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>> WIETSE + BRANDWEER
Wietse Willebrands, coördinator BHV en Brandveiligheid

‘Niet lullen, maar poetsen’
Gemiddeld één uitruk per week. Vaak is het loos
alarm. Een paar woningbranden en wat ﬁkkende
containers is de score dit jaar bij de brandweer
in Wageningen. Maar je moet er altijd klaar voor
zijn. De pieper hangt aan zijn broekriem. ‘Met
zijn allen een klus klaren’, zoals ‘manschap’
Wietse Willebrands het zegt. Natuurlijk komt
daar adrenaline bij kijken en een tikkeltje
avontuur. ‘Waar de meesten weggaan, gaan wij
RK / Foto: Guy Ackermans
naar binnen.’
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(Te?) ambitieus plan voor campustuin

BEUGEL
Een rondleider in de Grolschfabriek vertelde me vorig jaar de legende achter hun
beugelﬂes. Vroeger gebruikte elke brouwerij deze, maar na de uitvinding van de
kroonkurk schakelden andere merken snel over. In Twente hield de brouwmeester de verandering koppig tegen. Je ziet het voor je, een besnorde reus die
van achter zijn schort foetert over modieuze nieuwlichterij. Tegen de tijd dat
Grolsch overstag ging, was de beugel al zo iconisch dat ze behouden bleef als
unique selling point.
Misschien beleeft Wageningen Universiteit straks zoiets met het bindend studie
advies (BSA). Dit instrument heeft zich als een olievlek over Nederland
uitgebreid, maar staat hier weer in de ijskast na een ‘nee’ van de WUR-council.
En dat zorgde opmerkelijk genoeg voor aardig wat media-aandacht, grotendeels
positief. Er werd over gepraat in andere (universiteits)kranten maar ook op
Twitter. Daar staat Wageningen nu bekend als ‘het laatste bastion tegen
rendementsfetisjisme.’ Wie weet drinken Wageningse beleidsmakers ooit nog
eens een beugelbiertje op hun niet-bestaande BSA.
Rob Ramaker

>> De koﬀerbakchinees is niet langer welkom op de campus.
Wie gaat hem missen? | p.22
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Er komt voorlopig geen bindend
studieadvies in Wageningen. De
Student Staff Council (SSC), onderdeel van de WUR-council, heeft
vrijdag 14 februari het voorstel van
het universiteitsbestuur afgewezen. Voor de raadsleden is het onduidelijk wat de universiteit precies
met het bindend studieadvies wil.
In december kwam de raad van
bestuur met het voorstel om een
bindend studieadvies (BSA) in te
voeren. Eerstejaars bachelorstudenten zouden minstens 36 van de
60 studiepunten moeten halen in

hun eerste jaar. Dit is nodig om het
studiesucces van Wageningse studenten te vergroten, meent de universiteit. Volgens de SSC blijkt echter uit onderzoek dat een BSA helemaal geen goed middel is om het
studierendement omhoog te krikken.
Ook heeft de SSC sterke twijfels
bij de evaluatie van het BSA. De
universiteit wil na twee jaar kijken
of het BSA naar behoren werkt.
Volgens de SSC heeft dat weinig
zin, omdat een bacheloropleiding
minimaal drie jaar duurt. De
medezeggenschap heeft dan ook
het vermoeden dat de evaluatie
gebruikt zal worden om het BSA
naar meer punten te verhogen of
ook voor het tweede jaar in te
voeren, zoals bij andere

universiteiten is gebeurd.
De raad van bestuur is ondanks
de afwijzing van het voorstel nog
steeds van plan om een bindend
studieadvies in te voeren, laat
woordvoerder Simon Vink weten.
‘Er is door een breed samengestelde werkgroep –waaraan ook studenten deelnamen- gekeken naar
het BSA en het advies van die werkgroep heeft geleid tot het voorgenomen besluit. In de prestatieafspraken is vastgelegd dat Wageningen een BSA gaat invoeren , dus
dat blijft onze inzet. Het college
van bestuur gaat nu in gesprek met
de SSC.’ Wat de inzet van die gesprekken wordt, wil de universiteit
nog niet kwijt. /YG1
Zie ook pagina 24.

FOTO: BART DE GOUW
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De Chinese pers was op 25 februari
in grote getale aanwezig bij de ofﬁciële opening van het R&D-centrum van het Chinese zuivelbedrijf
Yili Group op de campus. Tijdens
een presentatie in Orion, met als
koeien verklede medewerkers van

Yili en melk in de champagneglazen, tekenden Yili en Wageningen
UR een overeenkomst om samen
onderzoek te verrichten. Het onderzoekscentrum gaat vooralsnog
tien medewerkers werven die zich
gaan richten op zuivelproductie,
boerderijmanagement en voedselveiligheid.
Yili, in omzet de nummer twaalf
op de wereldwijze zuivelmarkt,
koos voor de Food Valley om haar

eerste Europese R&D-centrum te
vestigen. Voor de ofﬁciële opening
was de topman van Yili, Pan Gang,
overgekomen uit China. Ook de
ambassadeur van China in Nederland, Chen Xu, was aanwezig. Het
R&D-centrum start in april in Radix met drie à vier onderzoekers,
waarna de vestiging in Wageningen de komende jaren gestaag
wordt uitgebouwd. $6
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Er wordt alles op alles gezet om
nog voor het einde van dit jaar een
begin te maken met de bouw van
een Technohal, Incubator en bedrijfsverzamelgebouw op de campus. De drie functies worden ondergebracht langs Bronland naast
het nog te bouwen Campus Plaza.
Maar er is wel haast bij. Nog voor
het einde van dit jaar moet een begin gemaakt worden met de bouw.
Lukt dat niet, dan loopt Wageningen UR een ﬂinke provinciale subsidie van maximaal 3,5 miljoen euro mis voor dit project.
In de Technohal komen onderzoeksfaciliteiten voor met name
doorontwikkeling van technologie
van lab- naar pilotschaal. De Incubator en het bedrijfsverzamelgebouw bieden kantoor- en labruimte voor kleinere bedrijven. Ook
voorposten van grote (internationale) ondernemingen in de food,
agro en biobased hoek kunnen
hier terecht.
In het vorig najaar gelanceerde
strategisch plan voor de campus
werd er nog vanuit gegaan dat de
drie gebouwen de komende jaren
afzonderlijk en na elkaar zouden
worden gerealiseerd. Die planning
is inmiddels achterhaald. Met de
subsidie van de provincie mikt Wageningen UR op een gelijktijdige
ontwikkeling en realisatie. Het
bouwwerk waarin de drie functies
een plek krijgen moet nu volgend
jaar worden opgeleverd.
Maar daar is dus wel wat kunsten vliegwerk voor nodig. Om tijd te
winnen lopen diverse planningsprocedures die normaal gesproken
na elkaar plaatsvinden parallel.
Zonder bezwaarprocedures lukt
het om in december de eerste paal
te slaan. RK
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Een Utrechtse plantenbioloog manipuleerde afbeeldingen in vier
van zijn publicaties, onder meer in
Cell en Nature. Dat maakte de Universiteit Utrecht deze week bekend. Aan drie van deze artikelen

werkte ook de Wageningse onderzoeker Ben Scheres mee.
De fraude zou zijn gepleegd
door Pankaj Dhonuksche, een onderzoeker die op alle betroffen publicaties eerste of laatste auteur
was. Dhonuksches fraude bestond
uit het manipuleren van afbeeldingen. De illustraties waren zo bewerkt dat hun betekenis veranderde. Overigens ontkent hij zelf dat
er sprake is van wetenschappelijke

