Tyfoon spaart
bananenproject

‘Het vertrouwen herstellen’ ‘Colleges zijn oersaai’

Wagenings project biedt voedselhulp
aan slachtoffers van tyfoon Haiyan. | p.4 |

Nieuwe Idealis-directeur wil weer met
de universiteit door één deur. | p.20 |

Hoogbegaafd zijn maakt studie
niet altijd gemakkelijker. | p.25 |
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liefdewerk

>> THEO + MASSEREN
Theo Jacobs, deskundige bodemproﬁelen Isric

‘Ha lekker, het voelt weer soepel’
In een drukke week heeft hij er ruim twintig
op zijn tafel. Mannen en vrouwen. Voetballers
van Uchta uit Ochten. Hij kneedt en masseert
ze of legt een bandage aan, zodat ze weer
soepel de wei in kunnen. Al 19 jaar is Theo
Jacobs dinsdag- en donderdagavond en op
zondag van de partij. ‘Sommigen spelen
gewoon niet zonder bandage. Daarom ben
ik er altijd.’ RK / Foto: Guy Ackermans
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INSECTEN OP JE BORD
Insecten gelden als überhippe
novel food, maar zijn ze wel
veilig om te eten?
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Kleinkunst tussen de waslijnen:
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ode aan kleinschalig theater.
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HET NIEUWE WERKEN
HNW blijkt niet erg populair,
maar stukje bij beetje
gaan we overstag.

PRIKKELS
In het Drents museum zijn nu enkele Dode Zee-rollen te bewonderen; teksten die
het ontstaansproces van de Bijbel tonen. ‘Rollen’ is hierbij een misleidende
term, want na tweeduizend jaar resten veelal snippers. Niet alleen het verstrijken van de tijd is overigens schuldig, maar ook schatjagers. Archeologen betaalden hen namelijk per perkament en zij sneden de waarden van hun vondsten
ﬂink omhoog. Beloning zorgt niet altijd voor het gewenste gedrag.
Deze anekdote laat volgens Frank Miedema, decaan van het UMC Utrecht, precies zien waar de wetenschap spaak loopt. Beleidsmakers willen graag zo veel
mogelijk goede wetenschap. Ze verzinnen hiervoor allerlei prikkels of incentives,
zoals een bonus per promovendus. In de praktijk zorgen die niet voor de beste
wetenschap, maar voor berekenend gedrag. Dus meer promovendi, meer sexy
onderzoek en meer wangedrag, maar niet altijd het beste onderzoek. Miedema’s
actiegroep Science in transition gaat dit veranderen. De ‘rebellen’ willen nu in
elke universiteitsstad onderafdelingen oprichten. Wie pakt die handschoen op in
Wageningen?
Rob Ramaker

>> Studenten protesteren voor behoud ov-jaarkaart | p.26
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Veel scheelde het niet. Het bananenproject van de Wageningse onderzoeker Gert Kema (PRI) ligt op
het zuidelijke eiland van de Filipijnen. Tyfoon Haiyan trok een paar
honderd kilometer noordelijk
voorbij, dood en verderf zaaiend in
het middengebied van de eilandengroep. Zelf was Kema op het
moment van de ramp in Ecuador,
maar hij heeft wel contact gehad
met zijn team in de Filipijnen. ‘Iedereen is in rep en roer natuurlijk.
En ook wij doen wat we kunnen.
Zo hebben we al een lading bananen naar het rampgebied gestuurd. Er zijn grote voedseltekorten.’
PANAMA DISEASE
Gert Kema kent de gevolgen van
een tropische storm van dichtbij.
Vorig jaar trof de tyfoon Pablo wél
zijn eiland. Gevolg: vijftienhonderd
doden en enorme schade. Die
ramp werd toen in de media echter
overschaduwd door de gevolgen
van de orkaan Sandy, die in

dezelfde periode de Verenigde
Staten trof, weet Kema. ‘Nu is er
gelukkig wel aandacht voor wat er
op de Filipijnen gebeurt.’
De Wageningse wetenschapper
doet op de Filipijnen onderzoek
naar de zogenaamde panama
disease, een schimmelziekte die
halverwege de vorige eeuw de belangrijkste consumptiebanaan van
dat moment van de aardbodem
vaagde. Op dit moment dreigt hetzelfde te gebeuren met zijn opvolger, de cavendish banaan. Sinds de
jaren negentig zijn al duizenden

hectaren bananenbomen verwoest,
voornamelijk in ontwikkelingslanden waar veel mensen afhankelijk
zijn van de bananenteelt.
De tyfoon kan in dat opzicht
nog een rampzalig staartje krijgen
voor de archipel, weet Kema.
‘Door Haiyan zijn er ook veel
overstromingen geweest. Die
zorgen voor een snelle verspreiding van de schimmel die de
panama disease veroorzaakt. Los
van de directe gevolgen van de
storm kan dit grote consequenties
hebben voor de voedselproductie

op de langere termijn.’
Toch heeft Kema ook goed
nieuws. ‘Volgende week ga ik naar
de Filipijnen om de nieuwste wetenschappelijk inzichten in de
praktijk te toetsen. We hebben bijvoorbeeld mogelijkheden om de
schimmel sneller te detecteren en
te kwantiﬁceren. En misschien is
er zelfs een deﬁnitieve oplossing in
het vizier. Ons project op de Filipijnen gaat daarbij als pilot fungeren.
Maar op dit moment ligt de focus
op de humanitaire tragedie die
zich daar nu afspeelt.’ RG

IT KAN STRAKS MAILBOXEN CONTROLEREN
ð 9HUGDFKWHEHULFKWHQNXQQHQ
XLWPDLOER[ZRUGHQJHKDDOG
ð è3KLVKLQJZRUGWVWHHGV
JHUDŌQHHUGHUé
Dat alle inkomende mail binnen
Wageningen UR door een spamﬁlter wordt gehaald weten we al lang.
Maar vanaf december gaat de ITafdeling van het facilitair bedrijf
(FB-IT) nog een stap verder. Dan
kan IT ook in de mailboxen van de
medewerkers en studenten controleren of er schadelijke berichten in
te vinden zijn. Dit klinkt wellicht
als iets waar Edward Snowden zich
druk over zou maken, maar dat valt

mee, zegt IT security manager Raoul Vernède. Mailboxen worden
volgens hem straks alleen doorzocht wanneer gebruikers een malaﬁde mailtje melden. Een programma doorzoekt dan alle mailboxen op berichten met hetzelfde
onderwerp en plaatst deze in quarantaine. ‘Dit script werkt geautomatiseerd en IT-medewerkers maken zelf geen mailbox open.’
De maatregel is een reactie op
de komst van nieuwe, gerafﬁneerdere vormen van phishing. Traditioneel verstuurden criminelen massa’s e-mails die in slechte spelling
vroegen om bank- of inloggegevens. Tegenwoordig bevatten mails

vaak linkjes die ontvangers meelokken naar professionele sites
sterk gelijkend op die van bijvoorbeeld banken, en mogelijk ook
Wageningen UR. Gekaapte accounts worden vervolgens gebruikt
om spam te versturen, maar mogelijk ook om onderzoeksgegevens of
intellectueel eigendom buit te maken. ‘China, Rusland en de Verenigde Staten doen over de hele
wereld aan bedrijfsspionage,’ zegt
Vernède. ‘Ook onze organisatie
kan daar slachtoffer van worden.’
Universitaire medewerkers blijken niet ongevoelig voor professionele phishing. Afgelopen oktober
stuurde de IT-afdeling van de

Rijksuniversiteit Groningen een
zeer professionele nep-phishingmail naar 6000 medewerkers. Van
hen klikte 2800 hierin op een link
en zo’n 1000 lieten vervolgens zelfs
hun wachtwoord achter.
Wageningen UR ontvangt per
dag zo’n 70.000 reguliere mailtjes.
Hiervan is zo’n 1 procent spam die
door het ﬁlter glipt. Het ﬁlter
onderschept dagelijks tussen de
100 duizenden tot miljoenen
spammails. Volgens FB-IT trappen
per maand een á twee mensen in
phishing. ‘Dit zijn bijvoorbeeld wat
oudere, digibete collega’s,’ zegt
Vernède, ‘maar ook studenten die
de taal niet zo goed spreken.’ RR
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De Delftse studentenhuisvester
gaat het beheer en de verhuur van
Campus Plaza doen, zo werd begin
november bekend. DUWO is de
grootste studentenhuisvester van

ons land. Wageningen is na Delft,
Amsterdam en Leiden de vierde
universiteitsstad voor DUWO. ‘Zij
hebben veel ervaring met short stay
concepten waar studenten en gastmedewerkers voor kortere tijd een
kamer kunnen huren’, licht projectleider Ad van der Have van het
Facilitair Bedrijf toe. ‘Dat is iets
wat we op onze campus graag gerealiseerd willen zien.’
De keuze voor DUWO betekent

dat Idealis, tot dusver heer en
meester op de Wageningse studentenwoningmarkt, er nieuwe en
serieuze concurrentie bij krijgt.
Nog maar kort geleden drong de
Stichting Tijdelijk Wonen de Wageningse kamermarkt binnen. Zij
beheert het voormalige Bestuurscentrum op Duivendaal en is ook
in de race om De Dorschkamp
(op de Berg) en Computechnion
(De Dreijen) geschikt te maken

voor tijdelijke bewoning.
Naast 400 studentenwoningen
komt er op Campus Plaza ruimte
voor kinderopvang, kleinschalige
detailhandel en horeca. Het gaat
hierbij om ‘gemaksvoorzieningen’
zoals een mini-HEMA, AH to go of
Starbucks. Wageningen UR wil
daarbij plaatselijke ondernemers
een kans geven. Als alles volgens
plan verloopt is het complex in
2015 klaar. Zie ook pag. 20. /YG1

NRUW
ǋǋ)$,575$'(

6XSHUPDUNW
De C1000 in winkelcentrum de Tarthorst
is door Milieudefensie in het zonnetje
gezet om het fairtrade assortiment. De
winkel heeft met 228 landelijk de meeste
fairtradeproducten in de winkel staan.
Ook supermarkt Hoogvliet aan De Arc
scoort goed. De winkel staat in de top 5
van meest biologische assortiment: 751.
Milieudefensie doet elk jaar de EKO-telling, waarbij het kijkt hoeveel fairtrade
en EKO-producten een reguliere supermarkt in de winkel heeft staan. De afgelopen zeven jaar is het biologisch aanbod elk jaar gestegen, gemiddeld met 16
procent. ‘Het is goed om te zien dat, ondanks de crisis, het biologische en fairtrade aanbod blijft groeien’, aldus Milieudefensie. /YG1

ǋǋ%,2%5$1'672)

.HURVLQHXLWDOJHQ
Luchtvaartmaatschappij Arke heeft Wageningse algenonderzoekers gevraagd
om de potentie van biokerosine uit algen
te onderzoeken. Met subsidie van Centre
for Biobased Economy gaan ze de haalbaarheid van op algen gebaseerde biobrandstoﬀen voor de luchtvaart na. De
luchtvaartbranche zoekt naar klimaatneutrale, duurzame alternatieven voor

kerosine. Microalgen kunnen grote hoeveelheden olie, koolhydraten en eiwitten
opleveren. Daarbij zitten ook bouwstenen voor kerosine. De belangrijkste uitdaging is dat de productiekosten met
een factor tien of meer moeten worden
verlaagd. Daarom is ook de winning van
waardevolle nevenproducten, zoals eiwitten, uit de microalgen van groot belang. AS

>>KNAW

)UDQNHPDOLG-RQJH$NDGHPLH
Historicus Ewout Frankema (1974) is begin november verkozen tot lid van De
Jonge Akademie van de KNAW. De Wageningse hoogleraar Agrarische en Milieugeschiedenis analyseert momenteel de
welvaartshistorie van Afrika. Hij is een
van de tien veelbelovende wetenschappers die dit jaar zijn gevraagd voor de
Akademie. De Jonge Akademie is binnen
de Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen (KNAW) een zelfstandig platform van jonge topwetenschappers, met activiteiten op het gebied van interdisciplinariteit, wetenschapsbeleid en wetenschap en samenleving. De Wageningers David Lentink en
Dolf Weijers zijn al lid van de Jonge Akademie. AS

KEESVANVELUW <<
)UHVFRéVSDUDGLMV"
Er is iets vreemds aan de tv-serie van Human over Fresco’s
Paradijs. Elke zondag vertelt ze in de vooravond over de
zadenbank op Spitsbergen, appels, varkens, kweekvis,
rijst, Norman Borlaug en als afsluiter ‘De gulzige Stad’.
Allemaal harstikke interessante onderwerpen, toch voel ik
me ongemakkelijk als ik naar haar kijk in van die quasigemakkelijke standjes: leunend tegen een boom, half in
een appelboom klimmend of zittend op een stoeprandje.
Dat informele geeft een rare spanning. Of is het de harde
clash in haarzelf tussen Louise de romanschrijfster en
professor Fresco de voedseldeskundige? Een sfeer die aan
de oppervlakte blijft hangen. Nooit zie ik wat haar echt
ontroert. Steeds is het die koele, wetenschappelijke, zogenaamd objectieve, lijzige toon die weerklinkt in prachtig
warme landschappen. Een hoog intelligent wezen dat
interviews houdt met excentrieke en levende mensen uit
de praktijk. Ik zie iemand die een slaaf is van haar eigen
overtuiging, zonder dat een vonk overslaat. Ik zie geen
strijd of diepe onenigheid. Ik zie geen emotie, geen
zachtheid, geen twijfel. Steeds is er afstandelijkheid met
een zekere arrogantie, alsof ze alleen mensen interessant
vindt die iets zeggen wat past in haar analyse en visie.
Ik kan niet begrijpen dat de varkens in Umbrië wel buiten
mogen lopen en bij de varkensboer in Aarle-Rixtel niet.
Als varkens, zoals in de biologische landbouw, buiten
zouden lopen zijn ze opeens een gevaar voor de volksgezondheid want daar lopen ze salmonella op. Maar in
Umbrië geen woord daarover, daar past het ‘zo goed in de
cultuur, daar weten mensen wat voedsel en kwaliteit is’!
Ze zegt op zoek te zijn naar haar Paradijs, te weten een
wereld waar iedereen genoeg en gezond te eten heeft.
Waar boer en consument, stad en platteland weer
verbonden zijn. Maar het is wel Fresco’s Paradijs, niet het
mijne! .HHVYDQ9HOXZ
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De Nederlandse imkers hebben
een bijenmakelaar nodig. Dat zegt
het Bijenberaad in het Actieprogramma Bijengezondheid dat begin november is aangeboden aan
staatssecretaris Dijksma. Wageningen UR wil die makelaar volgens
bijendeskundige Tjeerd Blacquière
(PRI) graag onderdak bieden. ‘Wij
vinden het belangrijk dat zo’n makelaar dichtbij het onderzoek staat.’
Het gaat overigens nadrukkelijk
om een functionaris die geen deel
uitmaakt van Wageningen UR.
De bijenmakelaar is één van de
actiepunten uit het advies aan
Dijksma. De makelaar moet alle
bijenkennis beschikbaar maken
voor de imkers. Veel van die kennis
is verspreid aanwezig en bereikt op
dit moment de imkers niet.

