‘Liefst dagelijks contact’

Bindend studieadvies

Vind studieplek met app

Promovendi pleiten voor maximum aantal begeleidingen door hoogleraar. | p.4 |

Bsa een goed idee? ‘Bindend studieadvies
is een behoorlijk botte maatregel.’ | p.22 |

Op je smartphone voortaan snel zien
waar een computer vrij is. | p.25 |
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liefdewerk

>> RIEN + BESTUREN
Rien Bor, marketing international education

‘Iedereen zou iets moeten doen
voor de samenleving’
Rien Bor bestuurt. Al zijn hele leven lang. Van schoolbestuur tot FC Wageningen, van personeelsvereniging
tot Universiteitsraad. En sinds 1998 dus als lid van de
Wageningse gemeenteraad. Afgelopen maandag zelfs
eventjes als voorzitter. Maar die schijnwerpers, daar gaat
het hem niet om. ‘Dingen op de rails zetten, iets voor
RK / Foto: Guy Ackermans
elkaar krijgen. Dát vind ik leuk.’
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CSI
Geavanceerde opsporingstechnieken
helpen bij ecologisch beheer.

BINDEND STUDIEADVIES
Wat een prachtige zalvende term: ‘bindend studieadvies’. Eufemistischer kan het
bijna niet. Ben je van je opleiding geschopt omdat je niks uitvoerde? Nee, ik heb
een ‘bindend studieadvies’ gekregen. Bekt veel beter, en het is ook nog eens
gemakkelijker te verkopen in een slechtnieuwsgesprek: ‘Mijn advies zou zijn,
probeer eens wat anders dan deze studie. Dat is overigens bindend.’
Curieus eigenlijk dat de rest van de wereld dit nog niet heeft opgepikt.
Reorganisatie? Eigenlijk geven we alleen de helft van onze medewerkers een
‘bindend loopbaanadvies’. De politie geeft voortaan een ‘bindend snelheidsadvies’ en als je het echt te bont maakt krijg je van de rechter zes maanden
‘bindend woonadvies’. Laat je het afweten op amoureus gebied, dan doet je
partner je een ‘bindend relatieadvies’ toekomen. Scheelt een hoop geruzie.
Ach, de wereld kan er zoveel mooier uitzien wanneer we de moeite nemen om
onze besluiten een beetje chiquer te formuleren.
Rob Goossens

>> Stage in Texas | p.28
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Begeleiders zouden maar een
beperkt aantal promovendi onder
hun hoede mogen hebben. Dat
verhoogt de kwaliteit van de
begeleiding, stelt de Wageningen
PhD Council (WPC). Nu komt het
te vaak voor dat de dagelijkse
begeleiding van promovendi onder
de maat is. Daarmee reageert de
belangenclub voor promovendi op
het rapport ‘In Gesprek’ over
ongewenst gedrag.
Promovendi zijn vanwege de
afhankelijke relatie met de
(co-)promotor kwetsbaar voor

ongewenst gedrag, blijkt uit het
rapport dat is opgesteld door een
externe commissie onder leiding
van emeritus hoogleraar
Communicatiestudies Cees van
Woerkum. Promovendi klagen
onder meer over de beperkte
toegang tot begeleiders en het
gebrek aan sturing en inhoudelijke
kwaliteit.
'$*(/,-.6$$1635((.3817
‘Ik ken voorbeelden van PhD’ers
die eens in de twee maanden
contact hebben met hun
begeleider en maar een beetje
eenzaam op hun kamertje zitten te
ploeteren’, zegt Jeroen Candel,
voorzitter van de WPC. ‘Wij vinden
dat PhD’ers recht hebben op een
dagelijks aanspreekpunt. Maar
sommige begeleiders hebben

zoveel promovendi dat die
begeleiding in de knel komt.’
Volgens Candel komt het voor
dat begeleiders meer dan twintig
promovendi onder hun hoede hebben. ‘Dan kun je zeggen: hij zal wel
goed zijn, anders heeft-ie er niet
zoveel. Maar je kunt ook zeggen:
hij heeft het zo druk dat-ie geen
tijd meer heeft voor een goede begeleiding. Het aantal alleen zegt
niet alles, maar er is een grens
waar boven het onmogelijk is om
nog goede begeleiding te geven.’
%8''<
Om de discussie over de positie
van promovendi op gang te krijgen, heeft de WPC een negental
aanbevelingen geformuleerd. Het
promovendi-quotum is er een van.
De WPC stelt verder voor om

PhD’ers aan een buddy te koppelen. Met name buitenlandse promovendi hebben daar baat bij. Een
van de Wageningse onderzoeksscholen heeft al zo’n buddy-systeem, waarbij een oudere promovendus de nieuweling de weg wijst
in het Wageningse.
De WPC wil verder dat begeleiders op cursus gaan om PhD’ers
beter te begeleiden. Mocht het
toch mis gaan met een begeleider,
dan moet de promovendus de mogelijkheid hebben om met behoud
van fondsen een andere te kiezen.
Mede op basis van de aanbevelingen van de promovendi heeft Wageningen Graduate Schools intussen een notitie geschreven over de
positie van PhD’ers. De Raad van
Bestuur moet daarover nog een besluit nemen. RK

FOTO: GUY ACKERMANS
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Huub Savelkoul heeft eindelijk
zijn nominatie voor de jaarlijkse
Teacher of the Year Award verzilverd. Na zes nominaties wist hij dit
jaar de jury te overtuigen van zijn
voortreffelijke onderwijskwaliteiten. Dit werd op 14 janurari tijdens
de nieuwjaarsborrel van de studentenraad bekend gemaakt. Savelkoul was ‘extremely honoured and
extremely pleased’ dat hij de prijs
eindelijk gewonnen had, zo zei hij
stralend nadat hij het applaus in
ontvangst had genomen.
De jury roemde Savelkouls vermogen om studenten actief te betrekken bij het lesmateriaal en zijn
enthousiaste manier van doceren.
‘There were jury members who recalled Huub Savelkoul running
through the lecture room pretending to be an antibody.’ Ook was
de jury onder de indruk van Savelkouls inspanningen om een soort

1D]HVNHHU
JHQRPLPHHUG
WH]LMQPRFKW
+XXE6DYHO
NRXOGHSULMV
HLQGHOLMNLQ
RQYDQJVW
QHPHQ

Honoursprogramma te ontwikkelen voor docenten.
Savelkoul krijgt het bronzen
beeldje De Leermeester, een replica van het kunstwerk van Jan Praet
dat voor de Leeuwenborch staat.
Daarnaast krijgt hij, net als de andere genomineerden, 2500 euro,

een oorkonde en het juryrapport.
In de race om de titel liet Savelkoul
André van Lammeren, Ute SassKlasen, Ingrid Visseren-Hamakers
en Marthijn Sonneveld achter zich.
Tijdens de ceremonie in Orion
werd stilgestaan bij de dood van
Sonneveld. Hij overleed eind 2013

aan de gevolgen van kanker. Professor Jakob Wallinga sprak kort over
de jonge universitair docent Landdynamiek en er werd een minuut stilte
gehouden. Zijn vrouw en zijn zus, die
de verkiezing samen met andere familieleden bijwoonden, namen de
oorkonde in ontvangst. /YG1
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Voor Wageningen University hebben zich opnieuw meer eerstejaars
aangemeld dan vorig jaar. De tussenstand per 13 januari is 14 procent meer eerstejaars dan vorig
jaar rond deze tijd. Dit blijkt uit de

vooraanmeldingen van nieuwe studenten. Wageningen zit hiermee
iets onder het landelijk gemiddelde van 15 procent.
In totaal hebben zich nu bijna
290 geïnteresseerden aangemeld
voor een studie in Wageningen.
Niet alle opleidingen groeien. Zo
staan Internationaal land- en waterbeheer (-45 procent) en Bos- en
natuurbeheer (-10 procent) op verlies, terwijl Milieuwetenschappen
(108 procent) en Voeding en ge-

zondheid (80 procent) op forse
groei staan. Ter relativering; de
groei van 108 procent komt neer
op zo’n vier studenten meer dan
vorig jaar.
Onduidelijk is echter wat deze
percentages voorspellen over de
uiteindelijke inschrijvingscijfers.
Met ingang van 2014 is studenten
er namelijk veel aan gelegen om
zich vóór 1 mei in te schrijven.
Doen ze dat niet, dan hebben ze
geen recht op een studiecheck en

kunnen ze zelfs door de opleiding
geweigerd worden. Daarnaast
heeft Voeding en Gezondheid
sinds dit jaar een numerus ﬁxus
van 130 studenten. Een vergelijking met voorgaande jaren is daardoor moeilijk te maken.
Veel andere Nederlandse universiteiten zien ook een ﬂinke toename in het aantal vooraanmeldingen. Leiden staat zelfs op een
groei van 84 procent. /YG1

NRUW
ǋǋ),1$1&,(5,1*

SURFHQWNQHOW
Wageningen Universiteit wil af van de 2
procent-regeling die het jaren geleden is
overeengekomen met het landbouwministerie. Door die regeling stijgt of daalt
het budget voor Wageningen van het ministerie bij wijzigende studentenaantallen maximaal met 2 procent per jaar.
Toen de universiteit de regeling met het
ministerie overeen kwam, kampte ze nog
met dalende studentenaantallen en betekende de regeling een ﬁnancieel voordeel voor Wageningen. Maar door de
voortdurende studentenaanwas in de
laatste tien jaar pakt ze steeds ongunstiger uit. Daarom wil de universiteit er
vanaf, stelde bestuursvoorzitter Aalt
Dijkhuizen tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. Een woordvoerder van het ministerie van EZ bevestigt dat er overleg
gaande is, maar kan nog niet op de uitkomst vooruit lopen. AS

houderij in het Groene Hart, verkocht.
De boerderij en een deel van de grond
gaan naar het Kennistransfercentrum
Zegveld, een verbond van boeren uit de
omgeving die een regionaal praktijkcentrum willen voortzetten. Eerder waren de koeien, het melkquotum en de
resterende grond al aan meerdere boeren verkocht.
Zegveld stond te koop omdat Wageningen UR het praktijkonderzoek voor de
melkveehouderij concentreert op de
Dairy Campus in Leeuwarden. Maar het
lukte niet om de boerderij als geheel te
verkopen. Eerder verkocht Wageningen
UR de regionale proefboerderijen in
Cranendonck (Brabant) en Heino (Overijssel). De opbrengst van de verkoop
wordt gestort in een Melkveefonds, om
nieuw praktijkonderzoek mee te bekostigen. AS

ǋǋ35$.7,-.&(17580

ǋǋ/69%,62
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Wageningen UR heeft Zegveld, het regionale praktijkcentrum voor de melkvee-

Wil je graag vechten voor de basisbeurs en ov-studentenkaart, maar ook
meepraten over nieuwe wetten en regels voor het hoger onderwijs? ISO en
LSVb zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden voor volgend jaar. Besturen is vooruitzien. De huidige studentenleiders zijn zelf nog maar halverwege hun termijn, maar zoeken nu al naar
hun opvolgers. Ze kunnen iedereen een
bestuursjaar aanraden. Bij de LSVb
moeten geïnteresseerden voor 13 februari solliciteren en bij het ISO voor
22 februari. Informatieavonden volgen
nog. +23

KEES9$19(/8:ǉǉ
(YHQNQLH
Bob doet het ook! Het is ongelooﬂijk! Als mijn hond moet
poepen schiet zijn lijfje, als door een magneet aangetrokken, in de noord-zuid richting en laat dan zijn keutel vallen. Alle honden doen dat, signiﬁcant! Een hond voelt het
magnetisch veld en past zijn poeppositie daarop aan.
Mijn zoon leest het op internet en vertelt het vol verbazing.
Ik duik direct de digitale bieb van de WUR in. Artikel gevonden, maar ja….., ik word ook aangetrokken door andere interessante titels en dan begint een associatieve zoektocht door al die kennis. Ik surf, ik zwem, ik baad in kennis. Er zijn 42.370 journals waarvan 15.476 online. Een
miljoen publicaties per jaar! Een oceaan aan kennis. Zo
kom ik een artikel tegen waarin staat dat koolmezen kunnen ruiken wanneer rupsen aan een fruitboom vreten. De
boom zendt dan een signaalstof uit en dat ruikt de koolmees. En Bolderik, een giftig onkruid in granen, stimuleert, door allelopathie, de groei van graan! Hoe ingenieus
wil je het hebben?
Er sluipt een machteloosheid in me: ik wil het allemaal
weten. Ik ben adviseur, ik werk met boeren en ik weet dat
boeren al deze kennis willen hebben en integreren in hun
bedrijf. Maar dat kan niet! Ik kom nooit door deze digitale
diarree, deze wetenschappelijke incontinentie heen. Ik
begin te zweten, ik voel een soort dronkenschap, een verheven gevoel: de kennis is er maar hoe moet een boer dat
allemaal toepassen? Waar is de wetenschappelijk evenknie van de boer? Waar is de wetenschapper die dagelijks
net zo geïntegreerd denkt en beslist als een boer? Of als
een manager, of een mkb-directeur of een arts?
Laten we in 2014 onze bureaus en computers in de oostwest positie zetten en wat minder poepen en onze energie
gebruiken om na te denken over de toepassing van al die
kennis! .HHVYDQ9HOXZ
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Jarenlang kon het niet op voor
Imares. Het mariene onderzoekinstituut van Wageningen UR haalde
veel nieuwe opdrachten binnen
sinds haar oprichting in 2006.
Daardoor verdubbelde het aantal
medewerkers in korte tijd van 120
naar 240. Maar vorig jaar draaide
het instituut ineens verlies. ‘We
zijn uit de halleluja-fase’, zegt Imares-directeur Tammo Bult. Imares

maakt ‘een pas op de plaats’ en
‘heroriënteert zich op de toekomst’, meldt Bult. Enkele tijdelijke contracten van medewerkers
zijn niet verlengd en het instituut
kijkt scherper naar de beschikbare
projecturen van de medewerkers.
Afgelopen jaar kampte het mariene instituut met meerdere tegenvallers. Enkele grote projecten
van de Rijksoverheid en de Europese Unie liepen ten einde en daar
kwamen geen omvangrijke vervolgprojecten voor in de plaats.
Dat kwam mede omdat Imares onvoldoende projecten in de topsectoren had. Al met al leidde dat tot
een abrupte afname van publieke

