twijfel, nog maar een paar weken
geleden, lijkt alweer een eeuwigheid achter hem te liggen.
Hij heeft nu vier jaar zekerheid. Dat is heel wat en hij heeft
meteen zijn huis verkocht om een nieuw huis aan te schaffen.
Van Broekgaarden komt er ondertussen geen bericht.
Eerder viel ze al als laatste af voor de baan in Nijmegen.
‘Een enorme klap’, aangezien ze er al min of meer op
rekende. Ze was geknipt voor de baan, alleen vond de
commissie de ander nog iets beter. Het slechtste scenario
lijkt voor haar uit te komen. De volgende dag ploft er dan
toch een mailtje in onze inbox. De tekst luidt simpelweg:
‘I GOT IT!!!!’.
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DRUK, DRUKKER, DRUKST
Met een recordaantal van 2047 AID-lopers leek
Wageningen vorige week meer op een mierenhoop
dan op een stad. Het AID-bestuur kijkt terug op
zeer geslaagde introductieweek. Sterker nog,
het was ‘fokking awesome’, aldus bestuurslid
Annelies Laan. ‘Heel bruut. We hadden alles op
tijd klaar, alles was weer op tijd opgeruimd, we
hadden nergens knelpunten. Alles was precies
goed. Al hadden we er geen honderd meer moeten
hebben.’
Het hoogtepunt voor Annelies was het muziekfestival. ‘Alles was top: de muziek, de artiesten,

de sfeer. Iedereen vond het vet, te zien aan de
berichten die op Facebook en Twitter voorbij
kwamen. Maar ook het straattheaterfestival was
super. Zo leuk om daar niet alleen met de AIDlopers maar ook met de rest van de stad van te
genieten.’
Het AID-bestuur gaat nu genieten van een welverdiende rust, maar een nieuw bestuur (nog één
vacature) staat al te trappelen om de feestweek
volgend jaar te organiseren. ‘We gaan ze
meegeven dat ze vooral moeten genieten van de
AID, van alles wat ze georganiseerd hebben.’ LvdN

Het AID-bestuur heeft geprobeerd de introductiedagen zo milieuvriendelijk mogelijk te

Na de registratie in het Forum waaieren de AID-groepjes uit over de campus voor een

maken. Het afval van de tweeduizend AID-lopers, de mentoren en de crew werd bijvoor-

eerste kennismaking.

beeld gescheiden ingezameld.

De brunch aan de Rijn, bij roeivereniging Argo, is een goed moment om even uit te brakken en tegelijk kennis te maken met de grootste sportvereniging van Wageningen. Dit jaar
heeft de roeiclub al 215 aanmeldingen voor de afroeiperiode.
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Met tweeduizend man een warming-up doen voor de sportdag? Dat ziet er zo uit!

Elk AID-groepje had een eigen gadget. Dat varieerde van gekke zonnebrillen, oranje hes-

Het vervoer van AID-lopers, mentoren, pers en crew voor, tijdens en na de AID gebeurde

jes en knuffelpanda tot aluminiumhoedjes. Sommige gadgets hielden het de hele AID vol.

voor een groot deel per fiets.

Het is natuurlijk altijd even afwachten of je wel een klik hebt met je mede-AIDlopers. Tijdens het openingsfeest zat de sfeer er bij de meeste groepjes in elk geval al goed in. In hoeverre alcohol daarbij een handje heeft geholpen, is onduidelijk.
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VRIJWILLIG
Leef langer, doe vrijwilligerswerk!
Brits onderzoek (University of Exeter Medical School) toont aan dat
vrijwilligerswerk goed is voor je
gezondheid. Je voelt je beter als je
goed doet. En je hebt 20 procent
minder kans om te sterven dan
niet-vrijwilligers. Alleen is niet
duidelijk waarom. Leven vrijwilligers gezonder of doen gezonde
mensen eerder vrijwilligerswerk?
Het klassiek kip-en-eiverhaal.