fraude en manipulatie van data.
In het onderzoek is ook vast komen staan dat de medeauteurs
geen blaam treft. Ben Scheres is
blij met de gevolgde procedure.
‘Dit is heel vervelend, maar het is
het enige wat ons als wetenschappers direct te doen staat bij ontdekking van ongeregeldheden. Wij moeten ons vakgebied zuiver houden.’
Dhonukshe studeerde af in Wageningen als moleculair bioloog

en werkte tot 2012 bij de groep van
Ben Scheres aan de Universiteit
Utrecht. Daarom stelde die universiteit een onderzoek in naar publicaties van Dhonukshe die in die
periode zijn ontstaan. Scheres
kwam vorig jaar met een deel van
zijn groep over van Utrecht naar
Wageningen. Dhonukshe werkte
toen al bij de universiteit in Gent,
die zijn arbeidsovereenkomst in
augustus 2013 verbrak. 55$6
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Plantenveredelaar Evert Jacobsen en
ethicus Bart Gremmen gaan op 12 maart
in de Wageningse bibliotheek in debat
over gentechnologie. Zijn gmo’s gevaarlijk, nuttig, onnatuurlijk of wenselijk?
Gmo’s zijn vooral goed voor het milieu,
claimen de voorstanders, omdat minder
gewasbescherming nodig is. Door de tegenwerking en complexe en dure toelatingsprocedures voor gmo’s is er nu meer
milieuvervuiling dan nodig is. Tegenstanders wijzen echter op mogelijke risico’s en vinden dat vooral grote bedrijven
als Monsanto van de voordelen proﬁteren. Of die kloof ook zichtbaar is in het
debat in de Wageningse bibliotheek, zal
over twee weken blijken. Het debat is georganiseerd door de drie Wageningse
vrijmetselaarsloges in samenwerking
met de bibliotheek en boekhandel Kniphorst. De Wageningse Studenten Debatvereniging onder leiding van Lara
Minnaard zal het debat tussen de twee
specialisten verder aanmoedigen. $6
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De Academische Jaarprijs houdt er mee
op. De prijs heeft zijn doel bereikt en

bovendien is het geld op, laat de
verantwoordelijke stichting weten. De
prijs van een ton werd sinds 2005
jaarlijks uitgereikt aan wetenschappers
die hun onderzoek bij een groot publiek
onder de aandacht willen brengen. Maar
de prijs is niet langer noodzakelijk,
concludeert de stichting nu. Er is veel
meer media-aandacht voor
wetenschappers dan acht jaar geleden.
Wageningen Universiteit haalde de prijs
twee keer binnen. In 2006 won Marcel
Dicke met het idee om Wageningen voor
één week te veranderen in een City of
Insects. ‘Vliegkunstenaars’ van David
Lentink werd in 2010 beloond. +2355
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Gemeenten gaan extra geld geven aan
studenten die geen bijbaan kunnen
nemen. De Tweede Kamer steunt vrijwel
unaniem de studietoelage voor jonge
gehandicapten. De studietoelage was
een voorstel van oppositiepartij D66. De
partij maakte een amendement op de
‘participatiewet’, waarmee het kabinet
jonge gehandicapten tot werk wil dwingen
door te korten op hun uitkering. +23

KEES9$19(/8:ǉǉ
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13 februari. Afscheid van Aalt Dijkhuizen. 21 en 22 februari,
Voedsel Anders conferentie. Op beide bijeenkomsten enthousiaste sprekers, zo hier en daar emoties, blije gezichten maar
een totaal andere sfeer en inhoud. Ik was er beide keren bij en
wil je graag, na een aantal quotes, een vraag voorleggen.
Afscheid Aalt Dijkhuizen: ....de samenwerking in de Agrofood
topsector, de Gouden Driehoek is de Kracht van Wageningen
(Clemens Cornielje)....Nederland is dankzij de Gouden Driehoek, na de VS, de grootste exporteur van agrarische producten ter wereld (minister Henk Kamp)....de Gouden Driehoek is
de manier voor een transitie naar duurzame landbouw (minister Henk Kamp)....en met een goede afstemming kunnen we
daarmee 9 miljard mensen voeden (Cees ‘t Hart)....genomics
gebruiken om socialere dieren te fokken (Martin Kropﬀ)....
ruimte geven aan de beste ondernemers want die weten wat de
wereld wil (Aalt Dijkhuizen)....emoties weg halen uit de discussie, het gaat om feiten (Aalt Dijkhuizen)
Voedsel Anders Conferentie: ....hoe diverser hoe productiever
en eﬃciënter (Pablo Tittonell)....due to chemical agriculture
75% of the agrobiodiversity is destroyed (Vandana Shiva)....
food should be produced and used in a decentralized system
(Vandana Shiva)....we should stop ignoring nature’s gift of biodiversity (Vandana Shiva)....the agro-ecological movement
grows without lobbyist (Vandana Shiva)....when you focus on
the proﬁt for today you exploit the earth, when you focus on
the future you work sustainable (Vandana Shiva)....70% of the
world food production happens on family farms, 30% on Industrial farms: that was the reason for the UN to make 2014
the Year of the Family Farmer (Olivier de Schutter....waar blijft
de Voedsel Democratie? (Sieta van Keimpema)....een kip
brengt zichzelf niet naar de slager (Gert Engelen)....van consument naar co-producent (Leen Laenens).
Vraag aan alle onderzoekers, docenten en studenten op de
WUR: In welke wereld wil jij, als ‘professioneel nieuwsgierige’,
werken? Laat het me weten! .HHVYDQ9HOXZ
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In het proefschrift From animals
to crops waarop Jerke de Vries vorige maand promoveerde ontbreken
een paar pagina’s. Het gaat om het
dankwoord achterin het boek,
waarin hij zich in een paar regels
tot God richt en een schutblad
voorin met een citaat van Augustinus. En dat mag sinds het begin
van dit academische jaar uitdrukkelijk niet meer. De Vries, op de
hoogte van de nieuwe richtlijn,
kreeg van Dean Johan van
Arendonk de keuze: afplakken of
de promotie wordt afgeblazen. De
Vries koos voor een alternatief: hij
knipte de gewraakte pagina’s uit
zijn boek. ‘Afplakken dat wilde ik
niet. Ik ga mezelf niet censureren.’
*5,-6*(%,('
Het voorval met De Vries is het eer-

ste voorbeeld van een openlijke
aanvaring met het College voor
Promoties over een religieuze uiting in een proefschrift. Politieke
en religieuze uitingen mogen niet
in proefschriften. Dat is op zichzelf geen nieuw beleid, legt Van
Arendonk uit. Maar in dankwoorden wordt daar nogal eens de hand
mee gelicht. In september kregen
alle hoogleraren daarom een brief
van het CvP waarin werd gewezen
op hun verantwoordelijkheid als
promotor voor een correct dankwoord: eentje zonder politieke en
religieuze uitingen.
In het geval van De Vries lag die
taak bij de hoogleraren Peter Groot
Koerkamp (Farm Technology
Group) en Imke de Boer (Dierlijke
productiesystemen). Na veel discussie stemden zij toe om de gewraakte passages te laten staan.
Volgens De Boer stond de promovendus erop dat de passages intact
bleven. Groot Koerkamp erkent
dat hij ongelukkig is met het beleid rond dankwoorden. ‘Mijn persoonlijke mening is dat het dank-