ﬁnanciering. De tegenvallers werden in de loop van 2013 zichtbaar.
De directie heeft toen meteen
maatregelen genomen om het tij
te keren, zegt Bult.
Het instituut heeft nu nieuwe
onderzoeksvelden aangewezen om
weer groei te realiseren. Dan gaat
het bijvoorbeeld om maritieme
olie- en gaswinning, windenergie
op zee, building with nature (kustverdediging) en ecologisch onderzoek in de poolgebieden. ‘De wereld verandert, er komen nieuwe
onderzoeksthema’s op en het onderzoek wordt anders geﬁnancierd’, zegt Bult. ‘Daar moeten we
wat mee.’ AS
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Wageningse wetenschappers moeten met elkaar in discussie over
zelfplagiaat, stelt Johan van
Arendonk, decaan van de universiteit naar aanleiding van de affaire
rond de Amsterdamse hoogleraar
Peter Nijkamp. ‘Helaas is de wetenschap weer in een kwaad daglicht komen te staan, omdat iemand de regels heeft overtreden’,

zegt Van Arendonk. ‘Dat past in de
tijdgeest, waarbij de samenleving
heel kritisch naar de wetenschappers kijkt. Daar moeten we dus wat
mee.’
Wetenschappers mogen geen
stukken tekst uit eerdere publicaties zonder bronvermelding kopiëren, ook niet als die van henzelf
zijn. ‘De regels voor plagiaat zijn
helder, zelfplagiaat is een grijzer
gebied’, zegt Van Arendonk. ‘Als je
twee publicaties schrijft over eenzelfde experiment, dan lijkt het
mij verantwoord om details over

het experiment op dezelfde manier
op te schrijven, zodat anderen herkennen dat het om hetzelfde experiment gaat. Maar wanneer kom je
bij het punt dat je aan jezelf moet
refereren? Dat kunnen we het beste aan de hand van voorbeelden
bespreken, zodat er duidelijkheid
ontstaat bij de auteurs.’ Van
Arendonk wil met de onderzoekscholen in 2014 een serie bijeenkomsten beleggen over wetenschappelijke integriteit, waaronder over (zelf)plagiaat. AS
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Ze lijken het prima met elkaar te
kunnen vinden: Aalt Dijkhuizen en
vaarskalf ‘Aaltje’. De bestuursvoorzitter kreeg het kalf in december
van de Animal Sciences Group ter
ere van zijn aanstaande afscheid.
Begin januari ontmoetten de twee
elkaar op de Dairy Campus in
Leeuwarden, waar Aaltje zal blijven
wonen. ‘Een geweldig moment:
kennisgemaakt met Aaltje. Ze ziet
er fantastisch uit. We houden contact!’, zo twitterde Dijkhuizen vanuit Leeuwarden.
Ook kalf Aaltje ontpopt zich tot
fanatieke twitteraar. Zo gaf het
kalfje (Bio: zwartbont en met immer natte neus) hoog op van de
‘coole gele oordingen’ die ze krijgt
aangemeten, en meldt dat ze later
voor Wageningen UR wil werken.
Het publieke afscheid van Dijkhuizen vindt 13 februari plaats. Bekende gasten zijn minister van
economische zaken Henk Kamp
en Cees ’t Hart, voorman van FrieslandCampina. De Raad van Toezicht van Wageningen UR heeft ondertussen een nieuwe bestuursvoorzitter geselecteerd, zo maakte
Dijkhuizen bekend tijdens de
nieuwjaarsreceptie op 6 januari.
Hij noemde de naam van zijn opvolger nog niet. Eerst is nog afstemming nodig met de minister
van Economische Zaken. RR
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De Resource Coverprijs 2013 is gewonnen door de Indiër Saravanan
Subramanian. De ‘vis op zuurstofrantsoen’ kreeg de voorkeur van
eenderde van alle bezoekers van de
site van Resource. Er werd massaal
en enthousiast gestemd op de tien
door de redactie voorgeselecteerde
proefschriftcovers. Subramanian
nam van meet af aan de kop en
stond die niet meer af.
In totaal brachten 1602 personen hun stem uit. Tweede werd na
een eindsprint Ellen de Hollander
(cover: antropometrie en veroudering) met eenvijfde van de stemmen. Na een aanvankelijke nekaan-nekrace met Subramanian
eindigde Cindy ten Broeke (Cover:
bladluizen bedreigen sla) met der-

‘UIT BED
GEBELD DOOR
RADIO 1’

tien procent van de stemmen als
derde.
Subramanian deed onderzoek
naar de relatie tussen voedselopname van vissen en het zuurstofgehalte van het water. ‘Ik heb de
hypothese onderzocht dat de hoeveelheid voer die een vis eet afhangt van de zuurstofopname. Die
relatie tussen zuurstof, voedsel,
water en de regenboogforel, mijn
modelvis, wilde ik op de cover
weergeven.’ Hij vroeg zijn Indiase
collega, vriend en visserijdeskundige Dasari Bhoomaiah om een illustratie te maken. Hij bedacht het
idee van het zuurstofmolecuul dat
als een soort broekriem letterlijk
de groei van de vis beperkt.
Subramanian promoveerde begin december en wil graag in Wageningen blijven werken. Hij is bezig een aanstelling te krijgen als
postdoc bij de leerstoelgroep
Aquacultuur en Visserij. RK

Verwachtte je toen het artikel verscheen al
zoveel mediabelangstelling?
‘Absoluut niet. Het overviel me omdat we
geen persbericht hadden verstuurd.
Vermoedelijk hangt de aandacht samen
met het onderwerp honingbijen, die zijn
momenteel hot. Bovendien maakte de BBC
er op de website een pittig stukje van, wat
de NOS vervolgens oppikte.’
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Lukte het dan nog het verhaal te
nuanceren?
‘Dat heb je zelf in de hand. Je kunt goed
sturen welke kant het opgaat en de meeste
journalisten nemen nuances gewoon over.’

:LH"David Kleijn,
onderzoeker bij Alterra
en docent Resource
ecology
:DW"Liet zien dat Europa
niet genoeg honingbijen
heeft om de toegenomen
areaal van biobrandstofgewassen optimaal te
bestuiven
:DDURP"NOS-Journaal,
Radio 1, de Volkskrant
en meer

Had je nog wel tijd om te werken?
‘Het gebeurde gelukkig allemaal in één
dag. Ik werd donderdag om zeven uur uit
bed gebeld door Radio 1. En ’s avonds was
het weer afgelopen. Het was dus heel
efﬁciënt.’
Welk optreden vond je het leukst?
‘De televisie was toch wel het leukst, want
je krijgt verreweg de meeste reacties.
Mensen uit je omgeving die op je
afschieten: “Jij was toch op het NOSjournaal?”’ RR

Bron: CBS. Gemiddelde kosten voor hele schoolcarrière tot diploma; doorstromers (bv.
HBO>WO), zo’n 30% van totaal, zijn niet meegenomen. Illustratie Studio Lakmoes
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Wanneer alle Nederlanders minderen met zout voorkomt dit in de
komende twintig jaar 48 van elke
1000 hartaanvallen. Dit voorspellen onderzoekers van WU en het
RIVM op basis van een complex
model. De berekening moet beleidsmakers helpen per uitgegeven
euro zoveel mogelijk mensen gezond te houden. De studie verscheen afgelopen december in het
tijdschrift American Journal of Clinical Nutrition.
Voedingsonderzoekers zijn geinteresseerd in zout omdat Nederlanders veel te veel van het goedje
binnenkrijgen; veelal via bewerkt
gemaksvoedsel, zoals diepvriespizza’s. Gemiddeld eten consumenten dagelijks 9 gram zout terwijl 6
gram de aanbeveling is. Deze overconsumptie is ongezond omdat
zout de bloeddruk verhoogt, wat
vervolgens leidt tot een hogere

kans op hart- en vaatziekten.
Als iedereen de aanbevolen dagelijkse zes gram eet, voorzien de
berekeningen niet alleen zo’n
30.000 minder hartaanvallen. Marieke Hendriksen, WUR-promovendus in dienst van het RIVM, berekende dat er daarnaast 58 per
1000 beroertes worden voorko-

men. Minder zout zorgde ervoor
dat meer mensen de doorgerekende twintig jaar overleefden. Per
1000 sterfgevallen ging het hierbij
om 7 mensen. Daarbij werd er rekening mee gehouden dat degenen die een hartaanval bespaard
blijft, mogelijk overlijden aan andere aandoeningen.

5,6,&2)$&725(1
Om deze zogenaamde gezondheidswinst te berekenen leunde de
studie op een RIVM-model; dit
Chronisch Ziekten Model bekijkt
hoe veelvuldig Nederlanders zullen lijden aan een twintigtal ziektes, zoals kanker en hart- en vaatziekten. Dit gebeurt aan de hand
van informatie over risicofactoren,
zoals het aandeel Nederlanders
met een verhoogde bloeddruk.
Voor deze studie voerden onderzoekers eerst de meest recente informatie in. Daarna lieten ze hun
populatie virtueel minder zout
eten, en berekenden het effect van
de daardoor verlaagde bloeddruk.
Natuurlijk is al bekend dat te
veel zout slecht is maar toch zijn
deze berekeningen belangrijk, zegt
Joop van Raaij, universitair hoofddocent bij Humane voeding en
voedingsdeskundige bij het RIVM:
‘Beleidsmakers vragen zich af welke maatregel we als overheid kunnen nemen om de sterfgevallen
door hart- en vaatziekten te verminderen. Zij leggen verschillende
interventies naast elkaar en kijken
welke de meeste gezondheidswinst geeft. Daarvoor zijn dit soort
getallen belangrijk.’ RR
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Twee wetenschappelijke projecten
met een forse Wageningse inbreng
krijgen een miljoenensubsidie van
NWO, zo maakte de wetenschapsorganisatie onlangs bekend. Een
van de projecten is ‘Microben voor
gezondheid en milieu’, waar onder
meer de Wageningse microbiologen Fons Stams en Willem de Vos
bij betrokken zijn. Het project
krijgt 22,9 miljoen euro, verdeeld
over vier jaar. Daarvan gaat 4,5 miljoen naar de Wageningse onder-

zoeksgroep. Samen met de drie
andere Nederlandse onderzoeksgroepen willen ze meer begrijpen
van bacteriën en archaea die zonder zuurstof kunnen leven. Deze
gemeenschappen van anaërobe
micro-organismen zijn complex.
‘En we weten er nog maar heel
weinig van’, zegt Stams. ‘Het grootste deel is totaal onbekend. We willen vooral weten hoe de verschillende micro-organismen samenwerken, dat is de gezamenlijke uitdaging. Deze subsidie is daarom
echt de moeite waard.’ De Vos richt
zich op de anaërobe bacteriën in
het maagdarmkanaal van de mens,
ofwel de humane gezondheid.
Stams wil vooral nieuwe microbiologische omzettingen ontdekken

voor de productie van biogas, organische zuren en bioplastics met
anaërobe micro-organismen.
=:$$57(.5$&+7
Naast de Wageningse microbiologen kreeg ook ecoloog Marten
Scheffer een toekenning van zo’n
4,5 miljoen uit het Zwaartekrachtprogramma van NWO. Scheffer
maakt deel uit van het Netherlands
Earth System Science Centre, een
groep van klimaatwetenschappers
die de voorspellingen over het toekomstige klimaat wil verbeteren.
De zes onderzoeksgroepen ontvangen samen 28 miljoen euro. Scheffer zal zich daarbij blijven richten
op kantelpunten, de plotselinge
omslagpunten die een ecosysteem

:LOOHPGH9RV

in een andere fase brengen. Scheffer zoekt naar patronen en waarschuwingssignalen bij deze kantelpunten. $6
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Ruimtepioniers die hun eigen groenten
willen kweken, kunnen waarschijnlijk beter op Mars terecht dan op de maan. Dat
concludeert Alterra-ecoloog Wieger Wamelink na groeiproeven op Mars- en
maangrond. Op maangrond groeiden de
meeste plantjes na kieming nauwelijks of
gingen dood. De Marsbodem leverde tot
verrassing van Wamelink veel betere resultaten op.
Wamelink onderzocht de kieming en
groei van veertien plantensoorten in een
kunstmatige Mars- en maanbodem. Het
gaat hier om door NASA geleverde bodems
van Hawaii en Arizona, die wat samenstelling betreft sterk lijken op het oppervlak
van Mars en de maan. Wamelink stopte
zaadjes van stikstofbinders (klaver, lupine), landbouwgewassen (tomaat, rogge,
tuinkers) en wilde planten (valkruid, he-