KUTCOVER

Vierduizend exemplaren van het
studentenblad van de universiteit
Sydney zijn uit de roulatie gehaald.
Op de cover stonden achttien vagina’s van studenten van de universiteit. Doel van de cover was te laten
zien dat een vagina een gewoon
lichaamsdeel is, net als ieder ander.
En dat een pornopoes geen doorsnee snee is. De makers van het
blad kunnen aangeklaagd worden,
want het is wettelijk voorboden om
indecent pictures te publiceren.

‘Genoeg kamers voor groeiend studentenaantal’
Nu het aantal eerstejaars met
bijna 20 procent toeneemt, moet
ook de vraag naar kamers in Wageningen uit zijn voegen barsten
zou je zeggen. Toch blijkt dat
reuze mee te vallen. ‘Het aanbod
is net op tijd fors uitgebreid.’
Geen stress, gewoon gezonde bedrijvigheid, zo omschrijft waarnemende directeur Jan Harkema de
toestand bij Idealis. ‘Het aantal
eerstejaars dat een kamer zoekt, is
inderdaad fors gestegen, maar in
het afgelopen half jaar zijn er een
paar belangrijke complexen opgeleverd. Daardoor kunnen we het
goed bijbenen.’
Harkema doelt onder meer op
het in april geopende Rijnveste,
waar 336 studenten wonen. Daarnaast is het voormalige bestuurscentrum van Wageningen UR om-

gebouwd tot een studentenﬂat met
160 kamers. En op de kenniscampus in Ede (Hoefweg) worden nog
eens 100 kamers opgeleverd, naast
de 160 die er nu al zijn.
‘Door dat aanbod konden we
eind juli al 251 eerstejaars aan een
kamer helpen, twee keer zoveel als
vorig jaar’, aldus Harkema. Hij verwacht dat de doelstelling van Idealis, alle eerstejaars onder dak vóór
1 mei, dit jaar dan ook gehaald
gaat worden. Toch betekent dat
niet dat de zorgen van de studentenhuisvester daarmee voorbij
zijn. ‘Omdat studenten langere tijd
in Wageningen blijven, cumuleert
de groei. Voor volgend jaar moeten
we dus alweer aan nieuwe oplossingen werken.’

merkt dat de enorme groei van het
aantal studenten niet direct heeft
geleid tot problemen op de kamermarkt. ‘Op dit moment krijgen we
gemiddeld zo’n twintig reacties
per dag op een advertentie’, zegt
André Vermeer van de Kamerbalie.
‘Dat lijkt een ﬂink aantal, maar in
2011, toen de kamernood z’n
hoogtepunt bereikte, was dat zeker
het dubbele.’
Camping de Wielerbaan ten
slotte constateert ook geen enorme toestroom van het aantal studenten. Elke jaar zijn er wel weer
enkele tientallen studenten die gebruik maken van deze noodcapaciteit op de Wageningse kamermarkt. Dit jaar ligt het aantal inschrijvingen zelfs iets lager dan
normaal. RG

CAMPING
Ook de Kamerbalie/Housing Desk

ZEUREN
Zeuren om eten kan gevaarlijk zijn.
Sommige keversoorten eten hun
jongen op als ze blijven zeuren om
voedsel. Dat blijkt uit onderzoek
van de Universiteit van Edinburgh.
Waarom? Kevertjes die altijd zeuren, ook als ze geen honger hebben,
hebben minder kans om te overleven. Een prachtig bewijs van een
oud-Hollandse wijsheid: kevertjes
die vragen worden overgeslagen!

BRONSTIG
Ben je een kei in hertjes scoren?
Wellicht ben je dan toe aan een
wedstrijd op niveau. Nationaal
park De Hoge Veluwe houdt op
1 september het eerste Nederlands
kampioenschap burlen. Burlen is
het geluid dat een edelhert maakt
als hij wil paren. Hij laat zo weten
dat hij bereid is te vechten voor
een harem. In de jury van het
kampioenschap zitten onder
andere een operazanger en een
longarts.

