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liefdewerk

>> GABY + BIJEN
Gaby Schmelzer, PROTA en secretaris ondernemingsraad ESG

‘Uiterst fascinerend, die
bedrijvigheid in een volk’
Imka noemt ze zich zelf gekscherend.
Een vrouwelijke imker. Collega’s brachten Gaby Schmelzer zes jaar geleden in
contact met de bijenwereld. Nu bestiert
ze drie volken die bivakkeren in de
boomgaard van collega Marten Scheffer.
De jongste oogst leverde veertig potjes
honing op. ‘Hoe zo’n volk als één organisme opereert. Een hele wereld op zich.
Heel mooi hoe ze dat allemaal voor
RK / Foto: Guy Ackermans
elkaar krijgen.’
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WAGENINGSE KOPSTUKKEN
Leven en leren op een eiland: portret
van hoogleraar Han Lindeboom

EINDE BOUWWERK, LEVE HET NETWERK
Jarenlang werd Wageningen UR uitgebeeld als een bouwwerk. Het was een organisatie met drie ‘pijlers’: universiteit, DLO en hogeschool. Een bouwwerk is
fysiek, het heeft een eigenaar, het groeit (want schaal doet er toe) en het heeft
poortjes en grenzen. Met het wegvallen van Van Hall Larenstein is dat beeld
afgebrokkeld.
Maar beelden veranderen. We zien steeds vaker een benadering van Wageningen
UR als netwerkclub. Het wordt een organisatie van partners, van deelnemers aan
iets groters. Dat zag je al bij de formering van de topsectoren: Wageningen UR
creeerde samen met bedrijfsleven en overheid een ‘gouden driehoek’. En nu zien
we dat opnieuw bij het Amsterdamse instituut voor grootstedelijke oplossingen.
Steeds moet een netwerk, liefst een nieuwe combinatie van mensen, tot innovatie leiden. Einde bouwwerk, leve het netwerk.
Albert Sikkema

>> Winnaar fotowedstrijd | P.16
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Wageningen gaat samen met de
Universiteit Delft en MIT uit Boston
een nieuw wetenschapsinstituut
oprichten op het gebied van grootstedelijke oplossingen. Het drietal
won met overmacht een competitie die was uitgeschreven door de
gemeente Amsterdam, dat voor het
nieuwe instituut vijftig miljoen euro beschikbaar heeft. De Wageningse projectcoördinator Chris
Karman legt uit wat dit voor Wageningen betekent.
Kun je de ambities van het nieuwe
instituut in een paar zinnen
samenvatten?
‘Wereldwijd neemt de
verstedelijking heel snel toe. Dat
stelt ons voor allerlei uitdagingen.

Het nieuwe instituut zet zich in om
voor die problemen oplossingen
aan te dragen. Enerzijds door
onderzoek te doen met een sterk
toegepast karakter, en anderzijds
door jong talent op te leiden in deze
materie, onderwijs dus. Het
instituut wordt een platform, een
netwerkorganisatie waarbij ook
veel bedrijven en andere
organisaties betrokken zijn.’
Een bijzondere combinatie:
Wageningen, Delft en het
belangrijkste technologische
kennisinstituut ter wereld: MIT.
‘Dat klopt, maar we vullen elkaar
dan ook uitstekend aan. Delft is
goed in wat we de ‘tissue’ van de
stad noemen: gebouwen, straten,
infrastructuur. Wageningen weet
veel van de ‘ﬂow’: de stromen van
energie, voedsel en de sociale structuur. En de specialiteit van het Sensible Cities Lab van MIT is het meten van dat alles. “Sensing the city”
is hun kracht. Daarmee breng je
een metropool fysiek in kaart.’’

Is er behoefte aan dit soort
onderzoek?
‘Jazeker, grote bedrijven als
Shell en KPN hebben al laten weten dat ze meedoen. Ook voor hen
is het interessant om inzicht te
krijgen in de ontwikkeling en het
functioneren van een moderne
metropool. Beide maken daar bovendien ook deel van uit, als belangrijke spelers in de stedelijke
infrastructuur. Dat geeft heel interessante onderzoeksmogelijkheden.’
Hoe belangrijk is dit project voor
Wageningen?
‘Belangrijk. In een wereld die
snel verstedelijkt, zie je dat de onderzoeksthema’s voor Wageningen ook verschuiven. Er komt
steeds meer nadruk op onderwerpen als voedselvoorziening en
energie in een metropolitane
context. Dit instituut kan voor
Wageningen een springplank zijn
om daarin een grote stap te maken.’ RG
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De leerstoelgroep Disaster Studies
is in zwaar weer terechtgekomen
door het vertrek van Georg Frerks.
De hoogleraar stapte per 1 september op uit onvrede met de managementcultuur bij de Social Sciences
Group. Volgens hem is er sprake
van een ‘top-down-cultuur met
eenzijdige boodschappen die van
boven naar beneden worden doorgegeven – “u moet dit en dat” –’.
Directe aanleiding voor zijn vertrek is een gesprek met de directie
waarin naar zijn zeggen ‘weinig
waardering’ voor zijn inzet werd
getoond. Volgens Frerks staat zijn
kritiek niet op zichzelf en zijn er
meer wetenschappers die klagen
over de managementcultuur. ‘Alleen bevond ik me in de luxe positie om op te kunnen stappen, omdat ik nog werk in Utrecht had.’
Frerks is parttime hoogleraar Conﬂictpreventie en conﬂictmanagement aan de Universiteit Utrecht.
Laan van Staalduinen, directeur
van de Social Sciences Group, ontkent dat sprake is van een topdown-cultuur. ‘Ik heb de verantwoordelijkheid genomen om aan
te geven wat we als universiteit verwachten. Georg heeft daarop besloten zijn eigen weg te gaan.’
217+22)'
Met het vertrek van Frerks is de
leerstoelgroep Disaster Studies volledig onthoofd. Eerder dit jaar vertrok bijzonder hoogleraar Thea
Hilhorst na een conﬂict bij de
leerstoelgroep. Frerks heeft intussen goede hoop dat hij spoedig
wordt opgevolgd. ‘Rampenstudies
is een succesvol onderdeel van de
universiteit waar de studenten
veel belangstelling voor hebben.’
Ook Van Staalduinen wil verder
met de leerstoelgroep: ‘We blijven
bouwen aan het domein Rampenstudies, omdat dat een belangrijke
plek heeft binnen onze universiteit.’ $6

RESOURCE — 26 september 2013

5(6SQLHXZVLQGG



nieuws << 

ǀƿǀǃ0,/-2(10,1'(59225'/2
ð 5LMNVEHJURWLQJRQGXLGHOLMN
RYHUEHNRVWLJLQJ'/2
ð %H]XLQLJLQJDIKDQNHOLMNYDQ
RSGUDFKWHQYDQKHWPLQLVWHULH

Het ministerie van Economische
Zaken bezuinigt volgend jaar 20
miljoen euro op DLO, of toch niet?
Nee, DLO krijgt waarschijnlijk 14
miljoen euro minder, zegt Wageningen UR. De Rijksbegroting 2014

is niet eenvoudig te interpreteren.
Terwijl het er echt staat: volgend
jaar krijgt DLO 72,1 miljoen euro
van het ministerie van Economische Zaken voor wettelijke onderzoekstalen, de Kennisbasis en onderzoeksopdrachten. Dit jaar was
dat nog 91,8 miljoen. De korting
komt voor rekening van de Kennisbasis (funderend onderzoek) die
daalt van 41 naar 21 miljoen. Maar
dat is niet het werkelijke ﬁnanciële
plaatje, zegt woordvoerder Simon

Vink van Wageningen UR. Overleg
met het ministerie wijst uit dat
DLO volgend jaar – zoals eerder
aangekondigd – zo’n 6 miljoen
minder ontvangt. Daarnaast verleent het ministerie mogelijk minder additionele opdrachten en dat
kan nog eens 8 miljoen euro schelen. Al met al staat de teller dan op
14 miljoen euro minder opdrachten. Wellicht pakt die korting uiteindelijk lager uit (zeg: 10 miljoen)
als het ministerie toch meer op-

NRUW
ǋǋ.2(,(121'(5=2(.

ǋǋ678',(),1$1&,(5,1*

,J1REHOSULMV

8LWVWHOOHHQVWHOVHO

Bert Tolkamp heeft een Ig-Nobelprijs in
de wacht gesleept. De oud-Wageninger
kreeg de prijs voor onderzoek naar het
liggedrag van koeien. Als een koe
eenmaal staat, is het moeilijk te
voorspellen wanneer-ie weer gaat
liggen. En hoe langer een koe ligt, hoe
waarschijnlijker het is dat-ie spoedig
weer gaat staan. Toch zit er meer
achter het onderzoek dan zo lijkt, legt
Tolkamp’s oud-collega Jan Ketelaars
van PRI uit. ‘Het heeft direct praktisch
nut. Als je weet hoe lang een koe
normaal ligt, weet je ook wat
abnormaal gedrag is.’ Ketelaars heeft
gemengde gevoelens bij de toekenning
van de Ig-Nobelprijs. ‘De media
brengen het alsof een of andere rare
wetenschapper niks anders te doen
heeft dan het liggedrag van koeien te
bestuderen. Aan de andere kant is
het hartstikke leuk dat Bert op deze
manier aandacht krijgt voor zijn
onderzoek. 5.

Groenlinks wil de invoer van het
sociale leenstelsel in de master een
jaar uitstellen. Dit schept volgens
fractievoorzitter Van Ojik tijd voor
onderhandelingen. Dit stelde hij in de
Volkskrant. Voor een meerderheid in
de senaat is onderwijsminister
Bussemaker afhankelijk van
GroenLinks en D66. Beide partijen zijn
in principe voor een sociaal leenstelsel
maar wensen in ruil voor steun,
investeringen in onderwijs en een
tegemoetkoming voor arme studenten.
Andere oppositiepartijen als PVV en
CDA spraken zich eerder expliciet uit
tegen een leenstelsel. RR

ǋǋ35$.7,-.21'(5=2(.

0HONYHHIRQGV
LTO Nederland en Wageningen UR
Livestock Research hebben een
Melkveefonds opgericht voor
praktijkonderzoek in de
melkveehouderij. Het geld, bijna tien
miljoen euro, komt uit de verkoop van
proefboerderijen van Wageningen UR.
Wageningen UR besloot in 2011 om
het melkvee-praktijkonderzoek te
concentreren op de Dairy Campus in
Leeuwarden.
Nog niet alle praktijjkcentra zijn
verkocht, daardoor is het precieze
bedrag voor het Melkveefonds nog niet
bekend. $6

drachten wegzet bij DLO.
Voor de universiteit liggen de
inkomsten voor komend jaar vast,
omdat die zijn opgebouwd volgens
een vaste rekensystematiek van het
onderwijsministerie. Daarbij krijgt
de universiteit een vast basisbedrag en een bijdrage per student.
Voor DLO liggen de inkomsten
niet helemaal vast, dat hangt mede
af van het aantal onderzoeksopdrachten van het ministerie. $6

.((69$19(/8:ǉǉ
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Koning Aalt de Eerste treedt af…
Ben ik blij of ongelukkig…
Je kan je altijd af blijven vragen of Wageningen met Koning
Martin, Koning Rudi of Koningin Louise niet dezelfde ontwikkeling doorgemaakt had. En stel je voor dat we Koning
Douwe, Koning Frans, ‘Kink Ken’ of Koning Marten gehad
hadden, hoe had de WUR er dan uitgezien?
Vandaag zag ik dat de entree van het Atlas gebouw waar onze
hofhouding resideert nadat ze uit het paleis aan de Costerweg verdwenen zijn sterk verbeterd is. Er is nu een speciale
parkeerplaats voor bezoekers van onze ceo’s en een aparte
trap voor hen naar de ingang van Atlas.
Het was voor de paleiswisseling ook een crime om lopend
het Atlasgebouw in te komen. Stiekem dacht ik ook gebruik
te maken van deze trap en kwam met een blij gemoed op
mijn electric ros aangeﬁetst en wilde haar parkeren tegen
een pilaar waar de shortcut naar de koningen op gebouwd
is. ‘Royal shit’, dacht ik toen ik zo’n rond rood plakfresco’tje
mij toeschreeuwde: ‘Verboden ﬁetsen te parkeren!’ Moet je
toch weer een eind verderop je ﬁets parkeren, dat ellendige
lange vals plat overwinnen, dan een scherpe hoek naar
rechts voordat je Atlas mee mag helpen de wereld te dragen.
Komt Koning Aalt nooit op de ﬁets? Ik stel voor dat we als
volgende machthebber een ﬁetsende koningin aantrekken.
Ze mag mijn electric ros best even lenen voordat ze deﬁnitief beslist om per ﬁets te komen. Gewoon elke morgen over
het drukste ﬁetspad van Nederland, met Coldplay’s nieuwste soundtrack I ‘ll carry your world in haar oortelefoontjes,
dan tegen de wind in over de kaalste campus van Europa
naar het Atlasgebouw. Daar even de plakfresco opruimen,
ﬁets parkeren, trappetje op en met een open houding Atlas
helpen om de Wereld te dragen en te voeden en niet, zoals
Koning Aalt, er boven op te gaan zitten en te dicteren hoe
het moet! .HHVYDQ9HOXZ
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KRRUWHHQSODQELMStrategy Wageningen Campus, gateway to
smart food in a green world2IWH
ZHOKRHEOLMYHQZHPHHGUDDLHQ
LQGHLQWHUQDWLRQDOHWRS"7LMV
%UHXNLQN UDDGYDQEHVWXXU OLFKW
KHWSODQWRH
Het mission statement ‘Gateway
to smart food in a green world’ legt
de nadruk op voedsel. Staat voedsel voortaan op de eerste plaats?
‘Nee, dat is niet het geval. We
hebben tot uitdrukking willen
brengen dat het gaat om gezonde
voeding in een groene wereld. Onder die groene wereld verstaan we
de aspecten van de natuurlijke
leefomgeving en de biobased economy. Ons domein is en blijft gezonde voeding en leefomgeving.
Daarin staat food als eerste genoemd, maar dat is geen rangorde.’
Het plan beschrijft de afronding
van de campus en dan met name de
invulling van de zuidelijke
bouwstrook, onze eigen zuidas.
Welke gebouwen komen er nog bij?
‘Naast Friesland Campina is
ruimte voor de onderzoeksafdelingen van grote, veelal internationale
bedrijven. Ook komt er een ﬂexibele technohal met testfaciliteiten en
–opstellingen voor onszelf en anderen. Uitgangspunt is gezamenlijk gebruik. Dat is een kernpunt in
de doorontwikkeling van de campus. Verder komt er een Incubator,
een gebouw voor kleine startende
bedrijven, met labvoorzieningen
en allerlei ondersteunende diensten waar zij gebruik van kunnen
maken. Er komt ook een gebouw
voor doorstarters en bedrijven die
een soort landingsplaats zoeken
voorafgaand aan een deﬁnitieve
vestiging. Dat laatste geldt met name voor buitenlandse bedrijven.
En dan heb je Campus Plaza.’