:LHJHU:DPHOLQN

rik) in potjes met maanzand en Marsgrond. Als blanco werd arm rivierzand uit
de diepere lagen van de Rijn gebruikt.
/66*521'
Vijftig dagen lang volgde de ecoloog nauwkeurig wat er gebeurde. Marsgrond bleek
het vruchtbaarst. Zelfs nog iets vruchtbaarder dan het Rijnzand. Op Marsgrond kwamen alle zaden tot kieming, maar rogge,
wortel, rood zwenkgras en tuinkers deden
het ’t best. Ook de opbrengst aan biomassa
(de groei) was op de Marsbodem beter dan
op Rijnzand. Wamelink: ‘Dit komt waarschijnlijk doordat de Marsbodem beter
vocht vast houdt. En kennelijk zitten er genoeg mineralen in de bodem. De gebruikte Marsbodem lijkt enigszins op de lössgrond die we kennen uit Limburg.’
Tuinieren op maanzand lijkt op basis
van Wamelinks proeven minder geschikt.
De planten kiemden wel, maar groeiden
vervolgens amper. Op zijn best gingen ze
niet dood. Veel planten haalden het einde
van het experiment niet. Wamelink wijt
dit aan de basische (pH 9) maangrond.
‘Bovendien zit er vrij aluminium in de
maanbodem en dat is in principe toxisch voor planten.’
6&,(1&(),&7,21
De experimenten smaken volgens Wamelink naar meer. ‘Ik
wil graag verder. Het is leuk en
ontzettend innovatief onderzoek. Ik heb NASA benaderd en
die willen er graag bij betrokken
worden.’ Een VIDI-aanvraag is
intussen in behandeling. In vervolgonderzoek wil Wamelink
aan de slag met verschillende
voedingsoplossingen en
lichtomstandigheden. Het licht
op andere planeten is wat spectrum, daglengte en intensiteit
betreft anders dan hier op aarde.
Moestuintjes op andere planeten zijn overigens minder
science ﬁction dan het lijkt. NASA
heeft plannen om daadwerkelijk
kiem- en groeiproeven te doen
op de maan. De proef gaat mogelijk volgend jaar plaatsvinden als
de onbemande Moon Express
naar de maan afreist. 5.
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Het gaat heel goed met de otter in Nederland, weet
Jansman. Ze zijn inmiddels ook al gesignaleerd in
Friesland, de Flevopolder en de IJsseldelta, tot aan
Doesburg toe. ‘De kans is groot dat dit exemplaar uit de
Weerribben komt, waar in 2002 otters zijn uitgezet.’
Betekent dit dat de otter terug is in het Groene Hart?
‘Ik denk dat er maar een paar zitten. Van oudsher is het
veeweidegebied een fantastisch gebied voor de otter,
vanwege de vele waterwegen, maar ze hebben te maken
met een hoop hindernissen. Vooral verkeer – de belangrijkste sterfteoorzaak – en visfuiken waar ze in verdrinken. Om te zorgen dat de otter zich duurzaam in
het Groene Hart vestigt, moeten de visfuiken otterveilig
zijn. En er moeten tunnels komen, maar dat is lastig in
een gebied waar de wegen nauwelijks boven de waterspiegel liggen. Want aan één otter in het gebied heb je
niets. Je moet een populatie van 40 tot 50 dieren hebben, zodat ze zich kunnen voortplanten.’
Ondanks die hindernissen gaat het goed met de otter?
‘De otters verrassen ons voortdurend in positieve zin,
ze doen het heel goed in Nederland. Ze zijn een succesvolle ambassadeur voor de toegenomen waterkwaliteit
in het buitengebied. Het enige minpunt is: de inteelt is
hoog. Ik denk dat we otters uit bijvoorbeeld Duitsland
moeten verwerven om vers bloed toe te voegen. Niet direct in het Groene Hart, maar wel in Overijssel of Gelderland, van waaruit ze zelf hun weg weten te vinden
naar de veenweiden.’
Lukt dat wel in het volgebouwde Nederlandse landschap?
‘Een verbindingszone staat al gepland en er is geld
voor. Dat zou nu versneld moeten worden uitgevoerd.
Dan gaat het met name om oplossingen voor notoire
knelpunten, zoals de oversteek over het AmsterdamRijnkanaal en de snelwegen. En beheersmaatregelen
in de Reewijkse en Nieuwkoopse Plassen.’ $6
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The fact that a Festini ‘Perenijsje’ contains
only one ﬁfteenth of a pear proves that the
food industry has gone bananas
Stineke van Houte, promoveert op 21 januari in Wageningen
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In een volwassen tropisch bos bereikt maar een paar procent van de
zonnestralen de bodem. In zo’n
natuurlijk bos leven per hectare
soms wel honderden grote en kleine boomsoorten naast elkaar. Eigenlijk is dat raar. De kleintjes
staan immers in de schaduw van
de groten, die het merendeel van
het beschikbare licht wegvangen.
Hoe spelen ze dat klaar? De Wageningse hoogleraar Niels Anten
(Centre for Crops Systems Analysis) heeft een deel van dat raadsel
opgelost.
Anten bracht samen met een
groep Japanse wetenschappers
nauwkeurig in kaart hoeveel licht
bomen opvangen en wat ze met
dat licht doen. Dat deden ze in een
stukje (60x20 meter) primair gematigd regenwoud op het eiland
Yakushima, een nationaal park en
tevens werelderfgoed. Van de vierentwintig soorten bomen in dit
kleine gebiedje werd de groeisnelheid gemeten en gerelateerd aan
de karakteristieken van het bladerdak.
0,1'(5()),&,17
Het resultaat is opmerkelijk. Hoge
bomen vangen niet alleen meer
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licht, ze zijn ook nog eens efﬁciëntere lichtvangers. Per kilo biomassa vangen hoge bomen meer licht
dan hun beschaduwde neefjes.
Maar dat voordeel heeft een prijs:
ze zetten dat licht minder efﬁciënt
om in biomassa. Lichtinvang en
lichtgebruik zijn omgekeerd evenredig. Die zogeheten trade off zorgt
ervoor dat relatief gezien, per kilo
boom dus, kleine en grote bomen
even hard groeien.
En dat is nieuw. Het verklaart
volgens Anten voor een belangrijk

deel waarom kleine en grote bomen kunnen samenleven op plekken waar een eenzijdige competitie is om het beschikbare licht.
‘Daarnaast zijn ook andere factoren van belang, zoals de populatiedynamiek (het aantal nakomelingen, de levensduur) en de structuur van het bos. Maar de groei is
natuurlijk wel een hele belangrijke.’ Hier kun je volgens Anten
ideeën uit halen voor de landbouw.
Anten: ‘In de plantenveredeling
wordt heel erg gekeken naar mo-

nosystemen. Maar door het vele
gebruik van beschermingsmiddelen staan die systemen steeds
meer onder druk. De ecologie laat
juist zien dat gemengde en diverse
systemen productiever zijn en beter tegen stress kunnen. We kunnen heel veel leren van natuurlijke
systemen. Studies als die van ons
laten zien wat voor eigenschappen
beschaduwde planten moeten
hebben om optimaal te kunnen
produceren.’ 5.
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Door de arbeidsmigratie naar de
stad worden veel boerenbedrijven
in China gerund door vrouwen.
Krijgen deze boerinnen daarmee
meer invloed en aanzien?
Nee, constateert promovendus Xiangdan Meng, ze zijn ongelukkiger
en eenzamer dan vrouwen op een

intact familiebedrijf.
In het boerendorp Yang, waar
Meng haar onderzoek deed, heeft
81 procent van de huishoudens
minstens één arbeidsmigrant.
Vooral mannen trekken naar de
stad in de hoop een graantje mee
te pikken van de economische
groei in China. Daardoor worden
de boerenbedrijfjes grotendeels
gerund door boerinnen. Meng interviewde 50 van deze ‘left-behind’
vrouwen en vergeleek hun maatschappelijke positie met 50 vrouwen uit het dorp wier echtgenoten

hoofdzakelijk op het boerenbedrijf
werkten.
De promovendus veronderstelde dat deze feminisering van de
landbouw zou leiden tot meer zeggenschap van de vrouwen over het
bedrijf en hun positie in het dorp
zou versterken. Maar dat bleek niet
het geval. De alleenstaande boerinnen pasten de lokale bedrijfsstijl
niet aan, waardoor de bedrijfsvoering bij het oude bleef en ze per
saldo veel harder moesten werken.
Bovendien kregen de vrouwen niet
meer zeggenschap over ‘grote za-

ken’, zoals investeringen. Daarbij
was de stem van de echtgenoot op
afstand nog steeds belangrijker.
Voor de positie en het zelfbeeld
van de Chinese plattelandsvrouwen lijkt het beter dat zij ook een
betaald baantje vinden, blijkt uit
het onderzoek. $6
Xiangdan Meng promoveert op 14 januari bij Jan Douwe van der Ploeg,
hoogleraar Rurale Sociologie.
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De VVD Gelderland vindt dat de campus beter ontsloten
moet worden voor auto’s. De geplande uitbreiding van
de rotonde op de Mansholtlaan alleen is niet genoeg.
Misschien, zo oppert de partij, moet de Bornsesteeg
weer open voor auto’s?
Het is niemand ontgaan dat het druk is rondom de
campus, zeker gedurende de afzettingen afgelopen
december. Er wordt dan ook driftig gereageerd. ‘Misschien moeten we met zijn allen proberen de auto
thuis te laten als het even kan,’ schrijft 3DWULFN-DQVHQ.
‘En carpoolen. Dat zijn geen echte VVD oplossingen,
dat weet ik, maar het zijn wel echte oplossingen.’
VVD-statenlid en WUR-onderzoeker %DVWLDDQ0HHU
EXUJ reageert direct. Hij blijkt ook helemaal voor carpoolen en heeft lang ook de daad bij het woord
gevoegd. ‘Maar helaas niet voor iedereen haalbaar.’
Wat hij wil is een integraal plan voor alle campusverkeer: auto’s, ﬁetsers en het OV. Hij vreest dat de huidige opstoppingen kennisintensieve organisaties
afschrikken. 3DWULFN-DQVHQ wil vooral mensen de auto
uit krijgen en de Mansholtlaan verbreden. Meer routes openen vindt hij een slecht idee. Dat bederft de
omgeving en moedigt sluipverkeer slechts aan. +HQN
besluit de discussie met het idee om de overlast letterlijk bij Resource voor de deur te parkeren. Wanneer
de Akkermaalsbos wordt aangesloten op de Nijenoordallee voor auto’s, suggereert hij, kan iedereen die
naar Rhenen moet zo de campus af. Vroem!

9(5%52.(19(5%,1',1*
Lang wilde Wageningen UR niet aan een bindend studie
advies (bsa). Nu de universiteit heeft afgesproken dat
75 procent van de studenten in vier jaar zijn bachelor
moet hebben, concludeert een commissie dat een bsa
een verstandige maatregel is.
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Studentenraadsfractie 9H6WH reageert meteen uitgebreid. Het besluit is natuurlijk
nog niet genomen, maar ze vinden het
voorbarig om nu al naar een bsa te

grijpen. De universiteit heeft lakse studenten de afgelopen jaren al op allerlei manieren gestimuleerd. Ze
wijzen op strengere regels rondom (her)tentamens.
Bovendien voert de overheid de druk jaarlijks op met
plannen om de studiebeurs en OV-kaart te schrappen.
‘Het eﬀect van deze,’ zegt 9H6WH, ‘zou niet vergeten
mogen worden bij de beslissing over zo’n ingrijpende
beslissing als de eventuele invoering van een bsa.’
Dat is niet helemaal het eerlijke verhaal, werpt 5ROIP
tegen. Zo zijn er helemaal niet minder tentamenkansen. Sinds kort zijn deze allemaal geclusterd op hetzelfde moment. Bovendien is ‘die druk van [het] sociaal leenstelsel en OV-rechten [..] volgens mij weer van
de ketel.’ Op één punt heeft VeSte wel gelijk, volgens
5ROIP: ‘Voor de invoering [van een] bsa moeten de
prestatieafspraken niet leidend zijn.’ Een goed bsa is
‘fatsoenlijk, eerlijk [en] in het belang van een student.’ Want, zo sluit hij af: ‘Niemand schiet er wat
mee op als iemand pas in het derde jaar er achter
komt niet goed te zitten.’

0,125,10,1(85
De studentenraad heeft plannen rondom minors van
tafel geveegd. Deze beperkten de vrijheid zelf een variant samen te stellen. Door de wildgroei aan minors zou
de universiteit de kwaliteit niet kunnen garanderen.
De reacties zijn opmerkelijk. Eindelijk is er weer een
ferm standpunt van de studentenraad en dan relativeren reageerders de plannen. %XXUPDQYDQGH+DDUZHJ
vindt dat de universiteit een ‘een redelijk voorstel’
deed. ‘Je [kon] nog steeds een eigen vakkenpakket [...]
kiezen. Je kon hier alleen niet meer zelf een naam aan
geven en het een minor noemen.’ Hij vindt het daarmee onzin dat de keuzevrijheid wordt beperkt.
%UDP gaat zelfs verder. Hij vindt het überhaupt
onzin dat er op elke bul een minor zou moeten prijken: ‘Als toevallig jouw vakken
niet in een minor zitten, wat zou dat?
Als ze nuttig zijn voor jouw opleiding,
doe ze dan gewoon.’ Amen.
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nschap los?
Op de universiteit, het hart van de wetenschap, raken steeds
meer studenten geïnteresseerd in de levensbeschouwelijke
vraagstukken, zo constateert de studentenpastor van Wageningen.
Waar komt die interesse vandaan? ‘Er wordt hier iets essentieels
over het hoofd gezien.’

>>

tekst: Karst Oosterhuis

<

Thomas Koot, Msc student Agrotechnologie
Boeddhist, Verbleef een maand in een klooster in Canada
‘Op mijn zestiende werd ik voor het eerst gegrepen door
het Boeddhisme na het lezen van een artikel in de Volkskrant. Ik ben toen met een vriendin naar een Dechen Chöling geweest, dat is een Boeddhistisch centrum in Frankrijk. Dat was een hele bijzondere ervaring. Ik ontmoette
daar veel interessante mensen die allemaal een soort
ontevredenheid ervaren in de oppervlakkigheid van het
leven van alledag.
Afgelopen zomer heb ik een maand als monnik in een
boeddhistisch klooster in Canada doorgebracht, dat had
ik me al heel lang voorgenomen om te doen. De eerste
dagen was ik vooral bezig met zaken als: krijg ik wel lekker te eten vanavond of krijg ik niet te veel spierpijn van
het mediteren? Langzaam kwamen mijn gedachten bij
meer elementaire gevoelens. Dan ineens kun je je heel
alleen voelen maar dan kun je ook een grote waardering
ervaren voor de wereld om je heen. We mediteerden van
zonsopgang tot zonsondergang, mochten niet praten, hadden geen toegang tot internet en we aten maar twee keer
op een dag. Als je elkaar niet spreekt kunt je je niet ach-

ter loze woorden verschuilen. Ondanks dat we elkaar niet
spraken, leerden we elkaar toch heel goed kennen. Dat is
misschien moeilijk uit te leggen, maar toch voelde dat zo.
Het Boeddhisme gaat uit van een kracht van binnenuit.
In een van oorsprong Boeddhistisch land als Bhutan kent
het meer een religieus karakter. In het Westen is daar
meer de boeddhistische ﬁlosoﬁe en beoefening uit overgenomen, maar de grondgedachte blijft dat mensen lijden door gehechtheid. Mediteren is een training om los
te komen van die gehechtheid en daar heb je dus geen
hogere macht voor nodig. Tijdens het mediteren ga je
gewoon zitten en kijk je wat er gebeurt. Als er een
gedachte komt laat je hem gaan.
Het is te simplistisch om te zeggen dat ik helemaal in het
hier en nu wil leven en dat je alle gedachten moet uitbannen, maar door te mediteren leer je je niet mee te laten
voeren door die gedachten. Het is een valkuil om in je
leven van aﬂeiding naar aﬂeiding te leven. Met aﬂeiding
is niets mis, maar soms voelt de keus voor stilte en afzondering ﬁjner dan een middag achter Facebook.’
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>> W

ie de agenda bekijkt van het SP&C (Student
Platform and Chaplaincy) ziet al snel waar
dit verhaal over gaat. Op werkdagen is er
bijna elke avond een evenement, variërend van een Socratisch Café tot een Taizé
Celebration. Allemaal gelegenheden waarbij de bezoekers
samen met anderen kunnen zoeken naar meer verdieping. De meeste ontmoetingen worden doorgaans uitstekend bezocht, vertelt studentenpastor Yuri Saris. Hij ziet
de belangstelling bij studenten de laatste jaren groeien.
Dat geldt ook voor buitenlandse studenten die het SP&C
sinds vorig jaar, toen het hele programma Engelstalig
werd, massaal weten te vinden.
‘Het christelijke geloof is in Nederland niet meer zo
aanwezig, maar dezelfde zingevingsvragen leven bij studenten nog steeds’, meent Saris. Je identiteit ligt volgens

hem niet meer zo vast als vroeger, maar nog steeds moet je
als student je plek in de maatschappij zien in te nemen.
Dat wordt er niet makkelijker op als je ouders hebt die je
volledig vrij hebben gelaten. Het SP&C geeft daarbij begeleiding zonder veel te sturen naar één bepaald geloof.
‘Zodra je de vaak onuitgesproken innerlijke beroeringen
aanspreekt bij studenten heeft dat iets spiritueels. Dat wil
zeggen: het raakt je geest en dus niet alleen je verstand’, zo
vat Saris zijn werk samen.
ANDERE ZOEKTOCHT
Ook ﬁlosoof Rudi te Velde ziet een toename van de belangstelling voor spiritualiteit onder studenten.
Dat komt volgens hem mogelijk omdat wetenschap de
plaats van religie grotendeels heeft overgenomen als het
gaat om het verklaren van de werkelijkheid. ‘Als je weten-