NIEUWE FRACTIE IN DE TENT Met een paar nachten kamperen op de campus (om precies te zijn, op het veldje
tegen de tennisbanen aan, bij sportcentrum de Bongerd)
vierde studentenpartij VeSte in weekend van 24 augustus
de overdracht van de oude naar de nieuwe fractie. Met
workshops, presentaties over de verschillende commissies en teambuildingsactiviteiten werden de nieuwe VeS-

teleden door de oude garde klaargestoomd voor het
komende jaar. ’s Avonds volgde een barbecue bij het
Forum. ‘Het was allemaal heel leuk en studentikoos,’ aldus
het nieuwe fractielid Jaap Löwenthal. De eerste oﬃciële
taak van de nieuwe fractie is op maandag 2 september,
wanneer de leden geacht worden aanwezig te zijn bij de
opening van Orion. LvdN, foto Guy Ackermans
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Derk

AFLEVERING 14 - MORTIERSTRAAT 14B<<
Wat vooraf ging: Elise, die altijd hoge cijfers haalde, heeft een enorme studiedip als het haar maar
niet lukt een stage te regelen. Willem-Jan is een
eeuwige student. Hij heeft al moeite om een college bij te wonen.

ILLUSTRATIES: MEREL DE GRAAF

Bianca

Ontbijt
E
Elise

Vera

Willem-Jan

lise besloot dat ze wel een uitgebreid ontbijtje had verdiend. Na maanden zoeken had ze
eindelijk haar stage gevonden. De hele zomer
had ze doorgezocht en gesolliciteerd, en eindelijk was het dan gelukt. Hopelijk betekende dit
het einde van deze rotperiode. Ze had nooit eerder zulke tegenslagen gehad en was maanden
gedeprimeerd geweest. Dat alles was wat haar
betreft voorbij. Niet meer plotseling in tranen uitbarsten en
al helemaal nooit meer denken dat ze net zo’n loser als Willem-Jan zou worden.
In haar fel gekleurde ochtendjas zwierde ze door de keuken
om roerei en toast te maken, en verse koﬃe te zetten.
‘Goedemorgen schoonheid,’ riep Willem-Jan, terwijl hij de
kamer binnenstormde. Elise schrok op van haar krant. Die
jongen stond toch nooit voor elf uur op? De andere huisgenoten waren nog op vakantie of thuisthuis, dus ze dacht dat
ze het rijk alleen had.
Snel trok ze haar ochtendjas dicht, en keek gegeneerd naar
haar normaal zo sikkeneurige huisgenoot. ‘Niet zo verbaasd, schat, ik kán wel vroeg opstaan als ik wil.’ Hij glunderde er een beetje bij. ‘Wat kun jij een heerlijke koﬃe zetten’, zei hij terwijl hij een ﬂinke mok voor zichzelf inschonk.
Hij pakte een boterham, schepte er ﬂink wat roerei op en
nam een grote hap.

Elise keek hem vol verbazing aan. Wat was het toch een
arrogante en tegelijk aandoenlijke jongen. ‘Ben je verliefd
ofzo?’, vroeg ze ongelovig. ‘Dat zou jij wel willen weten
hè?’, antwoordde hij met een knipoog. ‘Maar je hoeft niet
jaloers te worden hoor.’ Elise huiverde, terwijl ze een blik
wierp op zijn vettige haar en zijn witte onderkin.
De bel ging. Willem-Jan liep naar de intercom. ‘Snackbar
Het Hoekie, wat wilt u bestellen?’ grapte hij. ‘Is Willem-Jan
er ook? Ik ben zijn moeder’, zei een damesstem. Als verstijfd stond hij daar, plotseling lijkbleek. ‘Oh nee, ﬂuisterde
hij. ‘Nee, nee. Help!’ ‘Ik had beloofd dat ik elke dag naar de
bieb zou gaan om aan mijn scriptie te werken. Anders gaat
de geldkraan dicht. Fuck.’
‘Hallo?’, klonk het uit de intercom.
Elise sprong op en duwde Willem-Jan aan de kant. ‘WillemJan is naar de bibliotheek’ zei ze. ‘Zal ik zeggen dat u bent
langsgeweest?’