$UWLVWLPSUHVVLRQYDQGHFDPSXV

Impulse Area, het centrale gebied
met Forum, Orion, Campus Plaza
en Impulse moet het bruisende
hart van de campus worden. Wat
staat ons te wachten?
‘Naast de stenen is de sociale
cohesie ontzettend belangrijk in
de leef- en werkgemeenschap die
we willen zijn. Maar dat gaat niet
vanzelf. Dat treffen van studenten,
onderzoekers en bedrijven moeten
we mogelijk maken. Die levendigheid concentreert zich in het Impulse-gebied. Er is al het een en
ander. De uitbreiding zit voorlopig
in Campus Plaza, waar – afhankelijk van de ontwikkelaar – winkeltjes in komen, studentenhuisvesting, horeca en kinderopvang. We
willen ook een ontvangstruimte bij
de bushalte, waar mensen wegwijs
worden gemaakt op de campus en
er komt een loket voor bedrijven.
Er is net een campusmanager aangesteld: Petra Caessens. Zij gaat
zich (samen met Oost NV en de Foreign Investment Agency van EZ)
richten op de acquisitie van bedrijven en de levendigheid op de campus. Daar zit verder geen grote or-

ganisatie achter; we gaan het lean
and mean doen. Er zijn ook al verschillende werkgroepen bezig met
de inrichting van de campus.’
Helix zit er aan te komen; het
strategisch plan voorziet in
duizend fte werkgelegenheid op de
zuidas. En het is nu al zo druk. Hoe
gaan we dat verkeer afwikkelen?
‘De ontsluiting is een knelpunt,
een serieus probleem en de aangekondigde tweede ontsluiting op de
Mansholtlaan komt er voorlopig
niet. De provincie heeft geconcludeerd dat de aanleg van twee rotondes zo vlak bij elkaar niet de oplossing is voor het probleem. De
HOV-lijn komt daar wel, maar het
wordt geen auto-ontsluiting. De
huidige rotonde wordt gereconstrueerd. Er komen verkeerslichten en de ontsluiting wordt verbeterd zodat er meer auto’s op en af
kunnen. Bovendien komen er
meer rijbanen op het stuk waar hij
nu versmalt. Dat is de oplossing
voor de korte termijn.’
En voor de lange termijn?

‘Mijn pleidooi is dat het daar
niet bij blijft. Het is wat mij betreft
zonneklaar dat er op termijn een
tweede ontsluiting op de campus
moet komen. Daar zijn drie opties
voor: aan de noordzijde via het Binnenveld naar de Mansholtlaan,
aan de westkant via de Mondriaanlaan op de Nijenoord Allee of toch
hier bij Friesland Campina. De
noordvariant takt ook af van de
Mansholtlaan, maar verder weg.
Het verkeer van de snelweg vang je
dan al af en dat voorkomt de druk
op dit gebied hier.’
Je aanstelling is net met vier jaar
verlengd. Wat is er over vier jaar
van deze plannen gerealiseerd?
‘Campus Plaza is dan gerealiseerd. Helix, de HOV-bus rijdt, de
ontsluiting is verbeterd. Ik hoop
dat de Incubator er is en dat we
een contract gesloten hebben met
een groot bedrijf dat hier komt.
Maar ook, dat we met zijn allen
zeggen: die campus is hartstikke
leuk om hier te zijn. Het leeft. Ja,
het is echt een levendige gemeenschap geworden.’ 5RHORI.OHLV
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laatste jaren sowieso moeilijker
om sponsoren te vinden,’ zegt
Salentijn. ‘Dit heeft te maken met
de economische crisis. Bovendien
bleef het festival ook te regionaal,
te lokaal. Dat is gewoon niet interessant voor grote sponsoren.’

ð 6SRQVRUVHQJHOGVFKLHWHUV
ODWHQKHWDIZHWHQ
ð 2UJDQLVDWLH]RHNWQDDU
QLHXZHNRHUV

Het gaat slecht met Food4You.
Sinds 2008 beoogt het evenement
kennis over voedsel bij een breed
publiek onder de aandacht te brengen, maar door geldgebrek wordt
dat steeds lastiger. Vorig jaar al
haakten gemeenten en sponsors af
wegens geldgebrek, het festival
ging toen van vijftien naar vijf
dagen. Dit jaar wordt het nog
moeilijker.
‘Er is gewoon geen geld,’ zegt
organisator Elisa Salentijn. Zo
komt Food4You dit jaar niet of
slechts deels in aanmerking voor
een subsidie van de provincie Gelderland, die vorig jaar nog twee
ton bijdroeg. Ook haakte hoofdsponsor VGZ af. ‘Het blijkt de

‘IK HEB ME
ERG VAAK
GEWASSEN’

1,(8:(.2(56
Food4You moet het dit jaar daarom met een ‘minimale’ editie
doen. Daarin is geen plek voor het
symposium of de publieksdag. De
Food Professional Day, georganiseerd door de vakschool Rijn-IJssel, blijft wel (30 oktober), evenals
de kinderuniversiteit. Het festival
is daarmee teruggebracht tot één
dag. De universiteit draagt er nauwelijks nog aan bij.
De organisatie denkt intussen
na over een nieuwe koers.
Salentijn: ‘We merkten vorig jaar
dat het huidige concept voor
bijvoorbeeld de publieksdag niet
meer werkt.’ Daarom wil ze gaan

Green Man, wie ben je?
‘Ik ben de groene superheld die op onderzoek uit gaat om te laten zien waarom
Wageningen de duurzaamste universiteit
van Nederland is. Dat doe ik op een humoristische manier.’
En wat zijn je bevindingen?
‘Bijvoorbeeld dat tijdens de AID al het afval werd gescheiden. Er waren bakken
voor plastic, gft en restafval. Het mooie is
dat 86 procent van de nieuwe studenten
heeft aangegeven afval te blijven scheiden na de introductiedagen.’

:LH"The Green Man
:DW"Dit grappige mannetje maakte een ﬁlmpje tijdens de introductiedagen
(AID). Daarin ging hij langs
alle duurzame initiatieven
:DDURP"Het werkte, de
AID won een duurzaamheidsprijs voor de meest
eﬀectieve duurzaamheid
introductie stunt

Is je groene pak inmiddels niet erg vies?
‘Ik heb me die week erg vaak gewassen.
Dat moest wel, omdat ik de hele AID
meeliep. Tijdens de feesten kreeg ik bier
over me heen, mensen tilden me op en
wilden met me op de foto. En bij de
sportdag heb ik me uitgesloofd.’
Wat wordt je volgende avontuur?
‘Ik maak nu een ﬁlmpje over duurzaamheid binnen de universiteit. Ik ben net
nog in Lelystad geweest om de windmolens te ﬁlmen. Op tien oktober is de première op het Sustainability Festival. Daar
kun je me ook ontmoeten.’ 10

'HSXEOLHNVGDJYDQ)RRG\RXEOHHIDIJHORSHQMDUHQHHQORNDOHDDQJHOHJHQKHLG

samenwerken met het World Food
Center (WFC) dat moet verrijzen in
Ede. Er loopt echter nog een
haalbaarheidsonderzoek naar het
WFC. Mogelijk is deze mini-editie
dus slechts een tussenfase. Maar
een streep door de WFC-plannen

betekent in het slechtste geval het
einde van Food4You. Salentijn
vindt het echter nog veel te vroeg
hierover te speculeren: ‘Dat weten
we nog niet.’ RR

*(=(*'
‘Fietsﬁle vanochtend 08:05h verkeerslicht
Rooseveltweg-Nijenoord Allee #Wageningen begint te
lijken op die bij Bornsesteeg. Maatregel nodig.’
De actie om studenten een andere ﬁetsroute te laten nemen heeft kennelijk succes, blijkt uit de tweet van Jan Dijkstra, 18 september

),*85(,7287ǉǉ
5LMNVELMGUDJHYRRU:DJHQLQJHQ8QLYHUVLWHLW
7RWDDOPLOMRHQHXUR
2SERXZ
6WXGHQWHQ [ĒSHUVWXGHQW 
PLOMRHQ
%6FGLSORPDéV [Ē
PLOMRHQ
06FGLSORPDéV [Ē 
PLOMRHQ
3URPRWLHV [Ē 
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ð 0LQGIXOQHVVOHLGWWRWEHZXV
WHUHGRVHULQJYDQYRHGVHO
ð =HOIUHŋHFWLHZHUNWYRRURYHU
HWHUVPRJHOLMNEHWHUGDQKHW
DDQSDVVHQYDQGHRPJHYLQJ

Iedereen kent het wel. Tijdens het
televisie kijken eet je gedachteloos
uit een zak chips en opeens is hij
leeg. Honderdvijftig gram chips,
dat heb je toch niet alleen opgegeten? Toch wel, keer op keer laten
voedingswetenschappers zien dat
we door aﬂeiding meer eten. Dit
komt door computerspelletjes, televisie, maar ook gezelschap. De
voedingswetenschapper Brian
Wansink schreef er zelfs een boek
over, Mindless eating.
Voor haar proefschrift onderzocht Evelien van de Veer of het fenomeen ook andersom werkt. Zij
bekeek of gefocuste mensen beter
naar hun honger- en verzadingsgevoelens luisteren. Hierbij leunde
ze op het idee van mindfulness, wat
zoveel betekent als ‘bewust zijn op
een niet-oordelende manier’. Deze

term komt oorspronkelijk uit het
boeddhisme, maar is de laatste decennia populair onder psychologen.
Met ontspanningsoefeningen laten zij hun patiënten zich concentreren op hun lichaam. Deze therapie wordt bijvoorbeeld ingezet tegen chronische pijn en depressie.
&203(16$7,(*('5$*
In een zestal experimenten vond
Van de Veer aanwijzingen dat
proefpersonen dankzij mindfulness beter luisteren naar hun lichaam. In één experiment kregen
studenten bijvoorbeeld een vette
of light milkshake, waarna ze iets
later onbeperkt mochten snoepen.
Een vragenlijst maakte duidelijk
hoezeer proefpersonen van zichzelf gefocust waren. ‘Gefocuste’
studenten bleken te compenseren
na een vette milkshake, door minder te snoepen. Voor een light
milkshake compenseerden ze niet.
Sneller afgeleide studenten vertoonden geen compensatiegedrag,
zij snoepten na beide milkshakes
evenveel.
Maar zelfbewustzijn kan er ook

:(/.(0,1')8/1(66"
Het valt nog niet mee om met
een ongrijpbaar begrip als mindfulness te werken. ‘Mindfulness
an sich bestaat natuurlijk niet,’
reageert Anne Speckens, hoogleraar psychiatrie van de Radboud
Universiteit Nijmegen, via email. ‘Iedereen operationaliseert en interpreteert dit op zijn
eigen manier.’ Zo zag Van de
Veer mindfulness als een karaktereigenschap. In sommige proeven stimuleerde ze deze met een
oefening van vier minuten. Andere psychologen beschouwen
mindfulness als de vaardigheid
je langdurig te focussen. Dit
moet je aanleren in een intensieve cursus en vervolgens blijven
trainen.

toe leiden dat iemand compenseert door juist méér te eten. In
een experiment kregen de proefpersonen een geluidsopname te
horen. Voor een deel was dat een

op het lichaam gerichte mindfulness-oefening, de rest kreeg een
informatief verhaal. Daarna at de
helft van de deelnemers een grote
snoepreep, terwijl de rest een kleine reep kreeg. De studenten deden
vervolgens mee aan een nepsmaaktest waarbij ze zo veel koekjes mochten eten als ze wilden.
Onderzoekers maten ondertussen
stiekem hoeveel iedereen at. Gefocuste proefpersonen bleken de
kleine reep te compenseren door
meer koekjes te eten. Andere deelnemers deden opnieuw niet aan
zulk compensatiegedrag.
9(5/(,'(/,-.(2067$1',*+('(1
Van de Veers conclusies lijken niet
direct om te zetten in praktische
hulpmiddelen. Maar de resultaten
onderstrepen dat hulp voor overeters een verschil kan maken. ‘Nu
gaat het heel vaak om het veranderen van de omgeving,’ zegt Van de
Veer. ‘Maar mensen zullen altijd in
verleidelijke omstandigheden komen.’ Een gefocuste eter kan waarschijnlijk zijn gewicht over langere
tijd stabiel houden. RR

9,-)'8,=(1'3/$17(13(5'$*,1'(6&$11(5
2RLWZHUGHQSODQWHQLQHHQKHUEDULXPPHWHHQŊMQH
SHQQDJHWHNHQGRP]HWHNXQQHQSXEOLFHUHQ
0HWGH]HVXSHUVFDQQHUVJDDWGDWJHOXNNLJHHQVWXN
VQHOOHUPDDUGDQQRJLVGHGLJLWDOLVHULQJYDQKHW
:DJHQLQJVHKHUEDULXPHHQPHJDNOXV=RéQ
SODQWHQYHHODOYDQ$IULNDDQVRULJLQHPRHWHQ
JHVFDQGZRUGHQYRRUGDWGHKHOHFROOHFWLHI\VLHN
YHUKXLVWQDDUPXVHXP1DWXUDOLVLQ/HLGHQ
+HWVFDQWHDPEHVWDDQGHXLWQHWDIJHVWXXUGHELRORJHQ
HQVWXGHQWHQERVHQQDWXXUEHKHHUGHU]LWRSHHQ
SURGXFWLHYDQ]RéQYLMIGXL]HQGSODQWHQSHUGDJ
PRJHOLMNQHWJHQRHJRPGHNOXVWHNXQQHQNODUHQ
YµµUGHFHPEHUZDQQHHUKHWSURMHFWVWRSW'H
VWXGHQWHQVFDQQHQQLHWDOOHHQGHSODQWHQ]H]RUJHQ
RRNYRRUGHLQYRHULQJYDQGHEHJHOHLGHQGHJHJHYHQV
$DQGHKDQGYDQELRORJHQYDQZHOHHUUHL]HQ]HGDQ
WHUXJLQGHWLMG=HRQWFLMIHUHQQRWLWLHVJHVFKUHYHQLQ
RXGHUZHWVHNULHEHOKDQGVFKULIWHQRIJRWLVFKHOHWWHUV
(HQDQGHUSUREOHHPLVGHJHRJUDŊVFKHKHUNRPVW
:LHZHHWQRJZDDU1RRUG5KRGHVLRI$EHVVLQLODJ"
'DQN]LMGLWSURMHFWEOLMIWGHKHUEDULXPFROOHFWLHRRN
QDKHWYHUWUHNQDDU/HLGHQRQOLQHEHVFKLNEDDUYRRU
:DJHQLQJHQHQGHUHVWYDQGHZHUHOG 55IRWR*$
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1DWXXUJHOXLGHQPDQ+HQN0HHXZVHQQDPGHJHOXLGHQRSYRRU'H1LHXZH:LOGHUQLV
=LMQHHUVWHŊOP2YHU]LMQELMGUDJHDDQGLHPHJDSURGXFWLHVFKUHHIKLMKHWERHN
De Scheet en andere verhalen uit De Nieuwe Wildernis0RRLHREVHUYDWLHVGURRJ
NRPLVFKHQPHWJHYRHOYRRUVWLMORSJHVFKUHYHQResourceOHJW0HHXZVHQHHQSDDU
VWHOOLQJHQYRRU
Eigenlijk heb je altijd al schrijver willen
zijn.
‘Nee, dat is niet waar. Het is eigenlijk
begonnen met het schrijven van een korte
begeleidende teksten bij een vogelgeluiden-cd. Dat vond ik heel leuk. En toen
kwam dus dit project langs. Bij het derde
stukje dat ik voor de website van de ﬁlm
schreef, zei de producent: daar maken we
een boekje van.’
Een geluidenman is niet alleen een vreemde, maar vooral ook een vroege vogel.
‘Ja, maar het is wel steeds minder geworden. Vroeger zette ik mijn apparatuur
neer en ging twintig meter verderop zitten
wachten. Tot ik op een gegeven moment
dacht: ik kan ook gewoon naar huis gaan.
De romantiek is er dan natuurlijk wel wat
af, maar omdat je zelf niet in de buurt
bent, krijg je de dieren en dus hun geluiden van veel dichterbij. Mijn drijfveer is de
schoonheid van het geluid en de perfectie
van de opname. Daar lever ik graag wat romantiek voor in.’