Luca Peters
BSc Internationaal Land- en Waterbeheer
Verblijft regelmatig in Taizé, Frankrijk
‘Toen we met de caravan naar Frankrijk op vakantie gingen namen mijn ouders me al mee naar Taizé, maar ik
blijf terugkomen. Het leuke van Taizé is dat je direct als
je aankomt mensen leert kennen en dat je daar in een
week echt wat mee opbouwt. Je kunt daar alle talen spreken en de sfeer is heel goed. Het lijkt net alsof je opgetild
wordt als je daar verblijft. Iedereen lijkt op één niveau te
zitten en ik denk dat het maken van contact daarom zo
makkelijk gaat. Je hebt vaak hele goede gesprekken met
mensen. Iedereen is heel open, ook omdat je daar ineens
onder woorden kan brengen wat je bezighoudt. Ik heb
meegemaakt dat iemand zomaar zijn halve levensverhaal
begon te vertellen.
Als je daar bent, draai je gewoon mee in het huishouden
van de kloostergemeenschap samen met honderden
andere jongeren. Voor mij is het echt een toevluchtsoord,
een soort oplaadstation, soms heb ik ineens zin om er
naar toe te gaan. De wereld is een stuk overzichtelijker
als ik daar ben en ook kun je even ontsnappen uit je
drukke leven. De muziek die je zingt tijdens de vieringen
is onlosmakelijk verbonden met Taizé. Dat is echt prachtig, soms lijkt het net of er engelenstemmen tussen zitten.
Mijn ouders hebben geprobeerd om de essentie van alle
geloven mee te geven. Ik denk dat er meerdere wegen
naar Rome leiden. Alle tradities hebben rituelen die
waardevol zijn. Mensen die naar Taizé komen zoeken wel
naar geloof denk ik. Er wordt niemand iets opgedrongen,
maar wel wordt jou iets aangereikt. Wat ik ook leuk vind
is dat er in Taizé aandacht wordt besteed aan het interpreteren van de bijbel. Er wordt jou geen uitleg opgelegd,
maar je krijgt wel de gelegenheid om met een groepje
verder te praten over de verhalen die je hoort. Het bijzondere is dat de verhalen voor iedereen een andere
betekenis blijken te hebben. Ze krijgen pas hun betekenis
doordat je ze op je eigen leven kunt betrekken.’
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schap gaat verabsoluteren, is het gevolg dat studenten
doorslaan naar het andere uiterste’, zo stelt Te Velde.
Daarmee doelt hij bijvoorbeeld op wetenschappers die
beweren dat de mens niks meer is dan een machine, zoals
Dick Swaab betoogt in zijn boek Wij zijn ons brein. De vrije
wil bestaat volgens Swaab eigenlijk ook niet, dus is ons
levensverhaal niet een zelf gekozen pad, maar het resultaat van de interactie tussen neuronen en protonen.
Volgens Te Velde kun je echter niet veel met zo’n verhaal wanneer je de ambitie hebt om een zinvol bestaan te
leiden en daarbij voor belangrijke keuzes staat. Logisch
dus dat studenten verder kijken, meent hij. Als docent is
Te Velde verbonden aan de stichting Thomas More. Die
stelt zich ten doel om studenten in contact te brengen met
verschillende levensbeschouwelijke tradities als onderdeel van hun academische vorming. Hoewel Wageningen

Universiteit vrij klein is ten opzichte van andere universiteiten, weten relatief veel Wageningse studenten de stichting te vinden. Voor Te Velde een signaal dat er hier mogelijk iets ontbreekt. ‘Wetenschap wordt steeds meer in
dienst gesteld van maatschappelijke doeleinden. Technische beheersing en nut staan centraal. Maar wat dat betekent voor ons mens-zijn is een vraag die niet meer wordt
gesteld’, zo licht hij toe.
Yuri Saris bevestigt dat beeld. Hij ziet een vergelijkbare
trend als in de jaren zestig toen een generatie brak met de
knellende banden van toen. Ook nu is het evenwicht volgens Saris zoek. ‘Sommige studenten hebben het gevoel,
dat de politiek en de cultuur hen niet verstaat. Er wordt
iets essentieels over het hoofd gezien. Iets in hen wordt
niet aangesproken. Ze keren zich niet af, maar beginnen
een zoektocht naar wat ze missen.’

Ieva Brigita (Litouwen), Msc Leisure, Tourism and Environment
Ziet storytelling als een manier om inzicht te krijgen in het eigen leven

FOTO: GUY ACKERMANS

‘Taizé voelt voor mij als een thuis. Ik heb mezelf nooit als
religieus beschouwd, maar elke keer als ik er weer kom
en de klokken luiden, dan krijg ik kippenvel. Ik was zestien toen ik hier voor het eerst kwam. Zoals de meeste
tieners zat ik vol met levensvragen, maar die verdwenen
als sneeuw voor de zon in de week van mijn verblijf. Hoewel je je aan de regels moet houden, voel ik me vrij als
ik er ben. Je ontmoet steeds vriendelijke mensen. Zoals
broeder Hector, een van de gastheren van Taizé. Hij ver-

telde verhalen die me het gevoel gaven dat ze speciaal
voor mij bedoeld waren.
Gaandeweg ben ik geïnteresseerd geraakt in traditionele
‘storytelling’. Onlangs was ik in Amsterdam op een storytelling-festival om me er wat meer in te verdiepen. Eerst
was ik een beetje sceptisch, maar uiteindelijk werd ik
helemaal meegevoerd door de verhalen. Waarom weet ik
niet, maar op een zeker moment moest ik er zelfs van huilen. Er waren bijvoorbeeld Canadese indianen die over
hun cultuur vertelden. Op een poëtische manier vertelden ze dat jezelf
nederig opstellen bij hen de hoogste
vorm van maatschappelijke waardering oplevert. In tegenstelling tot onze
cultuur, waar een bescheiden houding
je doorgaans niet ver brengt.
Zulke verhalen geven me veel stof tot
nadenken, waardoor mijn kijk op veel
zaken verandert. Door te laten zien
hoe mensen handelen vanuit bepaalde
dilemma’s of situaties, kunnen ze
inzicht geven in je eigen leven. Veel
verhalen worden van generatie op
generatie mondeling doorgegeven en
zijn daarom niet statisch, maar springlevend. Heel anders dan wanneer je in
je eentje een boek leest. Naar een verhaal luister je samen, terwijl je er toch
je eigen gevoel bij krijgt.
Voor mijn masterthesis wil ik graag
onderzoeken hoe mensen tegen verhalen aankijken en welke rol ze mogelijk
in hun leven spelen. Daarom ga ik nu
naar Inda: om te luisteren naar de traditionele en de persoonlijke verhalen
van de mensen daar.’
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WELKOM IN 2014
Een groep studenten vierde de komst van het nieuwe jaar
met een frisse Rijnduik. Op 1 januari om twee uur
’s middags verbeten ruim twintig stoere mannen en
vrouwen zich, kleedden zich uit en wasten hun katers
weg. ‘Het water was koud, kouder dan de zee, maar het
weer was prima’, vertelt initiatiefneemster Dorine Kea. Ze
had een promotie gemaakt op Facebook, en ’s nachts haar
vrienden een beetje gepusht. Meer was er niet nodig. De
helden werden beloond met een kopje warme choco. NM
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Wegkijken kan niet
Het moet afgelopen zijn met ongewenst gedrag op de werkvloer.
Maar nieuw beleid is daar niet voor nodig, vindt de raad van
bestuur. Bewustwording is essentieel. Bewustwording van de
eigen rol en verantwoordelijkheid van alle medewerkers om
ongewenst gedrag te signaleren en er iets mee te doen.
tekst: Roelof Kleis

D

at is kort en vrij samengevat de boodschap van
het statement dat de RvB heeft geformuleerd
over ongewenst gedrag. Het statement zelf is
een halve pagina lang en wordt onderdeel van
de bestaande integriteitscode van Wageningen
UR. Met het statement (en een aantal concrete acties) reageert de RvB op het onderzoek naar ongewenst gedrag dat
vorig jaar onder leiding van emeritus hoogleraar Communicatie Cees van Woerkum heeft plaatsgevonden. ‘In
Gesprek’ titelde de commissie haar eindrapport. Een

ACTIEPUNTEN ONGEWENST GEDRAG
Om ongewenst gedrag tegen te gaan, is
een reeks acties en maatregelen bedacht.
Een aantal daarvan is al in gang gezet. De
acties zijn een vervolg op de aanbevelingen van de ‘Commissie Van Woerkum’ die
onderzoek deed naar de achtergronden
van ongewenst gedrag.
ð2SLQWUDQHWNRPWHHQUHHNVEHVFKULMYLQgen van ongewenst gedrag en hoe daarmee om te gaan. De voorvallen zijn gebaseerd op ware gebeurtenissen.
ð(UZRUGWPHHUEHNHQGKHLGJHJHYHQDDQ
de bestaande trajecten die medewerkers
kunnen volgen op gebied van weerbaarheid.
ð(UNRPWHHQIRUPDWRPOHLGLQJJHYHQGHWH
helpen de kernwaarden van Wageningen
UR in teams bespreekbaar te maken in
de dagelijkse praktijk.
ð,QEHVWDDQGHHQQLHXZHFXUVXVVHQYRRU
leidinggevenden wordt extra de nadruk
gelegd op het creëren van een veilige
werkomgeving.

ð(UNRPHQPDDWUHJHOHQRPGHNZHWVEDUH
positie van aio’s te verstevigen.
ð'HDPELWLHLVHURPGHQDDVWKRJHUHOHLdinggevende standaard inzage te geven
in de functioneringsgesprekken van de
leidinggevende met zijn/haar medewerkers. Op dit moment kan de medewerker
die keuze nog zelf bepalen. De medezeggenschapsraad wil dat die keuze blijft.
ð2PVDPHQZHUNLQJHQLQWHUQHNHQQLVGHling te vergroten wordt gezocht naar
nieuwe mogelijkheden voor online ontmoetingen.
ð2QJHZHQVWJHGUDJVWDDWPLQLPDDOWZHH
keer per jaar op de agenda van de overlegvergadering OR/directies en RvB/
WUR-Council.
ðNaar voorbeeld van ESG worden acteurs
ingezet om leidinggevenden te trainen in
het herkennen van en omgaan met ongewenst gedrag.
Meer weten? Kijk op intranet, zoekterm:
bedrijfscultuur

oproep en opdracht tegelijk. Resource ging in gesprek
met scheidende bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen.
De RvB zegt in de reactie ‘blij te zijn dat de huidige
bevindingen en signalen niet verontrustend zijn’. De
jongste rapportages van het Bedrijfmaatschappelijk
Werk en de Vertrouwenspersonen laten een stijging zien
van het aantal meldingen van ongewenst gedrag. Is dat
niet verontrustend?
‘Die signalen waren verontrustend. Daarom is er ook
een onafhankelijke commissie ingesteld om uit te zoeken
hoe het in elkaar zit. En uit die commissie komen geen
verontrustende signalen terug. Ongewenst gedrag komt
bij ons niet meer of minder voor dan bij andere organisaties. Je moet goed onderscheid maken tussen de harde
intimidatie en de hele range daaromheen. Dat was ook de
reden om daar in te duiken.’
Van Woerkum zegt dat het er niet om gaat of Wageningen
UR het nou beter of slechter doet dan anderen. Bepaalde
onderdelen van de organisatie zouden in de categorie
‘low trust’ vallen, wat betekent dat het onderlinge
vertrouwen er laag is. En dan gaat het volgens hem echt
fout.
‘Je moet het vanuit het juiste perspectief zien. Het is
wél belangrijk nieuws om te weten of het hier structureel
niet meer voorkomt dan elders. Maar elk geval is er één
teveel. En denk nou niet dat wij het bagatelliseren. We zijn
blij dat we niet afwijken van andere organisaties. Vandaar
ook dat er geen nieuw beleid of instrumentarium komt.
Daar hoeven we niet zoveel nieuws voor te bedenken.
Maar we moeten het activeren en duidelijker maken. We
doen daarom een appèl op de verantwoordelijkheid van
de individuele medewerker. Persoonlijk zie ik dat misschien wel als de allerbelangrijkste uitkomst. Dat we nu
zeggen: leg het op tafel, als je iets ziet. Breng het aan.’
Het senior management moet volgens de RvB een
belangrijke voorbeeldrol vervullen. Van Woerkum noemt
dat de ‘tone at the top’. U bent de top. Trekt u het zich
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meer

persoonlijk
aan dat er
naar de top
wordt gewezen?
‘Nee, ik voel me
niet aangesproken,
omdat ik niet intimideer. Dat wordt me door
sommigen wel in de schoenen geschoven, maar dat is makkelijk hè. Breng mij er eens één aan
die ik heb geïntimideerd. Het is zó makkelijk om te zeggen: hij intimideert. Ik intimideer helemaal niet. Neem die zes hoogleraren die
vorig jaar bij de opening van het academisch jaar een niet
onderbouwd verhaal als reactie op mijn interview publiceerden in Trouw. Is er één van hen door mij benaderd:
zeg wat heb jij daar nou in de krant geschreven? Dat nooit
weer, want anders.... Bel ze maar op, vraag het ze. Als jij
mij er één aanbrengt die ik direct heb geïntimideerd, dan
trek ik mijn conclusies. Het is zo makkelijk om het mij in
de schoenen te schuiven. Ik ben een man van de feiten. Als
je iets beweert, moet je er feiten onder hebben.’

belangrijkste. De
stap zetten om bijvoorbeeld intimiderend gedrag van je baas aan de kaak te
stellen is een hele moeilijke. Als je dan in de organisatie
geen gehoor krijgt, sta je in je hemd. Dat weerhoudt mensen mogelijk. Het vertrouwen moet er zijn dat je gehoord
wordt en serieus wordt genomen. En op het moment dat
iemand toch knel komt te zitten, dan moet hij of zij dat
hier leggen. Stuur mij maar een mail. Dat mag men doen.
Zo belangrijk vind ik dit.’