Resource volgt de belevenissen in de Mortierstraat 14B

Grote verenigingen groeien sterk
Alle drie grote verenigingen
hebben dit jaar ﬂink meer aanmeldingen. Het recordaantal AIDlopers betaalt zich uit.
Voor Ceres is er met 210 inschrijvingen dit jaar de grootste aanwas.
Daar komen nog 18 ‘navitters’ bovenop. Dit zijn studenten van Stoas
hogeschool die in de week van de
Vereniging Introductie Tijd (VIT)
onderwijs volgen. Maar ook KSV en
SSR-W groeien met respectievelijk
203 en 201 ﬂink. Alleen Unitas
heeft een klein minnetje, 40 aan-

meldingen tegen 45 vorig jaar. De
cijfers zijn wel tussenstanden aangezien er altijd studenten afhaken
voor en tijdens de VIT.
Groeiende studentenaantallen
van de WU joegen de afgelopen
tien jaar ook groei aan bij de verenigingen. En met deze resultaten
zetten ze opwaartse trend voort. In
2012 meldden zich bij KSV 172 eerstejaars aan, tegen 143 bij Ceres en
150 bij SSR-W. Het moet nog blijken of de piek van dit jaar incidenteel is. Dreigende afschafﬁng van
de basisbeurs zorgde dit jaar dat

Ceres is met
210 inschrijvingen dit
jaar de grootste groeier

relatief veel studenten zich inschreven aan de universiteiten.
Overigens meldden ook kleine
verenigingen opvallende groeicij-

fers. Navigators heeft bijvoorbeeld
al ruim 30 aanmeldingen, waar 15
in dit stadium normaal is. LvdN

29 augustus 2013 — RESOURCE

5(6SVWXGHQWLQGG



28 >> student

>> FEESTEN
De beste feesten volgens Wageningen
Uitgaans Promotie. Voor alle feesten,
check www.wageningenup.nl.

OPENING ORION STUDENT PARTY
Orion, 2 september van 18:00 tot 00:15
Wageningen Universiteit heeft drie goede
redenen om ﬂink uit te pakken: voor de
achtste keer op rij de beste universiteit van
Nederland, het 95-jarig bestaan én de opening van het nieuwe onderwijsgebouw Orion. Toch wordt het geen braaf universiteitsfeest, deze avond wordt door studenten zelf
georganiseerd. Overdag komt koningin
Máxima het gebouw al openen en ’s avonds
mogen studenten het op een ander manier
beleven. Dansen in de collegezaal dus, weer
eens wat anders. Met al meer dan 1500 aanmeldingen op Facebook belooft dit het
grootste studentenfeest van Wageningen te
worden. Niet alleen collegezalen in Orion
worden gebruikt als feestlocatie, ook in studentencafé The Spot en op het campusterrein staan verschillende podia waar gefeest
kan worden. Met bekende dj’s en artiesten

als Vato Gonzalez en The Party Squad is dit
gegarandeerd een feest dat je meegemaakt
moet hebben.
De organisatie wil dat #OpeningOrion
trending wordt, maar dat zal er om spannen. De entree is gratis, wel even registreren op www.openingorion.eventbrite.nl.
MEXICAN PARTY
Bunker, 3 september van 22:00 tot 03:00
De eerste dinsdag van de maand is het in
de Bunker is altijd feest. Lekker uit je dak
gaan. Op het eerste Bunkerfeest zijn de tequila’s, corona’s en margarita shotjes
vriendelijk geprijsd. Kom je verkleed dan is
je eerste shotje zelfs gratis. Kom op tijd zodat je ook weer een beetje bijtijds naar huis
kan, want de rest van de week zijn er natuurlijk wel weer gewoon colleges en practica die je moet volgen. Voor de eerstejaars
nog even wennen misschien.