Je hebt zo langzamerhand alle geluiden
wel een keer opgenomen.
‘O nee, ik heb nog lang niet alles. Vogelaars kennen het begrip ‘schaamsoort’.
Dat is een vogel die je al lang gezien had
moeten hebben, maar nog nooit het gespot. Zo heb ik nog geen goede opname
van een putter. Geen zeldzame vogel, maar
ik heb ‘m gewoon niet. Van een andere orde is de ijsduiker. Die komt in Europa alleen op IJsland voor. Die heeft zo’n geweldig mooi geluid. Je voelt het in je buik. Alsof je verdrinkt in de ogen van een mooie
vrouw. Die wil ik natuurlijk hebben.’
Als je moet kiezen tussen schrijven en
geluiden opnemen, dan …
‘Dat is een moeilijke. Als ik van
schrijven een leuke bijverdienste zou
kunnen maken, dan zou ik misschien
mijn microfoon wel aan de wilgen
hangen. Da’s een mooi beeld. Zeker
omdat ik ben begonnen met schrijven,
omdat ik mijn microfoons in de wilgen
hing!’ RK

9,6,(ǉǉ
5DGDUEHVFKHUPW$PD]RQH
-DDUOLMNVZRUGWLQ%UD]LOLSURFHQWPLQGHURHUZRXG
JHNDSWGDQWLHQMDDUJHOHGHQPHOGGHQHQNHOHPHGLD
RQODQJV'LWLVPHGHWHGDQNHQDDQYHHOVSLHGHQGH
VDWHOOLHWHQRIWHZHOUHPRWHVHQVLQJ2PRQWERVVLQJ
YHUGHUWHUXJWHEOLMYHQGULQJHQPRHWHQVDWHOOLHWHQKHW
ZRXGQRJVFKHUSHULQGHJDWHQKRXGHQ]HJW'LUN+RHN
PDQXQLYHUVLWDLUKRRIGGRFHQWELM$DUGV\VWHHPNXQGH
Zijn satellieten voldoende om de ontbossing aan te
pakken?
‘De overheid heeft een goed programma van remote
sensing, direct gekoppeld aan wetshandhaving. Overtreders worden snel aangepakt, ze komen op een zwarte lijst en mogen hun producten niet verkopen.’
De ontbossing is inmiddels ﬂink afgenomen in Brazilië.
Wint de overheid zo de strijd?
‘Dat geloof ik niet. Er wordt nog steeds veel ontbost,
ook in de Amazone. Als we zo door blijven gaan - met
ieder jaar 2 procent verlies - dan wordt het woud over
vijftig tot tachtig jaar zeer klein. Bovendien zorgt fragmentering, het opdelen van het woud in kleine stukken, al eerder voor uitdroging en verlies van biodiversiteit.
Wat betreft ontbossing is het erg belangrijk dat we op
nul uitkomen. Als we de komende twintig jaar net zoveel omhakken als de laatste twintig jaar dan hebben
we een probleem.’
Welke middelen hebben we nog om dat doel te bereiken?
‘Momenteel gebruiken de Brazilianen nog optische remote sensing, foto’s. In de noordelijke Amazone hangt
echter veel bewolking. Door satellieten met radar te gebruiken kun je door die wolken heenkijken. Je kunt vele gebieden daardoor vaker, of zelfs voor het eerst controleren. Met radar is het bovendien mogelijk de hoeveelheid biomassa te onderzoeken. Verder analyseren
onderzoekers in Brazilië de gegevens nog handmatig.
Door dit te automatiseren ben je sneller én nauwkeuriger. Zo tel je ook kleine omgehakte gebieden mee. En
kun je gebieden opsporen die weliswaar niet kaal zijn
gekapt, maar waar wel bomen verdwijnen.’ RR

67(//,1*
‘Although the European Union has politically
united Eastern and Western Europe, in
research the division still remains.’
+HQN0HHXZHQè2QHHLNKHEQRJODQJQLHWDOOHVé

Christoph Albert Bücherl (Duitsland), promoveerde op
11 september in Wageningen
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Hout verstoken in plaats van fossiele brandstoffen is klimaatneutraal. Een goed idee dus? Nou nee,
niet zonder meer, blijkt uit een
studie van Alterra en het Planbureau voor de Leefomgeving.
Het lijkt zo eenvoudig. Hout is
biomassa, oftewel vastgelegd CO2.
Bij het verstoken van hout komt
die CO2 vrij. Maar plant je nieuwe
bomen dan wordt er ander CO2
vastgelegd. Onder de streep is het
dus een emissie- en dus klimaatneutraal proces. Maar zo eenvoudig is het allemaal niet, legt Eric
Arets van Alterra uit. Twee zaken
gooien roet in het eten.
In de eerste plaats is dat de
tijdsfactor. Er gaat ﬂink wat tijd
overheen voordat een pas geplante
jonge boom evenveel biomassa
kan vastleggen als een volwassen
boom die is geveld voor de stook.
‘In eerste instantie krijg je dus na
kap een ﬂinke dip in de opnamesnelheid van CO2’, zegt Arets.
Daarnaast levert het verstoken van
hout per eenheid energie meer
CO2 op dan het verstoken van fossiele brandstoffen. Dat komt door
verschillen in efﬁciëntie van het
stookproces. Die kunnen behoorlijk oplopen. Gas bijvoorbeeld levert zeventig procent minder uitstoot op dan hout.
‘Je kunt dus niet zomaar aannemen dat het opstoken van hout klimaatneutraal is’, zegt Arets. We-

'RRGKRXWLQERVVHQ
KHHIWRRNHHQEHODQJULMNH
HFRORJLVFKHIXQFWLH
tenschappers noemen die (deels
tijdelijke) extra uitstoot de koolstofschuld. Een schuld die je kunt
afbetalen: jonge bomen worden
immers vanzelf weer groot. Die afbetalingstermijn hangt van een

+RXWEUDQGVWRILQHOHNWULFLWHLWVFHQWUDOHJHOGWDOVNOLPDDWQHXWUDOHELRPDVVD

groot aantal factoren af. Welke
soort boom gebruik je, gebruik je
resthout of primair hout, de manier van bosbeheer of het tijdstip
van kap. En dat maakt het geheel
dus behoorlijk ingewikkeld.
6/,0*(%58,.(1
Arets en collega’s rekenden die
schuld uit. De verschillen zijn aanzienlijk. Het aﬂossen van de koolstofschuld kan uiteenlopen van
enkele jaren tot wel meer dan een
eeuw. Dat laatste is het geval als
stukken bos louter voor de stook
worden gekapt of gedund. Is het
dus misschien beter om maar helemaal geen hout te verstoken?
Arets: ‘Dat zou ik niet durven zeggen. Het hangt heel erg van de omstandigheden af. Bijvoorbeeld van

wat er anders met dat bosareaal
zou worden gedaan. Het is heel
moeilijk om dat in eenvoudige indicatoren te vangen.’
Primair hout verstoken, zou je
volgens Arets in ieder geval niet
moeten doen. ‘Gebruik liever resthout. Maar ook daar zitten weer
haken en ogen aan. Dood hout in
bossen heeft ook een belangrijke
ecologische functie. Naast het
CO2-vraagstuk spelen ook andere
aspecten een rol.’ Het beste advies
dat Arets kan geven is hout vooral
slim te gebruiken. ‘Eerst als hoogwaardig bouwmateriaal en andere
toepassingen en pas in laatste instantie als stookhout. De overheid
zou bijvoorbeeld het gebruik van
hout in de bouw kunnen stimuleren.’ RK

Varkens met meer aﬂeiding in de
stal hebben een beter werkgeheugen, omdat hun hersenactiviteit
wordt gestimuleerd. Dat concludeert adaptatiefysioloog Liesbeth
Bolhuis deze maand in het tijdschrift Animal Cognition.
Via een test mat Bolhuis het
effect van de huisvesting van
varkens op hun cognitieve
capaciteiten. Daartoe testte ze het
geheugen van 32 varkens tijdens
een proef waarbij vier van de
zestien emmers varkensvoer
bevatten. De helft van de varkens
kwam uit standaardhokken met
weinig aﬂeiding, de andere helft
kwam uit zogeheten verrijkte
hokken, met meer ruimte, zaagsel
en takken. Uit de test bleek dat alle
varkens konden leren welke
emmers ze moesten kiezen om het
voer te krijgen. Maar varkens uit
een verrijkte omgeving bleken dat
sneller te doen dan hun soortgenoten uit standaardhokken.
Hun werkgeheugen was beter,
ontdekte Bolhuis.
23*52(,&21',7,(6
Ze concludeert dat de cognitieve
ontwikkeling van de varkens wordt
beperkt in gangbare hokken.
Varkens ervaren een omgeving
zonder aﬂeiding als stressvol, en
langdurige stress heeft een
negatief effect op het geheugen.
Een verrijkte omgeving voor
varkens kan hun welzijn verhogen,
aldus de dierwetenschapper. Haar
studie maakt deel uit van een
onderzoek naar het optimaliseren
van opgroeicondities van varkens
om hun sociale ontwikkeling,
welzijn en gezondheid te
bevorderen. $6
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2RNHHQPHQLQJ"Mail je reactie naar resource@wur.nl

32257-(6%(/(00(5(1&$0386&8/7885
Op de site worden spijkers op laag spellingswater
gezocht. Verder suggereert een Amerikaanse bezoeker
verbeteringspunten voor de campus. Vind jij ook dat
het beter kan, discussieer online mee!

((17$$/.81',*($)5(.(1,1*
Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Journalisten
weten dit maar al te goed. Je maakt één gênante
spelfout en niemand leest je mooie verhaal nog. Maar
ook onze reageerders blijken bikkelhard tegen elkaar.
Het begint allemaal onder een nieuwsbericht over
bezuinigingen op het hoger onderwijs. ‘Nederland
kennisland, amehoela!’ vindt :-. ‘Eerst
beloven niks te bezuinigen op
onderwijs. Dan wel doen. Ik hoorde
ook al dat het geld dat de overheid
‘verdiend’ via het sociaal leenstelsel
gebruikt wordt om basisschoolleraren
van de nullijn te halen.’ Even later
voegt hij nog een gedachte toe:
‘Hoeveel betekend deze bezuiniging
daadwerkelijk voor de WU?’ Helaas
voor WJ gaat niemand de discussie
aan. Er duikt slechts een verongelijkte
7DDOSXULVW op: ‘De bezuinigingen zijn
direct te merken. “Hoeveel betekend”?
WJ, schaam je.’ WJ, we voelen je pijn.

,//8675$7,((67+(5%528:(5

‘Onlangs bezocht ik de universiteit van Wageningen en
ik genoot van de grote architectonische verscheidenheid van de nieuwe onderwijs- en onderzoeksgebouwen. De WU ziet er in toenemende mate uit als
een campusuniversiteit zoals je die ook vindt in
Angelsaksische landen.
Er zijn echter twee zaken die ik tegenintuïtief en zelfs
schadelijk vind voor de campuscultuur. Om te
beginnen wilde ik een bezoek brengen aan de
WU-onderzoekers die ik door de jaren heen heb leren
kennen. Helaas was dit praktisch onmogelijk: je hebt
een pas nodig om de gebouwen binnen te komen. Ik
heb veel laboratoria bezocht op heel veel campussen,
maar nergens had ik een toegangspas nodig. Daar is
een goede reden voor: als je het vrije verkeer van
ideeën wilt stimuleren, moeten onderzoekers,
studenten en stakeholders elkaars kantoor binnen
kunnen lopen of elkaar tegenkomen in
de wandelgangen. Dit klinkt misschien
triviaal voor de mensen die niet bekend
zijn met het idee van een
universiteitscampus, maar in mijn
ervaring is dit essentieel.
Een ander probleem was betalen voor
mijn lunch. Ik maakte deel uit van een
vijfkoppige delegatie uit Californië. We
hadden allemaal cash bij ons, maar
cash werd niet geaccepteerd. Dus
probeerden we credit cards, maar ook
deze werden niet geaccepteerd.
Betaling bleek alleen mogelijk met een
pinpas of het obscure chipknipsysteem.

Aangezien pinpassen (nog niet) gebruikelijk zijn in de
VS, en aangezien de chipknip niet eens bestaat buiten
Nederland vraag ik me af hoe buitenlandse bezoekers
EHWDOHQYRRUKXQOXQFKRSGH:8/RSHQ]HJHZRRQ
weg uit frustratie?
Ik vraag me af of men zich realiseert hoe vreemd deze
zaken lijken vanuit het perspectief van de (internationale) bezoeker. Ze moeten worden aangepast als
de WU wil overkomen als een echte, consumentvriendelijke campus.’
Chris van Kessel
Professor and Chair Department of Plant Sciences
University of California-Davis, Verenigde Staten
cvankessel@ucdavis.edu
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Enquête: huishoudboekje van studenten

Liever geen schuld
Wageningse studenten zijn zuinig, ﬁnancieel conservatief en lenen het
liefst zo min mogelijk. Bovendien teren ze voor een belangrijk deel op
de zak van hun ouders. De meisjes althans. Jongens moeten het met een
veel kleinere toelage doen, zo blijkt uit een enquête van Resource.
tekst: Rob Goossens, Rob Ramaker

H

et studentenbestaan is bepaald geen vetpot,
laat de uitslag zien van de enquête die we hielden onder 178 Nederlandse ouderejaars studenten. Gemiddeld heeft een uitwonende student 767 euro per maand te besteden,
vergelijkbaar met een bijstandsuitkering. Van dat geld
gaat echter zo’n 180 euro naar hun studie in de vorm van
collegegeld en studiemateriaal. Van de 600 euro die over-

Per maand
Inkomsten:

Uitgaven:

Beurs
lening
bijbaan
ouders
overig

263
131
130
2 23
21

TOTAAL

767,–

Huur
boodschappen
zorgpremie
uitgaan
tel
kleding

294
113
35
48
22
40

reservering:
collegegeld
studiekosten
vakantie
TOTAAL

Huishoudboekje van de gemiddelde uitwonende Wageningse student.