woord van De Vries moet kunnen.
Wat is religieus? Er is een grijs gebied. Als een promovendus in zijn
dankwoord drie pagina’s over zijn
paard schrijft alsof het God de
Heer is mag dat wel.’
Groot Koerkamp denkt bovendien dat de regel niet te handhaven is. ‘Je kunt er ook in drie zinnen omheen draaien, waarbij het
voor iedereen duidelijk is dat je
God bedoelt. Het moet toch kunnen dat iemand in een dankwoord
zegt waar hij in gelooft. Het dankwoord is per slot van rekening
geen wetenschap, maar een persoonlijk deel van het proefschrift.’
De Vries gaat een stapje verder. ‘Er
zou juist gepleit moeten worden
dat kandidaten iets van hun maatschappelijke, politieke en religieuze context opnemen in hun dankwoord. Dat weerspiegelt immers
hun persoonlijke vertrekpunten.’
&21)5217$7,(
Het CvP denkt daar anders over.
Van Arendonk benadrukt dat het
dankwoord integraal onderdeel

uitmaakt van het proefschrift dat
onder de vlag van Wageningen
Universiteit wordt uitgegeven. ‘En
daarin passen geen uitingen van
politieke of religieuze aard. Om
een grens te trekken heeft het CvP
besloten om alle verwijzingen naar

è-HPRHWQLHWGHGLVFXVVLH
YRHUHQGRRUGH
UHJHOVWHRYHUWUHGHQé
religie te verbieden.’ Hij betreurt
het overigens dat De Vries de zaak
op de spits heeft gedreven. ‘Dat je
regels ter discussie wilt stellen is
prima. Maar dit is niet de juiste
manier. Je moet niet de discussie
voeren door de regels te overtreden. Jerke heeft bewust de confrontatie gezocht. Dat vind ik jammer.’ De Vries ontkent dat hij de
confrontatie heeft opgezocht. ‘Ik
heb me aan de regels gehouden.
Maar de regel is arbitrair. Er is onduidelijkheid over de interpretatie
ervan en het toezicht daarop. Maar
nog belangrijker is de vraag of we
dit als universiteit wel willen.’ RK
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Medewerkers van Radix zijn weer
aangewezen op de kantines of hun
broodtrommel. Chinees restaurant Eastern Express mag niet langer leveren op de campus, zelfs
niet na een bestelling. Het restaurant leverde aan medewerkers die
’s ochtends een telefonische of digitale bestelling doorgaven. De
maaltijden werden dan rond twaalven afgeleverd op de Radix-parkeerplaats, waar zich dagelijks een
rij vormde.
De maaltijden zorgen echter
voor veel afval en geuroverlast in
gebouwen, zegt Annet de Haas,
hoofd Location facilities. Bovendien concurreert het restaurant
met voorzieningen op de campus.

'HNRŉHUEDN
FKLQHHVLVQLHW
ODQJHUZHONRP
RSGHFDPSXV

‘Wij hebben een goede catering
die net als Eastern Express Aziatische maaltijden levert,’ zegt De
Haas. ‘Dit systeem zorgt dat er
geen troep ontstaat en garandeert
de voedselveiligheid.’

Een woordvoerder van Eastern
Express reageert teleurgesteld op
het verbod.
Wageningen UR kan de leveringen echter weigeren omdat ze op
eigen terrein plaatsvinden. De

Haas benadrukt dat de regels niet
alleen gelden voor Eastern Express,
maar ook voor de ijscoman, pizzaboer en andere leveranciers. RK
Zie ook pagina 22.
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Aalt Dijkhuizen heeft de hoogste
koninklijke onderscheiding ontvangen tijdens zijn afscheidsbijeenkomst op 13 februari. Hij werd
benoemd tot Commandeur in de
Orde van Oranje-Nassau. Clemens
Cornielje, commissaris van de Koning in Gelderland, reikte de onderscheiding uit. ‘Excellentie is
voor Aalt Dijkhuizen geen aanspreektitel maar een levenshouding’, zei Cornielje.
Henk Kamp, minister van EZ,
feliciteerde Dijkhuizen als eerste.
Kamp roemde de kracht van Dijkhuizen om van Wageningen een
internationaal vermaard kenniscentrum te maken en maakte be-

‘WEINIG
RUIMTE VOOR
ALTERNATIEVE
LANDBOUW’

:LH"Leonardo van den
Berg, afgestudeerd bij
Biologische landbouw en
Ontwikkelingsstudies
:DW"Coördinator bij
Otherwise en medeorganisator van de Voedsel Anders-conferentie
op 21 en 22 februari
:DDURP"Maar liefst
achthonderd deelnemers,
waaronder honderden
Wageningse studenten,
zochten naar alternatieven voor de gangbare
voedselproductie

kend dat Dijkhuizen topman Cees
’t Hart van FrieslandCampina gaat
opvolgen als boegbeeld van de topsector Agrofood.
Daarna spraken ’t Hart en
rector Martin Kropff over de betekenis van de topsectoren in de
Gouden Driehoek, de samenwerking tussen kennisinstellingen,
overheid en bedrijfsleven om de
innovatie en concurrentiepositie
van Nederland te versterken. En
stak een serie topmensen uit overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen, waaronder premier
Mark Rutte, in een videoboodschap de loftrompet over Aalt Dijkhuizen.
Dijkhuizen wordt gezien als de
leider die de zieltogende universiteit in Wageningen heeft omgeturnd tot een vermaarde internationale kennisinstelling. Ook wist
hij veel onderzoek- en innovatieprogramma’s van de grond te

Wat waren de hoogtepunten?
‘De toespraak van Vandana Shiva, die een
meeslepend verhaal vertelde waarom we een
ander voedselsysteem nodig hebben, en de
voordracht van VN-rapporteur Olivier de
Schutter. Op de conferentie was een bonte
verzameling van boeren, studenten, stadstuinierders, ngo’s, wetenschappers en activisten die allemaal werken aan een duurzamer
en eerlijker voedselsysteem.’

FOTO JONNE SEIJDEL
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tillen, door soepel te bewegen
tussen kennisinstelling, overheid
en bedrijfsleven, memoreerde
Kamp. Kropff roemde de inzet en

vasthoudendheid van Dijkhuizen
om plannen gerealiseerd te krijgen. $6

) ,*85(,7287

Wat heeft het opgeleverd?
‘Concrete plannen om samen te werken en
meer begrip over bijvoorbeeld de impact van
vrijhandelsverdragen of het belang van een
gezonde bodem. Maar vooral het besef dat
zoveel mensen een ander voedselsysteem
willen en de overtuiging dat dit alternatief
mogelijk is. We willen volgend jaar weer een
conferentie houden.’
Hoeveel studenten waren er?
‘Ik denk bijna vierhonderd. Het leeft enorm.
Er is weinig ruimte voor alternatieve landbouw binnen de universiteit. Maatschappelijk gedreven alternatieven, met een bredere
kijk op boeren en markten, ontbreken vrijwel in het curriculum. Bij vakken als economie en plantenteelt kun je alleen stoeien
met een paar variabelen. Zo’n conferentie
voelt completer en echter.’ $6