>> HET ECHTE WERK
‘NO WORRIES IN
NIEUW-ZEELAND’
Wie? Corine de Gruijter, masterstudent Aquaculture
Management
Wat? Stageonderzoek naar vis in de Waikatorivier
Waar? Hamilton, Nieuw-Zeeland
‘Hamilton is echt een relaxte plek. Voor Nieuw-Zeelandse begrippen is
het een grote stad, ongeveer drie keer zo groot als Wageningen. Toch is
het er best kleinschalig, je maakt makkelijk een praatje met vreemden.
Over het algemeen zijn de mensen heel relaxed en nemen ze de tijd om
elkaar te helpen, meer dan in Nederland. ‘No worries’, zeggen ze dan.
Na aankomst ging ik gelijk door naar de universiteit en nam het NieuwZeelandse ritme aan. Dat was achteraf niet zo’n goed idee, want daarna
heb ik nog 2 maanden last gehad van een jetlag. Ik was soms om 4 uur
’s nachts al klaarwakker. Mijn vriend was net klaar met zijn studie, en
een half jaar zonder elkaar was toch wel heel lang. Dus besloot hij
gewoon mee te gaan naar Nieuw-Zeeland. Hij had al snel een baantje bij
een bioscoop. Het was wel ﬁjn dat hij mee was want, je mist thuis dan
een stuk minder. We gingen vaak op stap om de prachtige natuur te
zien.
Voor mijn stage bij de Large River Group, onderzocht ik de grootste
rivier van Nieuw-Zeeland, de Waikato. Daar deden we onderzoek naar
grootkopharders. Deze vissen zijn economisch erg belangrijk voor het

land, maar er is niet veel over hun levenswijze bekend. Ook wilden we
weten wat de invloed is van vervuiling in de rivier. In het lab heb ik in
totaal wel 120 vissen ontleed en geanalyseerd. Dat werd eigenlijk nooit
saai, elke keer was het weer lastig en een nieuwe uitdaging. Ik ben één
keer mee geweest om elektrisch te vissen. Je stopt dan elektroden in het
water, en zet ze onder stroom zodat de vissen verlamd raken. Dan moet
je ze snel vangen voordat ze weer wegzwemmen.
In Nieuw-Zeeland wordt vaker fastfood gegeten omdat het goedkoop is.
Er komt dan ook relatief veel obesitas voor. Toen ik een keer met NieuwZeelanders op vakantie ging, aten we hamburgers voor zowel ontbijt,
lunch als avondeten. Maar al met al heb ik er een ontzettend leuke tijd
gehad en kan iedereen aanraden om er een stage te doen.’ SdK
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Opening Academic Year

2
September
2013

MEANWHILE IN... <<
Ondertussen in.... Rusland
In het nieuws: Op 23 augustus tekende de Russische president
Vladimir Poetin het besluit om demonstraties en bijeenkomsten
tijdens de Olympishe Winterspelen te verbieden. Het besluit houdt
verband met de ophef over de nieuwe wet die het verbiedt om
minderjarigen informatie te verschaffen over homoseksualiteit, of
‘niet-traditionele relaties’.
Commentaar door: Mike (pseudoniem), tweedejaars MSc, uit Rusland.
‘Allereerst wil ik zeggen dat ik misschien vooringenomen ben, want
ik heb me nooit veel met dit onderwerp bezig gehouden tot ik in
Nederland kwam studeren. Die wet kun je op verschillende
manieren interpreteren. Volgens mij is hij in het algemeen niet
zozeer gericht tegen homo’s, maar tegen propaganda over
homoseksualiteit. Toen ik nog in Rusland woonde, dacht ik nooit
echt na over waarom er zulke mensen zijn. Maar ik begrijp nu dat
het niet hun eigen schuld is. Volgens mij is het voor de meesten niet
hun eigen keuze, het is gewoon hun aard. Daarnaast zijn er mensen
die het willen uitproberen als een nieuwe ervaring.
Mijn moeder is arts, met haar heb ik het ook over dit onderwerp
gehad. Ze heeft me het een en ander uitgelegd met behulp van
literatuur. Dankzij haar begrijp ik nu dat homoseksualiteit iets is dat
gewoon gebeurt, en dat er verschillende fysieke en sociale factoren
bij betrokken zijn; het is ingewikkeld. Maar toch, niet kwaad
bedoeld, voel ik medeleven met hen omdat het niet is zoals het hoort
te zijn. Het is een soort fout van de natuur. Misschien is het te hard
om het zo te zeggen, maar eigenlijk zou het anders moeten zijn.
Hoewel ik het totaal niet eens ben met de beslissingen van de
Russische regering, ben ik het wel eens met het plan om adoptie van
Russische kinderen te beperken tot getrouwde heterostellen. Een
kind dat wordt opgevoed in een homo-gezin kan denken dat het
normaal is om twee ouders te hebben van hetzelfde geslacht. Zo’n
kind zou hetzelfde kunnen proberen als het volwassen is, zelfs als
het heteroseksueel geaard is.
Veel Russen zijn ook bang dat de promotie en ondersteuning van
homoseksualiteit op korte termijn onze traditionele waarden, zoals
het heterohuwelijk, onderuit zullen halen. Vooral de jeugd kan daar
gevoelig voor zijn. Ik ben het met die mening eens. De heersende
cultuur moet niet op deze manier beïnvloed worden. Ik ben sceptisch
over wat homorechtenactivisten drijft. Homo’s moet je absoluut
respecteren, maar promotie en propaganda voor homoseksualiteit
is niet de juiste weg. Een Russisch gezegde luidt: je moet van een
mug geen olifant maken. Hou het simpel.’ Derek Pan.