148
23
43
767,–

blijft gaat de helft naar huur. Aan boodschappen wordt
113 euro besteed, nog geen vier euro per dag. Dat doet vermoeden dat studenten veel samen eten, en in het weekend lekker volgestopt worden door hun ouders. Uitgaan
en kleding kosten elk bijna vijftig euro per maand terwijl
de smartphone ruim twee tientjes opslorpt. En daarmee is
het krappe budget alweer vergeven.
GULLE OUDERS
Waar komt hun geld vandaan? Deels van DUO natuurlijk,
in de vorm een beurs. Daarnaast kun je bij DUO een aanvullende lening krijgen, maar daarvan maken opvallend
weinig studenten gebruik: slechts 37 procent. Gemiddeld
leent een uitwonende student 125 euro per maand. Dat
bedrag kan zo laag blijven dankzij de gulle ouders van de
studenten. Zij investeren maar liefst 222 euro per maand
in hun kroost. Deels door het collegegeld en studiemateriaal te betalen, maar heel vaak is er ook sprake van een
vaste maandelijkse toelage. Daardoor vormen de ouders
zelfs een aanzienlijke grotere bron van inkomsten dan de
bijbaan, waarvan de opbrengst blijven steken op 122 euro
per maand. Een Wageningse student werkt een kleine vier
uur per week, tegen een salaris van tien euro per uur.
Horeca en supermarkt zijn veruit de meest populaire
werkgevers. Maar er zijn ook studenten werkzaam in
baantjes die aansluiten bij hun opleiding. De groene sector bijvoorbeeld. Of voedingsadvies.
PRINSESJESSYNDROOM
Een opmerkelijke uitkomst van de enquête is dat vrouwelijke studenten aanzienlijk meer geld van hun ouders krijgen dan mannelijke. Terwijl de jongens, uitwonend en
thuiswonend, gemiddeld 165 euro per maand krijgen,
mogen de meisje maar liefst 233 euro bijschrijven, dat is
41 procent méér. Een verklaring daarvoor is niet zomaar
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LEENANGST NIET HOUDBAAR
Als onderwijsminister
Bussemaker haar huidige
plannen kan doorvoeren,
wordt het voor studenten
lastig om schulden te
vermijden. In dit scenario
verdwijnt namelijk de
basisbeurs. Uitgaande van
een studieduur van vijf
jaar kost dat uitwonende
studenten 16.400 euro
en thuiswonenden 5900
euro. De aanvullende
beurs voor minder
kapitaalkrachtige

studenten blijft wel
behouden. Verder wordt
de ov-kaart mogelijk
vervangen door een
traject- of kortingskaart.
Die laatste treft vooral
studenten die ver van
hun studiestad wonen.
Afschaﬃng van de ov-kaart
is echter bijzonder
impopulair en ook het
eerste plan mist een
meerderheid in de Eerste
Kamer. Afwachten dus.

voorhanden, hoewel zich het vermoeden opdringt van
een ‘prinsesjessyndroom’ bij de ouders: het gevoel dat
meisjes meer bescherming en ondersteuning nodig hebben dan jongens.
Het verschil in ouderlijke toelage vertaalt zich bij de
jongens niet in lagere uitgaven. In plaats daarvan zoeken
ze alternatieve bronnen van inkomsten. Zo werken jongens 20 procent meer (gemiddeld 20 uur per maand,
meisjes 16) en lenen ze een hoger bedrag bij DUO (142
euro per maand, meisjes 124). Daardoor kunnen ze toch
nog wat leuks van hun studietijd maken, en dat doen ze
vooral door uit te gaan. Jongens geven daaraan gemiddeld
68 euro per maand uit (meisjes 37 euro). Meisje steken
hun geld liever in kleding, waar ze 45 euro per maand aan
besteden (jongens 32 euro).
ROOD STAAN
Wageningers houden niet van schulden, dat brengt de
enquête zonneklaar aan het licht. Buiten de studieschuld,
als die er al is, hebben ze nauwelijks andere schulden.
Slechts enkele procenten staan bij hun ouders, vrienden
of bij de bank in het krijt, en dan meestal voor slechts een
paar tientjes. En als de geldautomaat aan het eind van de
maand toch onverbiddelijk een rood saldo laat zien? Dan
spreekt het gros (57%) de spaarrekening aan die ze kennelijk ook nog hebben. Een klein deel, 15%, belt zijn of haar
ouders - daar zijn ze weer - . Maar 41% heeft geen idee wat
ze in zo’n geval zouden doen: het komt eenvoudigweg
nooit voor.

Verantwoording – De enquête werd afgenomen onder studenten in Forum, Orion en de Leeuwenborch. 241 ingevulde
formulieren kwamen retour. De eerstejaars bleken echter nog
zo weinig inzicht te hebben in hun ﬁnanciën dat ze uit de
data gehaald zijn. Daarop bleven er 178 respondenten over.

RUUD PETERS JR.
masterstudent Biologie
‘Voor mijn kinderen zou ik hetzelfde doen’
‘Mijn ouders bekostigen mijn studie, en die van mijn zus. Maar daarin zijn we niet de
enigen. Ook mijn buurjongens krijgen een bijdrage van hun ouders. Misschien dat ik
er daarom nooit zo bij stil gestaan heb. Ik waardeer het wel heel erg, want het is
een ﬂinke investering. Voor mijn kinderen zou ik hetzelfde doen; het is toch ﬁjn om
schuldeloos aan mijn werkende leven te beginnen. Dat de mogelijkheid bestaat om
onder gunstige voorwaarden te lenen vind ik heel goed. Als ik niets van mijn ouders
zou krijgen zou ik daar wel gebruik van maken. Want ik zou hoe dan ook gaan studeren – een schuld of niet.’

RUUD PETERS SR.
‘Misschien is het de Nederlandse moraal’
‘Eén argument voor het bekostigen van zijn studie is dat ik niet wil dat hij een
schuld opbouwt. Als ik ervoor zorg dat hij zonder schuld aan zijn carrière kan beginnen, heeft hij toch een mooiere start. Een ander argument is: omdat ik het me kan
permitteren. Er zijn genoeg mensen die dat niet kunnen, en voor hen is het leenstelsel een uitstekende oplossing. Mijn ouders hebben zelf ook mijn studie geﬁnancierd. Misschien is het ergens een Nederlandse moraal die op de achtergrond meespeelt. Mijn ouders zijn in ieder geval nog opgegroeid met de boodschap: eerst
sparen, en dan kopen. En niet op de pof kopen. Wat dat betreft vind ik de plannen
van de politiek niet geweldig: voor de volgende generatie studenten wordt het weer
een stapje moeilijker.’ JB
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Leven na de dood
Dood hout zit vol leven. Direct na het kappen zet de ontbinding in. Langzaam,
maar onstuitbaar. Stof tot koolstof. Maar wat bepaalt die verteringssnelheid?
En hoeveel draagt dood hout bij aan de koolstofkringloop? Speciale
kerkhoven voor bomen moeten het antwoord opleveren.
tekst: Roelof Kleis / foto: Guy Ackermans

H

et is donderdagmorgen. De eerste echte herfstachtige week van het seizoen. Op landgoed
Schovenhorst in Garderen is een groep studenten bos- en natuurbeheer op excursie. De grond
is nog nat van een forse regenbui. De lucht
ruikt zurig. Op een boomstronk piekt een feloranje, geweivormig paddenstoeltje door een bedje dennennaalden.
‘Het kleverig koraalzwammetje’, weet universitair docent
Ute Sass-Klaassen (Bosecologie en bosbeheer). De sfeer is
sereen. Eigenlijk zoals het hoort bij een processie. Want
dat is het min of meer. Sass-Klaassen leidt de tweedejaars

LUSTHOF
Voor schimmels is het
bomenkerkhof een luilekkerland. Lijkenpikkers zijn het.
De een zijn dood is de ander
zijn brood. Juul Limpens
(Natuurbeheer en plantenecologie) en haar paddenstoelenteam houden nauwkeurig bij wat er zoal
rondwaart, en in welke
samenstelling, aantallen en
volgorde de verschillende
soorten hun opwachting
maken. Het kerkhof als lusthof. ‘Het interessante is dat
de bomen niet alleen in hun
eigen omgeving liggen,
maar ook op elkaars bodem.
Er is dus een heel duidelijk

contrast in aanwezige sporen. Je moet het zien als een
soort oorlogsvoering die
aan de gang is. Welke sporen winnen en welke niet.’
De eerste inspectie, een jaar
geleden, leverde zo’n dertig
verschillende soorten paddenstoelen op. Dat was dus
na één jaar liggen. Dat worden er naar verwachting nog
veel meer. ‘De diversiteit is
het grootste na twee tot drie
jaar. Eerst krijg je de soorten waarvan de sporen al in
het levende hout aanwezig
zijn. Als een soort pathogenen’, legt Limpens uit.
‘Onder de bast, in kleine

gaatjes of oude houtvaten.
Ze doen niks tot de boom
zwak wordt, of wordt gekapt.
Dan slaan ze toe. Later krijg
je de echte pure houtverteerders die komen aanwaaien of vanuit de bodem
oprukken.’ Limpens verwacht
duidelijke verschillen tussen
loof– en naaldbomen. Elke
stam heeft zijn eigen typische sporenbank aan boord.
‘Typisch voor loofbomen zijn
bij voorbeeld elfenbankjes,
voor naaldbomen de paarse
korstzwam. Maar omdat die
stammen nu bij elkaar liggen, zie je ook wel crossover. Dat is interessant.’

studenten vandaag naar haar kerkhof. Het bomenkerkhof.
En dan plotseling zijn we er. Een met gaas omheind terrein van ongeveer tien bij vijftien meter. Enkele tientallen
stammetjes van een meter lang en 20 tot 25 centimeter in
doorsnee liggen volgens een keurig patroon verspreid op
de bosgrond. Opgebaard, zou je kunnen zeggen. Blootgesteld aan weer en wind, lijdzaam wachtend op het onvermijdelijke verval. De niet te stuiten ontbinding. Want daar
gaat het dus allemaal om bij Loglife, de ofﬁciële naam van
dit wetenschappelijke project. ‘Het bomenkerkhof is een
langjarige studie naar de afbraak van hout op verschillende plekken’, doceert Sass-Klaassen. ‘Hout gedraagt
zich verschillend, afhankelijk van de plek waar het ligt.
Wij hebben daarom twee kerkhoven: eentje hier op de
Veluwe en eentje in de Flevopolder.’
LOOPTIJD VIJFTIEN JAAR
Loglife is een gezamenlijk project van de universiteiten
van Amsterdam (UvA), Utrecht, Wageningen, het NIOO en
SHR hout research. Samen volgens Sass-Klaassen goed
voor een ‘armada aan verschillende disciplines’ die allemaal een doel hebben: doorgronden wat er gebeurt als
hout verteert en wat de effecten daarvan zijn op bodem en
omgeving. Want op dat vlak valt nog veel te ontdekken.
‘Het meeste dat bekend is over houtafbraak komt uit de
houttechnologie. Voor de afbraak van gezaagd en
gedroogd hout zijn standaardproeven; dan worden bijvoorbeeld houtaantastende schimmels op steriele houtblokjes gezet. Maar het rottingsproces van nat stamhout
in het bos is een dynamisch proces. Dat zijn ecologische
vraagstukken, geen technologische.’
De kerkhofproef werd twee jaar geleden ingezet. Een
gigantisch karwei, blikt Sass-Klaassen terug. Achttien ton
hout werd geveld, verzaagd en versjouwd. De stammetjes
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De stammen liggen blootgesteld aan weer en wind lijdzaam wachtend op het onvermijdelijke verval.

zijn niet voor niks maar een meter lang: zo’n stuk weegt
toch al snel dertig kilo. Zeshonderd stammen in totaal,
verdeeld over de kerkhoven op de Veluwe en de polder. In
totaal tien verschillende boomsoorten liggen min of meer
geconditioneerd weg te rotten. Een deel van de bomen
doet dat op ‘vreemde’ bodem: Veluwebomen in de polder
en vice versa. Wat het effect daarvan is, zal de komende
vijftien jaar blijken.
Loglife is een bijzonder project. Niet in de laatste plaats
omdat het tot nu toe vooral liefdewerk is. ‘Er is geen cent
ﬁnanciering’, zegt Sass-Klaassen. ‘Het hele project is
geboren uit nieuwsgierigheid. Wij hebben zelf het veldwerk gedaan, met hulp van veel studenten en medewerkers van Unifarm. Dit soort projecten krijg je niet makkelijk geﬁnancierd. Ze duren gewoon te lang. Loglife duurt
vijftien jaar; aio’s hebben maar vier jaar. Het is dus lastig
om van begin af aan aio’s mee te laten draaien.’
SCANNER
Na twee jaar liggen, zien de meeste stammen er nog redelijk ongeschonden uit. Van sommige komt de bast los, een
aantal stammen zijn overgroeit met mos. Op de kopse
kanten verraden verkleuringen dat schimmels actief zijn.
‘Schimmels dringen aan de kopse kant het hout binnen’,
legt Sass-Klaassen uit. ‘Die indringsnelheid verschilt per
soort. Als de bast eenmaal los laat, gaat dat proces sneller,

want dan dringen de schimmels ook van de zijkant binnen.’ Dat proces wordt gevolgd door op gezette tijdstippen
een blok hout in de lengterichting van de stam door te
zagen en onder de scanner te leggen. Dat kostte bij de eerste oogst vorig jaar 120 stammen. ‘We zullen dus niet elk
jaar oogsten, want dan zijn we snel door het hout heen.’
Zo is de hele proef een compromis tussen wat wenselijk en wat haalbaar is. Maar volgens Sass-Klaassen doet
dat er niet zoveel toe. ‘Waar het om gaat zijn de relatieve

‘Er is geen cent ﬁnanciering.
Het hele project is
geboren uit nieuwsgierigheid’
veranderingen: al het hout van verschillende boomsoorten ligt onder dezelfde omstandigheden. De sterkte van
het experiment zit ’m in de vergelijking. Hoe verrotten verschillende soorten bomen onder dezelfde klimaatomstandigheden. Daar kun je, denken wij, veel uit aﬂeiden.
Relaties leggen tussen houtdichtheid, als maat voor de
verteringssnelheid, en de processen die daarop van
invloed zijn. De resultaten die dat oplevert, zijn onder
meer van belang voor het klimaatonderzoek. Voor het verbeteren van modellen voor de koolstofcyclus. Er zijn nog
heel veel hiaten in de kennis van dit soort processen.’
26 september 2013 — RESOURCE
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OEHOE ZIT DAT?
Een Bengaalse Oehoe op het hoofd van onze
Zaaier. Die moet wel ﬂink verdwaald zijn. Theo
Jacobs (Isric) maakte het plaatje en won er de
tweede prijs mee van de publieksjury in de
fotowedstrijd ‘De Nederlandse Fauna’ van
Young ESG. Hoe komt dat beest daar? Photoshop? Nee, zegt Jacobs. ‘Ik heb de foto vorig
jaar juni gemaakt tijdens het openingsfeest na
de verbouwingen bij ESG. Daar gaf een
valkenier demonstraties. Het beest vloog rond
en koos een hoog punt uit om te gaan zitten:
de Zaaier.’ RK, foto Theo Jacobs
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Wageningse kopstukken: Marien ecoloog Han Lindeboom

‘Ik ben pragmaticus,
geen idealist’
Met zijn pittige standpunten weet hij regelmatig de discussie aan
te zwengelen over het beheer van onze zeeën. Tegelijk kennen zijn
intimi Han Lindeboom als een aimabel persoon. Een portret van
een man die veel groter is dan het eiland waar hij woont en werkt.
tekst: Gaby van Caulil / foto’s: Edo Kooiman

B

iologen vinden hem soms onwetenschappelijk, Lenie ‘t Hart was kwaad op hem, vissers
wilden zijn tuin vol haaien gooien en de
minister wilde hem ontslaan. Han Lindeboom, hoogleraar Mariene ecologie, moet
haast wel een bullebak zijn. Maar schijn
bedriegt. Als woordvoerder van het toegepast onderzoek
in Noord- en Waddenzee, en gestationeerd op het eiland
Texel, bevindt Lindeboom zich nu eenmaal in een slan-