Illustratie Studio Lakmoes
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Nachtvlinders heten niet voor niks
nachtvlinders. Ze leven ’s nachts
als het buiten donker is. Maar waar
is het in ons land ’s nachts nog
echt donker? Kunstlicht zet stad
en platteland voortdurend in de
schijnwerpers. De nacht is vervuild
met licht. Ecoloog en promovendus Koert van Geffen heeft sterke
aanwijzingen dat de gevolgen desastreus kunnen zijn voor de ongeveer tweeduizend soorten nachtvlinders die ons land telt.
Van Geffen keek in eerste instantie naar de invloed van licht op
de groei van rupsen. Daartoe zette
hij jonge rupsen van het kooluiltje
onder verschillende kleuren licht:
wit, rood en groen licht. Met het
donker als ‘blanco’. Maar een effect bleef uit. Van Geffen: ‘Kooluiltjes zijn nachtactief. Ik verwachtte
dus dat ze onder licht minder zouden groeien. Dat was niet zo. Ze
groeiden even hard als de rupsen
waar geen licht op stond.’
DAGLENGTE
Het venijn zat ‘m evenwel in de
staart. Rupsen verpoppen en uit die
pop komt een vlinder. Onder normale omstandigheden komen kooluiltjes tot twee generaties in een
seizoen. De poppen van de najaarsgeneratie gaan de zogeheten diapauze in, een ruststadium in afwachting van het voorjaar. De afnemende daglengte is daarvoor de trigger.
Van Geffen kwam tot de verrassende ontdekking dat kunstlicht
de kooluiltjes in de war brengt. ‘Als
je er een lampje boven hangt, komen ze maanden eerder uit hun
popstadium. Ze denken dat ze de
eerste generatie zijn in plaats van
de tweede.’ Het gevolg is dat de
vlinders in de kou verkommeren.
Dat gebeurt alleen op bij wit en

2QGHUZLWHQJURHQOLFKWVODDQSRSSHQYDQKHWNRROXLOWMHKXQZLQWHUSDX]HRYHU

groen licht. Dat is volgens Van Geffen logisch: de ogen van het beestje zijn niet gevoelig voor rood.
Maar er is meer. Licht grijpt al
in een veel eerder stadium van het
voortplantingsproces beslissend
in. Kooluilvrouwtjes gebruiken
seksferomonen om mannetjes aan
te trekken om mee te paren. Van
Geffen onderzocht wat licht doet
met de productie van die lokstoffen. Het resultaat is andermaal verontrustend. De productie valt niet
alleen grotendeels stil: licht beïnvloedt ook de samenstelling van
het feromonenpalet dat vrouwtjes
aanmaken. Van Geffen: ‘Onder
licht blijkt een van de aantrekkende stoffen minder te worden aangemaakt. Van een andere stof, die
voor kooluiltjes afstotend werkt,
wordt juist meer gemaakt.’ De gevolgen in de natuur laten zich raden. Als vrouwtjes het vermogen
verliezen om een partner aan te

trekken, is het met de voorplanting
gedaan.
3$5,1*668&&(6
Van Geffen deed zijn proeven in
het lab. Maar ook buiten het lab
lijkt dit effect er te zijn. Hij onderzocht dat door naar het paringssucces van de kleine wintervlinder
te kijken. In het Dassenbos op de
campus ving hij de vrouwtjes van
dit vlindertje. Die hebben geen
vleugels. De paring moet gebeuren
op de stam van de boom waar ze
wonen. In het donker bleek de
helft van de gevangen vrouwtjes te
zijn bevrucht. Werd er een groen
licht in de boom gehangen, dan
was maar een fractie van de vrouwtjes bevrucht.
De resultaten van Van Geffen
zijn alarmerend. Toch waakt hij
voor al te stellige conclusies. ‘Ik
moet voorzichtig zijn met de bewering dat kunstlicht verantwoorde-

/,&+7231$7885
De lichtproeven van Koert van
Geﬀen zijn onderdeel van het
project Licht op Natuur. Onderzoekers van onder meer Wageningen UR en het NIOO onderzoeken de eﬀecten van kunstlicht op
de natuur. Op een aantal plekken
in het land staan langs de rand
van natuurgebieden rijen lantaarnpalen opgesteld die wit,
rood of groen licht verspreiden.
De invloed daarvan op insecten,
zoogdieren, vogels, amﬁbieën en
planten wordt nauwkeurig bijgehouden.

lijk is voor de sterke achteruitgang
van het aantal nachtvlinders. Maar
dit zijn wel sterke aanwijzingen.
Dit zijn mechanismen die de huidige achteruitgang kunnen verklaren.’ 5.
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Van alle gezondheidslabels op voedingsmiddelen communiceert een ‘stoplicht’
het duidelijkst of een product gezond is of
ongezond. Het welbekende ‘ik kies bewust/gezonder-vinkje’ kan soms juist misleidend werken. Dit lieten Wageningse
consumentenwetenschappers zien door
proefpersonen afwisselend gemerkte producten te laten beoordelen. Effectieve labels moeten ons helpen gezonder in te kopen, en beter te eten. De onderzoekers publiceerden hun resultaten in het januarinummer van het tijdschrift Appetite.
Britten kunnen aan groene, gele of rode merkjes zien of hun eten ongezonde
hoeveelheden zout, suiker of (verzadigd)
vet bevat. Onderzoek van Erica van Herpen, universitair docent bij Marktkunde
en consumentenwetenschappen, toont nu
aan dat consumenten dit stoplicht-systeem beter begrijpen dan de in Nederland
gebruikte labels. Grootste voordeel van
een stoplicht is dat consumenten ook van
losse producten nauwkeurig inschatten
hoe gezond het is. Een ingrediëntentabel
of vinkje is vooral effectief wanneer soortgelijke producten worden vergeleken.
FRIET
Vorig jaar kwam er ook al kritiek op het
vinkje. Het voornaamste probleem, zo

schreef een Maastrichtse onderzoeker, is
dat een logo op een product alleen zegt
dat het gezond is binnen de eigen categorie. Friet met een vinkje is dus relatief gezonde friet, maar het betekent niet dat de
categorie friet gezond is. Consumenten
vatten dit waarschijnlijk wel zo op.
In de proef kregen 85 proefpersonen
voedingsmiddelen te zien met verschillende soorten gezondheidslabels. Zij gaven
vervolgens met een cijfer aan hoe gezond
ze denken dat het product is. Zo konden
de onderzoekers zien wanneer deelnemers de beste oordelen gaven. Bovendien
werd de blik van de proefpersonen gevolgd met een eye-tracking apparaat. De
helft van de proefpersonen zag telkens
losse producten, terwijl de rest tegelijkertijd een vergelijkbaar voedingsmiddel bekeek. Naast deze kleine proef, was er ook
een experiment onder 533 proefpersonen
zonder eye-tracking.
Van Herpen signaleert aan de hand
daarvan nog een ander probleem voor het
vinkje. Dit label trekt alleen de aandacht
bij een positief oordeel, wanneer het aanwezig is, maar niet bij een negatief oordeel. De afwezigheid van een vinkje bleek
nauwelijks op te vallen. Bovendien zegt
die afwezigheid nog niet zoveel omdat het
ook kan betekenen dat een producent niet
meedoet met het keurmerk.
Toch moeten we het vinkje niet afserveren op basis van één studie, meent Van
Herpen: ‘Een andere studie laat zien dat
het logo wel effect heeft als consumenten
onder tijdsdruk staan.’ RR