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)

View live online from 15.00 hrs. at wageningenUR.nl/oaylive

in memoriam

Marjan van de Weerd
Zondag 18 augustus is Marjan van
de Weerd overleden. Zij was
receptioniste van het Bestuurscentrum. De vrijdag ervoor
bereikte ons het bericht dat haar
gezondheidssituatie erg slecht
was. Marjan was al een hele tijd
ernstig ziek als gevolg van
hartproblemen. Helaas heeft zij
niet de kans gekregen om meer tijd
met haar gezin door te brengen. Ze
werd slechts 63 jaar.

Marjan heeft sinds juni 2001 bij
het oude Bestuurscentrum gewerkt
als receptioniste. Vooral het
werken met mensen sprak haar erg
aan. Ze was dan ook het gezicht
van het Bestuurscentrum voor
medewerkers en bezoekers. Ze
stond voor iedereen klaar en hielp
graag bij uiteenlopende
problemen.
Marjan was zorgzaam en attent, en
zij cijferde zichzelf weg voor
anderen. Vele collega’s misten
haar na de verhuizing naar Atlas
omdat ze vanwege gezondheidsredenen moest stoppen met
werken. Zij was sinds afgelopen
februari niet meer werkzaam bij
Wageningen UR.
Wij wensen haar man, kinderen en
kleinkinderen alle sterkte toe om
dit verlies te kunnen dragen.
Namens alle collega’s van Facilities
Support, Facilitair Bedrijf en het
Bestuurscentrum.
Ineke Rus

29 augustus 2013 — RESOURCE

5(6SVHUYLFHLQGG



30 >> service

Oplossing van de puzzels in Resource #21 van 27 juni

Oplossing Wie is wie in Wageningen
1. Mira
2. Gulio
3. Kim
4. Jerry
5. Guido
6. Kai
7. Robert
8. Bertine
9. Joep
10. Vera

11. Mark
12. Noor
13. Daniel
14. Sjoerd
15. Christopher
16. Rebecca
17. Tinek
18. Yu
19. Joost
20. Veronica

21. Eline
22. Billy
23. Suzanna
24. Erwin
25. Robin
26. Helen
27. Rolland
28. Inge
29. Denise
30. Kyra

31. Linde
32. Matthijs
33. Milos
34. Frencesca
35. Melina
36. Nasianne
37. Martin
38. Arie
39. Marloes
40. Jasper

Bonus

Appeltje

Voor hun opsluiting benoemen de 144 deelnemers één
van hen tot ‘waarnemer’.
Bovendien spreken ze af de
lamp alleen aan te zetten
wanneer ze voor het eerst
mee moeten naar de kamer
èn de lamp nog uit staat.
Alleen de ‘waarnemer’ schakelt de lamp uit. Als hij de
lamp 144 keer heeft uitgedaan is iedereen met 100
procent zekerheid geweest.
Als ze dat melden bij Tijs
Breukink krijgen ze hun
bonus.