‘De minister sommeerde
mijn superieuren
mij een andere baan te geven’
genkuil van tegengestelde belangen. Op het persoonlijk
vlak doemt een heel ander beeld op. Collega’s roemen zijn
toegankelijkheid en verbindend leiderschap. Lindeboom

kan geduldig uitleggen en heeft een duidelijke mening.
Maar het staat ook buiten kijf dat hij als wetenschapper de discussie zoekt, of dat nu in de media is, in het parlement of tijdens Visserijdagen in Urk. Daarbij is hij niet
wars van een controversieel standpunt hier of daar. Zo
mag de opvang van zeehonden in Pieterburen, Nederlands nationale knuffelinstelling, wat hem betreft afgeschaft worden. Vissers strijkt hij tegen de haren in door
een kwart van de Noordzee te willen weren voor hun trawlers. En omstreden windmolenparken op zee? Aanvaardbaar, want het onderwaterleven is er volgens hem bij
gebaat.
TUIN VOL HAAIEN
Met zulke standpunten maak je niet louter vrienden. Maar
dat is voor hem niet nieuw. In 1990 wilde landbouwminister Braks hem zelfs kwijt, onthult Lindeboom. ‘Uit onderzoek van het NIOZ, waar ik destijds voor werkte, bleek dat
de gevolgen van visserij op het ecosysteem desastreus
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Han Lindeboom: ‘Ik ben een pragmaticus. Ik zeg ook dat je 75 procent openhoudt voor visserij’

Han Lindeboom
(Borne, 1952)
1979 Delta instituut, Yerseke
1984 directie Noordzee
Rijkswaterstaat
1986 zee-instituut NIOZ
1990 Stelt voor een kwart
Noordzee te sluiten
voor visserij
2000 Alterra Texel
2006 Haalt als vice-voorzitter van het Pooljaar
prins Willem-Alexander,
prinses Maxima en
minister Plasterk naar
de Zuidpool
2006 directie Imares
2008 hoogleraar Mariene
ecologie (WU)
2011 eremedaille Kunst en
Wetenschap van HKH
Beatrix

waren. We adviseerden de overheid daarom om grote
gebieden in de Noordzee te sluiten voor visserij. Ik gaf de
primeur aan het televisieprogramma Vroege Vogels, maar
in hun persbericht werd een fout gemaakt. In plaats van
NIOZ stond erin dat ik van het RIVO was, het visserij-instituut van het ministerie van LNV. “RIVO wil kwart Noordzee sluiten voor visserij”, kopten de kranten de dagen
erna. De landbouwminister was woedend en sommeerde
mijn superieuren mij een andere baan te geven. Maar
mijn baas gaf geen krimp: “Een onderzoeker van het NIOZ
mag dergelijke uitspraken doen.” De minister van Wetenschap, waar het NIOZ onder valt, heeft de rel toen gesust.
Ik kon mijn baan behouden.’
In dezelfde periode wilden vissers haaien uitstorten
over zijn tuin, omdat Lindeboom had gezegd dat de weinige roggen en haaien die er nog waren, beschermd moesten worden. ‘Ik heb ze toen uitgedaagd: je mag mijn tuin
volgooien, mits je die haaien binnen 30 km van Texel
vangt. Ben Daalder, de visserijwoordvoerder zei: “Ja Han,
dat kan natuurlijk niet, jij weet ook dat we ze van de
Engelse kant halen.” Later hoorde ik overigens dat de
Texelse vissers me hebben gered. Die meenden dat het
publicitair tegen ze zou werken, wanneer je iemands tuin
vol haaien gooit.’
Zijn tuin bleef gespaard en Lindeboom zelf heeft er
ook niet onder geleden. ‘In het begin wind je je erover op,
maar tegenwoordig glijdt stevige kritiek vrij makkelijk

langs me heen. En ik ben ervan overtuigd dat we
beschermde gebieden moeten instellen, dus ik blijf
gewoon doorduwen.’
PROMOVEREN OP PINGUÏNPOEP
De overtuiging om pure natuur te behouden is Lindebooms leitmotiv. Die eigenschap is volgens hem ontstaan
tijdens zijn promotieonderzoek. Dat speelde zich af op
Marion Island, een onbewoond eiland tussen Zuid-Afrika
en Antarctica, waar hij de stikstofcyclus in kaart ging
brengen (‘ik ben dus gepromoveerd op pinguïnpoep’).
‘Die periode heeft mij gevormd. We waren daar met zestien onderzoekers gestationeerd, tussen een paar miljoen
pinguïns. Er kwam slechts twee keer per jaar een boot
langs.’ Na een half jaar zou hij terug gaan. Toen echter
bleek dat hij het verhaal nog niet compleet had, moest hij
ook in de winter blijven. ‘Dat was een domper. Het ging uit
met mijn vriendin. Uiteindelijk heb ik wel anderhalf jaar
in de wildernis gezeten. De ultieme belevenis.’
Op het eiland zag Lindeboom ook hoe een kleine
ingreep van de mens het landschap compleet kan veranderen. ‘In 1949 zijn er vijf katten uitgezet om de muizen
op Marion Island op te ruimen. In 1975 waren dat inmiddels 3500 wilde katten. Op het eiland bevond zich vroeger
een populatie van nachtvogels met de karakteristieke
gewoonte om kleine holletjes in de grond te graven. De
katten hebben die vogels bijna allemaal om zeep gehol-
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pen. Op het buureiland Prins Edward zijn geen katten uitgezet: daar is de begroeiing totaal anders en zit de bodem
nog vol gaten en holen. Je ziet dat de introductie van vijf
katten het ecosysteem radicaal verandert.’
Als geen ander beseft Lindeboom dat de mens deze
aarde verandert. Hij citeert graag de Nederlandse Nobelprijswinnaar Paul Crutzen: we leven in het antropoceen.
‘Ik was erbij toen hij in Mexico deze uitspraak deed. Ik
begreep meteen wat hij bedoelde. De mens heeft de aarde
overgenomen. Er is bijna geen plek op aarde waar je de
invloed niet ziet. De toekomst hangt af van de keuzes die
de mensheid maakt. Daar heb ik op zich geen moeite mee,
maar het schept wel verantwoordelijkheden. Op sommige
plekken moet je de echte natuur behouden. Ik wil dat ook
mijn nazaten stukken wildernis kunnen beleven.’
MARINE PROTECTED AREA’S
Met twee van die nazaten had Lindeboom in 2010 een
ervaring die hem er opnieuw mee confronteerde dat zelfs
bescheiden menselijk handelen grote gevolgen kan hebben voor de natuur. Met zijn dochter en zoon dook hij op
de koraalriffen bij Great Keppel Island, onderdeel van het
Australische Great Barrier Reef. Daar mag met hengels
gevist worden, in tegenstelling tot de no take zone bij
Middle Keppel Island, 8 kilometer verderop. ‘Bij Great
Keppel zagen we nauwelijks grote vissen. Bij Middle
Keppel zagen we veel meer grote vissen. Zo zie je dat alleen
al het vissen met hengels een enorm verschil kan maken!’
Een wetenschappelijke studie bevestigde zijn waarneming. ‘Een paar jaar geleden zou ik nog gezegd hebben
dat we selectieve visserij zoals hengelaars kunnen toestaan in de reservaten in de Noordzee. Nu niet meer.’
Nederland moet volgens hem een voorbeeld nemen
aan Australië, waar Lindeboom dit jaar op sabbatical was.
‘Daar hebben ze dertig jaar lang alleen de koraalriffen
beschermd, zonder dat de situatie werkelijk verbeterde.
Op een gegeven moment zijn ze helemaal opnieuw begonnen. Nu hebben ze 33 procent van het hele gebied en 20
procent van alle habitattypen, dus ook saai ogende zandgebieden, gesloten voor alle vormen van visserij. En dat
blijkt wel te werken.’
Wat Lindeboom betreft zou een kwart van de Noordzee
moeten worden aangewezen als marine protected area.
Die keuze is wetenschappelijk niet hard te maken, weet
hij. ‘Greenpeace noemt veertig procent, Australië doet nu
een derde. Ik denk dat een kwart voldoende is. Dat betekent tegelijkertijd ook dat je 75 procent van de zee openhoudt voor visserij. Ik ben een pragmaticus, geen idealist.’
Op dit moment heeft Nederland vier gebieden aangemeld bij de EU. Het gaat om 17 procent van de Noordzee,
waarbinnen dertig procent beschermd gaat worden. ‘Ik

Gebrek aan erkenning dreef
Lindeboom in de schoot van
Wageningen UR
denk dus dat het te weinig is, maar veel erger: het is versnipperd nadat vissers en ngo’s over die gebieden onderhandeld hebben. Wij hebben het zelf overigens ook niet
goed aangepakt: de gebieden zijn destijds voorgesteld

Ben Daalder, was 30 jaar vertegenwoordiger Visserij
‘Och, wat hebben wij ﬁkse discussies gevoerd over de toekomst van de Noordzee, we denken daar totaal anders over. Han is een gedreven man, aardige vent, maar zo allemachtig
eigenwijs. Hij heeft een kleine horizon, hij is heel erg voor gesloten gebieden. Nou, dan
krijgen we ruzie. Na aﬂoop konden we wel een biertje drinken. Hij is een beminnelijk
mens. Ik ben een opgewonden standje. Hij wordt nooit kwaad, dat is een zegen.’

Pam Lindeboom, echtgenote
‘Han is heel erg trots op zijn relatie met de Koningin. Zij weet wie hij is en wat hij doet en
heeft hem met die eremedaille erkenning gegeven. Hij is een goed communicator, ook
voor wie niet uit de wetenschap komt. Hij kan niet tegen mensen die niet willen luisteren,
die maar een kant op willen en daar niet van willen wijken. Dat ergert hem heel erg, of het
nou biologen zijn of vissers. Hij zal dat overigens niet laten merken, daar is hij te professioneel voor, maar thuis merk je dat natuurlijk wel.’

Martin Scholten, directeur Imares
‘Han is een kleurrijke man, een gouden vent: eerlijk en zuiver in wat hij doet. Hij is slim,
heeft veel kennis van de zee, en creatief, hij zoekt voortdurend verbanden en oplossingen. Hij wordt weleens gezien als spreekbuis van ofwel ngo’s ofwel biologen. Dat steekt
hem. Hij ziet dat niet zo, hij zoekt naar oplossingen.’

Marlies Baart, secretaresse:
‘Han is laagdrempelig. Hij is directielid en hoogleraar, maar je kunt makkelijk bij hem
binnenlopen. Hij kan zich boos maken over onbenullige regeltjes en administratieve
rompslomp. Hij wordt enthousiast van goede ideeën, van mensen die out of the box denken en zoeken naar oplossingen. En hij houdt erg van zoute haring en zijn kleindochter.’

door onderzoekers en overheid, zonder daar de vissers en
ngo’s bij te betrekken.’
Het staat buiten kijf dat de zeereservaten voor een
groot deel te danken zijn aan Lindeboom. Toch dreef
gebrek aan erkenning Lindeboom in de schoot van Wageningen UR. ‘Bij het NIOZ kreeg ik eind jaren negentig de
kritiek dat ik te weinig publiceerde in peer review tijdschriften. Het rapport Impact II, over de effecten van de
visserij op de Noord- en Ierse zee, leidde tot een enorme
discussie en belangrijke besluiten in de EU over
beschermde gebieden. Dat telde totaal niet mee in de
review procedure. Ik had het helemaal gehad met de
beoordeling van fundamenteel onderzoek.’
CENTRALISTISCH WAGENINGEN
In 2000 stapte Lindeboom daarom over naar Alterra waar
hij hoofd werd van de vestiging op Texel, in 2006 werd hij
directielid wetenschap van het nieuwe instituut Imares.
Een buitenbeentje binnen Wageningen UR, vindt hij. ‘Je
merkt dat de afstand van Wageningen naar Texel groter is
dan andersom. Het bestuur redeneert tamelijk centralistisch. Wij moeten per se Wageningen Imares heten. Als ik
in het journaal kom met alleen de term Imares, krijg ik
van Aalt op mijn donder. Wageningen zou best wat trotser
mogen zijn op haar merken, zoals Alterra en Imares.’
Kortom: de eigenzinnigheid zit er nog diep in. Manager als hij is draagt Han Lindeboom sandalen en trui, zijn
lunch neemt hij uit een trommeltje. Als de fotograaf arriveert, trekt er net een bui over. Hij twijfelt niet en poseert
een kwartier in de striemende regen. Na een overwintering op Marion Island kan een regenbuitje in de lage landen hem echt niet meer deren.
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ORION: EEN DROOM
VAN EEN GEBOUW?
Het nieuwe onderwijsgebouw Orion is volop in gebruik. Studenten volgen er
colleges en doen er groepswerk. Docenten geven er colleges en practica. Voor
andere medewerkers vormt Orion de dagelijkse werkomgeving. Hoe bevalt het?
tekst: Alexandra Branderhorst / foto: John Wiltink

Iris van Damme
Eerstejaars Voeding en gezondheid
‘Het is mooi en ruimtelijk, met veel
ramen en licht en hoge plafonds.
Daardoor voel je je niet opgesloten.
Boven is het een beetje grijs en kaal,
misschien omdat het nog zo nieuw
is. De lift in Orion is wel heel handig,
dat gaat veel sneller dan in Forum. De scheidingswand in
de grote collegezaal kan niet helemaal open, dat is wel een
beetje jammer. Wanneer iemand een vraag stelt, zie je diegene vanaf de andere kant niet. Dat maakt het onpersoonlijk. En docenten weten niet goed waar ze moeten kijken,
want in het midden staat die muur. Er is ook een hele lange collegezaal (de Noordzaal, red.). Die is ﬁjner.’

Paul Sheldon
Medewerker OSP Catering, staat
achter de bar in The Spot
‘Tussen de middag zitten het café en
de twee zalen aan de zijkant ervan
vol. Mensen vinden de catering goed
en zijn tevreden over de prijs-kwaliteitverhouding. Dat horen we vaak
terug. Op de facebookpagina van The Spot hebben we een
enquête gehouden over de kofﬁe. Wij schenken Australian
organic. Het merendeel vindt onze koﬃe lekkerder dan die
in Forum.’

Truus Willemse
Receptioniste in Orion
‘Voorheen zat ik in Radix, daar heb je
een mooi, weids uitzicht. Hier kijk je
op de liften uit. Het gebouw is prima,
maar er zijn nog wel wat kinderziektes. In het begin waren er problemen
met de temperatuur en de droge
lucht. Verder hebben docenten regelmatig moeite met de

audiovisuele apparatuur, onder meer met het koppelen of
ontkoppelen van systemen in gekoppelde zalen. Vaak is
het ook onbekendheid. Een ander nieuwtje zijn de liften,
daar moeten veel mensen ook even aan wennen. Ook vragen studenten vaak of er nog ergens een hokje vrij is om te
kunnen werken. Het valt niet altijd mee om een plekje te
vinden.’

Amilcar Guzmán
Masterstudent Environmental
Sciences, uit Chili
‘Het is echt functionele architectuur,
ik vind het erg mooi. Er zijn veel plekken waar je kunt relaxen, zoals café
The Spot op de begane grond. Daar
kunnen we samenkomen voor
groepswerk, als we dingen willen overleggen, zonder dat
het meteen zo formeel is. Op de andere verdiepingen zijn
alleen gangen met lokalen. De kleinere werkruimtes en de
collegezalen zijn prima, er zit veel technologie in. Nog niet
alle docenten zijn daaraan gewend, we zitten in een aanpassingsperiode.’