9,6,(ǉǉ
è9LVVHULMPHWGHSXOVNRULVGXXU]DPHUé
2QGDQNVWHJHQZHUNLQJYDQ)UDQNULMNHQKHW(XURSHHV
3DUOHPHQWYHUGXEEHOW1HGHUODQGKHWDDQWDOYHUJXQQLQ
JHQæYDQQDDUæYRRUYLVVHUVERWHQGLHPHWSXOV
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SHVHSURWHVWLVYROJHQVKHP]RQGHUUHGHOLMNHDUJXPHQWD
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JURRWVFKDOLJRQGHU]RHNXLWYRHUHQQDDUGHSXOVNRU
‘Het punt is dat Nederland binnen de EU het meeste
belang heeft bij verdere introductie van pulsvistuig
voor de vangst van tong en schol’, zegt Taal. ‘Wij hebben een relatief groot vangstquotum voor platvis die
met boomkorvistuigen wordt opgevist, andere landen
niet. Die andere landen hebben geen direct belang bij
het toestaan van pulstechniek. Ze hebben geen argumenten tegen de pulskorvisserij, maar ze hebben liever
geen Nederlandse concurrenten op de Noordzee. Zo
beoordeel ik het Franse protest.’
De pulskor, waarbij de vis met stroomstootjes wordt
opgeschrikt, is toch een natuurvriendelijke verbetering van de
boomkor, die de platvis van de Noordzeebodem harkte?
‘Dat klopt. De pulskor is duurzamer, omdat je hiermee
de zeebodem minder omwoelt en je veel minder ongewenste bijvangst hebt. De oude boomkor, waar veel kritiek op was, kan economisch ook niet meer uit, omdat
de brandstofkosten bij deze vangstmethode veel hoger
zijn.’
‘Heeft de puls geen nadelige effecten?
‘Er worden vragen gesteld over de veiligheid van gebruik van stroom in water en naar de effecten van de
stroomstootjes op dieren. De pulskor schaadt de natuur veel minder, maar toch bestaat er veel argwaan.’
Dus dat onderzoek van Wageningen UR is eigenlijk niet nodig?
‘Juist wel. Om aan te kunnen tonen dat het een betere
en duurzamere methode is. Ik denk dat de huidige
pulskor een tussenstap is en dat we de komende jaren
nog meer verbeteringen krijgen.’ AS

STELLING
‘An idea is often refused simply because of
the tone of voice in which it is expressed,
does not appeal to us’
Ane Marie Closter, promoveerde op 14 februari in
Wageningen
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economen vergeleken de tien macro-economische landbouw- en
klimaatmodellen met als doel de
modellen te verbeteren en dus de
prognoses waar beleidsmakers
zich op kunnen baseren. De studies verschenen in januari in Agricultural Economics en in PNAS.

ð (FRQRPHQYHUJHOLMNHQ
ODQGERXZPRGHOOHQ
ð 7RWLVWRW
SURFHQWPHHUYRHGVHOQRGLJ

De voedselprijzen gaan de komende decennia niet door het dak. Dat
wijst een vergelijkende studie uit
van tien macro-economische landbouwmodellen. Het uitblijven van
een horrorscenario met voedselprijzen die door schaarste twee,
drie keer over de kop gaan, betekent dat de landbouw naar verwachting de stijgende vraag naar
voedsel aardig gaat bijhouden.
Voor de periode tot 2050 lopen de
voorspellingen voor de wereldvoedselprijzen, gecorrigeerd voor
inﬂatie, uiteen van een klein daling tot een stijging van 40 procent.
De mantra van Aalt Dijkhuizen
dat de landbouwproductie moet
verdubbelen om de wereldbevolking te kunnen voeden, gaat mogelijk ook mank. Bij dezelfde inkomensgroei en bevolkingsgroei,
voorspellen de modellen dat de
vraag naar voedsel groeit met 54
tot 98 procent, voor plantaardige

en dierlijke producten samen. Veel
gaat uiteindelijk afhangen van het
voedselpatroon van consumenten,
zegt econoom Hans van Meijl van
LEI Wageningen UR: ‘Om te kun-

nen voldoen aan de wereldvraag is
er niks zo goed als minder vlees en
zuivel eten.’
Van Meijl, zijn LEI-collega Andrzej Tabeau en internationale

VOEDSELVRAAG
Dat de uitkomsten van de modellen verschillen, heeft verschillende
oorzaken. Een is dat ze anders omgaan met inkomenselasticiteit, ofwel hoeveel de voedselvraag groeit
bij stijgende inkomens, en vooral
of de voedselvoorkeuren verschuiven. Gaan mensen meer vlees en
zuivel eten, of juist meer plantaardige producten. Een tweede punt
is de verschillende snelheid waarmee yield gaps worden gedicht, het
gat tussen gerealiseerde en theoretisch mogelijke oogsten. Ook oordelen de modellen anders over
hoeveel landbouwgrond er beschikbaar is in de wereld en nog in
productie kan worden genomen,
en wat de kwaliteit daarvan is. ‘Die
kennis moeten andere wetenschappers gaan leveren’, zegt Van
Meijl. <G+
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Wageningse microbiologen hebben een nieuw wapen ontdekt dat
bacteriën inzetten tegen vijandelijke virussen. Met behulp van dit
verdedigingssysteem denken onderzoekers straks DNA te kunnen
knippen op elke gewenste plek.
Promovendus Daan Swarts ontrafelde de werking van het systeem
door het te laten reageren op ‘vijandig’ DNA. Zijn resultaten verschenen afgelopen week op de
website van Nature.
Het wapen dat Swarts ontdekte
in de hittebestendige Thermus
thermophilus-bacterie, bestaat uit

slechts één eiwit, Argonaut gedoopt. Wanneer Argonaut in de
bacterie onbekend erfelijk materiaal tegenkomt – bijvoorbeeld van
een virus – verkrijgt hij op de een
of andere manier een klein DNAstukje. Dit gebruikt hij als signalement bij de zoektocht naar vijanden die de bacterie zijn binnengedrongen. Wanneer hij DNA tegenkomt dat past bij dit signalement,
knipt hij het meteen door. Vervolgens wordt het opengeknipte DNA
vernietigd zodat vijandige virussen
zich niet verder vermenigvuldigen
ten koste van de bacterie.
Opmerkelijk genoeg bezitten
niet alleen sommige bacteriën zulke Argonauten, maar ook alle
meercelligen, zoals de mens. Hier
werkt het eiwit echter niet als een
lone wolf, maar maakt het deel uit

van een heel netwerk dat regelt
hoe actief onze genen zijn. ‘In de
evolutie is Argonaut blijkbaar
steeds complexer geworden en van
taak gewisseld,’ zegt Swarts. Momenteel is hij op zoek naar Argonauten in andere bacteriën. Deze
hebben mogelijk weer andere
functies en kunnen meer vertellen
over hoe de Argonauten zijn ontstaan.
*(:,1
De onderzoekers zagen ook direct
praktisch nut – en gewin – in Argonaut. In het laboratorium willen zij
het eiwit gebruiken als werktuig
dat precies knipt waar onderzoekers het met een kunstmatig DNAsignalement naar toe sturen. Zo is
het mogelijk om bijvoorbeeld bij
een experiment een gen uit te