1. Nummer de appels 1-12. Weeg
1-4 links tegen 5-8 rechts. Slaat de
weegschaal uit? Ga naar stap 2a.
Slaat hij niet uit? Ga naar 2b.
2a. Haal appels 1-3 weg. Appels 5-7
verwissel je van schaal. Vul de
rechterschaal aan met drie neutrale appels 9-11.
2a1. Blijft de balans hetzelfde als
onder 1, dan is appel 4 of appel 8
afwijkend. Weeg appel 4 tegen
appel 1. Slaat de weegschaal uit,
dan heb je je oplossing. Gebeurt er
niks, dan is appel 8 afwijkend.
Zwaarder of lichter? Zie stap 1.
2a2. Is de balans nu neutraal, dan

41. Martijn
42. Vera
43. Ingrid
44. Ruben
45. Erika
46. Boris
47. Bart
48. Fanny
49. Nicolete
50. Tjenna

is appel 1,2 of 3 afwijkend. Uit
stap 1 weet je ook of die zwaarder
of lichter is. Weeg appel 1 tegen
appel 2. Slaat de weegschaal uit,
dan heb je je antwoord. Zo niet,
dan is appel drie afwijkend.
2a3. Slaat de balans naar de
andere kant door, dan is 5, 6 of 7
afwijkend. Je weet ook of die nu
zwaarder of lichter is. Zie verder
onder 2a2.
2b. Je weet dat appel 9, 10, 11 of
12 afwijkend is. Weeg appel 9 en
10 tegen 11 en 1 (of een andere
neutrale).
Gebeurt er niks, dan is 12 afwij-

Japanse puzzel

kend. Weeg deze tegen 1 en je hebt
je antwoord.
Slaat de balans uit, weeg dan 9
tegen 10. Blijft de balans neutraal,
dan is 11 afwijkend. Zwaarder of
lichter blijkt uit de vorige stap.
Als de balans de andere kant op
uitslaat, dan is 10 afwijkend. Blijft
de balans in dezelfde positie, dan
is 9 afwijkend.
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Alterra
Verplaats twee
chromosomen
zodanig dat het
wilde zwijn in
de andere richting kijkt.

Imares
Verplaats drie chromosomen zodanig dat de vis de andere kant uit
zwemt.
Verplaats er daarna twee zodat-ie
naar boven of beneden zwemt.

De kans van Kropﬀ.
Dit is een variant op het beroemde Monty Hall-probleem. Drie deurtjes,
achter eentje zit de prijs, achter de andere twee niks. De kandidaat kiest,
Monty Hall maakt een van de andere twee open (altijd een ‘niet’) en laat
de kandidaat de keus om te switchen. Altijd doen! Maar Kroppfs kans is
een variant. De crux zit’ m daarin dat Kropﬀ zelf willekeurig een envelop
kiest en dus zelf ook niet weet of het de goede is. Dat detail verandert
alles. Antwoord D is het juiste antwoord. De kandidate had pure pech,
maar haar argument klopte wel. Daarom kreeg zij alsnog de beurs.

Hokjesdenken

’Tot na de vakantie’, was nog de oplossing van de puzzel uit Resource 21.
Toch komen de Hokjes niet terug in de volgende jaargang. Voor deze laatste editie waren er toch weer een hoop goede inzendingen. Ze kwamen
van: Renée en Susan van der Salm, Marie Curie, ACT team 1157 ‘Ceikot’,
Menno vander Voort, Kim en Dennis, Ditje van der Vossen, verticillium,
Clasien Lock en Anne-Marie Patist, Fenna Onderstal, Hanneke en Gosse,
Ellen Slegers, Milieutechnologie, Lisette Bourquin, Marianne van der
Gaag en Tape & Tie-wraps.
De eerste kruiswoordpuzzel in de Engelse editie klopte niet helemaal (zie
de Engelse editie). Toch waren er twee goede inzendingen, van Marta
Misiak en De Undutchables. De oplossing was Uiterwaarden.