Bewustwording staat centraal in de aanpak van
ongewenst gedrag. Wat bedoelt u daarmee?
‘Mensen in alle lagen van de organisatie moeten weten
dat we ongewenst gedrag niet willen. Dat er wegen zijn om
dit aan te pakken, dat je voor jezelf kunt opkomen en dat
je daarin wordt gesteund. Dat laatste is misschien wel het

Dat vertrouwen en die veiligheid kan betekenen dat er
juist meer meldingen komen van ongewenst gedrag.
‘Dat hopen we! Laat die drempel laag zijn. Het vertrouwen dat de organisatie een open oor heeft voor ongewenst
gedrag en het ook aanpakt, is misschien wel het allerbelangrijkste.’
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CSI in de polder
De Amerikaanse rode rivierkreeft is een lastig heerschap. Een exoot die,
als we niet oppassen, onze sloten kaalvreet en onze dijken aantast.
$OWHUUDJDDWPHWH'1$KHWEHHVWMHLQGHNUDDJYDWWHQ&6,LQGHSROGHU
tekst: Roelof Kleis

H

et lijkt bijna science ﬁction. Je neemt een beetje
water uit een sloot of plas, je haalt het door de
detector en even later rolt er een compleet
beeld van het waterleven over je scherm. Welke
dieren er leven en in welke aantallen. Een
plasje water als vingerafdruk van de aanwezige biodiversiteit. De wetenschap is hard op weg om dat tot een alledaagse bezigheid te maken, vertelt ecoloog Arjen de Groot
van Alterra.
De Groot doet aan moleculaire ecologie, de tak van
sport die genetische technieken gebruikt om ecologische
vraagstukken op te lossen. Alterra volgt op die manier bijvoorbeeld de uitgezette otters in de Weerribben. De erfelijke informatie om individuele otters uit elkaar te houden, komt uit keutels. Het vangen of zelfs waarnemen van
dieren is daarbij niet meer nodig.
Dieren laten op allerlei manieren genetisch sporen na
in hun omgeving. In keutels dus, maar ook in plas, slijm,

BARCODE
DNA-barcoding is een methode om soorten te identiﬁceren aan de hand van een
klein stukje DNA uit een standaard deel
van het genoom. Die typische stukjes
DNA heten merkers. De code van zo’n
merker fungeert als een streepjescode
voor de soort, vergelijkbaar met de barcode op de verpakking van producten in
de supermarkt. De moleculaire ecologie
gebruikt barcoding voor identiﬁcatie.
Dat is fundamenteel anders dan de technieken voor populatieonderzoek, legt
Arjen de Groot (Alterra) uit. ‘Bij barcoding zoek je één stukje DNA (een merker)
dat niet verschilt binnen de soort, maar

wel tussen verschillende soorten. De
exacte volgorde van de lettercode binnen die merker is dan van belang. Bij
populatieonderzoek daarentegen gaat
het juist om veel verschillende fragmenten DNA die binnen een soort het genetische proﬁel van het individu vormen.’
De Groot heeft een mooie vergelijking bij
de hand. De barcode bij identiﬁcatie
noemt hij een voetafdruk: je identiﬁceert
een soort. De barcode bij populatieonderzoek is in die zin vergelijkbaar met
een vingerafdruk: je herkent een individu. Bij de rivierkreeften gaat het om de
herkenning van de soort.

veren, haren en huidschilfers of wat anders dieren loslaten, af- of uitscheiden. Keutels zijn tastbaar. Ze liggen letterlijk voor het oprapen. Maar kun je ook minder tastbare
genetische sporen detecteren? Een beetje in water opgelost DNA bijvoorbeeld? Ja, dat kan. De Groot: ‘Dat losse
DNA in het water heet e-DNA (environmental DNA). Je
hebt dan helemaal geen stukje weefsel meer nodig. Je
kunt letterlijk het onzichtbare zichtbaar maken.’
EARLY WARNING
De techniek die daarbij word gebruikt heet DNA-barcoding (zie kader), wat erop neerkomt dat soorten worden
herkend aan bepaalde stukjes genetische code, een merker. In principe is één molecuul DNA in een watermonster
voldoende om een soort te identiﬁceren, zegt collega Ivo
Laros. ‘Het is echt verbazingwekkend dat je dat nog aan
kunt tonen. Dat je de aanwezigheid van één dier in duizenden liters water kunt oppikken.’
De beoogde slachtoffers van dit technische hoogstandje zijn dus de rode Amerikaanse rivierkreeft en zijn
exotische verwanten. In opdracht van het Rijk ontwikkelt
Alterra een test om deze beestjes in een vroeg stadium aan
te kunnen tonen in ons oppervlaktewater.
Rivierkreeften horen thuis in ons water. Maar dan wel
de inheemse soort, de Europese rivierkreeft. De Groot: ‘De
overige soorten, waaronder de Amerikaanse rode rivierkreeft, zijn hier door de mens geïntroduceerd. Maar ze
doen het dus verrassend goed.’ Te goed en met alle gevolgen van dien. Ze vreten de sloten kaal, brengen ziektes
mee als de kreeftenpest (waar ze zelf goed tegen bestand
zijn) en graven gangen die oevers kunnen aantasten.
En dat moet je dus niet doen in ons kikkerlandje, want
dan is de boot aan. Met name de Amerikaanse exoot is
berucht en duikt al op heel veel plekken in ons land op. De
waterschappen willen het beestje daarom graag te lijf.
Maar dan moet je er wel tijdig bij zijn. En daar falen de
gangbare technieken. ‘Als je ze vindt, is de populatie waarschijnlijk al zo groot dat het lastig is om ze nog weg te krij-
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gen. Wat wij ontwikkelen is een soort early warning system
om een snel beeld te krijgen van de situatie.’
EÉN MOLECUUL VOLSTAAT
De voorlopige resultaten zijn gunstig. De Groot: ‘We hebben een methode om de kreeften aan te tonen en we hebben de juiste merkers. In meervoud, want we hebben te
maken met verschillende geslachten rivierkreeften. In
totaal gaat het (inclusief de inheemse soort) om acht soorten rivierkreeften, verdeeld over drie geslachten. Het idee
is nu dat we die merkers combineren, waardoor je dus
met één test kunt aantonen of, en zo ja welke rivierkreeften er in het water zitten. Daartoe hebben we een groot
aantal watermonsters genomen van slotensystemen verspreid over het land. In gebieden waarvan we weten dat de
Amerikaanse rivierkreeft of een andere kreeftensoort er
voorkomt. En de uitkomsten zijn positief: inmiddels hebben we al vijf soorten in hun natuurlijke omgeving kunnen aantonen.
Het principe werkt dus. ‘De test toont de aanwezigheid
van genetisch materiaal van de rivierkreeft aan en is daarmee in de praktijk toepasbaar voor de Amerikaanse rivierkreeft en voor invasieve rivierkreeften in het algemeen’,

aldus De Groot. Maar daarmee is het klusje nog niet helemaal geklaard. ‘De vraag is over welk deel van de plas of
sloot je uitspraken kunt doen’, zegt Laros. ‘Veel hangt
natuurlijk af van het soort water: is het stilstaand of stromend. Hoe lang blijft DNA in het water intact?’
‘Voor de knoﬂookpad testen we nu hoe ver die detectie
reikt’, voegt De Groot toe. ’Daarvoor maken wij gebruik
van zogeheten kwantitatieve PCR. Dat betekent dat je
naast een ja/nee-score ook meet hoeveel DNA er in je monster zit. Vervolgens probeer je relaties te vinden tussen dat
DNA en de kreeften. Hoe lang blijft DNA aanwezig en
detecteerbaar? Hoe gedraagt het dier zich: blijft-ie op één
plek of niet? Wereldwijd test men dit voor tal van soorten.
Dit is de state of the art.’
Naast identiﬁcatie moet de test in de toekomst ook uitspraken gaan doen over het aantal aanwezige kreeften.
‘Dat is echt de Heilige Graal van dit onderzoek’, vindt De
Groot. ‘Het is echt ontzettend spannend onderzoek’, vult
Laros aan. ‘Je neemt een watermonster en kijkt wat voor
soorten je aantreft. In principe is één rivierkreeft voldoende
om de aanwezigheid aan te tonen. Enkele losse moleculen
van de merker volstaan. In theorie zelfs eentje, maar dat
moeten we dus nog uitzoeken. Dit is echt CSI.’

‘Wat we
ontwikkelen is
een soort early
warning system
om een snel
beeld te krijgen
van de situatie’
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PUNTEN
TELLEN
Studenten die in het eerste jaar minder dan 36 studiepunten halen kunnen
vanaf volgend collegejaar mogelijk hun biezen pakken. Wageningen voert
dan als een van de laatste universiteiten in Nederland waarschijnlijk het
bindend studieadvies (BSA) in. Goed idee of nodeloze betutteling?
tekst: Romy Appelman / illustratie: Kito

Luka de Fluiter

Xanthe van Dierendonck

Bachelorstudent Landschapsarchitectuur & ruimtelijke planning
‘Het heeft twee kanten. Voor sommigen is het wel goed dat er een BSA
komt. In mijn groepje zit nu bijvoorbeeld iemand die echt nog helemaal
níks heeft gedaan. Aan de andere
kant, komt het ook voor dat je door omstandigheden gewoon niet genoeg studiepunten haalt. Dan is een BSA
weer geen goed idee. Als er een BSA komt, vind ik wel dat
er genoeg herkansingsmogelijkheden moeten zijn, zodat
iedereen in staat is om aan het eind van het jaar genoeg
studiepunten te hebben.’

Studentenraadslid voor VeSte
‘Ik denk dat er niet veel mensen zijn
die wat hebben tegen een BSA van
36 punten. Maar de ervaring van andere universiteiten leert dat het puntenaantal vaak binnen enkele jaren
ﬂink opgeschroefd wordt. Terwijl
Wageningen niet eens een BSA nodig heeft. Vergeleken
met ander universiteiten, ook degenen mét BSA, hebben
we al een hoog studiesucces. Het argument ‘op andere
universiteiten hebben ze het ook’ geldt dus niet. Het bindend studieadvies is een behoorlijk botte maatregel, daarom denk ik dat we hem beter weg kunnen laten. Laten we
eerst het effect afwachten van de maatregelen die al genomen zijn.’

Marjolein ten Haaft en Loes van Selm
Bachelorstudenten Landschapsarchitectuur & ruimtelijke planning
en Bedrijfs- en consumentenwetenschappen.
‘Het is goed dat er een BSA komt. Het
motiveert je om harder te studeren.
Voor de één zal dat wel nodig zijn,
voor de ander niet. Als iemand goed zijn best doet, maar
het lukt niet, moet er natuurlijk wel goede studiebegeleiding zijn. Bijvoorbeeld iemand die in de gaten houdt of
het goed gaat en waarmee je regelmatig een gesprek voert.
Voor ons is het niet nodig, wij hebben tot nu toe alles gehaald. Het is trouwens wel ﬁjn dat wij geen BSA hebben,
want het klinkt eigenlijk best wel dramatisch.’

Sietse Sterrenburg
Studieadviseur bachelor Economie en
Beleid
‘Ik ben voor een BSA omdat het
schrijnende gevallen kan voorkomen. Het is bekend dat een achterstand in het eerste jaar een goede
voorspelling is voor vertraging in de
hele studie. Er zijn studenten die totaal geen voortgang boeken, sommigen halen maar twaalf studiepunten in hun
eerste jaar en zes punten in het jaar daarop. Als studieadviseur kun je achter deze mensen aangaan, maar als ze
niet reageren of op komen dagen houdt het op een gege-
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ven moment gewoon op. Misschien brengt een BSA deze
mensen in beweging. Het BSA moet niet te hoog zijn,
maar 36 punten is redelijk. Ik denk dat je op de verkeerde
plek zit als je dat niet haalt in je eerste jaar.’

Lesley Vedder
Masterstudent Animal Sciences
‘Ik heb hiervoor een hbo-opleiding
gedaan op de HAS in Den Bosch en
omdat ik van het MBO kwam, moest
ik mijn hele propedeuse in één jaar
halen. Die druk, dat het af móest
zijn, werkte heel goed voor mij. Je
kunt niet lui gaan doen, je wordt gestimuleerd om door te
pakken. Ik denk dat bachelorstudenten die net van de middelbare school komen hun studie niet zo serieus nemen. Ze
wonen dan voor het eerst op kamers en gaan veel feesten.
Sommigen worden ook nog geﬁnancierd door hun ou-

ders, waardoor ze de druk van een lening niet voelen. Met
een BSA moeten ze wel aan de slag.’