schakelen of te veranderen om te
achterhalen welke functie het
heeft. Microbiologie heeft octrooi
aangevraagd op het knip-systeem.
De leerstoelgroep hoopt het idee te
verkopen aan een biotechbedrijf.
Swarts is hier zelf niet zo mee
bezig. Hij is allang blij dat alles is
goed gekomen met zijn Nature-artikel. De afgelopen jaren waren af
en toe zenuwslopend, aangezien
hij wist dat ook andere onderzoekers aan dit onderwerp werken. Dit
kon betekenen dat hij zijn primeur
en daarmee de toppublicatie kwijt
was. ‘Ik heb me toen veel zorgen
gemaakt, maar ook veel en hard
gewerkt,’ zegt Swarts. ‘Het was een
stressvolle periode omdat we
bang waren, afgetroefd te worden.
Gelukkig kwam het allemaal
goed.’ RR
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De Postcode Loterij schenkt geld aan ‘goed doel’ Wakker Dier. Belachelijk, vindt onze columnist Jan-Willem
Kortlever. Deze stichting verspreidt volgens hem
onwaarheden en stelt boeren onterecht in een kwaad
daglicht.
Vrijwel direct schiet de vlam in de pan. ‘Van een
moderne student aan Wageningen UR had ik niet zo’n
hopeloos ouderwetse mening verwacht’, sneert $QMD
2RVWHQYHOG. ‘Laat me raden, boerenzoontje???’ Zelf is
zij overtuigd vegetariër; ze wil dat de landbouw meer
biologisch wordt. Een aantal reageerders dient haar
meteen van repliek. Biologische landbouw belast volgens hen het milieu juist meer en de misleidende
campagnes van Wakker Dier zorgen voor mist. Oostenveld schiet direct terug met Wagenings onderzoek
naar biologische bestrijding. -HOOH6WLHQVWUD valt haar
ELM+LMYRHOW]LFKEHGRQGHUGGRRUFDPSDJQHVDOVè.LS
het meest veelzijdige stukje vlees’ en ‘Melk is goed
YRRUHONé+LMGDFKWDOGLHWLMGYRRUJHOLFKWWHZRUGHQ
terwijl hij nu ziet dat boeren hun waar verkochten met
èUDELDWHQRQVHQVGLHQHUJHQVRSJHEDVHHUGZDVé+LM
is blij dat Wakker Dier de waarheid vertelt. Inmiddels
gieren er hoeveelheden stresshormonen door onze
reageerders die illegaal zouden zijn in de veehouderij. Gelukkig komt onze columnist met een olijftak.
Wat als mevrouw Oostenveld een keer naar Wageningen komt? Face-to-face valt er vast een interessant
JHVSUHNWHYRHUHQ+HWPDJQLHWEDWHQè:DJHQLQJHQ
ligt bepaald niet in mijn buurt,’ schrijft zijn tegenstreefster, en ‘aangezien ik niet onnodig wil reizen
>@VODLNMHDDQERGDIé+HWEOHHIYHUYROJHQVQRJ
lang onrustig op onze site.

1800(5ǃǀ0(7(;75$%226+(,'
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In de Orion-vijver stond maandag opeens een vlag van
zeilvereniging Aqua. Een stunt, zo bleek, om een ontvreemd jaarboek terug te krijgen. De universiteit was
not amused. Ludieke stunts, daar vraag je immers toestemming voor.
-3 vindt de reactie van de universiteit een ‘beetje traJLVFKé+LM]LHW]HOIGHOROZHOLQYDQGHDFWLH%RYHQ
GLHQLVHUQLHWVYHUQLHOG+HWèJHWXLJWWRFKZDWYDQ
weinig inlevingsvermogen vanuit de uni zelf’. Braafmans -5LVKHWRQHHQV+HWLVMXLVWèHHQQHWWHRSVWHO
ling’; de universiteit stuurt een beleefd verzoek,
geeft geen boetes en vraagt Aqua zelf de boel op
te ruimen. .QDOVWXQW helpt de discussie af te
URQGHQPHWHHQEHVPXLNWODFKMH+LMLVEDQJ]R
spot hij, dat de dief het jaarboek in de haard
heeft gegooid ‘na het nieuws te hebben vernomen over deze daverende stunt’.
Zie ook pag. 27
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De koﬀerbakchinees mag niet langer maaltijden verkopen op de parkeerplaats van Radix.
Hij concurreert te veel met de oﬃciële cateraars en veroorzaakt geuroverlast.

De aangevoerde onderbouwing wordt met hoon
begroet. ‘Wat een onzin,’ schrijft .HHV. ‘Geuroverlast?’
+LMJHLQWGDWPHGHZHUNHUVKXQ&KLQHVHPDDOWLMGHQ
voortaan maar op de rotonde moeten halen. Ook
andere reageerders zijn vrijwel unaniem in hun verontwaardiging. Ze vinden het ‘te belachelijk voor
ZRRUGHQéRIèPDFKWVPLVEUXLNYDQGH:85é+HWVXFFHV
van de koﬀerbakchinees geeft volgens hen aan dat
niet iedereen tevreden is met de catering. Niet in elk
gebouw is een kantine. En het kantine-eten zou te
duur zijn wanneer je ziet wat je daadwerkelijk op je
bord krijgt. Ondertussen vertegenwoordigt één
iemand de redelijke stem: ‘Wat een zure reacties
weer,’ schrijft *HUULWMH. ‘Natuurlijk kan een kantine
niet concurreren met een koﬀerbakchinees. Of betaalt
de Chinees ook huur voor zijn parkeerplek?’
Zie ook MI op pag. 22
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Tijdens de bioraﬃnage van gras
worden de vezels in een reﬁner
gescheiden van andere stoﬀen.
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Groene economie
op de handrem
Nederland is de ideale broedplaats voor een economie die niet meer
afhankelijk is van aardolie maar van planten. Om die positie uit te
buiten, moet er ﬂink worden geïnvesteerd in de biobased economy
vindt een commissie van eminences grises. Wageningen UR speelt
daarbij een belangrijke rol, maar het topsectorenbeleid dreigt roet
in het eten te gooien.
tekst: Rik Nijland / foto’s: AFSG

K

oeien eten gras. Weet ieder kind, maar kom
met die oer-Hollandse waarheid niet aan bij
Johan Sanders. Koe en gras, dat is een belegen
concept dat hoognodig op de helling moet:
het is zonde dat we runderen dat mooie spul
te eten geven. ‘De eiwitten in gras zijn eigenlijk veel te goed voor de koe, die kun je efﬁciënter inzetten
voor varkens’, aldus Sanders. Daarvoor is het zaak het gras
in stukjes uit elkaar te halen met behulp van rafﬁnage. De
grasvezels gaan naar de koeien; de eiwitten naar de varkens. Koeien doen het ook goed op maïs-eiwit. Tegelijkertijd is het tijdens de rafﬁnage mogelijk suikers eruit te
halen en de organische zuren en aminozuren voor de chemie te verzamelen. ‘Vijf jaar geleden toen we het woord
biobased nog niet eens konden uitspreken was er nog
geen markt voor deze producten, daardoor kon het ﬁnancieel niet uit, maar de wereld is wakker geworden. Ik verwacht dat de biorafﬁnage van gras binnenkort op gang
komt. Door al die verschillende biocomponenten eruit te
halen verdubbelen we de efﬁciëntie van een hectare gras’.
Doelmatiger omgaan met planten is dringende noodzaak