Het Bijenberaad pleit verder
voor een meerjarig surveillanceprogramma bij imkers. De bedoeling is om bij 150 willekeurig aangewezen bijenhouders langdurig
de gezondheid van de bijen, de
blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen en de imkerpraktijk in kaart te brengen. Het onderzoek moet aanwijzingen opleveren
voor de oorzaken van de bijensterfte in de winter.
(&2/2*,6&+(*(:$6%(6&+(50,1*
De producenten van gewasbeschermingsmiddelen zijn in principe bereid de helft van de kosten
van de monitoring voor hun rekening te nemen.
Naast monitoring en een kennismakelaar wordt gepleit voor
een ‘groene lijst’ met duurzame
middelen en maatregelen om gewassen te beschermen. Het Bijenberaad wil bovendien stimuleren
dat er meer ecologisch verantwoorde gewasbeschermingsmiddelen
op de markt komen. In het Bijen-

CONTROVERSE
De honingbij heeft wereldwijd al jarenlang te maken met een ongewoon
hoge wintersterfte waardoor het aantal bijenvolkeren sterk is gedaald.
In Nederland is een controverse ontstaan over de oorzaak. Sommigen
wijzen een bepaald type gewasbeschermingsmiddelen (neonicotinoïden) aan als hoofdschuldige, anderen menen dat de schuld vooral ligt
bij de varroamijt, of zoeken de oorzaak in een combinatie van factoren.

beraad hebben een groot aantal organisaties zitting die te maken
hebben met bijen(gezondheid). De
groep is dit voorjaar gevormd op
verzoek van staatssecretaris Dijks-

ma om de diverse partijen in bijenland nader tot elkaar te brengen.
Wageningen UR was in alle werkgroepen van het beraad vertegenRK
woordigd.

&528:)81',1*02(7(66(15(''(1
onderzoek. Crowdfunding is ‘de
laatste kans’ om de studie af te maken.

In Denemarken is 95 procent van
de essen aangetast. In Zweden
staan essen zelfs al op de rode lijst.
Zover is het hier nog niet, weten
Sven de Vries en Jitze Kopinga van
het Centrum voor Genetische
Bronnen Nederland, maar Essentaksterfte rukt ook in ons land genadeloos op. In delen van Flevoland is de situatie al dramatisch,
weet het tweetal. ‘Even erg als in de
Baltische Staten en Polen.’
In 2010 werd de ziekte voor het
eerst in Nederland geconstateerd.
Het gaat hier om infectie door de
schimmel Chalara fraxinea, een
exoot die zich de afgelopen decennia vanuit Zuid-Oost Azië via OostEuropa heeft verspreid over het

FOTO: GUY ACKERMANS

ð :HWHQVFKDSSHUVZHQGHQ]LFK
WRWGHèFURZGéYRRUJHOG
ð HXURQRGLJRP
RQGHU]RHNDIWHPDNHQ

'H9ULHVHQ.RSLQJDELMHHQHVVHQERVMH

noorden en westen van Europa.
Een aangetaste es herken je aan de
‘kalige’ aanblik aan de uiteinden
van de takken. De boom ziet er berooid uit en is bij ernstige aantasting ten dode opgeschreven.
Met geld van het Productschap

Tuinbouw zetten De Vries en Kopinga vorig jaar een drie jaar durend onderzoeksproject in gang
naar de essentaksterfte. Maar verder dan een jaar is het niet gekomen. Met het Productschap verdween ook het geld voor het essen-

YOUTUBE
De Wageningers willen de kansrijke essen onder gecontroleerde omstandigheden verder testen op tolerantie en resistentie tegen de
ziekmakende schimmel. Maar
daarvoor is dus geld nodig:
150.000 euro. Met crowdfunding
hopen ze dat geld bij elkaar te krijgen. Kwekerijen, hoveniers, gemeenten en andere terreinbeheerders die willen meedoen moeten
vijfduizend euro per jaar neerleggen. Daarvoor krijgen ze exclusief
(voor vijf jaar) de ontwikkelde kennis en het materiaal van tolerante
essen tot hun beschikking. Via vakbladen zijn potentiële gegadigden
deze week benaderd. Een ﬁlmpje
op Youtube complementeert de
campagne. RK
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Het Nederlands onderwijs heeft
een ﬂinke impuls nodig, concludeert de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid (WRR).
Dit is essentieel om Nederland in
de toekomst haar geld te laten verdienen. Zij schrijft dit in het lijvige
rapport Naar een lerende economie
dat 4 november werd aangeboden
aan premier Rutte.
Nederland behoort tot de rijkste landen ter wereld, met een
goed lopende economie. Maar het
is helemaal niet vanzelfsprekend
dat dit zo blijft, zegt de WRR. Om
de race te winnen van bijvoorbeeld
de Aziatische tijgers moet de economie veerkrachtiger worden en

MADENKAAS

sneller kunnen inspringen op veranderingen. De Raad schetst een
programma om Nederland weerbaar te maken voor de toekomst,
met een voorname plaats voor onderwijs.
De Raad is bijvoorbeeld bezorgd
over het teruglopende onderwijsniveau in Nederland. Zo ‘dienen
[universiteiten] hun onderwijstaak
niet langer te onderschikken aan
onderzoek.’ En ook de opzet moet
anders. Instellingen moeten studenten niet selecteren aan de
poort, maar onderwijs op maat

è8QLYHUVLWHLWHQPRHWHQ
GULHWDNHQRSWRSQLYHDX
XLWYRHUHQ'DWZULQJWé
aanbieden: ‘Een gedifferentieerd
aanbod dat het beste haalt uit alle
studenten.’ De Raad erkent hierbij
dat universiteiten in een lastig parket zitten. ‘Universiteiten hebben
anno 2013 met onderwijs, onder-

Twee goede weken voor ‘science for impact’?
‘Hygiëne in huis is een onderwerp dat veel
mensen aanspreekt, omdat het zo dichtbij
komt. Ik vind het leuk dat er even aandacht is
voor mijn vakgebied en ik hoop dat er toekomstige studenten zijn die dit zien en enthousiast worden. Maar het echte onderzoek
dat we doen, daar kom je niet aan toe in zo’n
programma. Dat wordt er meteen uitgeknipt.’
Vraagt zo’n mediaoptreden veel van je?
‘Vaak moet je je wel voorbereiden en een
beetje inlezen. Voor het programma Dokters
heb ik een halve middag monsters genomen
in een huis, en daarna ben ik nog een paar
uur in de studio geweest. Maar die halve hoax
over de hamburgers had ik al vaker gehad.
Dat komt elke drie jaar weer langs, dus dat
schud ik zo uit mijn mouw.’

:LH"Marcel Zwietering,
hoogleraar levensmiddelenmicrobiologie
:DW"Was drie keer te
zien op RTL4 de
afgelopen twee weken
:DDURP"Hamburgers
die niet vergaan, de
vieste plekken in huis
en Siciliaanse
madenkaas

Hoe is het om jezelf terug te zien?
‘Het is altijd spannend hoe het item er op tv
uitziet. Ze nemen een interview af en knippen
er hele kleine stukjes uit. Daar zetten ze beelden onder en een voice-over, waardoor ze je
in feite alles kunnen laten zeggen. Het is wel
knap gemaakt hoor, zo’n item. Om twee uur
staan ze op een beurs en ﬁlmen een kaasboer, om drie uur zijn ze bij mij en om half
NM
zeven is het op de buis.’

zoek en valorisatie drie taken die
ze op topniveau moeten uitvoeren.
Dat wringt.’
De meeste zorgen heeft de WRR
echter over het lager en middelbaar onderwijs. Hier werken
steeds meer laagopgeleide en onbevoegde docenten, terwijl de rest
van West-Europa juist betere leraren kreeg. De Raad adviseert dat
alle leraren een academische opleidingen moeten krijgen. In het
werkveld bestaat echter twijfel over
de realiteitszin van de plannen. Zo
leveren universiteiten (nog) niet
genoeg afgestudeerden.
De WRR vindt het tenslotte
hoog tijd dat het levenslang leren
echt van de grond komt. Dat ‘wordt
in Nederland al lang besproken,
maar tot nu toe met weinig resultaat.’ In CAO’s moet hier meer
ruimte voor komen en ook universiteiten moeten zorgen voor een
beter aanbod aan deeltijdonderwijs. 55+23

+(59250(56
=2(.(167(8123
UNIVERSITEITEN
ð 'HèUHEHOOHQYDQGH
ZHWHQVFKDSéZLOOHQORNDOH
DIGHOLQJHQRSULFKWHQ
De academische actiegroep Science
In Transition deed de afgelopen
weken veel stof opwaaien. De prikkels in de wetenschap zijn net zo
pervers als in de bankenwereld,
had decaan Frank Miedema (UMC
Utrecht) betoogd. Het roer moest
om. Zo zouden wetenschappers niet
moeten doen alsof ze de waarheid
in pacht hebben en eerlijk moeten
vertellen welke belangen er spelen.
Een week later kwamen allerlei
academici en belangstellenden in
Amsterdam bijeen om hierover te
praten. Het hervormen van de wetenschap is nog maar net begonnen, stelde de Utrechtse hoogleraar Wijnand Mijnhardt daar. ‘We
willen het debat lokaal aangaan en
zullen cellen oprichten.’ +23

*(=(*'
‘Iedereen heeft recht op een eigen mening, maar niet
op zijn eigen feiten.’
Louise Fresco verzet zich tegen de gedachte dat wetenschap ‘ook maar
een mening’ is. Financieel Dagblad, 8 november
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ð ,QVHFWHQPRJHOLMNDOOHUJHHQRI
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ð ,QWURGXFWLHnovel foodsWUDDJ
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Nieuwe eiwitbronnen zijn nodig
om de wereld te voeden. Daarom
vinden we steeds vaker insecten,
algen en zeewier op het menu.
Maar hoe veilig zijn die novel foods
eigenlijk? Dat weten we nog niet,
blijkt uit onderzoek van Rikilt.
Insecten eten is hip, mede door
het onderzoek, de boeken en de
borrelhapjes van de Wageningse
entomologen. Ze bevatten hele
voedzame eiwitten, maar we weten
nog niet hoe veilig de sprinkhanen
en meelwormen zijn, zegt Marjolein van der Spiegel van Rikilt. Ze
onderzocht de voedselveiligheid
van insecten en andere novel foods
via een literatuurstudie.
‘Als je insecten bijvoorbeeld van
een rijstveld haalt, kunnen er pesticiden op zitten’, zegt Van der
Spiegel. ‘Ook kunnen insecten
zware metalen en schadelijke bacteriën bevatten en kunnen de eiwitten allergeen zijn. Het hangt
van het type insect af en het milieu
waarin ze leven. Dat moet je speciﬁek onderzoeken voordat je ze als
voedingsmiddel toelaat in Europa.’
Ook andere nieuwe eiwitbronnen
als algen, zeewier en koolzaad kun-

nen schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Van algen en zeewier
is bekend dat ze makkelijk zware
metalen opnemen. Juist daarom
worden ze veel gebruikt in de afvalwaterzuivering. Maar die zware
metalen wil je niet in het voedsel
of veevoer. Ook acht Van der Spiegel de kans groot dat koolzaad allergene eiwitten bevat, omdat het
familie is van het allergene mosterdzaad. Dat moet allemaal worden uitgezocht en gereguleerd. Tot
die tijd zijn deze novel foods niet
toegelaten in de Europese Unie. De
toelatingsprocedure van deze nieu-

we voedingsproducten kan maar
liefst drie tot vijf jaar duren.
BSE
De toelatingsprocedure om de insecten en algen te gebruiken als
veevoer is iets eenvoudiger en sneller maar nog steeds lastig. Zo buigt
de EU zich nu over de vraag of we
insecten moeten beschouwen als
dieren. Als het antwoord positief
is, dan mogen we insecten niet verwerken in veevoer, vanwege de Europese BSE-wetgeving. Om dat
toch mogelijk te maken moet dus
eerst de EU-wetgeving worden aan-

gepast. De EU moet de wetgeving
aanpassen en verduidelijken om
de ontwikkeling van deze novel
foods te stimuleren, stelt Van der
Spiegel deze maand in het tijdschrift Comprehensive Reviews in
Food Science and food Savety.
Daarnaast is de industrie, waaronder Nederlandse insectenkwekers, aan zet om dossiers aan te leveren over hun product voor toelating op de Nederlandse voedselmarkt. Want in de EU zijn al diverse algensoorten goedgekeurd als
novel food, maar nog geen insecten. $6
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Veel kleinschalige boeren rond de
Ethiopische stad Hawassa schakelen momenteel over van voedselgewassen op de verbouw van qat. Het
verdovende middel levert de kleine
boeren twee tot drie keer zoveel op
en vergt minder arbeid en kosten.
Dat concluderen Wageningse en
Afrikaanse promovendi na een

trainingscursus in Ethiopië. De
cursus was georganiseerd door
drie Wageningse onderzoekscholen, met daarnaast deelnemers van
Afrikaanse universiteiten. In totaal
deden 25 promovendi uit 17 landen
in oktober onderzoek in de regio.
Ze vormden vier multidisciplinaire
teams met daarin agronomen, economen, ecologen, bodemkundigen en antropologen. De promovendi kregen methoden aangereikt
voor systeemanalyse om boerenbedrijven te doorgronden en gingen
daarna het veld in.
De verschuiving van de voedsel-

productie naar qat is een zorgwekkende ontwikkeling. Boeren in de
regio hebben van oudsher vooral
gemengde bedrijven met zowel
vee- als plantenteelt, maar nu
lonkt de hoge opbrengst van de lucratieve drug. Daardoor neemt het
voedselaanbod af, terwijl de bevolking in de regio juist toeneemt.
Daarnaast neemt het aantal lokale
gebruikers van qat toe, wat leidt tot
een groeiende lusteloosheid en
diefstal onder jongeren.
De promovendi bedachten ook
interventies om de groei van de
qatproductie tot staan te brengen.