Koen
Masterstudent Bos- en Natuurbeheer
‘Ik vind het een goeie zaak. Er is vanuit de overheid veel druk om sneller
af te studeren. Een BSA zal nieuwe
studenten stimuleren hun eerste
jaar te halen. Studenten die het echt
niet kunnen, ﬁlter je er dan snel uit.
Veel eerstejaars die te weinig punten halen kunnen het
best, maar het ontbreekt ze aan discipline om hard genoeg te studeren. Als je slim genoeg bent voor een universitaire studie, moet je ook het inzicht hebben om hulp te
zoeken als het niet lukt. Anders moet je een hbo-opleiding
gaan doen, daar is het veel schoolser. Dan kun je daarna
altijd nog een universitaire studie gaan doen.
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STUDENTENRAAD VERWIJST NIEUW
MINORBELEID NAAR PRULLENBAK
De studentenraad heeft voor het
eerst in tijden haar tanden laten
zien. De studenten keurden het
voorstel van de raad van bestuur
af om de minors aan te passen.
De universiteit moet terug naar
de tekentafel.
Studenten en universiteit verschillen fundamenteel van mening over
de invulling van de minor. De universiteit ziet het liefst dat studenten hun vrije ruimte invullen met
één van de standaardpakketten die
door de examencommissies zijn
goedgekeurd. Dat is organisatorisch handig en bovendien is de samenhang en de diepgang van de
minor gegarandeerd.
De studentenraad vindt echter
dat studenten hun minor zelf moeten kunnen blijven invullen. Dat
geeft ze de mogelijkheid om hun
opleiding zo goed mogelijk aan te

laten sluiten bij hun carrièreambitie. De titel van zo’n minor, die de
studenten zelf mogen verzinnen,
zou dan natuurlijk wel op het diploma moeten staan en juist daar
lopen de meningen uiteen: de raad
van bestuur wil vanaf september
2014 alleen nog maar ‘ofﬁciële’ minors op het diploma vermelden.
STUDIEVERTRAGING
De studentenraad heeft daar nu
een stokje voor gestoken. De studenten snappen de zorgen over
kwaliteit, maar het inperken van
de keuzevrijheid van studenten is
de verkeerde weg, stelt Simone Ritzer (VeSte). ‘De huidige, vaste minors voorzien niet goed in de behoefte van studenten. Soms sluiten ze bijvoorbeeld niet goed aan
bij de voorkennis van een student.
De individuele minor biedt studenten juist een uitgelezen kans om

vakken te kiezen die passen bij
hun persoonlijke ambitie en voorkeur. Daarmee kunnen ze zich
straks onderscheiden van andere
baanzoekers.’
Daarnaast zorgt de maatregel
mogelijk voor studievertraging. Simone: ‘Het voorstel van de universiteit is rooster-technisch niet
haalbaar. Tien van de twintig opleidingen hebben verplichte vakken
in de minorperiode. Dat kan betekenen dat je studie uitloopt, met
alle kosten die daar aan verbonden
zijn. Het alternatief is een eigen
minor, maar dan zonder aantekening op je diploma. Beide opties
zijn voor de studentenraad onacceptabel.’
REM
De studentenraad wil actief meedenken over een oplossing voor
het minorprobleem. Ze stelt voor

om een analyse te maken van de
minorkeuze zodat het aanbod van
de vaste minors goed afgestemd
wordt op de vraag. Ook kunnen de
studieadviseurs van de verschillende opleidingen studenten beter
voorlichten over de bestaande minors, zodat deze vaker gekozen
worden. De universiteit heeft op
haar beurt inmiddels laten weten
dat ze de zorg van de studentenraad oppakt en gaat kijken hoe de
problemen in de roosters kunnen
worden opgelost.
Het is voor het eerst sinds lange
tijd dat de studentenraad een voorstel van de raad van bestuur afwijst. Simone: ‘Het is ﬁjn dat we nu
kunnen laten zien dat we wel degelijk op de rem trappen als de onderwijskwaliteit in het geding
komt.’ Linda van der Nat

Bouw Nobelweg kan van start
Zo ziet de nieuwe studentenhuisvesting aan de Nobelweg er uit.
In het pand komen 149 kamers.
De kamers worden voorjaar 2015
opgeleverd.
De Nobelweg is een zes bouwlagen
tellend complex van studentenhuisvester Idealis en wordt gerealiseerd door Klaassen Vastgoedontwikkeling uit Arnhem. Van de 149
kamers zijn er 69 zelfstandig. Deze
komen in het gebouw op de hoek
van de Nobelweg met de Dolderstraat. De ingang tot deze woningen zit aan de achterkant van het
gebouw. Dit binnengebied krijgt
de naam Bello, naar het treintje
tussen Ede en Wageningen dat tot
1968 langs deze plek reed. Aan de
achterzijde komen ook de parkeerplaatsen voor auto’s en ﬁetsen
De overige tachtig studentenkamers worden ondergebracht in

zestien woningen. In elke woning
delen vijf bewoners een keuken,
toilet en badkamer en een tuin. De
woningen zijn zo gebouwd dat ze
met kleine aanpassingen geschikt

te maken zijn voor gezinnen. Ook
de zelfstandige eenheden zijn om
te bouwen naar grotere appartementen. Met die ﬂexibiliteit speelt
Idealis in op mogelijk afnemende

studentenaantallen in de toekomst. De jongste prognoses laten
overigens een forse stijging zien
voor minimaal de komende vijf
jaar. RK
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NIEUWE CLUB VOOR STUDENTENBELANGEN

De studente Biotechnologie greep
in mei vorig jaar net naast een
raadszetel in de studentenraad.
Maar het politieke vuur doofde
niet, vertelt ze. ‘In de aanloop naar
de verkiezingen krijg je een goed
idee van wat zich er allemaal op de
universiteit afspeelt. Maar ik zag
ook veel zaken die de studentenraad niet op kán pakken, omdat ze
buiten de bestuurlijke invloed van
de universiteit ligt. Denk aan huisvesting, of voorzieningen in Wageningen.’ Enkele jaren geleden ging
de studentenvakbond WSO ter ziele, en haar opvolger Pulse bleek
slechts een kort leven beschoren.
Sindsdien is er in Wageningen
geen organisatie meer die voor studenten opkomt als het gaat om
niet-universitaire zaken. Emma:
‘Ik heb rondgevraagd in mijn om-

CREDIT FOTOGRAAF

Er komt mogelijk een opvolger
voor de Wageningse studentenvakbond. Een groepje enthousiastelingen, onder leiding van
bachelorstudente Emma Diederiks, is bezig met de oprichting
van een studentenbelangenorganisatie.

Emma Diederiks

geving en het blijkt dat daar wel
behoefte aan is.’
LINKSE STUDENTEN
Emma, die lid is van studentenvereniging SSR-W, wist al snel een
groep gelijkgestemden om zich
heen te vormen. Inmiddels is er

ook contact gelegd met de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en
oud-WSO-leden. De komende tijd
zetten de initiatiefnemers samen
de grootste knelpunten op een rijtje, zoals het tekort aan studentenhuisvesting. Ook willen de studenten een beter contact met de ge-

meente Wageningen en kijken ze
naar de mogelijkheid om een Wagenings loket voor rechtsbijstand
te beginnen.
Aan het eind van de zomer moet
er een plan liggen. Emma: ‘Als
werktitel is vooralsnog gekozen
voor Studentenbelangen Wageningen. We weten nog niet of we onder de noemer ‘vakbond’ willen
vallen. Daar hangt toch een bepaald imago omheen, van linkse
studenten die overal tegenaan
schoppen en slecht contact hebben met studentenverenigingen.’
De club zegt juist goed contact te
hebben met de studentenverenigingen, omdat studenten uit de
werkgroep bij SSR-W zitten, een
bestuur hebben gedaan voor de
studievereniging of bij Aiesec actief waren. Emma benadrukt dat
de belangenorganisatie voor alle
studenten in Wageningen is, dus
ook voor studenten van Van Hall
Larenstein en Stoas.
Studenten die goede ideeën
hebben of actief mee willen doen,
kunnen zich melden via het mailadres studentenbelangenwageningen@gmail.com. LvdN

App wijst studenten op vrije pc’s
De studentenraad presenteert een
app die laat zien waar beschikbare pc’s zijn. Het hulpmiddel
moet de frustratie wegnemen
rondom gezoek naar werkplekken.
Het is een veelvoorkomende irritatie onder studenten. Je komt naar
Forum om te studeren om vervolgens te zien dat alle computers bezet zijn. Gefrustreerd loop je de
computerzalen langs in de hoop
nog ergens een vrij apparaat te ontdekken. Die irritatie behoort gelukkig tot het verleden sinds de
studentenraad tijdens haar nieuwjaarsborrel op 14 januari de available pc app presenteerde. Hiermee
zie je op je smartphone per gebouw hoeveel van de 1675 WURpc’s beschikbaar zijn.

In het systeem zijn behalve Forum, Orion en de Leeuwenborch,
ook gebouwen als Radix en Gaia
opgenomen. De gegevens worden
overzichtelijk weergegeven per
ruimte en zelfs per gang of hoek.
Om up-to-date te blijven krijgt de
app elke tien minuten een signaal
van alle computers op de campus.
Verder gebruikt de app roosterinformatie om lokalen te blokkeren
waar college wordt gegeven.
TAART
Via een Facebook-peiling ontdekte
de studentenraad dat er in Wageningen een grote behoefte bestaat
aan een dergelijke app, waarvan in
andere studentensteden al soortgelijke uitvoeringen bestaan. Het
merendeel van de studenten die

we bevragen in Forum bevestigt
dat en geeft aan de app te gaan gebruiken. De studentenraad hoopt
dan ook op veel downloads. ‘Met
tweeduizend downloads zou ik
heel blij zijn’, zegt voorzitter Anneloes Reinders. ‘Dat betekent dat
een derde van de studentenpopulatie hem heeft gedownload. En
dan komt er van ons taart voor de
IT-afdeling.’
De available pc app is gemaakt
door de IT-afdeling van Wageningen UR. De afdeling Education, Research en Innovation betaalde de
kosten, zo’n 25.000 euro. Tijdens
de ontwikkeling fungeerde de studentenraad als klankbord. Zo
brainstormden ze vooraf mee en
gaven feedback op tussentijds versies. Voor IT wordt het maken van

apps steeds belangrijker, zegt Ronald van der Meulen, verantwoordelijk voor applicaties: ‘In 2012 deden we nog bijna niets op het gebied
van apps, maar vorig jaar hebben
we geconcludeerd dat dit belangrijk gaat worden.’Je kunt de available pc app gratis verkrijgen in de
App Store en Google Play Store. RR
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MCLOSER
Een Amerikaanse docent is in 90
dagen 17 kilo afgevallen door
alleen bij McDonalds te eten. Zijn
leerlingen stelden een menu voor
hem samen op basis van de voedingswijzer van de hamburgergigant. Maximaal 2000 calorieën
per dag, en genoeg voedingsstoffen. De lokale McManager was zo
enthousiast dat hij al het eten gratis ter beschikking stelde. De
leraar wandelde overigens dagelijks 45 minuten, iets wat hij daarvoor niet deed.

HANGPLEK
Voer voor Typical Dutch: een verwarmd ﬁetspad! Aan de voet van
de Wageningse Berg (onderlangs)
ligt vijftig meter door koude-warmteopslag verwarmd ﬁetspad. Rare
jongens, die Hollanders. Goed voor
het milieu, zo schijnt, want het
scheelt strooien. Ons idee: alle
voortekenen wijzen op een nieuwe
hangplek. Eentje voor mens en dier.

De Overkant mogelijk nieuwe stek Navigators
Studentenvereniging Navigators
(NSW) wordt mogelijk de nieuwe
huurder van voormalig café De
Overkant. Het aantal leden bij de
christelijke studentenclub
groeide het afgelopen jaar ﬂink,
waardoor de leden naarstig op
zoek moesten naar een nieuwe
locatie. En laat nu net de PopUpClub het café aan de Bevrijdingsstraat verlaten...
De kringhuizen van NSW komen
bij elkaar op zes verschillende locaties, maar voor een gezamenlijke
activiteit is de huidige locatie bij
Hoevestein net te krap, vertelt preses Bouke Kappers. ‘Het zou heel
gaaf zijn om eindelijk een eigen sociëteit te hebben. Nu moeten we
voor activiteiten zoals cursussen
en feesten steeds op zoek gaan
naar een locatie.’
De PopUpClub huurde sinds de
zomervakantie café De Overkant,
maar is inmiddels op zoek naar een

Het café
aan de
Bevrijdingsstraat,
ooit een
slagerij.

andere plek. NSW heeft afgelopen
maand met de PopUppers meegedraaid om te kijken of het pand geschikt is als sociëteit, vertelt Kappers. En dat beviel. ‘Het zou perfect zijn als we dit kunnen huren.
Het is groter, beter te vinden, sfeervoller, het zit in het centrum en het
biedt meer mogelijkheden om ook
gasten te verwelkomen.’
Het is nog niet helemaal zeker
of NSW de nieuwe huurder wordt.

Eerst moeten alle lopende contracten bij de woningbouwvereniging
nog worden afgerond. Ook zoeken
de Navigators een medehuurder,
omdat de vereniging de huur niet
in haar eentje kan opbrengen en ze
de locatie maar een paar dagen in
de week zullen gebruiken. Volgens
Kappers heeft IxESN al interesse
getoond. Binnen een maand moet
er meer duidelijkheid zijn, verwacht hij. Milou van der Horst

STEMMING
Boeken zijn een spiegel van de
geschiedenis, laat Brits onderzoek
zien. Maar dan een achteruitkijkspiegel. Woorden die duiden op
een negatieve stemming komen
signiﬁcant vaker voor na een periode van economische malaise. De
vertraging is zo’n tien jaar. Wat we
daaruit leren? De literaire winter
staat voor de deur.

SELECTIE
De universiteit Leiden selecteert
studenten voor Geneeskunde. Maar
de ‘selectiecriteria kunnen mogelijk ongunstig uitvallen voor mannelijke kandidaten’, aldus de universiteitsraad. Het gaat om de
cijfers die zijn behaald bij de overgang van vijf naar zes vwo. Omdat
jongens later volwassen worden
halen ze in die tijd slechtere cijfers
dan meisjes. De opleiding geneeskunde laat weten de procedure
desalniettemin ongewijzigd te
laten, aldus universiteitsblad Mare.