BIOBASED IN HET ONDERWIJS
Biobased is een verzamelnaam voor een breed palet
aan onderzoeksrichtingen.
Gemeenschappelijke noemer: planten nemen de
plaats in van olie als
grondstof voor biobrand-

stoﬀen, energie en met
name de chemie, bijvoorbeeld voor de productie
van kunststoﬀen. Sinds
kort is biobased ook een
keuze-onderdeel in het
studiepakket. Dit jaar kun-

vindt Sanders, ‘om een groeiende wereldbevolking te voeden, om de biodiversiteit in stand te houden, maar ook
om de industrie van grondstoffen te voorzien als de olie
opraakt. Haal twee keer zoveel uit dezelfde hoeveelheid
gewas.
Welkom in de wereld van de biobased economy volgens Johan Sanders. In januari zwaaide hij af als hoogleraar Biobased Commodity Chemicals bij de universiteit.
Sindsdien is hij als adviseur actief bij twee kleine star-

nen studenten twee
minors volgen in de
bachelor-fase van Biotechnologie en Agrotechnologie; volgend jaar gevolgd
door een interspecialistische masters.
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tende bedrijven waaronder grasrafﬁnagebedrijf Grassaen werkt hij in deeltijd bij onderzoeksinstituut Wageningen UR Food & Biobased Research. Wageningen loopt
samen met TNO en Delft voorop bij onderzoek en ontwikkeling ten behoeve van een economie die minder afhankelijk is van aardolie. Lang was die transitie in het maatschappelijk debat bijna synoniem met de teelt van
gewassen, zoals koolzaad, voor de productie van brandstof. Dat leidde tot verzet van ngo’s: de voedselproductie
zou te lijden hebben onder de teelt van brandstofgewassen.
VAT OLIE
Tot tevredenheid van Sanders is de aandacht verlegd naar
de petrochemische industrie. Van een vat olie wordt meer
dan 90 procent gebruikt voor vervoer; de rest gaat naar de
petrochemie voor het maken van bijvoorbeeld plastics.
‘Fossiele grondstoffen bestaan alleen uit koolstof en
waterstof. In de petrochemische industrie moet daar met
veel kapitaal en energie zuurstofatomen in worden gezet’,
aldus Sanders. ‘Dat kan veel goedkoper door biomassa als
uitgangsmateriaal te nemen. Daar zit vaak al heel veel
zuurstof in.’
Nederland is in een geweldige uitgangspositie voor de
omslag naar een biobased economy, vindt Sanders. ‘We
hebben goede havens, geweldige infrastructuur en logistiek, een chemische industrie die 10 procent van het BNP
bepaalt, een sterke akkerbouw en agroindustrie en op al
deze terreinen een hoog kennisniveau. ’ Een vergelijkbaar
beeld schetst een commissie van eminences grises uit de
wereld van landbouw, chemie en onderzoek in het rapport
Strategie voor een Groene Samenleving – biomaterialen,

‘De toenadering tussen chemie en agro is belangrijk
voor het overleven van beide sectoren’
drijfveer voor een biobased economy. De Wetenschappelijke en Technologische Commissie voor Biobased Economy (WTC) overhandigde dit rapport begin februari aan
minister Henk Kamp van Economische Zaken.
De commissie signaleert dat de belangstelling voor de
biobased economy voorzichtig aantrekt, maar óók dat er
dringend een schepje bovenop moet. De petrochemie verdwijnt meer en meer naar de winningslanden. Wil Nederland zijn chemie behouden dan moeten we ons richten op
slimme, nieuwe oplossingen op basis van biomassa.
Alleen zo blijven we op den duur concurrerend met bijvoorbeeld China of de VS. Met enig gevoel voor dramatiek
noemt de WTC de toenadering tussen chemie en agro
‘belangrijk voor het overleven van beide sectoren’.
STOKPAARDJE
Wageningen is hét Nederlandse kristallisatiepunt voor de
biobased economy, vindt Sanders. ‘In Wageningen hebben we een geïntegreerd beeld van de hele voortbrengingsketen: vanaf de plantenveredeling en bodemvruchtbaarheid tot de verwerking van biomassa en de toepassing

van de chemische producten; we weten hoe we boeren
moeten motiveren, hoe de agrarische economie werkt,
hoe de logistiek in deze sector werkt én eveneens hoe chemische bedrijven opereren. Daar ligt onze kracht. We
moeten mooi academisch onderzoek doen, maar vooral
ook werken aan de inpassing. Nu zie ik nog wel eens dat
iedereen zijn eigen stokpaardje berijdt, we moeten denk
ik nog meer samenwerken.’
De afgelopen jaren heeft Wageningen zich succesvol
geproﬁleerd op het gebied van biorafﬁnage . ‘Ik denk dat
we in het algemeen qua biobased de afgelopen jaren een
steeds sterkere positie hebben gekregen, zowel qua onderzoek als qua onderwijs’, constateert René Wijffels, hoogleraar Bioproceskunde. ‘In het strategisch plan dat dit jaar
aﬂoopt, hebben we ﬂink ingezet op biorafﬁnage. Het
geld dat Wageningen zelf heeft geïnvesteerd - de seedmoney – heeft een enorm rendement opgeleverd. Vanuit de
markt hebben we wel twintig keer zoveel binnengehaald.
Een van onze sterktes is de publiek-private-samenwerking. Die moeten we in de toekomst nog sterker uitbouwen.’
Gerrit Eggink, projectmager Wageningen UR Food &
Biobased Research en bijzonder hoogleraar Industriële
Biotechnologie, is nauw betrokken bij het onderzoeksprogramma Be-basic, dat vanuit Delft wordt gecoördineerd,
maar waar Wageningen ook volop bij is betrokken. In
2010 is dit programma opgezet met 60 miljoen euro aardgasgeld, dat is verdubbeld door industrie en kennisinstellingen. De WTC pleit voor een verdubbeling van de inspanning op het gebied van biobased. Of dat haalbaar is,
betwijfelt Eggink. De tijd van de aardgasgelden is voorbij;
de spoeling wordt dunner. Hij verwacht wel dat het onderzoek een ﬂinke boost krijgt als dit jaar in Delft de Bioprocess Pilot Facility wordt geopend een testruimte om processen vanuit het lab verder op te schalen. ‘De bouw
daarvan kost tientallen miljoenen; wij hadden dat nooit
kunnen betalen, maar de biobased processen waar we als
Wageningen UR samen met de industrie aan werken, kunnen wel daar getest worden.’
KUNSTSTOFFEN
Die samenwerking is waarschijnlijk van doorslaggevend
belang om de biobased economy op gang te helpen, verwachten de wijze heren van de WTC. Daarbij dient Nederland zich vooral te richten op de productie van kunststoffen. Dat is Harriëtte Bos, programmamanager Food &
Biobased Research uit het hart gegrepen. ‘We zijn in
Nederland heel goed in het maken van kunststoffen; een
aantal daarvan is hier oorspronkelijk ook ontwikkeld.
Zo’n 80 procent van de nafta die de petrochemische industrie verwerkt komt in kunststoffen terecht. Bioplastics
zijn dan ook erg interessant én er ontstaat een markt
voor.’ Zo verving Coca-Cola een paar jaar terug een van de
twee bouwstenen van de petﬂessen door een van oorsprong plantaardig product; zo’n ﬂes is nu voor dertig procent plantaardig en voor zeventig procent fossiel.
De businessunit waar Bos voor werkt – zo’n negentig
onderzoekers – groeit langzaam. Toch houdt ze haar hart
vast. In een ‘verdubbeling van de inspanning’, waar de
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Richard op den Kamp van Biobased Products bij een extruder om bioplastics te maken.