Irene Gosselink
Tweedejaars bachelorstudent
Biotechnologie
‘Dit is een hele verbetering in vergelijking met de Dreijen. Daar is het
ouderwets en donker. Orion is moderner en de grote ramen zijn mooi.
Wel is het meestal heel koud, de temperatuurregeling kan beter. En we hadden laatst een
noodoefening, maar het evacuatieplan werkt voor geen
meter. Het trappenhuis was vol. We stonden nog niet eens
buiten toen iedereen weer naar binnen moest. In het begin
heb ik buiten ook weleens in de rij gestaan voor de draaideuren, dat was vrij irritant. Gelukkig zetten ze de deuren tegenwoordig open.’
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Joan Wellink
Universitair docent Moleculaire
biologie
‘Het is wat strakker en kaler dan in
Forum. Wel is het positief dat je hier
beneden zo het park inloopt, met de
uitloop en het terras buiten. We geven ook college in een grote pc-zaal
op de vierde verdieping. Die zaal is ook gekoppeld en dan
zitten de mensen halverwege de zaal met de rug naar elkaar toe. Dat is niet zo handig. Mijn collega lost het op
door heen en weer te lopen. Je hebt er wel twee beamers,
maar het is nog niet gelukt om die te synchroniseren.’

Ynte van Dam
Universitair docent Marketing and
Consumer Behaviour
‘Welke idioot ontwerpt een gebouw
waar je bij binnenkomst de receptie
niet kunt zien, en waar de receptie
niet kan zien wie of wat er binnenkomt? Het gebouw is in elk geval niet

ontworpen door mensen die iets van onderwijs begrijpen. Ik
heb nu vier keer in de collegezaal met de scheidingswand
gestaan (de gesplitste ‘Grote waaierzaal’, red.). Er zitten
ruim honderd mensen links en ruim honderd mensen
rechts, die elkaar niet kunnen zien. Je kunt op geen enkele
manier met de hele groep in contact komen. Het lastig om
je focus te bepalen, je staat al gauw tegen de muur in het
midden te praten. Het is heel vervelend lesgeven, heel vermoeiend. Ik ben wel een stuk gelukkiger met Forum,
sinds ik in Orion heb lesgegeven.’

Madina Imaralieva
Masterstudent Environmental
Sciences, uit Kirgizië
‘Het is een mooi gebouw met veel
licht. De constructie is heel creatief en
uniek. De collegezalen vind ik ook
ﬁjn, groot, met comfortabele stoelen
en grote schermen. Je kunt je ontspannen en naar het college luisteren. En het is niet zo
druk als Forum. Ik kom liever hiernaartoe om beneden te
studeren voor het college begint.’
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Hoe speeches landen op Twitter

TROONREDE 2013

‘IEDEREEN IS EEN BEETJE
JOURNALIST GEWORDEN’
Ruim 26.000 tweets worstelde
studente Animal Sciences
Marieke Ploegmakers door. Het
leverde haar een interessant
inkijkje op in de succesfactoren
van speeches.

FOTO: GUY ACKERMANS

Waarom maakt de ene toespraak
de tongen los op Twitter en haalt
een ander de trending topics bij
lange na niet? Marieke Ploegmakers weet het. Voor haar minor bij
Strategische communicatie analyseerde de studente Animal Sciences tienduizenden tweets over een
viertal toespraken, om erachter te
komen welke elementen zorgen
dat een speech wordt opgepikt
door de sociale media.

Haar onderzoek bleek zelf een
mediahit. Aan de vooravond van de
eerste troonrede van koning Willem-Alexander, wilden tal van media van Marieke weten wat de succesfactoren zijn voor een succesvolle speech. Ze gaf daarover interviews aan onder meer de Volkskrant en de Gelderlander en was op
de radio. ‘Er is in Nederland wel
onderzoek gedaan naar de overtuigingskracht van speeches, maar
nog nooit naar hoe ze ontvangen
worden op Twitter,’ vertelt de masterstudente. ‘Door de komst van
sociale media is iedereen een beetje journalist geworden. Toespraken worden in razend tempo beoordeeld op verschillende net-

Marieke
Ploegmakers
analyseerde
26.000
tweets.

werksites. Als spreker of als
speechschrijver is het de kunst om
zo aantrekkelijk te schrijven dat
elementen uit te toespraak worden
gedeeld via sociale media.’
STIJLFIGUREN
De toespraken die Marieke onderzocht, waren actueel en kregen
veel aandacht: de laatste kersttoespraak van koningin Beatrix en
haar afscheidsrede in januari, de
inhuldigingsspeech van koning
Willem-Alexander en de 4-mei-toespraak van oud-commandant der
strijdkrachten generaal b.d. Peter
van Uhm.
Marieke spendeerde haar zomer aan het analyseren van meer
dan 26.000 tweets. Zo’n zevenduizend daarvan waren bruikbaar. Zij
gingen over de inhoud of spraken
een oordeel uit over de tekst. Alle
vier de speeches werden goed ontvangen, maar die van Peter van
Uhm sprong eruit: 99 procent van
de tweets was positief. Dat komt
enerzijds door de omstandigheden, zegt Marieke. ‘Mensen hebben al veel sympathie voor Peter
van Uhm, omdat zijn zoon gesneuveld is in Afghanistan. Dat hij op 4
mei sprak, zorgde ervoor dat veel
mensen zijn toespraak indrukwekkend vonden.’
Daarnaast zorgden de stijlﬁguren die Van Uhm gebruikte ervoor
dat zijn woorden bleven hangen.
Marieke: ‘Hij gebruikte veel woordherhalingen: ‘ik’, ‘wij’, ‘zij’. Vaak in
de vorm van een drieslag, een opsomming in drievoud. Er ontstaat
dan een bepaald ritme, waardoor
mensen sneller geneigd zijn het op
te pikken. Je zag dat ook terug in
de tweets.’ Andere stijlﬁguren die
Marieke tegenkwam waren het
contrast en de oneliner. ‘Zijn uitsmijter, “Want niet vanuit het ik en
zij, maar vanuit het wij ontstaan de
goede dingen” is helemaal twitterwaardig. Een kant-en-klare tweet.’

‘Wat opvalt is dat het heldere
taalgebruik van koning WillemAlexander. Veel mensen vonden
dat koningin Beatrix te moeilijke
woorden gebruikte, zo bleek
vaak uit de tweets. WillemAlexander lijkt dat te willen
voorkomen. Zo illustreert hij
sommige uitspraken met concrete gevallen. Het ‘hervormen van
de langdurige zorg’, verduidelijkt hij bijvoorbeeld door te verwijzen naar de vergoedingen
voor een traplift of taxi.
Daarnaast valt op dat in de
troonrede aardig wat drieslagen
en ook redelijk wat contrasten
terug te vinden zijn. De zin uit
de toespraak die het vaakst
werd getwitterd bevat dan ook
een contrast: Gecombineerd met
de noodzaak om het tekort van de
overheid terug te dringen, leidt
dit ertoe dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker
verandert in een participatiesamenleving.
Het woord ‘participatiesamenleving’wordt nog driemaal herhaald in de toespraak. Dat
werkt: Buzzcapture heeft 48.286
tweets rondom de troonrede geanalyseerd, waaruit blijkt dat we
online vooral praatte over de
#participatiesamenleving.’

Uit eerder onderzoek van de
Universiteit van Amsterdam bleek
dat ook stijlﬁguren als de anekdote en de metafoor bijdragen aan
overtuigingskracht. Deze zag ze
echter amper terug in de geanalyseerde tweets. ‘Anekdotes worden
niet een-op-een opgepikt op Twitter. Het is een verhaal en daardoor
te lang om in een tweet te passen.
Maar het draagt wel bij aan de
waardering voor een toespraak. Zoals de persoonlijke noot van
Beatrix over Claus in haar afscheidstoespraak. Dat vonden de
mensen mooi.’ Linda van der Nat
Marieke voerde het onderzoek uit in
opdracht van tekstbureau Kroes uit
Wageningen, onder begeleiding van
hoogleraar Strategische communicatie Noelle Aarts.
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ETEN UIT DE AFVALBAK

Wat gaan jullie ons voorschotelen?
‘Lunches, bereid van verse ingrediënten, voornamelijk van lokale boeren. Zo hebben we aardappelen gehaald bij een biologische
boerderij in de buurt. Het zijn perfect eetbare aardappelen, maar ze
zijn te klein voor de verkoop. Ook
gaan we bij een andere boerderij

FOTO: SVEN MENSCHEL

Wat gaat het evenement precies
inhouden?
‘Het wordt een food waste evenement naar voorbeeld van Feeding the 5000 van Tristram Stuart.
Daar werden maaltijden bereid
van eten dat anders weggegooid
zou worden. We willen bewustzijn
creëren voor het feit dat er zoveel
voedsel wordt verspild – een derde
van de wereldvoedselproductie
wordt weggegooid. Als dat zou worden gegeten, zou niemand meer
honger lijden. ‘

CREDIT FOTOGRAAF

Het wereldvoedselprobleem kan
opgelost worden door minder
eten te verspillen. Dat zegt de
Britse visionair Tristram Stuart
die op 1 oktober een lezing geeft
in Wageningen. In de aanloop
naar zijn komst organiseren studenten op zondag 29 september
in Orion een gratis lunch voor
500 eters, gemaakt van voedsel
dat normaal gesproken in de afvalbak zou belanden. We spraken
met een van de organisatoren:
Timo Eckhardt.

De organisatoren zoeken aardappels uit die te klein zijn voor de reguliere verkoop.

nog broccoli en pompoen halen.
Die zijn niet goed genoeg voor de
klant, maar smaken uitstekend.’
Waarom in Wageningen?
‘Omdat Wageningen zo’n diverse internationale gemeenschap
heeft, zien wij dit als een kans om
onze boodschap vanaf hier ook in
andere delen van de wereld te verspreiden. En de universiteit is natuurlijk sterk op voedsel gericht;
die energie kunnen we gebruiken.’

Hoe maak je de bezoekers
duidelijk wat jullie doel is?
‘Naast het uitdelen van maaltijden organiseren we een informatiemarkt, waar we laten zien hoe je
voedselverspilling tegen kunt gaan.
Zo blijven wortels veel langer goed
rechtop in een kist met zand. We
hebben studenten ook gevraagd
om met hun eigen ideeën en tips te
komen, misschien bepaalde gebruiken uit eigen land. Die kunnen
ze ons nog steeds toesturen.’

Kunnen we zelf wel wat doen tegen
al die verspilling?
‘Jazeker. Meer dan de helft van
al het verspilde eten wordt weggegooid in huishoudens. Je kunt er
dus echt zelf iets aan doen. Een van
de belangrijkste wapens tegen
voedselverspilling is planning. Kijk
wat je in je koelkast hebt liggen, en
bedenk wat je daar de komende
dagen van kunt maken. Zorg er ook
voor dat je niet te veel boodschappen in één keer koopt.’ JB

Oplossing voor stoﬃge studieboeken
Duurzaamheid, zorg voor het
milieu, geld besparen- allemaal
waarden die het in Wageningen
goed doen. Misschien is de landelijke site Studieboekendelen.nl
daarom wel zo’n groot succes.
Terwijl de Wageningse tak pas
vier maanden geleden is opgezet.
Op Studieboekendelen.nl kunnen
studenten gebruikte studieboeken
huren en verhuren, voor 15 à 20 eu-

ro per maand. Dat levert een leuk
zakcentje op voor verhuurders, terwijl huurders geen dure studieboeken meer hoeven te kopen. Daarnaast leveren de deelnemers ook
een bijdrage aan het milieu door
boeken te hergebruiken. Tim Steijaert, masterstudent Management, Economics and Consumer
studies is verantwoordelijk voor
Studieboekendelen in Wageningen.
Dat het concept aantrekkelijk is

voor studenten, heeft hij gemerkt:
‘We zijn net voor de AID begonnen,
maar het was meteen al een succes. Op de infomarkt waren er
maar liefst 350 geïnteresseerden.
Wageningen loopt zelfs al beter
dan de negen andere studentensteden waar de organisatie actief
is. Op de site staan al meer dan
driehonderd Wageningse boeken
te huur aangeboden. De verwachting is dat dit voor de volgende pe-

riode wordt verdubbeld. ‘Vooral bij
eerstejaars is de vraag naar studieboeken groot, zeker nu studenten
minder te besteden hebben. Hun
netwerk voor lenen is ook nog niet
zo groot. Er is dus vraag naar boeken, zeker voor de algemene vakken als wiskunde, decision science
en statistiek, die elke periode worden gegeven.’ Maar volgens Steijaert is er ook vraag naar boeken
van minder brede vakken. MvdH
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VLIEGENSVLUG
Een mensenseconde duurt een
eeuwigheid voor een vlieg. Dat
komt doordat hun hersens zo snel
werken, hebben wetenschappers
van Trinity College Dublin ontdekt.
Het levenstempo van een vlieg ligt
gewoon veel hoger dan dat van
ons. Vliegen denken dus misschien
niet zo diep, maar wel stukken
sneller dan wij. Weet je meteen
waarom het zo moeilijk is er eentje
dood te meppen. Slome!

BIERTJE!
Hoe bestel je een
drankje in een
drukke en
rumoerige
kroeg? Niet
door te zwaaien
of roepen. Bestelgedrag is: voor de bar
gaan staan, met je
hele lichaam naar de
toog gedraaid. Negen
van de tien mensen
doen dat, hebben onderzoekers
van de Universiteit Bielefeld ontdekt. Daarmee leerden ze robotober James bestellingen aannemen. Ig-Nobel-stuﬀ. Wedden?

Roeiboot Argo bijna in botsing op Rijn
Een groepje aspirantroeiers van
roeivereniging Argo is onlangs
bijna in aanvaring gekomen met
een rijnaak. Niemand raakte
gewond, maar de inzittenden
haalden wel allemaal een nat
pak.
In de boot zaten vier zogenaamde
‘afroeiers’. Dat zijn nieuwe, in dit
geval vrouwelijke, leden die in hun
instructiefase zitten. De stuurman
was wel een ervaren lid van Argo.
Die had echter door de laaghangende zon maar beperkt zicht.
Daarom had hij de boot naar het
midden van de Rijn geleid om uit
de buurt van de kribben te blijven.
Door de zon merkte hij echter te
laat dat de roeiboot in de vaarroute
van een tegemoetkomende rijnaak
terecht was gekomen.
De argonauten misten de metalen boeg van de rijnaak op het nip-

Een dames vier
van Argo. De
personen op de
foto zijn niet
degenen die
betrokken waren
bij het rijnaakincident.

pertje, maar de roeiboot sloeg wel
om door de boeggolf van het schip.
Alle inzittenden raakten daardoor
te water. Een coachboot van Argo
die in de buurt met andere roeiers
bezig was, pikte het ongelukkige
vijftal op. De roeiboot kon ook ongeschonden uit het water worden
gehaald.
‘Domme pech’, aldus Argovoorzitster Mylène van Doorn. Dergelijke incidenten komen volgens
haar vrijwel nooit voor. ‘Al onze

nieuwe roeiers krijgen verplicht
een veiligheidscursus waarbij ze leren waar ze op de Rijn op moeten
letten. Hier had niemand eigenlijk
schuld aan.’
De vier afroeiers en hun stuur
kregen bij wijze van nazorg op vrijdag de dertiende een lunch aangeboden van de Afroeicommissie.
‘Het was toch even schrikken voor
ze, maar ze hebben gezegd dat het
hen er niet van zal weerhouden
weer het water op te gaan.’ LvdN

TARTLÉTOS DREAMTEAM BESTE
STUDENTEN OP VELUWELOOP

FRAUDE
Frauderen in de wetenschap is
immens populair. De trend is
zelfs zo sterk dat het fenomeen
nu is overgesprongen op Missverkiezingen. De prachtige Miss
Oezbekistan die meedoet aan de
Miss World-verkiezingen heeft
gestudeerd en is muzikaal. Het
enige manco is dat Oezbekistan
nooit een missverkiezing heeft
gehouden. En de universiteit waar
ze heeft ‘gestudeerd’ kent haar
niet. Oeps.