Een optie is dat de regering de verbouw van kofﬁe gaat stimuleren,
hoewel deze cash crop minder oplevert dan qat. Eenvoudige oplossingen voor het voedselvraagstuk
zijn er niet, zegt begeleider Ken
Giller. Qat is inmiddels het op drie
na belangrijkste exportgewas van
Ethiopië, het vindt gretig aftrek in
Somalië en het Midden-Oosten.
De promovendi en begeleiders
van de Wageningse onderzoekscholen verbleven twee weken in
Ethiopië. De onderzoekscholen organiseren iedere twee jaar een cursus op locatie. $6

RESOURCE — 14 november 2013

5(6SZHWHQVFKDSLQGG



wetenschap << 

%(:867(7(1+28'7
*(:,&+7233(,/
ð (HQVWUDNPDDOWLMGULWXHHOKRXGW
PRJHOLMNVODQN
ð $DQWDIHOKHEMHDDQGDFKWYRRU
ZDWMHHHW

In gezinnen waar maaltijden consequent
aan de keukentafel worden gegeten zijn
kinderen èn ouders slanker. Dit suggereert
dat eenvoudige gedragsveranderingen ons
helpen gezonder te eten. Consumentenonderzoeker Ellen van Kleef ontdekte dit
toen ze met Brian Wansink van Cornell
University gegevens uit een eerder onderzoek opnieuw analyseerde. Hun resultaten
verschijnen dit najaar in het tijdschrift
Obesity.
Onderzoekers vermoeden al langer dat
maaltijdrituelen beïnvloeden hoeveel we
eten. Ze zoeken naar gewoontes die mensen bewuster – dus minder – doen eten, en
hen zo effectief op een gezond gewicht
houden. ‘Je kunt mensen nóg wel een keer
uit te leggen wat gezond eten is,’ zegt Van
Kleef, universitair docent bij Marktkunde
en consumentengedrag, ‘maar dat blijkt
niet voldoende te zijn.’ Ondertussen wordt
de noodzaak van effectievere preventie wel
steeds urgenter. Volgens het CBS kampt
inmiddels ruim 40 procent van de Nederlandse bevolking met overgewicht. Begin
jaren tachtig was dit nog 27 procent.
Voor deze studie vulden 190 Ameri-

kaanse ouders met kinderen tussen de
acht en twaalf jaar een vragenlijst in over
hun maaltijdrituelen. Ze vertelden hoe
vaak er ruzie was of er juist goede gesprekken plaatsvonden. Maar ook of ze voor de
maaltijd een gebed deden, of het gezin
aan tafel zat en of de televisie aanstond.
Vervolgens werd de body mass index (BMI)
van de proefpersonen bepaald.
9(5=$',*,1*
De resultaten lieten zien dat naarmate een
gezin consequenter aan tafel at, gezinsleden een lagere BMI hadden. Van Kleef
heeft wel enkele ideeën waarom eten aan
tafel een gunstige invloed heeft. ‘Een
maaltijd waar je de tijd voor neemt, onthoud je waarschijnlijk beter en biedt dus
meer verzading,’ zegt ze. ‘Bovendien zorgt
de discipline van drie maaltijden aan tafel
ervoor dat je minder snacks consumeert.’
Toch is dit voorlopig nog speculatie, benadrukt ze: ‘Dit is een exploratief onderzoek.’
Wel stroken de resultaten met eerder
onderzoek. Dat laat duidelijk zien hoe onze omgeving mede bepaalt hoeveel we
eten. Zo eten we meer van grote borden,
en zijn we later verzadigd in goed gezelschap of wanneer we worden afgeleid.
‘Mensen eten meer dan ze zich realiseren,’
zegt Van Kleef. ‘En je zou de omgeving zo
willen inrichten dat je ze daarop attendeert. Zo kunnen ze makkelijker gezonde
hoeveelheden eten.’ RR

9,6,(ǉǉ
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LVVLQGVPHWHHQGHUGHDIJHQRPHQFRQVWDWHHUGH
6RYRQYRJHORQGHU]RHNEHJLQQRYHPEHU
$OWHUUDRQGHU]RHNHU0DUWLMQ+DPPHULVQLHWYHUUDVW
Waarom doen de broedvogels het zo slecht?
‘Oorzaak is de grote begrazingsdruk, waardoor geschikte vegetatie voor veel soorten is verdwenen. Voor vogels
die houden van grasland, ruigte en struweel zijn er
steeds minder geschikte broedlocaties en hun nesten
worden eerder vertrapt door de grote grazers. Daardoor
nam het aantal broedparen van de blauwborst bijvoorbeeld af van 281 paren in 1997 naar 39 in 2012.’
Was het te voorzien?
‘Het is een keuze. De beheerder heeft een wildernis gecreëerd in de Oostvaardersplassen, een soort ecosysteem dat zichzelf in stand houdt en waarbij de grote
grazers worden gebruikt om het gras kort te houden.
Dat is prettig voor sommige soorten, zoals ganzen,
maar niet voor een groot aantal andere soorten broedvogels. Dat kun je van tevoren inschatten.’
Is het erg?
‘Het hangt van je keuze af, wat je wilt beschermen. Als
je een natuurpark wilt met veel grote grazers, is dit een
van de consequenties.’
Kun je het voorkomen?
‘Je kunt er wat aan doen als je dat wilt. Door het aantal
grote grazers terug te brengen bijvoorbeeld, of gebieden minder toegankelijk maken voor grote grazers. Dat
is gunstig voor deze broedvogels. Ze doen het beter in
delen van de Oostvaardersplassen die open zijn voor
het publiek en waar minders grote grazers komen,
want bezoekers eten geen vegetatie, vertrappen geen
nesten en zorgen maar voor een beetje verstoring.’
Dit is maakbare natuur, toch?
‘In Nederland kunnen we dat heel goed: natuurgebieden geschikt maken voor bepaalde doelsoorten via gericht beheer.’ $6

67(//,1*
‘If the Dutch have nothing to complain
about, they will complain about that’
9DQJH]LQQHQGLHFRQVHTXHQWHUDDQWDIHOHWHQKHEEHQGHJH]LQVOHGHQHHQODJHUH%0,

Dryas de Ronde, promoveerde op 8 november in
Wageningen
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Heel ingewikkeld lijkt het niet te
zijn. Gewoon heel veel kleine, decentrale energievreters vervangen
door één centrale, goed ontworpen
faciliteit. Dat kan behoorlijk lucratief zijn, zo weten ze inmiddels bij
PSG, want het nieuwe vrieseiland
Radix Polaris levert jaarlijks zo’n
twee ton aan energiebesparing op.
Tijs Breukink kwam de nieuwe
koelruimte op 5 november ofﬁcieel
openen.
Vriezers zijn nodig bij plantwetenschappen, omdat onderzoekers
voortdurend werken met DNA,
plasmides, eiwitten en andere stoffen, die op -80 graden Celsius gehouden moeten worden. Tot voor
kort had de afdeling daarvoor honderd verschillende vriezers, verspreid door het gebouw. De vriezers produceerden warmte als bijproduct, waardoor ze nóg harder
moesten werken om het materiaal
koud te houden. Dat vrat energie.
Vandaar het idee van een vrieseiland, een serie vriezers in een
aparte koelcel, waarbij de warmte
die de vriezers produceren direct
worden afgevoerd en hergebruikt
voor de verwarming van kantoorruimte. Dat moesten de initiatief-

nemers, Arjo Meijering en Sjaak
van Brugge, helemaal zelf uitdokteren, want er bestond nog geen
voorbeeld bij onderzoeksinstellingen. Samen met het Van den Berg
Koeltechniek hebben ze Radix Polaris ontworpen. ‘Dit is innovatie
die op de werkvloer is ontstaan’,
stelde Tijs Breukink. ‘Het gaat om
het slim combineren van bestaande toepassingen.’
6725,1*
Het vrieseiland vervangt 34 oude

vriezers, waarmee al twee ton per
jaar wordt bespaard op de energiekosten. Bovendien verhoogt Polaris de bedrijfszekerheid. In het verleden viel er nog wel eens een vrieskist uit. Zo’n storing moest dan
binnen 4 uur worden opgemerkt en
verholpen, anders kon het plantmateriaal worden weggegooid. Het
vrieseiland is veel beter geïsoleerd
en komt pas na vijf dagen boven de
kritieke temperatuur. Bovendien
bevat het sensoren die een storing
onmiddellijk doorgeven.

PSG heeft de smaak nu te pakken en wil nog enkele kleinere versies van Polaris bouwen om de resterende vriezers te vervangen. Ton
van Scheppingen, directeur Bedrijfsvoering bij PSG, heeft ambitieuze doelstellingen op het gebied
van energiebesparing. Hij wil dat
het gas- en elektriciteitsverbruik
bij de kenniseenheid in 2018 is gehalveerd. Dan zijn er nog meer
duurzame innovaties nodig, ook in
de kassen achter Radix. $6
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Het vaak urenlange transport van
de boerderij naar de slager is geen
feest voor varkens. Marien Gerritzen van Livestock Research controleerde het welzijn van varkens tijdens hun transport in Duitsland,
van de Deense grens naar Berlijn.
Een rit van 550 kilometer en zo’n
acht uur, waarin de onderzoeker
de lichaamstemperatuur, de hart-

slag, bloedwaarden en gedrag van
de varkens in de peiling hield. De
helft van de varkens was behuisd
volgens de EU-norm: twee varkens
op een vierkante meter. De andere
helft zat minder krap, met iets
meer dan anderhalf varken per
vierkante meter.
Gerritzen constateerde dat de
varkens met meer ruimte eerder
gingen liggen in de vrachtwagen.
‘In de eerste uren van het transport
staan de varkens, ze vinden het
spannend. Bij een lage belading
gaan ze na 3 uur liggen, bij een ho-

ge belading pas na 4 uur, als de
vrachtwagen stilstaat tijdens de
pauze. Ik denk dat ze bij hoge belading wel willen liggen, maar dat
het niet gaat, omdat het te vol is.
Dat is een teken van verminderd
welzijn.’
./,0$$7%(+((56,1*66<67(0(1
Maar een belangrijker welzijnsissue vond Gerritzen bij beide
groepen varkens, tijdens de pauze
na 4 uur rijden. Dan gaat de chauffeur lunchen en staan de varkens
op de parkeerplaats, zonder me-

chanische ventilatie. ‘Dan gaat de
temperatuur in de wagen en de
hartslag van de varkens snel omhoog.’ Daarom denkt Gerritzen dat
er klimaatbeheersingssystemen
moeten komen voor de varkenswagens. ‘Transportbedrijven kunnen
kiezen voor zo’n klimaatsysteem
als ze zich als welzijnsvriendelijke
transporteurs willen afﬁcheren.’
Gerritzen deed zijn onderzoek voor
het ministerie van Economische
Zaken en publiceerde het deze
maand in het wetenschappelijke
tijdschrift Animal. $6
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Alterra presenteerde onlangs aanwijzingen dat hommels
aardappels beschermen tegen de phytophtera-schimmel.
Een groep plantenwetenschappers vindt het bewijs echter
te mager voor zulke claims.

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

è+RPPHOKHOSWDDUGDSSHOERHUé Trouw, 20 september),
è+RPPHOEHVFKHUPWSLHSHUé Resource, 10 oktober),
è+RPPHOEHVFKHUPWWHJHQSK\WRSKWKRUDé Boerderij
Vandaag, 18 oktober). Albert Corporaal en Anton StorWHOGHUWLPPHUHQŋLQNDDQGHZHJPHWKXQèRQGHU]RHNé
naar het eﬀect van hommels op de resistentie van aardappelgewassen tegen de door Phytophthora infestans
veroorzaakte ziekte.
'HèSURHIéRS]HWOHHUWGDWGHFRQWUROHKHWYHOGMHELOGW
star zonder kooi, amper aantasting liet zien. Er waren
dus geen rotte knollen en het leverde 13,6 kilogram
bessen op. Mét kooi en hommels was er ook amper aantasting, één plant met rotte knollen en 14,2 kilogram
bessen. Een kooi zonder hommels deed het juist slecht.
+HWYHOGZDVJURWHQGHHOVDIJHVWRUYHQHUZDUHQVOHFKWV
2,2 kilogram bessen en 14 procent rotte aardappelen.
De aanwezigheid van hommels zorgde ook voor minder
overlast van ritnaalden, de larve van de kniptor. Bewijs
genoeg dus om op de trom te gaan roﬀelen.
Dit soort publicaties is echter Wageningen onwaardig.
Plantkundig onderzoek gebaseerd op veldexperimenten
dient statistisch verantwoord, in meervoud, over minimaal twee jaar uitgevoerd te worden. Dat is nodig om
überhaupt voor wetenschappelijke publicatie in aanmerking komen en dus bewezen te zijn geacht. Door
met dit soort borrelpraat mogelijk valse verwachtingen
te wekken voor een oplossing van deze ziekte bewijzen
deze Alterra-werknemers zichzelf, Wageningen, de (biologische) landbouwwetenschap en de aardappeltelers
een slechte dienst.
)UDQFLQH*RYHUV$QWRQ+DYHUNRUW*HHUW.HVVHO+XXE
6FKHSHUVHQ5LFKDUG9LVVHU3ODQW6FLHQFHV*URXS
:DJHQLQJHQ85
Reactie Corporaal en Stortelder: Ons experiment is een
eenvoudige eerste verkenning, opgezet naar aanleiding
van waarnemingen bij kievitsbloemen. We vroegen ons
af of de bescherming tegen schimmels
ook bij aardappels zou werken. Dat we
duidelijke verschillen vonden, is een aanwijzing dat we iets waardevols op het
spoor zijn. We weten natuurlijk zelf ook
wel dat de proef niet breed en volgens de
statistische vereisten is uitgevoerd. Daarom spraken we op 24 oktober constructief

met phytopththora-deskundige en medeondertekenaar
+XXE6FKHSHUVRYHUKHWJH]DPHQOLMNRS]HWWHQYDQSURH
ven. Bovendien overlegden we op 28 oktober met de
DDUGDSSHOGHVNXQGLJHQ3DXO6WUXLNHQ(GLWK/DPPHUWV
van Bueren en plantenecoloog Frank Berendse over de
zelfde vraag. Dat de proef zorgde voor veel publiciteit
komt doordat veel mensen – wetenschappers en gewone burgers – enthousiast reageren op onze verkenning.
Op de toon van het ingezonden stuk zullen we maar niet
in gaan. Ieder zijn stijl.

),(76(19(598,/(11((0'($872
Om ‘vervuiling’ tegen te gaan zijn vouwﬁetsen sinds kort
verboden in sommige WUR-gebouwen. Volgens Joop
Spijker jaagt deze maatregel mensen de auto in.
Al meer dan tien jaar gebruik ik de combinatie van trein
en vouwﬁets voor veel van mijn werkreizen. Dat is eﬃciënt: Onderweg werk ik in de trein en in Nederland reis
je bij veel stations in korte tijd naar de plaats van
afspraak. Ik meende altijd dat ik zo mijn steentje bijdroeg aan de duurzaamheidsdoelstellingen van onze
organisatie maar hier heb ik me stevig in vergist.
Sinds korte tijd geldt er namelijk een ﬁetsverbod in de
JHERXZHQZDDULNZHUN+HWDUJXPHQWKLHUYRRULVGDW
YRXZŊHWVHQGHJHERXZHQèYHUYXLOHQé(HQYUHHPGDUJX
ment aangezien ik mijn ﬁets ingeklapt en op zijn rolwieltjes verplaats. Deze wieltjes komen buiten niet in
aanraking met de grond en zijn dus schoner dan mijn
voetzolen of de wieltjes van rolkoﬀers.
Dit verbod betekent dat ik de ﬁets buiten in de stalling
moet neerzetten wat hem een makkelijke prooi voor
dieven maakt. Ik kan de ﬁets ook vastleggen met een
zware ketting, maar die moet ik vervolgens meenemen
in mijn rugzakje gevuld met laptop en paperassen. Een
andere onpraktische oplossing is de ﬁetskelder die
twee gebouwen verderop ligt. Volgens de regels mag ik
de ﬁets wel opvouwen en in een afgesloten ﬁetstas
meenemen het gebouw in. Nu weegt de ﬁets circa tien
kilo en dat kan mijn rug niet aan. De bedrijfsarts die
voor mijn gezondheid het ﬁetsen aanraadde, zou ik dan
weer snel met een bezoek moeten vereren.
Dit alles leidt ertoe dat ik nu sneller voor
de auto kies. Dat kost me tijd aangezien ik
onderweg niet kan werken én het is minder goed voor mijn gezondheid. Maar
gelukkig leidt het wel tot minder vervuiling.
-RRS6SLMNHU6HQLRURQGHU]RHNHU$OWHUUD
:DJHQLQJHQ85
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Het verhaal van een vierkante kilometer

Ode aan het gewone
Wat heeft een doorsnee vierkante kilometer Nederlands platteland
ons te vertellen? Zeg Zeeland. Wat is het verhaal van het Zeeuwse
dorpje Dreischor? Bewoners en Wageningse wetenschappers nemen
samen de handschoen op om dat verhaal te vertellen.
tekst: Roelof Kleis / foto’s: Wim van der Ende en (rechts) Dirk-Jan Gjeltema