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’.
Gratis mueslirepen eten voor de
wetenschap
Gezocht: Gezonde Nederlandse
deelnemers van 18 tot 40 jaar voor
een onderzoek naar voedingsvezels en vertering.
Wat moet je doen? Onder andere
twee keer 16 dagen op rij mueslirepen eten, een dagboekje invullen
en 12 dagen je ontbijt en diner nuttigen op de universiteit.
Wat staat er tegenover? Een ﬁnanciële vergoeding en 12 dagen gratis eten.
Interesse? Kijk op www.voedingsonderzoek.wur.nl/vefer
WWW.VOEDINGSONDERZOEK.WUR.NL/VEFER

agenda
Zondag 8 september 16.30 uur

JAZZ JAMSESSIE
Doe mee met de maandelijkse jazz
jamsessies in Cafe de Zaaier.
Elke tweede zondag van de maand
spelen en improviseren vanaf half
vijf een grote groep muzikanten
jazz standards, maar ook funk,
bossa, enz.
INFO: LAURENS.GANZEVELD @ WUR.NL

Zaterdag 14 september 12.00 uur

MINI COSMOS HAS BEEN FOUND
Come together at Stadion de Wageningse Berg for an one of kind festival to dance, play and chill. Enjoy
live bands, workshops, a drive-inn
cinema, singer songwriters, world
food, hair dressers, theatre and
much more. See what Wageningen
is, a beautiful place overﬂowing
with creativity and connecting
people from all over the world: a
Mini Cosmos!

Servicepunt IT
in Forum

Bezoek het nieuwe Servicepunt IT in Forum
met vragen en problemen bij het gebruik
van je laptop, tablet of smartphone op het
Wageningen UR-netwerk.
www.wageningenUR.nl/connectivity
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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

Unfurnished
I recently moved house after being away for some ﬁeldwork. It is the ﬁrst unfurnished place I’ve
lived in the Netherlands. I am not a person who likes to do DIY, but I deﬁnitely had to get rid of
the ugly green and yellow paint colouring several beams in the room. So I was resigned to sanding and painting with the help of several kind Dutch friends. When I mentioned to them that I
had never laid a ﬂoor or had to paint a room I was moving into, they were surprised, as they had
all done such things numerous times.

I’m a mature student and a pretty cosmopolitan person I think: I have travelled a lot, have lived in
six countries and hold more than one passport. Though I had heard stories about what
unfurnished housing is like here, I was surprised to see that even the light switches had been
removed by the previous tenant. I’ve truly never encountered that anywhere else. I was lucky that
the tenant decided to leave the ﬂooring in the room. Putting down a new ﬂoor in the midst of
transcribing hours and hours of interviews, taking some classes, ﬁnishing a book chapter, and
going through ﬁeld notes would have sent me over the edge. At some point, I might do something
about the bare wires sticking out from where the lighting ﬁxtures were. So, in the Netherlands, it
seems that unfurnished really means unfurnished. On the plus side, now I know where the
Cheron Constance, PhD student of Rural Sociology, from UK/US/St. Vincent & the
Gamma DIY store is!
Grenadines

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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ONGEMEUBILEERD
‘Ik ben onlangs verhuisd,
voor het eerst naar een
ongemeubileerde kamer.
Ik heb in zes landen gewoond, maar ik had nog
nooit meegemaakt dat de
vorige huurder zelfs de
lichtschakelaars had
meegenomen. Ook heb ik
nog nooit een vloer hoeven leggen of een muur
schilderen van een kamer die ik ging huren.
Maar in Nederland kan
iedereen wel een beetje
klussen. Nederlandse
vrienden hielpen me
mijn balken schuren en
verder. En ooit doe ik
misschien iets aan de
kale snoertjes die uit de
muur komen.’