TUKJE
Vergeet die rare voedingsproeven,
slaap voor de wetenschap! NASA
zoekt proefpersonen die 70 dagen
in bed blijven liggen. Je krijgt er
13.000 euro voor. Dan moet je wel
onafgebroken in bed blijven liggen
met je hoofd lager dan je lichaam.
Je moet zo veel mogelijk stil
liggen, maar je kunt lezen, tv
kijken en videospelletjes spelen.
Kortom, de ideale bijbaan.

Het Dreamteam van de
Wageningse atletiekvereniging
Tartlétos heeft zaterdag 15
september de 33e Veluweloop
gewonnen in de categorie
Student. In het eindklassement
werden ze tweede, na het Aeolus
Running Team uit Enschede. De
Veluweloop is een estafetteloop,
verdeeld over twaalf etappes, die
begint en eindigt op
sportcentrum de Bongerd. Het
evenement kampte de laatste
jaren met een terugloop in aantal
deelnemers, met een dieptepunt
in 2012 toen slechts 68 teams
aan de start verschenen. Een
wervingsactie onder studenten
wierp dit jaar vruchten af: het
aantal studententeams steeg van
zeven naar zeventien. In totaal
deden er negentig teams mee,
waaronder dat van het Anne van
den Ban Fonds dat onder meer
rector magniﬁcus Martin Kropﬀ
en zijn vrouw tot haar lopers mag
rekenen. LvdN
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AFLEVERING 16 - MORTIERSTRAAT 14B<<

Derk

Elise

Vera

Willem-Jan

Wat voorafging: Tweedejaars Vera is de jongste bewoner
van het huis aan de Mortierstraat. Streber Elise en eeuwige
studentWillem-Jan kunnen haar ‘gelukkig’ precies uitleggen hoe je met studentennoodgevallen omgaat.

ILLUSTRATIES: MEREL DE GRAAF

Bianca

Pil
‘I

k ben de lul,’ zei Vera terwijl ze de huiskamer
binnenstormde. Ze gooide haar tas op een stoel
en plofte op de bank. Afgezien van Willem-Jan, wiens
blik aan de tv kleefde, keken de huisgenoten haar
verbaasd aan.
‘Wat is er?’ vroeg Elise.
‘Ik ben vergeten één van mijn verslagen te maken en
straks mag ik niet meedoen aan het tentamen.’
Willem-Jan rolde theatraal met zijn ogen. ‘Jammer joh, volgend jaar beter.’ Vera ratelde ondertussen door.
‘De docent legde het ook zo onduidelijk uit en om dan zo
streng te zijn; echt superlullig. Ik krijg het echt nooit af, het
is nog superveel werk en de deadline is morgen.’
‘Dus je bent nog niet eens echt te laat?’ Nu keek Willem-Jan
op. ‘Gewoon een nachtje doorhalen. Vijfenhalfje binnentikken, klaar.’ Vera keek beduusd, en was een moment stil.
‘Heb jij dat zelf wel eens gedaan?’ Iedereen behalve WillemJan lachte. Niemand had hem ooit op een normaal slaapritme kunnen betrappen.
‘Maar hoe pak je dat dan aan?’ Vroeg ze door. Willem-Jan
grijnsde nu ook.
‘Heel simpel. Je neemt een traytje red bull, gaat zitten achter je bureau, internetkabel eruit en stopt pas als het werk
af is. Bam.’ Blozend liep Vera even later naar haar kamer.
Was luisteren naar Willem-Jan nou wel zo’n goed idee? Bijna direct werd er geklopt en kwam Elise binnen.
‘Ik wil me nergens mee bemoeien,’ zei ze, ‘maar ik kan niet
zomaar een nacht doorhalen, en gebruik dit dan altijd.’ In
haar handpalm lagen twee witte pillen. ‘Modaﬁnil zorgt

voor supergoede concentratie en soms voel je je ook nog
heel happy.’ Nu wist Vera echt niets meer te zeggen, ze
sloeg haar ogen neer. ‘Ik leg ze hier gewoon neer,’ zei Elise.
‘Met twee pillen kom je één nacht wel door. Kijk maar of je
er iets mee doet.’
Bedremmeld zat Vera achter haar bureau. Ze had er zo’n
hekel aan om zich een naïef grietje te voelen. Ze dacht dat
ze die Vera achter zich had gelaten toen ze wegging uit haar
dorpje. Tien minuten twijfelde ze. Toen slikte ze de eerste
pil snel door, voordat ze weer zou gaan twijfelen. Ze begon
meteen aan haar verslag. Elise had geen woord overdreven.
Ze was vrolijk en voelde maar geen moeheid opkomen.
Rond half vier nam ze de tweede pil en rond kwart voor
zeven was ze klaar. Wow, dacht ze terwijl ze door het verslag scrolde, het was gewoon af. Een halfuurtje later klopte
Elise weer.
‘Bedankt voor je hulp,’ zei Vera. ‘Die pillen werkten echt
supergoed.’
‘Je kunt meer dan je denkt inderdaad,’ zei Elise met een
afgemeten gezicht terwijl ze een potje Davitamon op tafel
zette. ‘Als je je vitamines maar op tijd slikt...’

Resource volgt de belevenissen in de Mortierstraat 14B

Eerste introweekend voor ouders
Ouders van eerstejaars kunnen
een weekendje kennis komen
maken met Wageningen en de
universiteit. Honderdvijftig
mensen hebben zich al aangemeld voor de eerste editie.
Je kind gaat studeren in een nieuwe stad en een nieuw leven tegemoet. Maar daarmee zijn de ouders niet uit beeld. Integendeel,
universiteit, gemeente en onderne-

mers proberen pa en ma juist te
betrekken bij het nieuwe leven van
hun kind met een speciaal voor
hen bedoeld introductieweekend.
Animo van ouders is er genoeg,
maar waarom wil de universiteit
dit?
‘Een van de belangrijke punten
is dat ouders begrijpen dat hun
rol ten opzichte van hun kind
verandert’, vertelt relatiemarketeer
Hermien Miltenburg. ‘Ze moeten

kun kind loslaten, maar ze blijven
vaak wel de belangrijkste adviseur.’
Miltenburg organiseert een
bijeenkomst op zaterdag waar de
ouders leren over studiepunten,
keuzevakken en herkansingen.
Met die kennis kunnen ze hun
zoon of dochter ondersteunen.
Maar het ouderweekendje bestaat
ook uit wat meer recreatieve
onderdelen, zoals wandelingen
door de stad en de uiterwaarden,

naar de bioscoop en uit eten.
Op oudere generaties studenten
kan zo’n weekend wat betuttelend
overkomen. Wat is de grens, in
hoeverre moet je ouders blijven betrekken bij hun kinderen? Volgens
Miltenburg vinden de eerstejaars
het zelf juist een goed idee. ‘Ik heb
ouders niet direct benaderd, maar
de studenten hebben hun ouders
zelf uitgenodigd. Het is aan hen om
te beslissen wat ze willen.’ NM
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>> FEESTEN
De beste feesten volgens Wageningen
Uitgaans Promotie. Voor alle feesten,
check www.wageningenup.nl.

POPUPCLUB - HIPPIES // HIPSTERS
Bevrijdingsstraat 38, donderdag 26 september
van 22.00 tot 04.00 uur
PopUpClub is de nieuwe uitgaanssensatie van
Wageningen. Met dit initiatief hopen de
oprichters van deze alternatieve club een gat in
het uitgaansleven van Wageningen op te vullen.
Nu maar hopen dat ze inderdaad het extraatje
biedt dat Wageningen nu tekort komt. Het

wordt een ontmoetingsplaats voor zowel
studenten als voor lokale liefhebbers van het
goede. Bij dit eerste feest moet blijken of
Wageningen dit ambitieuze project omarmt.
Kom verkleed als bomen knuffelende hippie of
als snorrenkrullende hipster. De entree van vijf
euro is voor Wageningse begrippen wat aan de
hoge kant, maar als PopUpClub doet wat ze
beoogt dan is dat het zeker waard.
POPRONDE WAGENINGEN
Kroegen in het centrum, donderdag 3 oktober van
20.30 tot 02.00 uur
Popronde is een fenomeen dat door heel
Nederland bekend is. Voor de Wageningse
editie treden aanstormende bands op in vijftien
verschillende kroegen. Hop van kroeg naar
kroeg en beoordeel het zelf. De populariteit van
dit evenement groeit gestaag en daarom zijn er
dit jaar nog meer locaties en nog meer bandjes
dan vorig jaar. Muzikaal talent, de charme van

de Wageningse binnenstad en een heleboel
gezelligheid. Dit belooft weer een heerlijke
avond te worden en wil je zeker niet missen.
Entree is helemaal gratis, dus er is geen enkele
reden om thuis te blijven.
Aan de line-up wordt nog steeds gewerkt dus
hou de (sociale) media in de gaten.
AID REUNION PARTY
Het Gat, dinsdag 8 oktober van 22.00 tot 04.00
uur
Neem je AID gadget mee en trommel je AID
groepje op. Om nog één keer met weemoed
terug te denken aan de AID, om weer eens te
feesten met je AID broertjes en zusjes.
Om van iedereen te horen hoe de eerste
periode is bevallen én natuurlijk om de laatste
week van deze periode goed af te sluiten.
Daarna moet je aan de slag voor je eerste
zelfstudieweek. Het WageningenUP-team

>> HET ECHTE WERK
VOEDINGSADVIES
IN GHANA
Wie? Kim van der Molen, masterstudent Nutrition &
Health
Wat? Stage bij een voedingscentrum
Waar? Gushegu, in het noorden van Ghana
‘Ik heb stage gelopen bij een voedingscentrum dat ondervoeding bij Ghanese kinderen bestrijdt. Ondervoeding bij
kinderen is een probleem in het noorden van Ghana, maar
dat komt niet doordat er niet genoeg voedsel is. Het komt meer door
eetgewoontes van de bevolking en de onwetendheid van veel jonge
moeders. Een algemene opvatting is bijvoorbeeld dat eieren niet goed
zijn voor kinderen, terwijl daar juist de nodige eiwitten in zitten.
Het voedingscentrum nodigde moeders met ondervoede kinderen uit
om er een paar weken te verblijven. De kinderen kregen dan goede voeding en tegelijk kregen de moeders voorlichting over gezonde voeding
en hygiëne. Mijn taak was om het werk van het voedingscentrum te evalueren. Daarvoor ging ik ook bij mensen thuis langs. Veel van wat ze
geleerd hadden, konden ze thuis maar moeilijk in de praktijk brengen.
Bijvoorbeeld omdat ze niet aan dezelfde schoonmaakmiddelen konden
komen, of omdat iemand anders (een moeder of schoonmoeder) de
baas in huis was.
Ghanezen zijn ontzettend aardige en behulpzame mensen, maar als
blanke blijf je toch een bezienswaardigheid. Wanneer ik ’s ochtends op
de ﬁets langs een basisschool kwam was het elke keer weer hetzelfde
liedje, letterlijk. Want als Ghanese kinderen een Siliminga (blanke)
zien, zingen ze een standaardliedje in het enige Engels dat ze kennen:
“Siliminga, how are you, I’m ﬁne, thank you!” Ook ben ik wel zo’n dertig

keer ten huwelijk gevraagd, soms door totale vreemden die me aanspraken op straat. Er zaten niet echt geschikte huwelijkskandidaten
tussen (vooral omdat ze allemaal veertig, vijftig jaar oud waren) dus ik
heb elke keer maar vriendelijk bedankt.
Een bijzondere gebeurtenis tijdens mijn verblijf was mijn namegiving
ceremony. Zo’n ceremonie is een feestelijke gebeurtenis waarbij een
pasgeboren kind bij de kerk of moskee zijn religieuze naam krijgt. Ik
was ook actief bij een plaatselijke kerk en daarom werd er voor mij ook
een ceremonie georganiseerd. De vrouwen van het voedingscentrum
hebben mijn Ghanese naam voor mij bedacht: Maltiti. Dat betekent
“zij die komt helpen”.’ RA
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mededelingen
Mededelingen van en voor studenten
en medewerkers. Lever maximaal 75
woorden aan (in het Nederlands
en/of het Engels) op donderdag voor
verschijning via resource@wur.nl,
met als onderwerp ‘Mededeling’.