S

tel je vliegt business class met de KLM naar
verre oorden en je bestelt een wit wijntje. De
wijn die je dan krijgt is van eigen bodem. Van
wijnhoeve De Kleine Schorre uit het Zeeuwse
dorpje Dreischor. Wijnbouw op het platte
Zeeuwse land? Daar zit een verhaal achter. Op
weg naar dat verhaal bel ik Reissenaar Leo Schoof. Een
inwoner uit Dreischor heet een Reissenaar. Schoof is als
vrijwilliger werkzaam bij het plaatselijke streekmuseum
en het archief van de gemeente Schouwen-Duiveland. Of
hij me kan ontvangen? Ja, maar nu even niet. Hij zit op het

De druivenoogst zal naar verwachting zo’n zeventigduizend ﬂessen wijn opleveren.

politiebureau. Niet omdat hij iets op zijn kerfstok heeft.
Leo Schoof staat DNA af voor een project om onbekende
slachtoffers van de watersnoodramp van 1953 alsnog te
identiﬁceren. Nog een verhaal. In Zeeland is ‘53 nooit ver
weg. Joop Schaminee, hoogleraar plantenecologie, houdt
van dit soort verhalen. Sterker nog, dit is precies waar zijn
jongste project om draait. Om Dreischor dus. Om het
landschap, de mensen die er wonen en de verbondenheid
van beide met elkaar en de buitenwereld. ‘Venster op de
Wereld’ heet het en hij noemt het zelf ‘misschien wel het
allerleukste project dat ik ooit heb aangepakt’: ‘We nemen
een stukje platteland van een vierkante kilometer en vertellen het verhaal van die vierkante kilometer. Indringende verhalen over de levens van bewoners naast de verhalen van de wetenschap over dit gebied. Die werelden
van bewoners en wetenschappers brengen we samen, met
het uiteindelijke doel verbondenheid zichtbaar te maken.
Verbondenheid binnen die kilometer, maar ook met de
buitenwereld. Door die kilometer wil ik de betekenis van
een willekeurig gekozen stukje platteland benadrukken
en dus van ieder stukje platteland.’
Meer dan dertig mensen van allerlei pluimage werken
samen aan de kilometer van Dreischor. Hun project moet
volgend jaar uitmonden in een boek, maar nu al is er
zoveel aandacht onder mediamakers en kunstenaars dat
een aanzienlijke spin-off verwacht wordt. Zo komen er
een documentaire, een radioserie, een reeks van artikelen
in de Provinciale Zeeuwse Courant, een website en een
kunstwerk geïnspireerd op het project.
MOOISTE RINGDORP VAN ZEELAND
Het idee voor de kilometer is geënt op het boek Pig 05049
van Christien Meindertsma. Schaminee: ‘Zij laat zien wat
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Uitzicht vanaf de kerktoren van Dreischor. Rechts ligt de kilometer van Schaninée.

er na slachting gebeurt met een varken. De delen gaan de
hele wereld over. Naast vlees worden er munitie, remschijven, hartkleppen en tal van andere producten van
gemaakt. Bezopen, maar ook fascinerend. Onze voorlichter Bert Jansen kwam met het idee: dat kan ook met een
stukje landschap. Dat heeft ook verbindingen met de hele
wereld.’ Het concept voor een vierkante kilometer lag er
vervolgens heel snel. En het werd dus het Zeeuwse Dreischor, door Schaminée en collega en medeprojectleider
Anton Stortelder geprikt op weg naar een lezing in Terneuzen. Is Dreischor een stukje willekeurig Nederland? Nou
nee, zo doorsnee is Dreischor nou ook weer niet. Het dorp
afﬁcheert zich niet voor niks als het mooiste ringdorp van
Zeeland. Die term slaat op de vorm van de bebouwing
rondom de Adrianuskerk, het stralende middelpunt van
Dreischor. Het Venster beslaat het zuidelijke deel van het
dorp en het aangrenzende akkerland. De rand van het
dorp zit er natuurlijk in, de molen Aeolus, museum Goemanszorg, het kerkhof, het vroegere haventje Beldert. En
dus ook, aan de Zuiddijk, wijnhoeve De Kleine Schorre.
In 2001 plantte spruitenboer Krijn-Jan van de Velde de
eerste wijnranken op zijn bedrijf, in een poging om met
het bedrijf een andere en meer rendabeler richting in te
slaan. Zoon Johan van de Velde, die sinds drie jaar eigenaar is van de hoeve, mag zich inmiddels de grootste wijnboer van ons land noemen. De oogst, die nog in volle gang
is, zal naar verwachting zo’n zeventigduizend ﬂessen wijn
opleveren. Niet gek voor iemand die ‘helemaal niks had
met wijn’.
De Kleine Schorre maakt witte wijn. ‘Omdat witte wijn

het best combineert met Zeeuwse producten als vis, mosselen, oesters, kreeft en zilte groente als zeekraal en lamsoor’, legt de wijnboer uit. ‘Van het begin af aan hebben we
ingezet op die combinatie met Zeeland, de mooiste provincie van Nederland.’ Maar die keuze voor wit is ook ingegeven door praktische overwegingen. Voor rode wijn is het
in Zeeland gewoon te koud. De kalkrijke bodem en het klimaat zijn geschikter voor witte wijn. ‘Alles bij elkaar lijkt
het hier een beetje op het Moezelgebied in de omgeving
van Trier’, zegt Van de Velde. De keuze voor de druivenrassen is daarop gebaseerd. Van de Velde verbouwt klassieke
rassen als Pinot Gris, Pinot Blanc, Auxerrois en Rivaner,
een kruising tussen Silvaner en Riesling.
WIJNKONINGIN
Dat wijnbouw het zo goed doet op de Zeeuwse bodem verbaast bodemkundige Rein de Waal (Alterra) niet. De Waal
is een van de Wageningse wetenschappers die meedoen
aan Schaminees project. Hij gaat het bodemverhaal van
Dreischor beschrijven op basis van bestaande kennis uit
archieven. Wageningse kennis vooral. ‘Er zijn zeer gedetailleerde bodemgegevens bekend uit de tijd van het Stiboka, de in Wageningen gevestigde Stichting voor Bodemkartering.’ Ter illustratie pakt hij er een bodemkaart van
Schouwen-Duiveland uit 1947 bij. De kleurige kaart toont
in één oogopslag en in groot detail de geschiedenis van
het gebied. Een geschiedenis van landvorming en overstromingen. Het vroegere eiland Dreischor is moeiteloos
te herkennen aan de bodemsoorten.
Voor De Waal heeft de vierkante kilometer een per-
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Joop Schaminée:
‘Misschien leidt dit
project wel tot een
nieuwe ﬁlosoﬁe van
het landschap’

>>

soonlijk tintje. ‘Mijn voorvaderen hebben in Dreischor
gewoond. Aan de Ring op nummer 35, aan de rand van de
vierkante kilometer. Van 1660-1750 hebben drie generaties daar gewoond. In Bruinisse wonen nog steeds veel De
Waalen.’ Maar dit terzijde, het gaat dus om de bodem en
waarom wijnboer Van de Velde zulke goede zaken doet.

Dat komt dus door de kalk. ‘De kleiige bodem is heel kalkrijk’, legt De Waal uit. ‘Een deel van het bedrijf zit op het
oude eiland. Een ander deel op het Dijkwater, een vroegere zeearm die is ingedamd. Die jonge zeeafzettingen
zijn heel kalkrijk en op dat hoge kalkgehalte doen wijnranken het goed. Daar komt bij dat voor Nederlandse
begrippen het aantal zonuren in Zeeland hoog is.’
Tien hectare druiventeelt omvat De Kleine Schorre
inmiddels. Het bedrijf heeft het dorp verrijkt met een partycentrum, een jaarlijks wijnfeest en een heuse wijnkoningin. De wijnbouw is een beeldbepaler. In zekere zin is
het een waardig opvolger van de vroegere vlasteelt van
Dreischor. Tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw was
Dreischor een echt vlasdorp. De jaarlijkse Vlasdag in
augustus herinnert nog aan die tijd. Evenals de tientallen
zwartgeteerde houten vlasschuren die het (beschermde)
dorpsbeeld bepalen. En natuurlijk het streekmuseum,
dat voor een belangrijk deel teert op het vlasverleden. En
zo komen we uit bij Leo Schoof, vrijwilliger bij het
museum en het eilandelijk archief, woonachtig in een
voormalige vlasboerderij aan de Bogerdweg op een steenworp afstand van de wijnhoeve. Pensionado Schoof is
import; hij is zes kilometer verderop geboren in Oosterland. Schoof is een wandelende encyclopedie. Geen wonder dat Joop Schaminée zich tot hem heeft gewend voor
info over de vlashuttentut, een plantje dat vroeger algemeen voorkwam in deze streek, maar al sinds lange tijd is
verdwenen (zie kader).
DRIJVENDE KADAVERS
En via Schoof komen we ook uit bij die allesbepalende
gebeurtenis uit de recente geschiedenis van Zeeland: de
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ramp. Leo Schoof was destijds zeven jaar, maar heeft nog
levendige herinneringen aan die gebeurtenis. Vanaf de
zolder van de boerderij zag hij de ene na de andere boerderij in de omgeving bezwijken onder de druk van het
water. ‘Koeien en paarden zwommen wanhopig rond, tot
ze uiteindelijk verdronken. Dat vond ik het meest aangrijpende.’ Hij herinnert zich geen angst of paniek. Wel het
walgelijke beeld van drijvende kadavers. Een buurman
met een bootje bracht het gezin in veiligheid.
Maar niet iedereen had dat geluk. Schoof verloor zijn
oma, tante, oom en nichtje die in Nieuwerkerk woonden.
‘Ze zijn alle vier verdronken. Dat weten we zeker, omdat
mijn huidige buurvrouw hier tegenover het heeft zien
gebeuren. Ze waren op de vlucht voor het water op het dak
van het huis geklommen. Het huis stortte in, het dak dreef
weg en kieperde om. Dat was in de namiddag van zondag
1 februari 1953. De lichamen van mijn oom en tante zijn
gevonden, die van mijn oma en mijn nichtje niet.’
De ramp kostte meer dan 1800 mensen het leven. Een
deel van hen is nooit gevonden of geïdentiﬁceerd. Dreischor telde 38 doden. Maar wie op het kerkhofje in ‘de
kilometer’ gaat kijken, telt veel minder graven. De anderen zijn nooit gevonden. Op Schouwen- Duiveland zijn
volgens Schoof 37 graven van onbekende slachtoffers. Op
basis van DNA-vergelijking wordt op dit moment een
ultieme poging gedaan de doden en hun nabestaanden
recht te doen.
‘De watersnoodramp is tot op de dag van vandaag een
open wond’, zegt Joop Schaminée. ‘In heel Zeeland zijn
wel driehonderd monumentjes als deze op het kerkhof
van Dreischor. Die gaan we in kaart brengen.’ Verhalen als
deze, daar draait het wat hem betreft allemaal om. ‘Verha-

VLASHUTTENTUT
De vlashuttentut (Camelina alyssum) is een
onkruid dat vroeger algemeen voorkwam tussen
het vlas. Het plantje is al
sinds 1931 niet meer
gezien in ons land. Het is
een ondersoort van de
gewone huttentut. Volgens
Leo Schoof komt de naam
huttentut pas sinds 1820

in de boeken voor. De huttentut (ook wel dederzaad)
is een van de oudste cultuurgewassen van ons
land. Al in de ijzertijd
werd het verbouwd. Uit de
zaden wordt olie geperst
die in de voeding en als
lampenolie dienst deed.
De vlashuttentut heeft zich
waarschijnlijk ontwikkeld

als akkerkruid in de vlasteelt. Huttentut en vlas
werden vaak samen verbouwd. De zaden van de
vlashuttentut zijn even
groot als die van vlas. De
olie van de huttentut
wordt als massageolie
gebruikt en werkt heilzaam bij eczeem en psoriasis.

len die aantonen hoe complex de wereld in elkaar zit. Verhalen die aantonen dat er lijntjes bestaan waar je normaal
gesproken helemaal niet bij stilstaat. Ik wil laten zien dat
er verbondenheden zijn die waardevol zijn. Ik wil dat we
leren om beter naar de lokale verhalen te luisteren. Ik wil
het bewustzijn van de mensen ter plekke versterken. Het
bewustzijn dat je voorzichtig moet zijn met allerlei ingrepen in het landschap. Dat je onbewust en onbedoeld veel
kapot kunt maken.’
Eigenlijk is dit hele project een lofrede op het gewone,
realiseert Schaminée zich. ‘Een lofrede op de wereld
dichtbij. Op de natuur dichtbij, op het slootje om de
hoek.’ En het klinkt misschien wat verheven, denkt hij
hardop, ‘maar misschien leidt dit project wel tot een
nieuwe ﬁlosoﬁe van het landschap’.
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ROOM SERVICE
Optreden op zolder, tussen de waslijnen. Het is weer eens
wat anders voor het kleinkunstduo Yentl en De Boer. De
dames vormden een van de tien voorstellingen tijdens
Room Service 2013, waarbij Wageningse studentenkamers
en –zolders veranderen in kleinkunstpodia. Yentl en De
Boer wonnen dit jaar de Wim Sonneveldprijs. Op de zolder
van studentenhuis Over-Engh aan de Churchillweg
trakteerden ze het publiek op een vlotte mix van liedjes en
dialogen, waarbij ze elkaar niet spaarden.
Het evenement, georganiseerd door Studium Generale,
trekt elk jaar honderden bezoekers. Ook nu waren er weer
een hoop studenten en andere geïnteresseerden die van
studentenkamer naar studentenkamer trokken. Zij zagen
optredens van onder andere De gebroeders Fretz, Peter en
Roel en Als de beren komen. LvdN / foto: Sven Menschel
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Een beetje
nieuw werken
Twee jaar na de lancering van het Nieuwe Werken bij Wageningen UR
wordt het concept maar mondjesmaat ingevoerd. Het idee van ﬂexibele
werkplekken zou voor onderzoekers niet erg geschikt zijn. Hoewel: ‘Veel
mensen doen al aan het Nieuwe Werken, zonder dat ze het door hebben.’
tekst: Albert Sikkema / foto: Rob Goossens