OP NAAR HONOURS Deze studenten zijn komend
collegejaar mogelijk deel van de eerste lichting oﬃciële
Honoursstudenten van Wageningen. In september begint
Wageningen met een tweejarig traject dat studenten meer
verdieping en verbreding in hun studie moet bieden. Op
14 januari was de eerste informatiebijeenkomst over het
programma, waar zo’n vijftig studenten op af kwamen. Zij
wilden vooral meer weten over de inhoud van het
introductievak dat in maart begint, het daadwerkelijke

Honourstraject en de selectieprocedure.
Het opleidingsteam was aangenaam verrast door de hoge
opkomst. Voor het introductievak rekent het team
namelijk op zo’n veertig studenten. Er staat nog een
aantal informatiebijeenkomsten gepland, op 16, 20, 23 en
een extra bijeenkomst op 28 januari.
Studenten met goede cijfers krijgen rond 20 januari een
brief van de rector met een uitnodiging voor het
Honoursprogramma. LvdN, foto Guy Ackermans
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AFLEVERING 22 - MORTIERSTRAAT 14B<<
ILLUSTRATIES: KIM PETERSE

Wat voorafging: Vlak voor de kerstvakantie kozen de bewoners de Italiaan Fillippo als de vervanger van hun vertrokken
huisgenoot Elise. Net als Vera zit hij de hele vakantie bij zijn
ouders, zodat het relatief rustig is in huis.

Fiets
‘V

erdomme, verdomme, verdomme’, zei Derk terwijl hij
de deur dichtsloeg en de trap op stampte.
‘Kan het eﬀe wat rustiger,’ riep Willem-Jan vanuit de woonkamer. Al sinds kerst keek Willem-Jan daar fulltime Breaking
bad.
‘Nee,’ zei Derk, ‘ ik wil helemaal niet rustig zijn.’ Zuchtend
drukte Willem-Jan op pauze.
‘Zeg het eens meid. Wat heb je op je lever?’
‘Ik studeer nu tweeëneenhalf jaar en dit is al de derde
gejatte ﬁets. Echt, ik ben het zat.’ Willem-Jan grinnikte en
startte zijn serie weer.
‘Is dat alles? Je jat er gewoon één terug en klaar is Kees.
Kun je me trouwens een golden powertje aangeven?’
Mokkend liep Derk richting koelkast. ‘Maar dan ben ik net
zo fout als diegene die mijn ﬁets heeft gepikt.’
‘Als je daar mee zit, koop je een nieuwe,’ zei Willem-Jan.
‘Het is echt heel simpel.’ Zonder op te kijken ving hij het
blikje energiedrank.
‘Stel. Stel dat ik echt een ﬁets wil stelen. Hoe zou ik dat
aanpakken?’ Willem-Jan sloeg zijn laptop dicht en draaide
zich naar Derk.
‘Nou, in dat volledige hypothetische geval,’ grijnsde hij,
‘hangt het er maar net vanaf. Een goedkoop slot knip je zo
met een tang open. Steviger sloten laat ik openslijpen.’
‘Aha,’ zei Derk, met rimpels in zijn voorhoofd.
‘Weet je,’ zei Willem-Jan. ‘Ik ga vanavond mee en dan regelen we een nieuwe ﬁets voor je.’
Even voor middernacht sloop het tweetal rond op de Haarweg. Goddank was bijna iedereen thuisthuis, dacht Derk. Er

brandde in bijna geen enkele kamer licht. Hoewel het hier
altijd stil was, voelde hij zich nu van alle kanten bekeken.
‘Ik weet niet of ik dit nog steeds een goed idee vind,’ begon
Derk.
‘Kom op,’ zei Willem-Jan. ‘Dit is zo gepiept. Hier heb je een
ﬁets met een veredeld speelgoedslot.’ Geroutineerd knipte
hij de kabel door. ‘Hoppakee.’
Op de weg terug ging er van alles door Derk heen.
Beschaamd en zenuwachtig dacht hij dat om iedere hoek de
politie kon verschijnen. Maar vlakbij huis kreeg hij onwillekeurig toch een grijns op zijn gezicht. Hij had een spannend
avontuur achter de rug én een gratis ﬁets. Thuis trok Willem-Jan meteen twee biertjes open: ‘Kom, we proosten op
Robin Hood. Af en toe een ﬁets terugpakken is gewoon
rechtvaardigheid.’ Meteen begon hij het klassieke verhaal
af te draaien over die keer in Eindhoven dat hij een jaarboek had gejat. Vlak voor de climax raakte hij afgeleid
omdat de deur opnieuw hard dichtsloeg en een verhitte
Bianca binnenstormde.
‘Hey, waar kom jij nog zo laat vandaan?’ zei Willem-Jan.
‘Ik ben helemaal teruggelopen van de Haarweg,’ zei Bianca.
‘Mijn ﬁets is gejat!’

Resource volgt de belevenissen in de Mortierstraat 14B

Honderden ‘spookstudenten’ in Wageningen
Buitenlandse studenten schrijven
zich vaak niet uit bij de
gemeente wanneer ze terugkeren
naar huis. Maar het ‘vervuilde’
bevolkingsregister is volgens de
gemeente nu schoon.
De gemeente Wageningen telde tot
voor kort zo’n 700 spookinwoners.
Het gaat om burgers, die zich bij
hun vertrek uit de gemeente niet

hadden uitgeschreven en dus
feitelijk niet meer in de gemeente
wonen. Dat meldde burgemeester
Geert van Rumund volgens de
Gelderlander tijdens de
nieuwjaarsreceptie van de
gemeente.
Wageningen stuitte op de
spookinwoners bij het opschonen
van het bevolkingsregister in het
afgelopen jaar. Volgens de

gemeente zijn het vooral de
buitenlandse studenten van de
universiteit die zich niet
uitschrijven wanneer ze weer terug
gaan naar huis. Zij vormen het
leeuwendeel (75 procent) van de
spookinwoners.
Het inwoneraantal van de
gemeente ligt begin dit jaar
ofﬁcieel net boven de 37.500 en dat
is evenveel als vorig jaar, citeert De

Gelderlander burgemeester Geert
van Rumund tijdens de
nieuwjaarsreceptie. Maar een jaar
geleden, voor de grote
schoonmaak, stonden de 700
spookinwoners nog in het
bevolkingsregister en nu niet
meer. Feitelijk is het aantal
inwoners in Wageningen
afgelopen jaar dus gegroeid. AS
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>> FEESTEN
k

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

enkorf: razend populair en goed voor de nodige
omzet. Het moet je toch lukken in ieder geval
naar één van de feestjes te gaan. Trinity is intussen een begrip in Wageningen waarbij KSV iedere avond weer vol feestende studenten staat.
DAG 2: ROCK YOUR BODY
Op woensdag is de driedaagse begonnen, maar
op donderdag dendert Trinity door met DJ Skitzofrenix. Onder het thema Rock Your Body kun
je de hele nacht doorgaan op de beste beats.

KSV – TRINITY STONEHENGE
Donderdag 16 en vrijdag 17 januari van 23.00 tot
04.00 uur
Drie dagen achter elkaar feesten bij KSV, dat is
de jaarlijks terugkerende Trinity. Misschien wel
vergelijkbaar met de doldwaze dagen bij de Bij-

DAG 3: STONE(D)
De beste coverband van de Benelux komt op
vrijdag Trinity afsluiten. SOC is een band met
een ruw randje, en de leden zijn daarom niet
vies van het stevigere werk. Daar krijg je genoeg
energie van om nog één avond te knallen.

BLUES KROEGENTOCHT – CENTRUM WAGENINGEN
Zaterdag 18 januari 20.30 tot 1.30 uur
Een gezellig weekend vol optredens van bluesbandjes. Vergelijkbaar met de Popronde, maar
dan met een bluesthema. Vooral zaterdag 18 januari is er een druk programma. Op deze avond
vind je in verschillende cafés een diversiteit aan
bluesbands. Op zaterdag kun je bijvoorbeeld de
lokale held en woordvoerder van de WUR Simon Vink beluisteren. Hij speelt met Willy B &
Blue Sparrow And The Hokum Stompers in de
Zaaijer. Het weekend trekt doorgaans een zeer
divers publiek, aangezien zowel veel studenten
als lokale Wageningers komen luisteren en een
biertje drinken.

Deze rubriek wordt verzorgd door het Wageningen
UP-team

>> HET ECHTE WERK
‘UITERAARD HEB
IK LEREN SCHIETEN
EN PAARDRIJDEN’
Wie? Leroy Versteeg, afgestudeerd MSc Biologie
Wat? Stage bij Baylor College of Medicine, onderdeel
van het Texas Medical Center
Waar? Houston, Texas
‘Het Texas Medical Center, waar ik stage liep, is het grootste medische
centrum ter wereld. Jaarlijks worden er meer dan zeven miljoen
patiënten behandeld. Het bestaat uit 21 ziekenhuizen en 8
universiteiten die samen de nieuwste behandelmethoden en
apparatuur inkopen. Perfect voor mij, want ik wilde graag in het lab
werken met state-of-the-art technologie. De afdeling waar ik werkte,
houdt zich bezig met het ontwikkelen van vaccins voor tropische
ziektes, bijvoorbeeld West Nile fever en hookworm disease. Anders dan
wat ik gewend was in Wageningen, was ik hier veel bezig met
rapporteren en vergaderen. Onderzoeksprojecten worden hier namelijk
geﬁnancierd met grants van bijvoorbeeld de Bill & Melinda Gates
Foundation, of investeringen van bedrijven, en die willen natuurlijk
weten wat er met hun geld gebeurt. Aan de universiteit wil je soms
gewoon weten hoe iets werkt, maar hier moest je je constant afvragen:
gaat dit een bijdrage leveren aan het uiteindelijke vaccin?
In mijn vrije tijd trok ik erop uit met mijn huisgenoten. Uiteraard, zoals
dat hoort in Texas, heb ik leren schieten, paardrijden en country
dancing. We gingen ook heel vaak uit eten, Houston staat vol met
goedkope restaurantjes – voor zes euro was je klaar. Je ziet dat mensen
er gemiddeld dikker zijn dan in Nederland, waardoor ik extra ging

letten op wat ik at. Voor een weekendje kamperen gingen we naar een
plek vlakbij de grens met Mexico. Dat was zes uur rijden – alsof je naar
Zuid-Frankrijk gaat. In die regio heb je heel veel riviertjes, en wat daar
heel erg in is, is tubing. Je neemt de binnenband van een tractor, vaak
met een net in het midden. Daar ga je inzitten, pakt er een biertje bij –
soms zit er zelf een koelbox op zo’n band – en zo drijf je urenlang de
rivier af. Langs die rivieren staan bussen klaar om je weer terug naar je
camping te brengen. Heel apart was dat er op onze camping een
waarschuwingsbordje stond, dat aangaf dat als je ’s nachts mensen
rond zag lopen je niet op ze af moest gaan. Dat kunnen dan namelijk
illegale Mexicaanse immigranten zijn, die jou voor een soort patrouille
aanzien.’ JB
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MEANWHILE IN... <<
Het WK in Brazilië
In het nieuws: Met nog een half jaar te gaan voor de start van het
WK voetbal in Brazilië zijn de voorbereidingen in volle gang.
Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Het land wordt geplaagd
door sociale onrust en de bouwprojecten lopen hopeloos achter:
bij zes van de twaalf stadions is de deadline niet gehaald.
Commentaar door Lucas Ryuichi Muraoka, masterstudent Plant
sciences, en André Eidi Miyashita, masterstudent Management,
economics and consumer studies, beiden uit Brazilië.
André: ‘De overheid zegt dat de investeringen in het WK onze
economie gaan stimuleren. Maar het is geld dat op de verkeerde
manier besteed wordt. We hebben hetzelfde gezien bij de PanAmerikaanse Spelen in 2007, toen Brazilië heel veel investeerde
in stadions die nu verlaten zijn.’
Lucas: ‘Ik ben persoonlijk tegen de komst van het WK naar
Brazilië. Het gaat om heel veel geld dat hier verkeerd wordt
besteed. In Brazilië hebben we veel sociale problemen, zoals
honger, armoede en criminaliteit – er is een tekort aan
gevangenissen, waardoor ze overbevolkt zijn en gevangenen
elkaar uitmoorden. Die problemen zouden eerst opgelost
moeten worden, voordat we geld gaan uitgeven aan zo’n
evenement. De begroting is nu al ruim overschreden. Volgens
sommigen heeft dat te maken met witwaspraktijken – iets waar
Brazilië wereldwijd beroemd om is.
Op dit moment brengt de overheid een goed uitgeruste taskforce
van tienduizend man bij elkaar, die bedoeld is om geweld tijdens
het WK tegen te gaan. Maar die taskforce zal ook gebruikt worden
tegen mensen die de straat opgaan om te protesteren – protesten
die ik erg steun.
Ondanks de sociale problemen die het WK brengt, ga ik wel
kijken. Wat de overheid doet vind ik niet goed, en de komst van
het evenement keur ik ook niet goed. Maar de sport zelf is heel
mooi. In Brazilië is het echt iets cultureels.‘
André: ‘Brazilië staat stil tijdens het WK. Het hele land stopt waar
het mee bezig is tijdens de wedstrijden. We hebben net gehoord
dat onze universiteit in Brazilië het rooster zo aangepast heeft,
dat er op de dagen dat Brazilië speelt geen colleges zijn. Voetbal
is een sociaal bindmiddel. Je kunt het erover hebben met je
vrienden, met je baas, met je professor.’ JB

Xavier David Aguirre Davila
In the weekend before Christmas,
we heard the sad news that Xavier
David Aguirre Davila had passed
away. He had only been with us for
four months, since the start of his
MSc-studies Organic Agriculture in
September 2013.
David (19 november 1983) was
born and raised in Quito, Ecuador.
In 2007, he obtained his degree of
agricultural engineer at the Escuela
Politecnica del Ejercito (ESPE). After that, he worked in a number of
jobs, since the last four years as a
freelancer designing and implementing orchards and gardens,
working with diﬀerent communities. His big dream was to contribute to the reconnection of humanity with plants and nature, and to
a respectful and sustainable relationship with the environment surrounding us. He decided to apply
for the MSc programme Organic
Agriculture to gain knowledge that
could help him achieving this dream.
His fellow-students and lecturers
learned to know David as a serious,
dedicated student. He was appreciated for his modest, friendly and
respectful way of participation in
classes and other activities. In his
personal life, besides his dreams
and ambitions, David also had his
doubts. Life could feel as a heavy
burden when he felt depressed.
It is diﬃcult to realise that David
is not here anymore. Words are insuﬃcient to express our feelings.
We hope that David has found the
peace he searched for. Never will
we forget his dream for a better
world, his dedication and warm
personality. We wish his family
and friends the strength needed to
carry this big loss.
Cor Langeveld, Anja Kuipers, MSc
Programme Organic Agriculture.