MEANWHILE IN... <<
Ondertussen in Kenia
In het nieuws: Bij een aanslag en gijzeling afgelopen weekend in
een winkelcentrum in Nairobi zijn 72 mensen gedood en raakten
velen gewond. Waarschijnlijk liggen er nog mensen onder het
puin van het ingestortte winkelcentrum. De aanval wordt
opgeëist door de Al-Shabaab, een militante moslimgroepering uit
Somalië die wraak zegt te willen nemen voor de militaire acties
van Kenia in hun land.
Commentaar door: Susan Moenga, masterstudent Plant
Biotechnology en board member van ISOW, uit Kenia.
‘Zaterdag kwam ik thuis uit de kerk toen ik allerlei bezorgde
berichten van vrienden op mijn telefoon aantrof. Ik vroeg
natuurlijk waar ze het over hadden. Zo kwam ik erachter dat er
een aanval gaande was. Zelf blijk ik ook bekenden te hebben
onder de slachtoffers. De vader van mijn vriend was op het
moment van de aanval in de bank om geld op te nemen. Hij was
daar met de auto gebracht door een collega van mijn vriend, die
in de parkeerkelder bij de auto bleef wachten tot mijn schoonvader zou terugkeren. Mijn schoonvader had geluk: de aanvallers
konden het bankgebouw niet binnen. Hij belde de chauffeur om
te zeggen dat hij niet boven moest komen. ’s Avonds werd mijn
schoonvader gered door het leger. De collega van mijn vriend
vonden ze later in de parkeergarage. Doodgeschoten.
Het is goed om te zien hoe het land reageert op de aanval, want
het brengt mensen echt dichter bij elkaar. Ze doneren bloed of
proberen op allerlei manieren te helpen. We zijn een multiculturele en –religieuze samenleving, maar hebben altijd respect
voor elkaar. Al-Shabaab gebruikt het geloof als excuus, maar dit
heeft niks met het geloof te maken. De terroristen van Al Shabaab
hebben veel macht verloren dankzij acties van het Keniaanse
leger. Dit is een wanhoopsdaad uit wraak.
Dat zoiets gebeurt terwijl ik zo ver weg ben van mijn huis en mijn
familie is heel moeilijk voor me. Normaal gebeurt zoiets op een
plek ver weg, maar dit is anders: ik ken dit winkelcentrum, ik ben
er geweest. Vrienden van me zijn nog steeds ongerust over hun
familie. Ik voel me wanhopig. Het nieuws hou ik natuurlijk de
hele tijd bij, vannacht kon ik er niet van slapen. Wel ben ik erg
verrast door de steun die ik in Wageningen krijg, want mensen
zijn erg betrokken. Allerlei vrienden vragen of het wel goed gaat
met mijn familie, dat is erg ﬁjn.’ Karst Oosterhuis

Rein Alink
Op maandag 2 september is Rein
Alink, project controller bij ESG,
overleden. Hij is slechts 62 jaar geworden. Rein trad op 16 juni 1975 in
dienst van de Landbouwhogeschool.
Op 1 maart 2014 zou hij zijn 40 jarig
ambtsjubileum gevierd hebben. Daar
leefde hij heel erg na toe, om dan
vervolgens met pensioen te gaan.
Helaas is hem dit niet gegeven. Rein
heeft diverse ﬁnanciële functies vervuld in de sfeer van de Financiële administratie, Projectadministratie en
Project control. De laatste 10 jaar
was hij projectcontroller van onderzoeksprojecten van DOW en vanaf
2007 ook voor de projecten van Alterra. Rein was iemand die zich altijd
behulpzaam opstelde. Zijn ervaring
in met name het universiteitsdeel
van zijn werk bracht hij over aan
nieuwe ﬁnanciële collega’s en medewerkers van Unit beheer waar hij
nauw mee samen werkte. Rein was
een integer en sociaal persoon die
gestructureerd werkte. Hij was ook
een echt gezelligheidsmens met een
bourgondische inslag die altijd wel
in was voor een grapje of een luchtige opmerking. Vorig jaar juli hoorde
we dat bij Rein een ernstige hersentumor in zijn hoofd was geconstateerd. De verslagenheid binnen het
gezin Alink, maar ook binnen onze
afdeling was groot. Zijn zoon en
schoondochter waren net voor het
werk van zijn zoon geëmigreerd naar
Australië maar ze kwamen weer terug naar Nederland, waar Rein de geboorte van zijn kleindochter nog
heeft kunnen meemaken en nog even
heeft kunnen genieten van het opa
zijn. Wij wensen zijn echtgenote, zijn
zoon, dochter, schoondochter en de
overige familieleden sterkte bij het
verwerken van dit grote verlies.
Jan Lammers, Teamleider Planning
en Control ESG

Studeren doe je zo
Energie en inspiratie nodig voor je
(volgend) studiejaar? De training
‘Studeren voor je tentamen doe je
zo’ helpt je bij de omschakeling
van middelbare school naar een
universitaire opleiding. Impulse, 1
oktober, 19.00 - 22.00 uur.
INFO: WWW.KLV.NL/EVENTS

Debatteren en overtuigen
Eén van Nederlands bekendste debatleiders komt weer naar Wageningen University om een cursus debatteren te geven voor Young KLV.
‘Debatteren, de kunst van het overtuigen’ leert je de technieken en
hoe je een debater wordt. Impulse,
3 oktober, 19.00 - 22.00 uur.
INFO: WWW.KLV.NL/EVENTS

Workshop Negotiating skills
Maximize the outcome of your negotiations! Negotiating is a skill
for life. Creating your life, your
career, your position in all sorts of
(social/study/work) groups with an
aim for a win-win for all parties
participating in your life. Find out
what makes it a skill for you, in a
fun and creative way, so you can
use it in all diﬀerent contexts and
perspectives. Leeuwenborch room
C63, 8 October, 19.00 - 22.00.
INFO: WWW.KLV.NL/EVENTS

Networking & personal branding
Young, excited and fully loaded
with talents, competences and ambition you are looking for an internship or a job. Are you related
to the right people? Can you tell
them what you are looking for, what
you oﬀer and why they should
choose you? During this workshop
the best networking-tricks are presented. You will know how to impress people and make them remember you. Or even better: get
them to help you reaching the
goals that you’re aiming at. Impulse, 10 October, 19.00 - 22.00.
INFO: WWW.KLV.NL/EVENTS
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agenda
Donderdag 26 september, 20.00u

MOOI EN LELIJK IN DE TIJD
Praatprogramma in de bblthk o.l.v.
Klaas de Vries, over het stadsbeeld
van Wageningen aan de hand van
een honderdtal foto’s die door de
Cameraclub Wageningen zijn gemaakt (deze foto’s zijn te bezichtigen in de bblthk). Met Pieter Roza,
Rita van Biesbergen, Tanja Ledoux,
Twan de Vos en twee leerlingen 6
VWO van Pantarijn, Mareen Bastiaans en Merel van ’t Leven.

Sunday 29 September, 12.30-16.00

Dinsdag 1 oktober, 13.30u

TURNING FOOD FOR BINS –
INTO FOOD FOR KINGS!

CONCERT DE PANTARINI’S EN
SENIOREN GELEGENHEIDSKOOR

Free lunch made out of ingredients
that would otherwise be wasted;
informative stands and games. Done
by WUR volunteers, as a practical
introduction to the visit of Tristram
Stuart to WUR on 1 October. Organised by WUR’s Centre of Sustainable Development and Food Security. Location: Orion building (location to be conﬁrmed).

Op de Dag van de Ouderen geven
het ruim 100-koppig Senioren Gelegenheidskoor en schoolorkest de
Pantarini’s o.l.v. dirigent Jacob
Jansen ter gelegenheid van Wageningen 750 eenmalig twee concerten, om 13.30 uur in de bblthk en
om 15.00 uur in verpleeghuis Pieter Pauw. De optredens duren een
half uur. De toegang is gratis. Het
thema ‘Samen’ – van Wageningen
750 – gaf de inspiratie om de Dag
van de Ouderen dit jaar extra feestelijk te vieren. Samen zingen met
meer dan 100 mensen; samen muziek maken met de Pantarini’s; samen optreden voor publiek. Koor
en orkest brengen een mix van
klassieke nummers en popmuziek.
Dit optreden is éénmalig.

FOR INFORMATION: LJILJANA.RODIC@WUR.NL.

INFO: WWW.BBLTHK.NL

Tuesday 1 October, 12.30-13.15

Zaterdag 28 september, 14.30u

Chujun Li en Fan Yang (Guzheng),
Huizhi Lin (bamboeﬂuit), Xixi Minqian (pipa) en Shuhang Wang
(zang)brengen traditionele Chinese muziek in Wijkcentrum De
Nude. Inloop vanaf 14.00 uur. Toegang 4 euro, met studentenkaart
gratis.

Tristram is the author of the book
‘Waste: Uncovering the Global Food
Scandal’ and founder of ‘Feeding
the 5000’. Presenting startling
data on food waste but also what
can we do about it. Come and
change your views on food (waste)
for good. Organised by WUR’s Centre of Sustainable Development
and Food Security. Location: Orion
building (location to be conﬁrmed)

RESERVEREN: CHINESEMUZIEK@OUTLOOK.COM

FOR INFORMATION: LJILJANA.RODIC@WUR.NL.

LECTURE BY TRISTRAM STUART
CONCERT TRADITIONELE
CHINESE MUZIEK

KNUFFELBOER OF KANTOORBOER,
BEWUSTE BURGER OF KILOKNALLER CONSUMENT?
Hoe doorbreken we de burger-consument impasse?

Dialoog-avond
Toegang gratis
3 oktober - 19:30

Café The Spot,
Orion,
WUR Campus

Veel burgers hebben een uitgesproken mening over landbouw en voedsel, maar
zijn als consument niet consequent bij het doen van inkopen. Hoe kunnen we dit
stramien doorbreken?
Programma
De rol van de supermarkt. Prof. Gerrit Antonides (Economie van Consumenten &
Huishoudens, WUR)
Een voorbeeld uit de praktijk. Annamarie Visser, melkveehouder die de impasse
doorbreekt.
Het Bijmengprincipe - dé oplossing voor het doorbreken van de impasse? Marc van
der Schee (Nationale DenkTank 2012)
‘Keukentafelgesprekken’: boeren en burgers leren elkaar kennen.

WWW.HETEETCAFE.EU > EETCAFÉ LIVE

/HETEETCAFE

@HETEETCAFE

Woensdag 2 oktober, 10.00u

KINDERUNIVERSITEIT
Zoals elk jaar organiseert het Wetenschapsknooppunt Wageningen
University een Kinderuniversiteit.
Basisschoolkinderen uit groep 6, 7
en 8 krijgen college van echte wetenschappers en ze mogen heuse
wetenschappelijke experimenten
uitvoeren. Colleges worden verzorgd door prof. dr. Louise Vet en
prof.dr.ir. Huub Rijnaarts. Tegelijkertijd is voor de begeleiders van
de leerlingen (leerkrachten,
schoolleiders en pabo-studenten)
een conferentie georganiseerd.
Leerkrachten en leerlingen kunnen
zo samen naar Wageningen komen
om geïnspireerd en geïnformeerd
te worden. Het thema van beide
evenementen is duurzaamheid.

pastor en nu justitiepredikant Marianne Schulte Kemna, Monique
Delno – directeur basisschool, en
een student van Wageningen universiteit. Eric Wijnacker, journalist, leidt de avond.
INFO: WWW.BBLTHK.NL

Donderdag 3 oktober, 20.30u

POPRONDE WAGENINGEN
Tijdens de Wageningse editie van
de Popronde zukken op 15 verschillende locaties in het centrum
van Wageningen 32 aanstormende
muziektalenten optreden.
Naast H41 en Loburg zijn Het Gat
en Nieuwpoort als locaties toegevoegd. Ook de PopUpClub zal een
aantal bands ontvangen en na afloop van het reguliere programma
zal hier ook de oﬃciële afterparty
plaatsvinden. Eetcafé Vreemde
Streken combineert muziek met
een beneﬁetactie voor de slachtoffers van de oorlog in Syrië; naast
het optreden van de Syrische Gharib
is er een lopend Popronde-buﬀet.
Het volledige programma staat op
www.popcultuur-wageningen.nl.
Alle locaties gratis toegankelijk.
INFO: WWW.POPRONDE.NL

Donderdag 3 oktober, 20.45u

JAZZ IN WAGENINGEN
Het nieuwe seizoen van Jazz in
Wageningen start in de kleine zaal
van Theater Junushoﬀ met een concert vol elektrische groove jazz
door de formatie Underground met
saxofonist Chris Potter, drummer
Nate Smith, bassist Firma Ephron
en gitarist Adam Rogers.
INFO: WWW.JAZZINWAGENINGEN.NL.

Donderdag 10 oktober

SUSTAINABILITY FESTIVAL
Donderdag 3 oktober, 20.00u

WAGENINGEN GEDEELDE STAD
Praatprogramma in de bblthk over
tegenstellingen in Wageningen, De
universiteit bracht vroeger een
zichtbare culturele en bestuurlijke
elite voort. Nu is dat minder duidelijk. Welke groepen zijn er nu en
hoe leven die samen? Schrijver en
journalist Leo Klep start de avond
met een column. Een panel én het
publiek wisselen vervolgens hierover van gedachten én blikken
vooruit. Het panel: oud wethouder
Henk Blankestijn, sociaal werkster
Jannneke de Jong, oud studenten-

Het ‘Sustainability Festival’ wordt
georganiseerd in het kader van de
Dag van de Duurzaamheid. Op
deze dag zijn er op de campus veel
activiteiten rondom het thema
Duurzaamheid, zoals Green Storming (seminar), duurzame lunches,
een boeken- en kleding ruilbeurs,
virtuele campus bike tour, presentaties van duurzame initiatieven
binnen Wageningen en wereldwijd
en als afsluiter live muziek door
Florian Wolﬀ.
MEER INFORMATIE OVER HET SUSTAINABILITY
FESTIVAL EN GREEN STORMING (SEMINAR) OP:
WWW.GREENOFFICEWAGENINGEN.NL
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Klaar voor een
taaltraining die het
verschil maakt?
18 talen o.a. (Academisch) Engels – Duits
Chinees – Spanish – Nederlands voor anderstaligen

Start 7 oktober
www.wageningenUR.nl/into

TURNING FOOD FOR BINS

INTO FOOD FOR KINGS
SUNDAY 29 SEPTEMBER, 12.30-16.00
ORION | EVENT ON FOOD WASTE AND

FREE LUNCH
made with food that would normally be wasted

TUESDAY 01 OCTOBER, 12.30-13.15
ORION | PUBLIC LECTURE BY

TRISTRAM STUART
Founder of ‘Feeding the 5000’ and author of
“Waste: Uncovering the Global Food Scandal”

Centre for Sustainable
Development & Food Security

The Malnutrition
Puzzle: embedding
nutrition in a
post-2015 research

More information: www.wageningenur.nl/csdfs

Programme
Welcome by Dr. Inge Brouwer, Wageningen University
Three 5-minute pitches by PhD students of Wageningen University:
Ø Elise F. Talsma, Netherlands, Human Nutrition
Ø Godfrey Taulya, Uganda, Plant Production Systems
Ø Prossy Ntakyo, Uganda, Development Economics
Prof. Lawrence Haddad, IDS, Sussex (UK) ‘An enabling environment
for agriculture to affect nutrition: What would it take?’.

framework

Participation in this event is free of charge.
The Dr. Judith Zwartz Foundation enables
the Division of Human Nutrition to organise
each year a public lecture and a science
lecture. This first science lecture has as
focus one of the Division’s common
research themes; ‘international nutrition’.

10 October 2013
Orion building, Wageningen
Campus. Start 16.00 hrs.
Get together from 15.30 hrs, drinks afterwards.
Questions: human.nutrition@wur.nl
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ILLUSTRATION: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

The Naked Truth
I come from the east where modesty is appreciated and public nudity is frowned upon. In fact it is
considered a shameful act and even a crime.

Since I embarked on my journey here in the Netherlands, I have come to understand that the
Dutch are the most conﬁdent people I have ever seen. There are no stereotypes of having to look a
certain way and everybody is conﬁdent and comfortable in their own skin. However, little did I
know that it goes further and that the Dutch don’t mind being naked in front of a stranger. It
shocked me when an old man ﬂashed his entire body while changing into swimming trunks in
front of me. I felt guilty for looking and for just being there.
I was in disbelief that this had just happened to me. Then I noticed that it was a communal
changing room so there weren’t any real cubicles to give you a private changing space. My wife has
told me the same story about when she was done working out at the gym. The showers there don’t
even have a curtain so you just shower there naked with the others, who are also naked. Then you
simply put on your underwear and act like everything is normal. From then on, I have noticed
similar incidences in different settings, like at the beach and at a spa. I know now how openness
is conceived around here. It encompasses both physical and mental openness. Although I’m not a
fan of it, changes of scenery are always welcome! Naim Mohamad, Malaysian PhD student at the
Laboratory of Microbiology,

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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DE NAAKTE WAARHEID
Sinds Naim in Nederland
woont heeft hij gemerkt
dat de mensen hier goed
in hun vel zitten. Ze voelen zich zelfs naakt op
hun gemak. De Maleisiër
was geschokt toen een
oude man zich voor zijn
neus omkleedde en een
zwembroek aandeed. Hij
voelde zich zelfs schuldig
dat hij er was.
Zelfs in kleedruimtes zijn
er geen aparte hokjes.
Douchehokjes in het
sportcentrum hebben
niet eens een gordijn. Na
het douchen doe je gewoon je ondergoed en
kleren aan alsof er niks
aan de hand is.