S

imone van Klaveren en Annet de Haas van het
Facilitair Bedrijf (FB) adviseren Wageningen UR
over het Nieuwe Werken. Ze zijn bovendien ervaringsdeskundigen – sinds twee jaar beschikken ze in Actio niet meer over een eigen werkplek en kamer. Elke ochtend pakken ze hun portable
computer uit en zoeken een werkplek op zaal. Al zouden
ze dat zelf anders formuleren. ‘We komen binnen en
zoeken een plek die het beste past bij wat we gaan doen’,
zegt Van Klaveren. ‘Moet ik een stuk schrijven? Dan ga ik
in de focusruimte zitten. Voor overleg bespreek ik een vergaderkamer of zoek ik een zitje. Voor elke taak zijn er speciﬁeke werkplekken in Actio.’ Ze zouden niet meer anders
willen.
Maar dat geldt niet voor iedereen. Ondanks de ambitieuze doelstellingen van een paar jaar geleden wordt het
Nieuwe Werken maar mondjesmaat ingevoerd op de
Wageningse campus. Zo krijgen de voedingswetenschappers in het opgeknapte Axis en het nieuwe gebouw Helix
allemaal een eigen werkplek. Daar hechten de onderzoekers aan, zegt Nanne Groot, bouwpastoor van deze nieuwbouw op de campus. ‘We hebben in een werkgroep
besproken wat belangrijk is bij de huisvesting. Daar kwam
uit dat we het onderlinge contact tussen de medewerkers
willen versterken, maar tegelijkertijd moeten ze hun hoge
wetenschappelijke productie blijven leveren.’ Op zaal zouden ze teveel last van elkaar hebben, was de inschatting.
‘Belangrijk zijn de telefoongesprekken, die kunnen
behoorlijk aﬂeiden’, zegt Groot. ‘Onze medewerkers bellen best veel met klanten en studenten. We wilden dus

werkplekken creëren waar mensen rustig kunnen werken
en bellen.’
Van Klaveren en De Haas kennen de argumenten om
niet voor het Nieuwe Werken te kiezen. ‘Er zijn altijd zorgen’, zegt De Haas. ‘Mensen kunnen zich niet concentreren in een rumoerige gemeenschappelijke ruimte, zonder
kamer zijn ze onvindbaar voor de studenten, ze hebben
een vaste kast nodig voor hun boeken en ze moeten geregeld even snel overleggen op hun kamer. Heel vaak zijn
dat soort bezwaren wel te pareren, maar alleen als je de
mensen vanaf het begin laat meebeslissen over de indeling van de ruimte. Het Nieuwe Werken alleen van bovenaf
opleggen werkt niet, mensen willen betrokken worden.’
LIGHTVERSIE
Hoewel het Nieuwe Werken in zijn meest zuivere vorm
dus maar op enkele plekken op de campus te vinden is,
zijn er wel steeds mee afdelingen die voor afgezwakte varianten kiezen. Zo kiezen de voedingsgroepen wel voor het
gezamenlijk gebruik van laboratoriumruimten, zodat
meerdere groepen moeten intekenen voor dezelfde
ruimte. Daarmee besparen ze veel dure onderzoeksruimte. Bovendien zitten de voedings-aio’s op zaaltjes
met zes tot acht werkplekken, terwijl de docenten met z’n
tweeën of vieren een kamer delen.
De Social Sciences Group gaat nog een stap verder voor
haar consultancy-poot, het Centre for Development Innovation. Die is verhuisd van Hof van Wageningen naar de
vierde verdieping van Radix. Daardoor hebben de ruim
vijftig consultants geen vaste werkplek meer. Ze moeten
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Het nieuwe werken in Actio.

elke dag hun portable computers uitpakken en een van de
veertig ﬂexbureaus in de open ruimte kiezen. Daarnaast
heeft die groep de beschikking over een handvol vergaderkamers en break-out rooms, om te vergaderen, te skypen
en in stilte te werken. De vijfentwintig CDI-medewerkers
met een ondersteunende functie hebben echter wel een
eigen kamer en plek. Een soort lightversie van het Nieuwe
Werken, waarbij het type werk bepalend is voor een vaste
of losse werkplek.
Het CDI heeft niet doelbewust gekozen voor het
Nieuwe Werken, zegt directeur Co Verdaas. Hij wilde
graag naar de campus – ‘Hier lopen we eerder mensen
tegen het lijf die voor ons netwerk belangrijk zijn’. En

‘We moeten er iets van gaan maken.
Problemen moeten we oplossen,
gemopper is voor in het café’
kreeg toen als enige betaalbare optie een ruimte in Radix
aangeboden met weinig vaste kamers. Maar Verdaas
maalt daar niet om. ‘Ik verheug me er op en ik ga zelf ook
in de open ruimte zitten. Dit is onze plek nu, we moeten er
iets van gaan maken. Problemen moeten we oplossen,
gemopper is voor in het café.’
KOSTENBESPARING
Een brede invoering van het Nieuwe Werken ligt niet in
het verschiet. De ict-afdeling van het Facilitair Bedrijf gaat
het doen na hun verhuizing en waarschijnlijk kiezen ook

enkele leerstoelgroepen van ASG voor dit concept. Maar
dan is de koek wel op – er komt geen nieuwbouw meer op
de campus die volledig is ingericht op het Nieuwe Werken. In plaats daarvan mikken Van Klaveren en De Haas
nu op invoering ervan door aanpassing van bestaande
gebouwen. En daarbij zijn de hoge vierkante-meterprijzen
op de campus en de roep om efﬁciënt ruimtegebruik
belangrijke argumenten. Zo kijkt een werkgroep nu naar
de Leeuwenborch. Door de studentengroei barst dit
gebouw uit zijn voegen. Uitbreiding is geen optie. Wellicht
kan een ‘open en transparante werkomgeving’ met minder vaste werkplekken hier uitkomst bieden. ‘Met het
Nieuwe Werken kun je meer mensen op minder vierkante
meters kwijt, dat is een hard gegeven’, zegt Van Klaveren.
‘In de oude situatie heeft iedereen een groot bureau en
een zitje. Dat kan anders.’
Over twintig jaar neemt iedereen zijn eigen device mee
naar het werk en zitten veel medewerkers overal en nergens, denkt De Haas. Die situatie is nu al zichtbaar. ‘Ik heb
geen vaste werkplek’, zegt Hans Bothe, communicatiechef van ASG en Imares die op en neer reist tussen Lelystad, Den Helder, IJmuiden en Wageningen. Steeds minder mensen zijn gebonden aan een vaste werkplek. Zo
gaat ASG ﬂexplekken creëren voor medewerkers die zowel
in Lelystad als Wageningen werken. Bothe: ‘Ondertussen
nemen de plekken toe waar je kunt inloggen, telefonisch
kunt vergaderen en videoconferencing kunt doen. Veel
mensen doen al aan het Nieuwe Werken, zonder dat ze het
door hebben.’
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‘Geen groter compliment
dan saaiheid’
Terwijl de studentaantallen groeien, nieuwe huisvesters vaste voet aan
de grond krijgen en de relatie met de universiteit bekoelde, probeert
de nieuwe directeur van studentenhuisvester Idealis haar organisatie
klaar te stomen voor de toekomst. ‘We zijn een degelijke club.’
tekst: Linda van der Nat / foto: Sven Menschel

S

ylvie Deenen studeerde Bedrijfswetenschappen
in Nijmegen en werkte onder meer voor Ikea en
een Nijmeegse woningcorporatie. Als directeur
van studentenhuisvester Idealis volgt ze Hans
van Medenbach op die eerder dit jaar na een slepende juridische procedure zijn ontslag kreeg. Een van de
achtergronden: de verslechterde relatie tussen Idealis en
universiteit.
U zit nog maar een paar weken op uw nieuwe plek maar u
heeft uw eerste teleurstelling al moeten verwerken: de
universiteit gunde de bouw van het nieuwe studentencomplex Wageningen Campus Plaza aan een ander. Hoe
voelt dat?
‘Dat is zuur ja. We waren heel tevreden over het plan
dat we hadden ingediend. Het is een prachtlocatie, in het
hart van de campus, dus het was wel even slikken toen we
het nieuws kregen. We hebben van de universiteit begrepen dat het een close call was. In tegenstelling tot de
berichtgeving in Resource en in De Gelderlander scoorden
wij juist hoger dan onze concurrenten op het vlak van
duurzaamheid. Daar hadden we ook veel tijd en energie
ingestoken omdat dat voor ons belangrijk is. Helaas
scoorde DUWO beter op de short stay-faciliteiten en op
invulling van het gedeelte met winkels en dienstverlenende bedrijven. Daar kun je over gaan zitten kniezen,
maar liever kijk ik naar de toekomst. Hoe kunnen we het
de volgende keer beter doen?’
De laatste jaren boterde het niet zo tussen universiteit en
Idealis. Idealis vertraagde de bouw van tijdelijke units
aan de Haarweg, de universiteit ging nadrukkelijk op

zoek naar andere ontwikkelaars voor Campus Plaza. De
slechte verhoudingen tussen de universiteit en Idealis
waren uiteindelijk de reden dat uw voorganger, Hans van
Medenbach, het veld moest ruimen. Bent u nu bezig met
een charme-offensief?
‘Ik doe in elk geval mijn uiterste best om het vertrouwen weer te herstellen. Universiteit en Idealis hebben een
gezamenlijk belang, namelijk goede studentenhuisvesting. Maar er zijn ook tegengestelde belangen. De unversiteit wil zo kort mogelijke wachtlijsten. Dat kan echter leiden tot dure leegstand waardoor we minder geld
beschikbaar hebben om te investeren. In mijn ogen kun je
het best niet eens zijn met elkaar, maar je moet wel proberen om er samen uit te komen. Dat is in het verleden niet
altijd gebeurd. Ik weet dat veel mensen bij Idealis daar
een naar gevoel aan hebben overgehouden. Ik heb inmiddels gesproken met Martin Kropff en Tijs Breukink en de
positieve lijn zit er weer in. De groeiprognose van studentenaantallen blijft positief en voor buitenlandse studenten móet er een woning zijn als ze hier aankomen. Daar
willen we ons de komende tijd samen hard voor maken en
ik heb er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken.’
Het een en ander heeft er wel voor gezorgd dat Idealis
niet langer het monopolie heeft als studentenhuisvester.
Nu krijgen we DUWO op de campus en zit STW in het oude
bestuurscentrum op Duivendaal. Maken die nieuwe
huisvesters u zenuwachtig?
‘Het is logisch dat er meer aanbieders komen, want de
markt voor studentenwoningen blijft groeien. Je moet
nooit bang zijn voor concurrentie, daar kun je juist van
leren. Concurrentie maakt je scherper, je gaat kritischer
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‘IK ZOU HET LIEFST OP BINNENVELD WONEN’
‘Wageningen is niet zo’n grote stad, dat maakt het heel overzichtelijk.
Qua sfeer doet het me erg aan Nijmegen denken, waar ik zelf heb
gestudeerd en gewerkt. Het aanbod van woonruimte voor studenten is
divers; Idealis heeft veel verschillende complexen, van de sterﬂats tot

kijken naar je eigen plannen. Idealis zal nog lang marktleider zijn in Wageningen, maar we kunnen er niet langer
automatisch vanuit gaan dat we de opdracht krijgen. Het
komende jaar gaan we daarom onze missie en visie herij-

‘In mijn ogen kun je het best oneens
zijn met elkaar, maar je moet wel
proberen om er samen uit te komen’
ken. Wie zijn we? Waarin willen we ons onderscheiden?
Idealis heeft het goed voor elkaar, we zijn een degelijke
club. Dat klinkt misschien saai, maar in corporatieland
kun je je geen beter compliment wensen. Dat betekent
echter niet dat we op onze lauweren kunnen rusten. Je
hebt als organisatie altijd een nieuwe uitdaging nodig.’
Zou het een uitdaging voor jullie zijn om, net als de
nieuwe huisvesters in Wageningen, ook in te zetten op
tijdelijke huisvesting?
‘Tot nu toe heeft Idealis zich gefocust op permanente

aan Droevendaal. Zelf zou ik het liefste op Binnenveld wonen. Ik ben
niet zo van de ﬂats, dat is mij te benauwd. Ik moet naar buiten kunnen.
Op Binnenveld heb je vijf huisgenoten, een gezamenlijke ruimte en in
de zomer kun je heerlijk buiten zitten. Ja, daar zie ik mezelf wel zitten.’

huisvesting. Maar we zijn ook toe aan een volgende stap.
Laatst zijn we bij de opening van Duivendaal geweest.
Hartstikke mooi hoe ze dat voor vijf jaar hebben weten in
te richten als studentencomplex. De keukens zijn eenvoudig, heel anders dan bijvoorbeeld Rijnveste bij ons, maar
ze zijn wel efﬁciënt. En studenten vinden het prima. Tijdelijke huisvesting is heel wat anders dan permanente huisvesting; je moet slimmer en creatiever kijken naar een
pand. We hebben gekeken hoe ze dat in Duivendaal hebben gedaan en vroegen ons of wij dat ook zouden kunnen.’
En wat kwam daar uit?
‘We gaan daar nu concreet mee aan de slag. De universiteit heeft ons gevraagd om een plan in te dienen voor het
Computechnion op De Dreijen. We zijn niet thuis in tijdelijke huisvesting, dus het is een project waar we als organisatie veel van kunnen leren. We gaan zeker kijken of het
wat voor ons is, maar het is nog niet zeker dat we ook daadwerkelijk een plan indienen. Ik merk in ieder geval wel dat
het iedereen energie geeft om met nieuwe dingen bezig te
zijn.’
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LIVESTOCK RESEARCH
NAAR WAGENINGEN?
Er zijn vergevorderde plannen om Livestock Research te verhuizen van
Lelystad naar Wageningen. De directie van de Animal Sciences Group
wil de dierwetenschappers van DLO en universiteit in Wageningen
samenbrengen. Het Centraal Veterinair Instituut blijft in Lelystad. Wat
vinden medewerkers ervan?
tekst: Joris Tielens / foto: Fred van Welie

Jessica Cornelissen

Marleen Plomp

Onderzoeker en lid OR, werkt in Lelystad
‘Ik zie zeker een meerwaarde van verhuizen naar Wageningen. Daar zitten
de klanten en de connecties met collega’s, hier in Lelystad gebeurt niet zoveel. En het valt toe te juichen dat we het
huidige pand aan de Edelhertweg verlaten. Het voldoet
niet aan de moderne eisen van een kennisinstelling, waarin het gaat om samenwerking. Een groot deel van het gebouw staat al leeg, doordat er al mensen naar Wageningen vertrokken zijn. Het is voor medewerkers natuurlijk
wel een hele verandering. Wie nu op de ﬁets naar zijn werk
gaat, moet straks ruim twee uur reizen. De extra reistijd en
reiskosten van deze groep medewerkers zijn onderwerp
van discussie tussen de directie en OR. Ik hoor van mensen om me heen dat ze best begrip hebben voor een verhuizing, maar sommigen vinden het wel vervelend.’

Onderzoeker Livestock Research, werkt
in Lelystad
‘Ik ben in 1989 bewust naar Lelystad
verhuisd toen ik hier ging werken. Ik
vond het destijds vreselijk om hier te
gaan wonen, maar ik deed het omdat ik
er helemaal niet van hou om elke dag in de auto te zitten.
Inmiddels is mijn gezin gesetteld in Lelystad en hebben
we het hier prima naar onze zin. Als ik straks in Wageningen ga werken, moet ik elke dag vijf kwartier in de auto
heen en ook weer terug.
Voor de organisatie zie ik wel het voordeel van verhuizen.
Voor de buitenwereld ben je herkenbaarder. En het maakt
samenwerking met collega’s in Wageningen makkelijker.
Maar ik moet zeggen dat ik al veel samenwerk met hen, en
dat gaat prima. Bovendien geeft het bij elkaar zetten van
mensen geen garantie op samenwerking. Daar is meer
voor nodig. Hoe dan ook: Het leeft erg in de organisatie,
het is een ﬂinke belasting voor de mensen. Ik ben wel
bang dat de lusten van deze verhuizing vooral bij de organisatie komen te liggen, en de lasten ervan bij het personeel.’

Jos Huis in ’t Veld
Projectmedewerker, werkt in Wageningen
‘Er werken dagelijks al ongeveer dertig
mensen van Livestock Research in Wageningen, hier in het Tritongebouw op
de campus. De groep waarin ik werk
hoort bij het luchtlaboratorium en we
doen onder andere onderzoek op het gebied van milieu en
emissies. Voor ons zal er dus niet veel veranderen als
Livestock Research naar Wageningen verhuist. Persoonlijk denk ik dat het goed is als de verhuizing doorgaat, dan
kunnen wij makkelijker samenwerken met collega’s en zit
je als eenheid bij elkaar. Maar ik kan me ook goed voorstellen dat collega’s, die zijn gesetteld in de polder, niet
zitten te wachten op een verhuizing.’