in memoriam

Marthijn Sonneveld
Marthijn Sonneveld was een uitstekend bodemkundige. Vanuit een
boeren achtergrond, en bouwend
op een sterke Wageningse traditie,
was het zijn streven om theorie en
praktijk met elkaar te verbinden.
Hij was Cum Laude gepromoveerd,
en actief als voorzitter van de Nederlandse Bodemkundige Vereniging. Marthijn was docent, onderwijscoördinator van onze groep, en
lid van de opleidingscommissie.
Hij was zeer geliefd bij studenten,
en ook dit jaar weer genomineerd
voor de Teacher of the Year award.
Onderwijs en onderzoek komen samen in het boek ‘Landschappen
van Nederland’; Marthijn was één
van de auteurs, en een drijvende
kracht achter dit geweldige naslagwerk. Hij was hier zeer trots op.
Dat is wat hij deed. Maar waar hij
het meeste indruk mee maakte was
hoe hij het deed. Vanuit gedegen
kennis, met enthousiasme en ambitie. Altijd bereid om collega’s en
studenten met raad en daad bij te
staan, en ongelooﬂijk betrouwbaar. Als Marthijn een taak op zich
nam, wist je dat het goed zou komen. Begin september is Marthijn
nog met studenten in het veld geweest, en heeft een proﬁelkuil gegraven ondanks pijn in zijn rug.
Het weekend daarop werd hij in
het ziekenhuis opgenomen, bleek
hij ernstig ziek, en heeft hij al zijn
taken over moeten dragen. Tot het
laatst bleef hij betrokken bij het
onderzoek en onderwijs. We zullen
hem zeer missen, en wensen de familie en andere naasten heel veel
sterkte.
Jakob Wallinga, Leerstoelhouder
Bodemgeograﬁe en Landschap
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lent wetenschapper en een ﬁjn, betrokken en humorrijke collega verloren. We wensen zijn echtgenote
Clara en hun kinderen heel veel
sterkte toe in de komende tijd.
Jacques Neeteson, Martin van Ittersum, Ken Giller en Martin Kropﬀ

gevraagd/aangeboden

Yusdiana
We are very shocked to hear that
Yusdiana (Diana to her friends), a
graduate of the master International
Development Studies, passed away
unexpectedly on 28 December.
Diana fulﬁlled her dream to have a
master degree in September 2010.
Diana was a very special person
who inspired all those who knew
her. We all still vividly recall her
big warm smile. She has faced
many challenges in her life with so
much determination. Being conﬁned to a wheelchair must have
been really challenging for her,
though she never showed it. She
was always cheerful, always interested in everything around her,
and made herself an integral and
valuable part of the class of 2008.
Diana was working at the ASEAN
General Election Network for Disability Access as the Disability Rights
Advisor. She still had strong bonds
with people she had met in Wageningen, and was still in touch with
many of her friends and classmates.
With great sadness we say goodbye
to a dear old student/friend. Everyone who knows her, will always remember her and value the impact
that she had on us all. We have
been fortunate to know such a remarkable person. The impression
that she made is not likely to fade.
We will miss her and wish her family in Lombok and her friends all
over the world strength with their
immense loss.
Terima Kasih (thank you), Diana,
for your inspiration.
Sudha Loman (study advisor)
Also on behalf of Maria Smetsers
(programme director), Prof. Noelle
Aarts (thesis supervisor), Prof. Anke
Niehof (second thesis supervisor),
Andra Iacob (her close friend), and
the rest of the MID Class 2008

Herman van Keulen
Op 9 december 2013 is Herman
van Keulen overleden. Herman was
emeritus hoogleraar bij Plantaardige Productiesystemen (Wageningen University) en senior onderzoeker bij Agrosysteemkunde (PRI).
Herman begon zijn carrière in Wageningen in 1969 bij Theoretische
Teeltkunde en Bodemkunde. Daarna werkte hij in Israël en Indonesië, voor hij in 1977 onderzoeker
werd bij het CABO, een voorloper
van PRI. Van 1987-1993 was hij tevens visiting professor aan het ITC
(Enschede), van 1994-1998 hoogleraar Dierlijke Productiesystemen
(Wageningen University) en van
1999-2010 bijzonder hoogleraar bij
Plantaardige Productiesystemen.
Herman heeft zich vooral beziggehouden met agrosysteemkundig
onderzoek ter verbetering van de
voedselzekerheid, m.n. in Zuid-Oost
Azië en Sub-Sahara Afrika. Hij heeft
ook grote bijdragen geleverd aan
de verduurzaming van de Nederlandse melkveehouderij (De Marke). Hij was een generalist, en wist
genoeg van gewassen, bodems en
dieren om deze kennis te kunnen
integreren ten behoeve van duurzame systemen. Ook was hij voorloper in de beta-gamma integratie.
Herman publiceerde veel, was een
uitstekend docent en heeft 57 promovendi begeleid. Hij deed dat op
energieke, deskundige en stimulerende wijze. In 2010 werd Herman
geridderd tot Oﬃcier in de Orde
van Oranje-Nassau. Op 15 november jl. zijn zijn laatste twee promovendi gepromoveerd. Zijn gezondheidstoestand liet het niet meer toe
in de Aula aanwezig te zijn, maar
hij heeft de plechtigheden vol trots
via Wageningen UR TV gevolgd.
We zijn bedroefd dat Herman is
overleden. We hebben een excel-

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’
Lift Utrecht-Wageningen
Half maart ga ik ACT doen als afsluiting van mijn master International Development. Helaas heb ik
geen ov-reisrecht meer en woon ik
in Utrecht. Daarom ben ik op zoek
naar een mede-forens die dagelijks
naar Wageningen op-en-neer rijdt.
Ken of ben jij die persoon en mag
ik voor twee maanden meereizen?
Emailadres: ﬂoor.leeftink@wur.nl.
In ruil kan ik een kleine vergoeding
bieden of een regelmatige wasbeurt
voor de auto.

Tiny van Boekel, Dean of Education
and Director OWI, will address four
issues. Governance and organisation of WU, funding of courses and
other ﬁnancial issues, the main
agenda items of Programme Committees and the tasks, responsibilities and authorities of a Programme Committee and its members.
Date: Wednesday 22 January, 19.30
– 22.00 hrs. Venue: Forum Building, VIP Rooms
SUBSCRIBE? MAIL MARLENE.JANSSEN@WUR.NL

Lecture: PhD, pleasure or burden?
To do or not to do a PhD is a critical
question for lots of MSc students.
In order to help you to make your
decision, we invited Prof. Martin
Kropﬀ to give his opinion on the
next questions: What are the basic
requirements for a PhD? Where &
how can you ﬁnd the info about
PhD positions? What are the selection procedures for potential PhD
candidates? What are the positive
& negative aspects of doing a PhD?
What will be the next step of a PhD
and what is the common career path
of a PhD? Free for KLV members.
Impulse, building 115, Wednesday
22 January. 19.00 - 21.30 hrs.
INFO: WWW.KLV.NL

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’.
Urban greens – Rural blues
With over 9 billion people on Earth
in 2050, what will the city of the
future look like? Join the discussion with scientists and visionaries
to ﬁnd out why we need to start
building on water, grow our food
on the rooftops and how we can
green our cities. Speakers: Rutger
van der Graaf (BlueRevolution),
Jan-Willem van der Schans (LEI) en
Elma Schoenmaker (BelW). Tuesday, 21 January 19.00-21.00, Public Library (BBLTHK), Wageningen
INFO: WWW.STICHTINGRUW.NL

Crash course
Crash course on WU Education: Governance, Policy and Organisation

Cursus Boeddhisme
Praktische methode gericht op het
ontwikkelen van innerlijke vrede
en mededogen. Stof uit eerdere
cursusjaren wordt kort samengevat
(voor nieuwkomers) en uitgediept,
en meditatie onderricht. Met prof.
Matthijs G.C.Schouten, meditatieleraar Birmaanse traditie, bioloog,
godsdienstwetenschapper en Keltisch-letterkundige. Leerstoelen
Wageningen, Ierland en werkzaam
in de natuurbescherming. 4 woensdagavonden: 12, 19, 26 februari en
5 maart, 20.00-22.00 in Ontmoetingskerk, Emmalaan l, Bennekom.
Kosten: € 30,- (studenten €15,-).
OPGAVE: INGE.REITSMAVINK@GMAIL.COM

Oproep Softbal
Het WK softbal wordt in 2014 georganiseerd in Nederland hoewel het
hier een relatief kleine sport is.
Ook in Wageningen kun je softballen op een eigen veld op De Zoom.
De ‘Matchmakers’, zoals de club
hier heet, heeft 2 dames teams en
1 heren team, en bestaat zowel uit
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Een congres met o.a. Lilianne Ploumen, Mouaz al-Khatib, Jan
Pronk, Ruud Lubbers, Saskia Sassen en Maarten van Rossem.

Schrijf je nú in via www.astruggleforpeace.nl
studenten als niet-studenten. Nu
2014 weer begonnen is, beginnen
ook de trainingen weer. De eerste
3 maanden van het jaar in de zaal,
maar daarna lekker buiten op het
veld. Wil je een keer kennismaken
met softbal of een keer gezellig
meetrainen, dan ben je van harte
welkom. Het maakt niet uit of je
geen ervaring hebt, of al eerder
gespeeld hebt. Iedereen is welkom.
INFO: WWW.MATCHMAKERS-WAGENINGEN.NL OF
MAIL NAAR HSCMATCHMAKERS@GMAIL.COM

agenda
Weekend 17, 18 en 19 Januari

MOVIE WEEKEND
MovieW biedt ook dit jaar weer
keus uit verscheidene speelﬁlms en
documentaires om de ﬁlmhonger
te stillen, naast diverse lekkere
hapjes en drankjes voor de andere
trek. Vrijdag is er een up-town gala
night met rode loper.
Voor ﬁlms in de Filmzaal geldt een
entree van €7,50, voor ﬁlms in de
Vensterzaal €5,–. Reserveer tijdig!
U kunt tot op de dag voorafgaand
aan de voorstelling reserveren via
de website.
WWW.MOVIE-W.NL

Zaterdag 18 en zondag 19 Januari

BLUES KROEGENTOCHT
Wageningse blues kroegentocht
met diverse bands die zaterdagavond optreden in de cafés in het
centrum. Enkele namen: Double U
Blues, BluesBones, Nervous Fellas,
Chicago Hot Rods, Willy B. & the
blue Sparrow, Jan G Blues en Hokum
Stompers. In Loburg is een blues
marathon met Cats on the Corner

en Big Jake and the Two-Timers.
Zondagmiddag is er After Blues: om
drie uur in café XL met Fried Burbon en om half vijf in Café JoJo’s
met Big Jake and the Two-Timers.
Organisator van de blues kroegentocht is Ben van der Swaluw.

hen aangekeken? En: hoe kunnen
we ze het beste bestrijden? Bastiaan Meerburg, plaagdierexpert aan
Wageningen Universiteit, neemt u
mee op een wonderlijke ontdekkingstocht naar de wereld van
deze vaak verguisde dieren.

MEER INFORMATIE: WWW.BLUESCLUB-XXL.COM

MEER INFO: WWW.BBLTHK.NL

BIJ ONS BEN JE VERZEKERD
ÝÛnYfÛgf\]jkl]mfaf_ÛÛÛ
ÝÛnYfÛZ]dYf_]fZ]`Yjla_af_ÛÛÛ
ÝÛnYfÛhjg^]kkagf]d]Û`mdhÛZabÛhjgZd]e]fÛ
ÝÛZ]dYklaf_k]jna[]

info: www.ac-hop.nl

Zondag 19 Januari, 15.00 uur

ZONDAGUNIVERSITEIT BBLTHK
Hoe om te gaan met lastige planten en dieren in natuur en tuin. In
dit college laat bioloog Arnold van
Vliet (WU) u nader kennis maken
met de wereld van teken, wespen,
eikenprocessierupsen, muggen en
hooikoortsplanten, wanneer u
overlast kunt verwachten en hoe u
zelf overlast en gezondheidsproblemen kunt voorkomen of verminderen zodat u optimaal van de fascinerende natuur om u heen kunt
genieten.

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.

MEER INFO: WWW.BBLTHK.NL

Donderdag 23 januari 20.45 uur

CONCERT SOO CHO JASS UNITED
Pianiste Soo Cho is met Javier Girotto op sopraansax, Sven Happel
op bas en Jasper van Hulten op
drums te gast bij Jazz in Wageningen op het podium in het nieuwe
hotel De Wageningsche Berg.
KAARTEN ZIJN AAN DE ZAAL TE KOOP EN VIA
WWW.JAZZINWAGENINGEN.NL

Zondag 26 Januari, 15.00 uur

ZONDAGUNIVERSITEIT BBLTHK
Veel plaagdieren zijn cultuurvolgers. Dat geldt in het bijzonder
voor knaagdieren als ratten en
muizen. Maar welke problemen leveren deze dieren wereldwijd op?
Hoe wordt in diverse landen tegen
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ILLUSTRATION: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

Dog’s best friend
When I was on my way to Lidl, an old lady was shambling along the street with the help of a wheeled walker. To my great surprise there was a kind of cradle in that trolley with a little dog
enjoying the ride.

An old saying: ‘a dog is a man’s best friend’. But who is a dog’s best friend? I think it’s the Dutch.
Having lived here for more than one year, I feel Dutch people sometimes seem to love dogs more
than they love themselves. You see dogs day and night and everywhere from private yards to
trains and parks. The Dutch are known to be keen on sports, and walking the dog must be one of
their favourite forms of exercise. I have already gotten used to people walking their dogs late at
night, although I am still scared by tall, lonely Dutchmen who silently watch their dog on a dark
street.
In China too, we regard the dog as our best friend. We feed our dogs, walk them, talk with them,
but you will never see people put their lovely dog in a cradle and take it shopping. Or walk their
dog in the pouring rain, like I witnessed some days ago. I can safely say that the Dutch love of their
dogs is more constant than the weather. Xu Zhao, Chinese MSc student of Operation Research and Logistics
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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TROUWE TWEEVOETER
Toen Xu Zhao naar de
Lidl ging, zag ze een
oude vrouw over straat
schuifelen met een
rollator. In het mandje
voorop zat een klein
hondje lekker van het
ritje te genieten. Een van
de vele voorbeelden van
de vriendschap tussen
een Nederlander en zijn
hond. Uitlaten als
nationale sport, grote
mannen in nachtelijke
steegjes met hun
viervoeter. Allemaal
bewijzen dat een hond
geen trouwere vriend
heeft dan een Nederlander. Chinezen houden
ook van honden, vertelt
Xu, maar als het regent
blijven ze lekker binnen.