Aura Widjaja
Laborant, werkt deels in Lelystad en
deels in Wageningen
‘Ik woon in Almere, dus ik reis al op en
neer, maar naar Wageningen is het wel
een stuk verder. Ik vind die reis wel een
opgave, er zijn vaak ﬁles en lichamelijk
is het slopend. Verhuizen is geen optie voor mij, want in
Almere heb ik mijn hele sociale leven zitten.´
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Het complex van Livestock Research in Lelystad.

Babs Sedoeboen
Secretaresse, werkt in Lelystad.
‘Ik woon in het midden van het land, bij
Apeldoorn. Dus ik reis nu al een uur
heen en een uur terug, voor mij maakt
het niet zo veel verschil als we gaan verhuizen. Ik heb al een eerdere verhuizing
meegemaakt, van Beekbergen naar Lelystad. Dat was niet
bepaald leuk. Voor de collega’s die nu in Lelystad wonen,
denk ik dat het lastiger is. Eén ding is zeker, de verhuizing
houd je niet tegen. Dus laten wij hopen op een goede regeling, vooral voor de reiskosten.’

Aart Lammers
Onderzoeker bij de leerstoelgroep, werkt
in Wageningen
‘Vanuit onze groep is er vrij veel contact
en samenwerking met Lelystad. Voor
ons bij de universiteit zou het goed zijn
als de collega’s uit Lelystad in Wagenin-

gen gaan werken. Je komt toch makkelijker tot samenwerking als je elkaar ook tegen komt bij de kofﬁeautomaat.
Vanuit onze leerstoelgroep wordt er veel gewerkt met Lelystad via mail en teleconferentie. Maar er reizen wel elke
week een paar mensen op en neer, en dat is toch anderhalf
uur heen, en anderhalf uur terug. Dat kost veel tijd en
geld. Het ligt ook voor de hand om activiteiten op het gebied van dierwetenschap te concentreren in een plaats.
Dat is duidelijker voor de buitenwereld.’

Piet van Wikselaar
Onderzoeker, werkt in Lelystad
‘Groot nadeel voor mij is dat ik meer
moet gaan reizen. Ik woon in Lelystad
en heb een eigen huis en dat verkopen
gaat niet zo makkelijk denk ik. Positief
van naar Wageningen verhuizen is dat
we meer kunnen gaan samenwerken met collega’s in Wageningen. Ik hoop wel dat de OR in gesprek met de directie tot een goede compensatie komt van de reiskosten.’
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MOGELIJK TWEEDE SPORTHAL OP CAMPUS
Er komt wellicht redding voor het
uit zijn voegen barstende sportcomplex De Bongerd. Binnen de
universiteit wordt momenteel
gekeken of het haalbaar is om
een tweede sporthal te bouwen
op de campus.
De nieuwe hal zou een multifunctionele ruimte worden. Volgens betrokkenen maken de groeicijfers
van de universiteit duidelijk dat er
de komende jaren een gebrek is
aan tentamenruimte. Bovendien
zijn de studentensportverenigingen de laatste jaren ook fors ge-

groeid. Een nieuwe sporthal zou
aan beide problemen een einde
kunnen maken. De plannen zitten
nog in de verkennende fase. Zo is
er nog weinig bekend over de kosten van het project, en daarmee de
ﬁnanciële haalbaarheid ervan.
Sportstichting Thymos zou een
eventuele komst van een tweede
sporthal toejuichen. ‘Er is een grote behoefte aan extra ruimte. De afgelopen jaren is het aantal sportkaarthouders alleen maar gegroeid, van ongeveer 900 in 2000
naar waarschijnlijk 1600 dit jaar,’
aldus bestuurslid Arno Dekker. ‘Op

dit moment wordt de grote sporthal elke dag tot twaalf uur ’s nachts
gebruikt omdat er zoveel teams
zijn die willen sporten. De meeste
sportverenigingen hebben een
wachtlijst vanwege het gebrek aan
ruimte. Ook voor de universiteit is
het een probleem, want De Bongerd wordt elke tentamenperiode
al maximaal ingezet.’
KAARTEN VOOR DE BORST
De studentenraad zou ook in z’n
nopjes zijn met een tweede sporthal, aldus raadslid Jaap Löwenthal
(VeSte), maar begrijpt dat het aller-

minst zeker is dat de hal er ook
daadwerkelijk komt. ‘Voor alle
partijen is het duidelijk dat er iets
moet gebeuren. Maar ik kan me
voorstellen dat er een ﬁnancieel
plaatje aan een extra sporthal zit
waar niet iedereen vrolijk van
wordt.’
De raad van bestuur houdt ondertussen de kaarten voor de
borst. ‘Het is ons niet bekend dat
er aan wordt gewerkt,’ aldus
woordvoerder Simon Vink. ‘Maar
als betrokkenen met een heldere
analyse komen kan daar uiteraard
over gepraat worden.’ LvdN/RA

Oude Ceresﬁlms naar Gelders Archief Boeken ruilen
Lees je graag maar heb je alle
boeken in je kast al gelezen en
geen geld voor nieuwe? Niet
getreurd.

WSV Ceres heeft 117 historische ﬁlms aan het Gelders
Archief in Arnhem gegeven. Tussen 1936 en 1988 ﬁlmden
leden van de FiFo, de Film-en Fotocommissie, belangrijke
evenementen van de vereniging, zoals lustra, roeiwedstrijden en activiteiten tijdens bevrijdings- en herdenkingsfeesten in Wageningen. Ook zijn er beelden van
koningin Juliana en prins Bernhard.
Ceres werd opgericht in 1878 en is daarmee de oudste
studentenvereniging van Wageningen. In 1935 bezocht de
eerste zogeheten ‘FiFonaris’ met een camera de Sociëteit.

Vanaf dat jaar ﬁlmden de leden van de FiFo het wel en wee
van de vereniging. De oudste ﬁlm uit 1936 gaat over het
bijeenbrengen van geld voor een ﬁlmprojector. De laatste
overgedragen ﬁlm dateert uit 1988.
Een klein team van onder andere alumni ging op zoek naar
de ﬁlms en verloren gewaande spoelen. In totaal werden
117 ﬁlms verzameld. Ceres heeft zelf de ﬁlms laten digitaliseren. De ﬁlms staan over enkele maanden in de internetbeeldbank van het Gelders Archief. LvdN / foto: Ceresleden op de kermis in Wageningen. Datum onbekend.

Vanaf vrijdag 15 november is er in
de Forumbieb een speciale kast ingeruimd voor het Bookswap Point,
waar studenten en medewerkers
hun gelezen boek kunnen omruilen voor een ander exemplaar.
Het Bookswap Point is een initiatief van Elisabeth Sohl, masterstudente Management, economics
& consumer studies. Voor het vak
Empowerment in sustainability
zette zij een persoonlijk duurzaamheidsproject op. ‘Ik lees
graag, maar miste aanbod van ﬁctieboeken in de bibliotheek. Het
leek mij wel duurzaam om gelezen
boeken te ruilen. De mensen van
de Forumbieb waren gelijk enthousiast.’
Elisabeth heeft inmiddels zo’n
zeshonderd boeken in haar ruilcollectie. ‘Van mezelf, maar ook van
vrienden, collega’s, bibliotheekmedewerkers en de papiercontainer bij Emmaus. De universiteit
heeft zo’n vijfhonderd boeken gedoneerd.’ Volgens Elisabeth is het
een allegaartje van boeken geworden, van Renate Dorrestein tot
John Grisham. ‘Echt voor ieder wat
wils.’ LvdN
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Hoogbegaafd

‘ALS EEN LAMPJE DAT HINDERLIJK KNIPPERT’

Hoe kom je erachter dat je anders
bent?
‘Op de basisschool kon ik niet
stoppen met vragen stellen. De le-

FOTO: GUY ACKERMANS

Wat betekent het voor jou om
hoogbegaafd te zijn?
‘Een moeilijke vraag. Ik ben wie
ik ben, ik kan het niet los zien van
mezelf. Bij mij is het toevallig een
keer gemeten, er zijn hier vast veel
meer mensen die het ook hebben.
Ik dacht eerst dat het betekende
dat ik dingen makkelijk onthoud.
Maar makkelijk iets organiseren,
snel verbanden zien en analyseren
hoort er ook bij. Mezelf analyseer
ik ook constant, soms te veel ook.
Zelfs nu tijdens dit interview vraag
ik me af hoe het er op papier uit
komt te zien, en wat mijn vrienden
ervan zullen vinden. En hoe ik zelf
in elkaar zit.’

CREDIT FOTOGRAAF

Hoogbegaafdheid klinkt als een
zegen voor een universiteitsstudent: soepel door de stof heen,
indruk maken op je profs, alleen
maar hoge cijfers… Toch is de
realiteit vaak anders. Studenten
met een bovengemiddelde intelligentie hebben zo hun eigen problemen, vertelt Joanna Harrison
(vierdejaars Bos- en natuurbeheer). ‘Ik wil mijn leergierigheid
weer terugvinden.’

raar zei dan: ‘nog één vraag, dan is
het genoeg’. Een IQ-test in groep 8
leverde een score op van 132, waarmee ik tot de slimste 3 procent van
Nederland hoorde. Dat betekende
overigens niet dat ik gemakkelijk
door mijn opleiding ging. Na drie
jaar op het gymnasium kreeg ik
concentratieproblemen en begon

HOOGBEGAAFDHEID
Mensen met een IQ boven de 130 zijn hoogintelligent. Hoogbegaafdheid betekent dat je daarnaast ook snel en meerlagig kunt denken en
informatie snel kunt verwerken. Maar er kunnen ook nadelen zijn. Zoals overgevoelig zijn voor prikkels, emotionele problemen rationeel op
willen lossen. Of overmatig gefascineerd raken door je eigen gedachten.
Op de universiteit is hoogbegaafdheid juist leuk, vindt studentenpsycholoog Ineke Leenders. ‘Eigenlijk hebben hoogbegaafden op de universiteit de grootste hobbels al hebben overwonnen.’ Daarmee doelt ze
op verveling of juist onderpresteren op school. Wel komt Leenders
soms een hoogbegaafde student tegen die niet gewend is om hard te
werken. ‘Ze missen soms de studievaardigheden om echt aan de bak te
moeten’, aldus Leenders. ‘Dat is geen probleem, want die kun je leren.’
Leenders ziet vooral mogelijkheden. ‘De universiteit zou juist de plek
moeten zijn waar hoogbegaafden lekker los kunnen gaan, dat moet je
faciliteren. Dat is goed voor de universiteit die steeds wil innoveren,
en goed voor de hoogbegaafde die dan echt uitgedaagd wordt.’

ik te twijfelen of ik wel zo slim
was.’
En nu op de universteit?
‘Bij veel colleges heb ik nog altijd moeite om me te concentreren. De helft weet ik al, dus dwaal
ik af. De hele dag heb ik allerlei gedachten, soms is het niet eens duidelijk waarover. Dat kan ik wel een
beetje negeren, maar het is als een
soort rood lampje dat de hele tijd
hinderlijk knippert op de achtergrond. Ik heb ontdekt dat het helpt
om tijdens colleges rubiks-puzzels
te doen. Een deel van mijn hersenen is dan bezig, waardoor de rest
kan focussen op het college. In tegenstelling tot wat je zou verwachten haal ik geen enorm hoge cijfers
en doe er vaak zelfs wat langer
over.’
Dus studeren is geen verademing
voor je?
‘Nee, het is niet de uitdaging die
ik nodig heb. Collegestof thuis herhalen vind ik oersaai en verslagen
schrijven ook. Het is enorm demotiverend om iets te moeten op-

schrijven dat je allang begrijpt. Ik
wil nieuwe dingen doen. Echte
problemen oplossen, dat vind ik
leuk. Ik hoop dat dat in mijn master wel gaat lukken, dat het wat
moeilijker wordt.’
Dat klinkt wel tegenstrijdig, geen
hoge cijfers halen en toch hopen
dat het moeilijker wordt.
‘De afgelopen jaren heb ik weinig aan mijn studie gedaan omdat
ik me niet kon concentreren, nu
doe ik weinig omdat het me weer
makkelijk af gaat. Dat gebrek aan
motivatie is niet lekker, ik wil die
leergierigheid van vroeger echt
weer terugvinden. Over alles was ik
enthousiast, ik wilde alles weten.
Hopelijk vind ik in mijn master
iets dat mij genoeg prikkelt.’ NM
Een groep mensen binnen Wageningen UR bekijkt momenteel de problemen en mogelijkheden van hoogbegaafdheid. Input van hoogbegaafden
kunnen ze goed gebruiken. Heb je
suggesties of vragen over dit onderwerp, stuur dan een mailtje naar
rob.vanhaarlem@wur.nl
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UITGEBREID
In Noorwegen zijn ze wel een beetje klaar met snelle, ﬂitsende tv.
Onlangs werd daarom een twaalf
uur durend programma uitgezonden over breien. Kijkers zagen hoe
de mouw van een trui langzaam
langer werd. ‘Fascinerende, maar
vrij vreemde tv’, vond de producer
van het programma. De betreﬀende
zender liet in februari al twaalf uur
lang een knapperend haardvuur
zien. Het is maar waar je warm
voor loopt.

OUDE SEKS
Kijk er nog
maar eens
goed naar.
Dit is de
oudste
insectenseks die
we kennen.
Chinese
wetenschappers
vonden dit fossiele standje dat 165
miljoen jaar oud is. Het zijn twee
copulerende cicaden. Het versteende plaatje leert ons dat de cicaden
het anno nu nog net zo doen als
toen. Wat goed is komt snel.

SUPERMARIO
Gamen is goed voor je grijze cellen. Letterlijk. Volgens een onderzoek in Molecular Psychiatry
neemt het hersenvolume van mensen die Super Mario 64 spelen, in
bepaalde hersengebieden toe. Het
gaat om het deel waar het geheugen, planning en ﬁjne motorische
vaardigheden nestelen. Na twee
maanden dagelijks spelen, maakten proefpersonen meer grijze stof
aan in de zogenaamde hippocampus. Goed excuus om te gaan
gamen. Het geldt vast ook voor
Candy Crush.

Protesttrein LSVb tegen
verdwijnen ov-studentenkaart
Een vertraagde trein werd zelden
zo enthousiast ontvangen. De
studenten en scholieren die
protesteren tegen bezuinigingen
op de ov-kaart klapten en joelden
toen de protesttrein van Landelijke Studentenvakbond (LSVb)
en JOB, de jongerenorganisatie
voor het beroepsonderwijs,
vrijdag 8 november Utrecht
Centraal binnenreed.
Een kapot lampje zorgde voor wat
vertraging, maar de trein werd opgelapt en het studentenprotest
kon verder. De LSVb en JOB maakten een ritje door het land: vanuit
Den Haag via Delft, Rotterdam,
Utrecht, Amsterdam en Leiden, terug naar Den Haag. Doel? Duidelijk maken dat gratis reizen voor
studenten onontbeerlijk is. In de
trein werd gediscussieerd en waren er lezingen.
Elke versobering van de kaart
waarmee studenten in het weekend of door de week gratis kunnen
reizen, is voor de LSVb onbespreekbaar. ‘Jongeren moeten de
studie kiezen die bij ze past, niet
de studie met de minste reiskos-

ten’, aldus LSVb-voorzitter Jorien
Janssen. ‘Ik heb nog geen alternatief gehoord waar studenten echt
iets aan hebben.’
Nu al hebben afgestudeerden
gemiddeld tienduizend euro studieschuld, volgens Janssen. ‘Een
leenstelsel, zoals de politiek dat
voor ogen heeft, zal die schuld verder opjagen. Vooral jongeren uit
lagere inkomensklassen zullen
hierdoor afhaken.’
TEGOEDBON
LSVb en JOB waren erg op tijd met
hun ludieke protest. Het kabinet
wil de huidige ov-studentenkaart
per 1 januari 2016 versoberen.
Eerst moet Bussemaker haar plannen voor een leenstelsel nog veilig
door de Eerste Kamer loodsen. Of
dat gaat lukken is erg onzeker, omdat geen enkele oppositiepartij enthousiast wordt van haar plannen.
Een Kamermeerderheid voor het
versoberen van de ov-kaart zal
makkelijker te vinden zijn. Helemaal als de basisbeurs gewoon
blijft bestaan.
Namens het CDA zat Michel
Rog in de themacoupé ‘politiek’ in

de protesttrein. Hij vertelde over
zijn plannen met de ov-jaarkaart.
De christendemocraten zouden
de kaart het liefst veranderen in

‘De ov-studentenkaart
gaat de overheid jaarlijks een miljard kosten,
als we nu niets doen’
een soort tegoedbon, waarmee
studenten en mbo-scholieren per
maand bijvoorbeeld zestig euro
mogen verreizen.
Pieter Duisenberg (VVD) sprak
het idee van tegoedkaart aan.
‘Maar we weten ook nog niet hoe
de versoberde kaart eruit gaat
zien.’ Dat er iets moet veranderen
is wat hem betreft evident: ‘De
ov-studentenkaart gaat de overheid jaarlijks een miljard kosten,
als we nu niets doen. Stel dat het
ons lukt om de kosten terug te
brengen tot vijfhonderd miljoen,
of zeshonderd miljoen, dan maken we met zijn alleen heel veel
geld vrij om in het onderwijs te
steken.’ HOP

FOTO: LSVB

SPETTERS
Amerikaanse fysici (Brigham Young
University) hebben uitgevogeld
hoe je moet plassen zonder te spetteren. Zitten uiteraard. Maar als je
erop staat om te staan, plas dan zo
dicht mogelijk tegen de achterkant
van het urinoir. Zorg dat de straal
niet opbreekt in druppels en maak
de hoek van inval zo klein mogelijk. Succes ermee!

CDA-er Michel Rog zet zijn plannen uiteen in de protesttrein. Links zit Pieter Duisenberg.
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AFLEVERING 19 - MORTIERSTRAAT 14B<<

Derk

Elise

Vera

Willem-Jan

Wat voorafging: Het zit Willem-Jan de laatste tijd
niet mee. Zijn studie zit in het slop, zijn ouders dreigen de geldkraan dicht te draaien en zijn liefdesleven verloopt alles behalve soepel.

ILLUSTRATIES: MEREL DE GRAAF

Bianca

Quiz
‘K

om op zeg, je kunt nu niet meer afzeggen,’
zei Bianca nijdig in haar telefoon. ‘Het
begint al over een half uur.’ In de huiskamer
keken haar huisgenoten nieuwsgierig op. ‘Nou, je
wordt bedankt.’ Boos hing Bianca op.
‘Wat is er’, vroeg Willem-Jan vanaf de bank. ‘Is
een van je vriendinnetjes ongesteld?’ Bianca keek
hem geïrriteerd aan.
‘Anne moet studeren en gaat niet meer mee
pubquizzen. Dus nu hebben we geen compleet team.’
‘Schraal,’ zei Willem-Jan. ‘Heb ik trouwens wel eens verteld
dat ik een quizkoning ben? Voor een paar biertjes wil ik
best mee. Laat ik even zien hoe het moet.’ In de huiskamer
rolde iedereen met zijn ogen. Bianca twijfelde. Eigenlijk
had ze geen zin om een hele avond opgescheept te zitten
met die lamzak, maar het zou haar wel uit de brand helpen.
‘Nou, vooruit’, gaf ze uiteindelijk toe. Willem-Jan grijnsde.
Even later stapten ze op de ﬁets, richting de kroeg.
Tijdens de quiz bleek dat Willem-Jan voor één keer niet had
overdreven. Filips de Tweede, de hoofdstad van Namibië,
het aantal inwoners van Wageningen. Hij wist alles en Bianca had hem nog nooit zo fanatiek gezien. Half bewonderend, half ongelovig staarde ze hem aan. Willem-Jan ving
haar blik en gaf haar een vette knipoog.
‘Hoe weet je dit allemaal?’
‘Tja, vroeger veel Discovery gekeken,’ zei hij. ‘Hoe zit het
trouwens met mijn volgende biertje?’ Hoofdschuddend
haalde Bianca nog een rondje. Twee uur later bleken ze
samen met een ander team ruim aan kop te liggen. De laat-

ste paar vragen, die nu werden nagekeken, zouden beslissend zijn.
‘Jemig WJ, nu wil ik dat we winnen ook,’ zei Bianca, terwijl
ze met Willem-Jan proostte. In de kroeg was het ondertussen rumoerig, vol en warm. Een jongen klom met een microfoon op een barkruk om de uitslag bekend te maken.
Toen hun naam werd afgeroepen als winnend team, sprongen Bianca en haar teamleden enthousiast op. ‘Yes!’ riep
Bianca. Tot Willem-Jans verrassing omhelsde ze hem. Dat
voelde goed en hij hield haar stevig vast. Gelijk voelde hij
haar verstijven in zijn armen. Ze duwde hem hardhandig
van zich af. ‘Laat me los man.’ Wankelend stapte hij achteruit. In een klap was hij weer nuchter. Hij wist niet hoe snel
hij zich door de mensenmassa naar buiten moest wurmen.
Buiten stak hij met trillende vingers een sigaret op. Niet
veel later kwam Bianca naar buiten.
‘Sorry, dat kwam er lulliger uit dan ik bedoelde,’ zei ze. Ze
keek hem onderzoekend aan. ‘Maar dacht je nou echt..?’
Willem-Jan was even stil en ontweek haar blik.
‘Ik weet niet. Misschien had ik gewoon een knuﬀel nodig.’

Resource volgt de belevenissen in de Mortierstraat 14B

Recordaantal stemmers voor Teacher of the Year
Het aantal studenten dat een
stem heeft uitgebracht voor de
Teacher of the Year-verkiezing is
dit jaar hoger dan ooit. Een
recordaantal van 1607 tweedejaars en oudere studenten
hebben gestemd op hun favoriete
docent. Dat zijn er 162 meer dan
vorig jaar.
Daniëlle Grashuis van het
Wageningen Universiteitsfonds is

erg blij met de uitslag. ‘Natuurlijk
zorgt de groeiende studentenpopulatie ervoor dat er meer
mensen stemmen. Maar ik denk
ook dat het te maken heeft met het
feit dat we dit jaar beter herkenbaar
waren. In de verkiezingsweek
droegen we speciale T-shirts, we
deelden pennen uit, gebruikten
Facebook en hielden voorafgaand
aan colleges een kort praatje over
de verkiezingen.’

Of er nog opmerkelijke uitkomsten zijn durft Grashuis niet te
zeggen. ‘Ik heb alleen nog de ruwe
cijfers. Maar ik vermoed dat de
genomineerde docenten van
afgelopen jaren weer boven zullen
drijven.’
PLUSPUNTEN
De ongeveer vijftien docenten met
de hoogste scores krijgen de
komende vier weken bezoek van

de studentenjury, die hen zal
interviewen en colleges bijwonen.
Ook zullen zij studenten vragen
naar de belangrijkste pluspunten
van hun docent.
Rond 20 december wordt de
shortlist bekend gemaakt. Een van
de vijf docenten op deze shortlist
wint uiteindelijk de Teacher of the
Year Award. LvdN
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>> FEESTEN
De beste feesten volgens Wageningen
Uitgaans Promotie. Voor alle feesten,
check www.wageningenup.nl.

UNITAS: BUST ‘EM UP
Donderdag 14 november van 22.00 tot 05.00 uur
Unitas is een wat alternatievere vereniging die
ruimte geeft aan alternatieve muziekstijlen. Deze keer gaan ze voor de ‘sickest beats and the
best of electronic music’, van Drum& Bass,
Dubstep en house tot Techno. In het Gat draait

zowel boven als beneden een DJ.
Het Gat, gratis tot 0.00 uur, daarna 2,50 euro
POPUPCLUB: JONGE HONDEN
Vrijdag 22 november van 22.00 tot 05.00 uur
De PopUpClub is inmiddels een bekend begrip
geworden in Wageningen. Ze hebben al vele
succesvolle feestjes gehouden. Ben je er nog
niet geweest? Ga dan zeker een keertje langs
want de PopUpClub is maar tijdelijk.
Deze avond staat in het kader van jonge bandjes. Jonge Honden spelen hondsdolle rock ’n
roll met grommende bassen en jankende gitaren. Pas op: ze blaffen niet, maar kunnen wel
bijten. Crystal Water is een band van drie 18-jarige jongens uit Den Haag. Hun gitaarrock
klinkt origineel en energiek. The Aron en Florian Bevelander Band Experience bestaat uit twee
Nijmegenaren met een leeftijd van 13 en 15 die

hun supervette alternative bluesrock de wereld
in knallen.
Bevrijdingsstraat 38, gratis entree
INTEGRAND: SINTERGRAND
Donderdag 21 november van 23.00 tot 05.00 uur
Elk jaar houd Integrand een feest rond Sinterklaas: Sintergrand. Strak in je zwarte pietenpak!
is het thema, en voor het eerst is Ceres de locatie. Het is een drukbezocht feest, dus de grote
ruimte bij Ceres wordt vast goed benut. Om
nog maar een keer te benadrukken dat het Sinterklaasfeest moet blijven, is dit een goede reden om in je zwartepietenoutﬁt op stap te gaan.
Voor het feest houdt het bestuur van Integrand
een borrel in het Gat. Vanaf 21.00 uur.

Deze rubriek wordt verzorgd door het
WageningenUP-team

>> HET ECHTE WERK
‘ALLES GING FOUT
WAT FOUT KON GAAN’
Wie? Sanne Koenen
Wat? Onderzoek naar de populatiedichtheid van de kroonslak op de Sababank
Waar? Saba
Vier maanden woonde ik met mijn onderzoekspartner Jelmer in een
klein hutje op een berg. Er was één kamer, met alleen licht op zonneenergie en een douche verwarmd door de zon. Ik kende Jelmer vooraf
nog niet, maar dat bleek geen probleem.
Voor mijn thesis deed ik onderzoek naar de kroonslak, een mooie
schelp van ongeveer 30 centimeter lang, waar veel op gevist wordt. De
Sababank is tegenwoordig echter beschermd gebied. Imares heeft daarom met de Saba Conservation Foundation een studie opgezet om te
zien of de populatie aan het herstellen is. Voor het onderzoek moest ik
opnames van de zeebodem maken. Dat deed ik met een camera die aan
een frame onder de boot hing. Daarnaast deed ik een duiksurvey vlakbij
de haven, waarbij ik onder meer het paargedrag van de kroonslakken
moest observeren. Ik heb zo wel heel snel moeten leren duiken met
luchtﬂessen. Dat was een geweldige ervaring.
Tijdens het onderzoek ging alles fout wat maar fout kon gaan. Dan weer
wilde de motor van ons bootje niet starten, dan weer kregen we hem
niet uit. Ook had ik erg last van zeeziekte en een keer blies mijn lucht-

vest zichzelf spontaan op tijdens het duiken. Toen het een keer ﬂink
regende kwam er een rotsblok los van een helling en rolde door de
muur van het kantoor. Bij dat laatste waren we gelukkig niet aanwezig.
Toch heb ik een leuke tijd gehad. Vaak gingen we na een werkdag een
biertje drinken, soms meer dan één biertje. Dat resulteerde wel eens in
gekke acties, bijvoorbeeld toen we gingen ‘skinnydippen’ in de haven.
Op een avond raakte ik aan de praat met een kennis van een parkbeheerder. Kort gezegd, van het één kwam het ander en we kregen een relatie. Het ging ontzettend snel, maar ik dacht: ik leef nu en ik heb maar
vier maanden hier op Saba. Door hem heb ik het eiland echt leren kennen. Inmiddels is het weer voorbij tussen ons en dat is prima zo. SdK
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in memoriam

gevraagd/aangeboden
Aangeboden en gevraagde goederen en (vrijwilligers)werk voor studenten en medewerkers. Lever
maximaal 75 woorden aan op donderdag voor verschijning via
resource@wur.nl, met als onderwerp ‘Gevraagd/Aangeboden’

De Turkse premier Erdogan

MEANWHILE IN... <<
Gescheiden studentenhuis in Turkije
In het nieuws: De Turkse premier Erdogan kondigde onlangs aan
een einde te willen maken aan gemengde studentenhuizen. Het
samenwonen van jongens en meisjes zou niet passen in het
‘conservatieve, democratische karakter’ van Turkije.
Commentaar door Ceren Yüceçam, masterstudente Environmental
Sciences, uit Turkije.
‘In Turkije maken studenten veel gebruik van sociale media; op
dit moment zijn de uitspraken van Erdogan een hot topic op
Facebook en Twitter. Studenten posten foto’s van hun huizen,
waarmee ze willen laten zien dat het normale plekken zijn, waar
niets geks gebeurt.
Bij de laatste verkiezingen heeft Erdogan met zijn conservatiefislamitische partij ongeveer vijftig procent van de stemmen
behaald. Veel mensen steunen Erdogan omdat de Turkse
economie heel sterk is gegroeid sinds zijn aantreden. We zijn
ondertussen bijna een Europees land. Of misschien nog wel
beter, omdat we nauwelijks last hebben van de economische
crisis. Maar de laatste jaren vinden veel mensen dat Erdogan hen
een bepaalde manier van leven wil opleggen. Daar zijn ze niet blij
mee. Ze zien dit soort maatregelen als een bedreiging voor de
seculiere staat.
In Turkije zijn religie en de staat gescheiden, maar die scheiding
vervaagt. Tot een paar jaar geleden was het bijvoorbeeld niet
toegestaan om met een hoofddoek een publieke instelling
binnen te gaan. Nu mag een vrouw gewoon met hoofddoek een
universiteit binnenlopen. Sommige partijen wilden dat niet
hebben; het zou niet in een seculiere staat passen.
Ik schaar mezelf aan de kant van de seculieren, maar ik ben het
niet met alles eens. Zo heb ik er moeite mee dat de seculiere
partij zich zo streng opstelt tegen hoofddoekjes. Ik vind dat ze
zich ook moeten bedenken dat het om de vrijheid van mensen
gaat. Als een vrouw mét hoofddoek naar de universiteit wil, moet
dat kunnen. Er zou een balans moeten zijn tussen vrijheid en
religie, zodat iedereen in Turkije kan leven zoals hij wil; Koerden,
Armeniërs, mensen die wel een geloof uitoefenen, mensen die
dat niet doen. Wat we nu nodig hebben in Turkije is empathie. Je
moet je kunnen verplaatsen in hoe andere bevolkingsgroepen
zich voelen.’ JB

Rennend door de polder
de wind op mijn huid
eindeloos mijn hart volgend
dit ben ik; vrij en sterk
Sjaak Meijberg
Woensdagmiddag 30 oktober is
Sjaak Meijberg, overleden. Hij is
slechts 52 jaar geworden.
Sjaak was audiovisueel vormgever
bij PPO-AGV in Lelystad. Begin dit
jaar kreeg Sjaak nierkanker. In de
loop van de zomer bleek dat hij
niet meer zou genezen.
Sjaak begon in 2000 bij PPO-AGV
als audiovisuele vormgever. Als
vormgever bleek Sjaak erg creatief
en tegelijk ook heel nauwkeurig.
Hij was pas tevreden als hij achter
het product kon staan, er het juiste
gevoel bij had. Door zijn brede
kennis kon hij veel verschillende
opdrachten aan. Die kennis deelde
hij graag met zijn collega’s zodat
zij zelf ook weer verder konden.
Sjaak was een sociaal mens, oprecht belangstellend naar het wel
en wee van collega’s. Sjaak was
ook een gepassioneerd atleet en
marathonloper. Liefst rende hij de
bergen op in de Alpen. Ook collega’s voorzag hij van op maat gemaakte trainingsschema’s, voedingstips en materiaaladvies.
De belangstelling voor zijn medemens hield Sjaak ook toen hij ziek
was. De laatste weken kwam hij af
en toe nog op kantoor. Veel collega’s kwamen dan even langs. En
als hij dan weer vertrok zei hij dat
het hem goed had gedaan; even
een klein klusje doen en even horen hoe het was met iedereen. We
zullen Sjaak missen en we wensen
Jacqueline, Ian en Ishbel heel veel
sterkte toe.
Namens de collega’s,
Olaf Hartsema

Be green & Read!
Vanaf vrijdag 15 november levert
Wageningen UR Library een bijdrage aan de duurzaamheid van Wageningen UR: het Bookswap Point
in de Forumbibliotheek. Dit is een
speciaal ingerichte boekenkast
waar je gelezen boeken kunt vinden. Studenten en medewerkers
van Wageningen UR kunnen hun
gelezen boeken in deze kast achterlaten. Neem gerust een boek
mee dat je wilt lezen. Door boeken
met elkaar te ruilen kan iedereen
op een duurzame en goedkope manier genieten van het lezen.
De oﬃciële opening vindt plaats
op 15 november om 3 uur in de
Forumbibliotheek. Je bent van
harte uitgenodigd en neem gerust
een boek mee!
INFO: FORUM.LIBRARY@WUR.NL

SHOUT Wageningen
Sinds mei 2013 is homobelangenvereniging SHOUT Wageningen
meer dan tien keer gevraagd om af
te spreken met personen die tijdelijk in het asielzoekerscentrum, de
procesopvanglocatie (pol) aan de
Keijenbergseweg in Wageningen,
verblijven. Vanwege het belang
van ondersteuning voor internationale LHBT-rechten steunt SHOUT
het Pridefonds, een samenwerking
tussen Amnesty International en
COC Nederland. Wil je ook een bijdrage leveren binnen de SHOUTcommissie die zich hiermee bezig
houdt en spreek je goed Engels?
Stuur dan een berichtje naar
info@shoutwageningen.nl en je
wordt uitgenodigd voor de eerstvolgende bijeenkomst.
WWW.SHOUTWAGENINGEN.NL
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Workshop – Scientiﬁc English
Young KLV now oﬀers a workshop
about how to recognize and avoid
‘non-native’ inﬂuences in written
scientiﬁc English (Dunglish or broken English). For both Dutch and
other non-native speakers of English in a Dutch university environment who would like to improve
their skills on this area.
Tuesday 26 November, 19.00 22.00 in Impulse.

mededelingen
Mededelingen van en voor studenten en medewerkers. Lever maximaal 75 woorden aan op donderdag
voor verschijning (voor de international edition óók in het Engels) via
resource@wur.nl, met als onderwerp ‘Mededeling’.
Aanmelding Johanna Naber
Scriptieprijs 2014 geopend
In het voorjaar van 2014 wordt
voor de twaalfde maal de Johanna
W.A. Naberprijs uitgereikt, voor de
beste afstudeerscriptie op het gebied van vrouwen- of gendergeschiedenis. Deze prijs wordt uitgeloofd door Atria, kennisinstituut
voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, en de Vereniging voor
Gendergeschiedenis (VVG). Bij de
beoordeling van de scripties staan
onder andere originaliteit en vernieuwing centraal. De winnaar ontvangt een bedrag van 500 euro, en
krijgt de gelegenheid om een artikel te schrijven voor het tijdschrift
Historica. De scriptie moet zijn afgerond tussen 1 december 2012 en
1 december 2013. Uiterste inzenddatum is 6 januari 2014. Deelnameformulier en reglement zijn op
te vragen bij Atria / Johanna W.A.
Naberprijs 2013, Vijzelstraat 20,
1017 HK Amsterdam, of via de
website.
WWW.ATRIA-KENNISINSTITUUT.NL/ATRIA/
CONTENT/45368/JOHANNA_NABERPRIJS

NSW 40 jaar
In november viert NSW haar achtste lustrum, ofwel haar veertigste
verjaardag. Gedurende deze maand
zullen er verschillen activiteiten
worden georganiseerd onder het
thema ‘Into the Wild’. NSW wil
deze mijlpaal graag vieren met alle
studenten in Wageningen. Dat kan
bij de bandjesavond/’Open Mic’
samen met IxESN op woensdag 20
november in café XL.
INFO: LUSTRUMCOMMISSIE.NSW@GAIL.COM

Prof. Kooy Fonds
Het Prof. Kooy Fonds van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs
KIVI NIRIA kent jaarlijks een prijs
toe aan de beste afstudeerder aan
een technische universiteit of hogeschool in een richting relevant
voor Defensie of Veiligheidstech-

INFO: WWW.KLV.NL

Fantastische natuur in kinderboeken
De tentoonstelling “Fantastische natuur in kinderboeken” toont de geschiedenis van natuurbeleving en beelden van de natuur in het Nederlandse kinderboek vanaf de 18e eeuw. De tentoonstelling in de Forumbibliotheek in Wageningen is open tot 1 maart 2014, maandag - vrijdag,
9.00 - 13.00 uur en ’s middags op afspraak.
MEER INFORMATIE EN GROEPSRONDLEIDINGEN: SPECCOLL.LIBARY@WUR.NL TEL. 0317-482701

nologie. De prijs wordt op woensdag 9 april 2014 uitgereikt tijdens
het jaarlijkse Kooy symposium in
Amsterdam. Tot 31 december is het
mogelijk voordrachten in te dienen.
INFO: WWW.KIVINIRIA.NL/DV

Roma-dagen in Wageningen
Half november organiseren Parne
Gadje, Movie W en Junushoﬀ drie
voorstellingen in Roma-sfeer. Donderdag 14 november draait Movie
W de ﬁlm ‘Time of the Gypsies’ van
de Servische regisseur, acteur en
muzikant Emir Kusturica. De dag
daarna, vrijdag 15 november,
brengt het Ro Theater in Junushoﬀ
‘Vreugdetranen drogen snel’: een
ultieme samensmelting van theater, dans en livemuziek, van bizarre verhalen en grote emoties, geïnspireerd op de energieke en kleurrijke ﬁlms van Kusturica. En op 16
november staat Parne Gadje, de in-

ternationaal bekende Wageningse
band in de Wilde Wereld met muziek van hun nieuwe CD. Wie de
band al langer volgt zal daarin nog
steeds de balkanpassie, ﬂair en
muziek als handelsmerk herkennen.
INFO: WWW.MOVIE-W.NL, WWW.JUNUSHOFF.NL
EN WWW.PARNEGADJE.COM

Workshop Leadership
Why wait? Now is the perfect time
to invest in your leadership
skills! Even though you probably
will not be a manager directly after
your study, these skills will be of
great value. And we believe that
you have everything it takes! The
best question to ask yourself about
your leadership is would you follow you.
Thursday 21 November, 19.00 22.00 in Impulse.

Inschrijven Batavierenrace open
Vanaf 15 november kunnen deelnemers voor de 42e Batavierenrace
zich inschrijven. Op 10 mei 2014
zal voor de 42e keer het startschot
klinken van ’s werelds grootste estafetteloop, de Batavierenrace, die
al bestaat sinds 1973. Ieder jaar
rennen bijna 8.500 sportieve studenten vanaf het Universitair
Sportcentrum in Nijmegen via
Duitsland, de Achterhoek en het
centrum van Enschede naar de
campus van de Universiteit Twente
in Enschede. De totale lengte van
het parcours bedraagt 175 kilometer, een afstand die door de snelste
ploegen in minder dan elf uur
wordt afgelegd. De Batavierenrace
telt 25 etappes die door teams van
25 studenten wordt afgelegd. Het
unieke aan de race is dat deze
wordt georganiseerd voor en door
studenten. Na aﬂoop van de race
vindt op de campus van de Universiteit Twente het grootste studentenfeest van de Benelux plaats
waar ruim 14.000 bezoekers op afkomen.
WWW.BATAVIERENRACE.NL

Lecture Dr Li Jianyang
Dr Li Jianyang, de president van de
Chinese Academy of Agricultural
Sciences (CAAS) houdt een lezing
in het Forum-gebouw op vrijdag
15 november. De lezing is getiteld
“Understanding the molecular
mechanisms underlying rice
tillering”. Alle studenten en medewerkers zijn van harte welkom!
Datum: vrijdag 15 november,
14.00 - 15.00 uur.
Plaats: Forum-gebouw, C214

INFO: WWW.KLV.NL
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agenda
Donderdag 14 november, 20.45u

THE NORDANIANS BIJ JAZZ IN
WAGENINGEN
Jazzconcert in Junushoﬀ door The
Nordanians met Oene van Geel
(viool), Mark Tuinstra (gitaar) en
Niti Ranjan Biswas (tabla).
Gastmusicus is klarinettist/
saxofonist Maarten Ornstein. Ze
spelen muziek die gebaseerd is op
traditionele raga, knallende funk,
maar ook op ﬁjnzinnige
kamermuziek.
INFO: WWW.JAZZINWAGENINGEN.NL

Vrijdag 15 november 21.00u

TOTALGLOBAL: QURAMITRY
TotalGlobal brengt de nodige portie world music in de PopUpClub
met de Limburgse band Quramitry,
ontstaan in 1998 rondom frontman
Mark ‘Quram’ Courage. Sindsdien
is Quramitry ﬂink gegroeid: van
een driemansformatie naar nu acht
personen. Waar het begon met
pop, funk en rock heeft Quramitry
zich ontwikkeld naar een mini-orkestje met veel stijlen: tango, latin, balkan, folk, en zelfs sprookjes
en kleine walsjes. Hun laatste album Circus Baroesjko is dit jaar
gepresenteerd en momenteel toert
de band mee in de Popronde.
Quramitry zet een show neer vol
melodietjes die nog dagen blijven
hangen.

in de PopUpClub een rustgevend
dagje in een Singer-Songwriter
Sunday-sfeer. Deze zondag een
tweetal optredens. De Arnhemse
singer-songwriter Nienke Deiters
schrijft sfeervolle en dynamische
luisterliedjes waarin de openheid
centraal staat. Door observaties
ontstaan schetsen die later vastere
vorm krijgen in liedjes met een ﬁlmisch karakter. Voor liefhebbers
van vrouwelijke songwriters als
Ane Brun en Tori Amos.
In een kleine hut, in the middle of
nowhere, begon Pieter van Vliet
folky liedjes te schrijven over gedachten, wezens en meningsverschillen. Na een half jaar kroop hij
de kleinere podia op, en begon hij
zijn liedjes in ieders oren te zingen, schreeuwen en ﬂuisteren, vergezeld door zijn instrumenten en
met een nieuwe naam: Port of Call.
WWW.POPCULTUUR-WAGENINGEN.NL

Vrijdag 22 november 21.00u

ROCK IN POPUPCUB
Rockliefhebbers kunnen hun hart
ophalen in de PopUpClub; ‘Jonge
Honden’ komt de boel weer opschudden, met de piepjonge bands
The Aron & Florian Band Experience en Crystal Water.
WWW.POPCULTUUR-WAGENINGEN.NL

Donderdag 28 november, 21.00u

QUIET IS THE NEW LOUD

SSST! MET PIETER VAN VLIET EN
NIENKE DEITERS

Akoestische concerten onder de
naam Quiet is the New Loud! in de
openbare bibliotheek. Houd de
Popcultuur-website en in de gaten
voor de bekendmaking van de
artiesten

Eens per maand presenteert SSSt!

WWW.POPCULTUUR-WAGENINGEN.NL

WWW.POPCULTUUR-WAGENINGEN.NL

Zondag 17 november 14.00u

Abonnement?
Wil je Resource blijven ontvangen als je bent
afgestudeerd, gepensioneerd of niet meer binnen
Wageningen UR werkt? Voor 58 euro krijg je
jaarlijks 22 nummers thuisbezorgd.
Zie resource.wur.nl/page/colofon.

Voor de Social Sciences Group zoeken wij een

Directeur Bedrijfsvoering
met een essentiële rol in het organiseren van een optimale
bedrijfsvoering en het realiseren van positieve bedrijfseconomische
resultaten.
Een directeur die in staat is draagvlak bij medewerkers te creëren
voor veranderingen en te zorgen voor een structureel sterkere
marktoriëntatie.
Social Sciences Group, Wageningen/Den Haag
Solliciteren voor 2 december via www.wageningenUR.nl/werkenbij.

>>
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ILLUSTRATION: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

Savoury pancakes
One day I was going to have dinner with a Dutch friend, and he suggested we have pannenkoeken.
This was a very unusual idea for me because in Mexico we normally only have them for breakfast.
But I liked to do something diﬀerent.

He bought the pannenkoekenmix, a box with a powder in it which makes the pancakes surprisingly
easy to make. You don’t have to add eggs, milk or butter like I am used to doing. Just water, so
there is no big mess in the kitchen. He made the ﬁrst pancake and asked me if I would like bacon
or ham on it. I couldn’t believe it. He saw how confused I was and he told me that is the normal
Dutch way. Of course I tried it out and we put some ham and cheese on mine, and amazingly it
was very tasty! For the next one, I chose some apples and cinnamon.
In Mexico, pancakes are always eaten with sweet things and never with cheese or ham.
We can buy freshly made pancakes in the markets and we have them with milk caramel, jam or
condensed milk. There is a famous man in Mexico city who sells pancakes with animated movie
characters. My favourite is a Mickey mouse pancake with bacon on top. Dutch people have this
special taste and originality with their pancake ﬂavours: savoury, sweet or why not a little bit of
both? Elizabeth Montes, MSc student of Food Safety from Mexico
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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HARTIGE PANNENKOEKEN
Elizabeth Montes ging op
een avond eten met een
Nederlandse vriend, en hij
stelde voor om pannenkoeken te maken. Een ongebruikelijk idee, vond ze,
want Mexicanen eten ze
alleen voor ontbijt.
De pannenkoekenmix
maakte het wel erg makkelijk. Geen eieren, melk of
boter, alleen een beetje
water. Geen troep in de
keuken. Maar toen de
vriend vroeg of ze liever
spek of ham wilde, was ze
nog extra verbaasd. Nederlanders hebben toch
een bijzondere smaak:
hartig, zoet en waarom
niet allebei tegelijk?