WTC voor pleit, durft ze al helemaal niet te geloven. Als
binnenkort het onderzoeksprogramma Biobased Performance Materialen aﬂoopt, is er geen structureel geld meer
voor dit onderzoek, verwacht Bos. ‘We hebben te maken
met het topsectorenbeleid. Dat is opgezet als ideale
samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en de
overheid, maar de praktijk is dat die partijen elkaar in een
wurggreep houden, waardoor er eigenlijk niks meer
mogelijk is’, aldus Bos. ‘Vroeger had de overheid het laatste woord bij wat ze de belangrijkste onderzoekslijnen
vond. Nu is er niemand meer die aan het stuur zit, er wordt
hoofdzakelijk afgestemd.’
Nadeel is dat de biobased economy in Nederland geen
eigen topsector heeft. ‘Wij moeten ons onderzoek onderbrengen in verschillende topsectoren en dat blijkt lastig.
Bij het opzetten van het innovatiecontract in 2011 hebben
we gepeild op welke gebieden bedrijven de komende
jaren willen investeren in R&D. Dat commitment was het

grootst voor bioplastics, miljoenen zelfs, maar vanuit de
topsectoren is daar tot nu toe geen extra budget voor
beschikbaar gekomen. Die stroperigheid is echt dramatisch. Juist het materialen-onderzoek, dat zo hard nodig is
om de biobased economy verder van de grond te krijgen,
dreigt zo af te brokkelen. Internationale bedrijven kunnen kiezen in welk land ze hun onderzoek uitvoeren. Ze
willen daarvoor ondersteuning van de overheid. Als ze die
hier niet krijgen, wijken ze uit naar het buitenland waar
wel geld is. Zo heeft DSM in de VS momenteel een aantal
grote onderzoekprojecten lopen.’
Een groter commitment van de overheid, is dringend
nodig vindt ook Johan Sanders: ‘Onze aardgasvoorraad,
en de baten die daaruit naar de schatkist vloeien, is een
tegenkracht. We zullen als onderzoekers nog beter duidelijk moeten maken welke kansen Nederland voor het grijpen heeft, maar ook welke gevaren er op de loer liggen
voor onze concurrentiepositie.’
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DE DINGEN DIE VOORBIJ GAAN
Het landelijk gebied rondom Den Haag was een voorname inspiratiebron
voor Nederlandse schilders. Ernst Bos, DLO-onderzoeker bij het LEI,
bekeek meer dan honderd jaar later wat resteert van de vergezichten die
zij schilderden. Soms, zoals bij de watermolen van Leidschendam heeft de
tijd stilgestaan. Maar in de meeste gevallen is zij onbarmhartig voortgeraasd, zoals het Kasteel Binckhorst dat is opgeslokt door parkeerplaatsen
en ﬂats. Bos pleit er nu voor de waarde van landschapserfgoed te becijferen zodat het de bescherming krijgt die het verdient. RR, foto’s: Ernst Bos.
Kasteel Binckhorst, Louis Apol, Kunsthandel R. Polak. Molen bij Leidschendam (1884),
Paul Gabriël, collectie Dordrechts Museum.
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Willie Wortels laten
de algen bruisen
Algen zijn booming. Her en der op de campus, maar ook tot
ver over de grens, staan de groene mini-plantjes te borrelen in
vreemdsoortige apparaten, gemaakt door de mannen van het
Innovatron.
tekst: Roelof Kleis / foto: Guy Ackermans

H

et Innovatron? Vast en zeker nog nooit van
gehoord. Je moet het weten te vinden, anders
loop je er zo aan voorbij. Achter Zodiac aan de
Bornse Weilanden, langs een laag talud staat
een groot blauw gebouw. Op het pad naar de
entree geeft een piepklein bordje op enkelhoogte aan dat
hier de Ontwikkelwerkplaats huist. En dat is ‘m dus.
Gebouw 121, de Ontwikkelwerkplaats van AFSG en ASG,
heet sinds kort Innovatron. De naam is bedacht door
Reinoud Hummelen, een van de twee bedrijfsleiders. ‘Het
moest iets passends en Latijn-achtigs zijn. En Technotron, inmiddels Axis, bestond al’, zegt hij bijna verontschuldigend.
Toch is de naam zo gek nog niet; achter de voordeur
zijn ontwikkeling en vernieuwing de core business. Voor
een alledaagse oplossing moet je hier niet zijn, legt collega-bedrijfsleider Eric Karruppannan uit. ‘Wij maken
geen dingen uit een catalogus. Wij maken apparaten die

niet op de markt zijn. Daar selecteren we de klussen op.’
Prototypes dus, enkelstuks of kleine series, vult Hummelen aan. Niet omdat ze de neus ophalen voor alledaagse
klussen, maar omdat hun kracht ligt in de ontwikkeling
van het bijzondere. In vreemdsoortige apparaten voor
onderwijs en onderzoek. Zoals de algenkweekreactor
Algaemist.
GROENE GOUD
De Willie Wortels – de bijnaam komt van Karruppannan
zelf – van Innovatron zijn goed in namen. De kweekreactor als de sleutel tot het groene goud. Het eerste apparaat
werd in 2011 ontwikkeld en gemaakt voor onderwijsdoeleinden. Marcel Janssen van Bioprocestechnologie
bestelde er zestien voor een practicum. ‘Hij kwam met een
lijstje van wensen en eisen. Of wij daar iets voor konden
maken.’
Wat opvalt aan de Algaemist is het reactorvat. Dat is

De Ontwikkelwerkplaats
ontstond twee jaar geleden uit de samenvoeging
van de werkplaatsen van
AFSG (Biotechnion) en
ASG (Zodiac). Sinds vorig
najaar heet de werkplaats
oﬃcieel Innovatron. Er
werken negen specialisten
op het gebied van elektro-

nica, meet- en regeltechniek, constructie en
metaalbewerking. Ook ESG
en PSG hebben elk een
(kleinere) soortgelijke
werkplaats.
Innovatron maakt voor de
hele campus complexe
apparaten voor onderwijs
en onderzoek die niet op

de markt te koop zijn.
Maar ook voor eenvoudige
technische problemen,
service en reparatie kunnen onderzoekers er
terecht. Innovatron werkt
zonder winstoogmerk en
heeft een jaaromzet van
acht ton.

ILLUSTRATIE: IHANS DE ROOIJ

INNOVATRON
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Op de voorgrond sleutelt Hans Meijer aan een Algaemist. Daarachter werken Eric Karruppannan, Reinoud Hummelen en Hans de Rooij aan een opvolger.
Onder een detail van een productiemodel dat werkt met slangen.

niet rond, maar plat. Een idee van Janssen zelf. ‘Normaal
zijn reactorvaten rond, zodat je er in kunt roeren. Maar wij
wilden een platte reactor, waar je van een kant licht op
kunt zetten. Dat maakt de lichtmeting heel makkelijk’,
aldus Janssen. Voor labproeven is dat belangrijk. Licht is
de motor van de fotosynthese, de productiemachinerie
van de algen.
Het ‘vat’ bestaat dus uit een smalle ruime tussen twee
glazen platen. Maar in een plat vlak is het lastig roeren.
Borrelende luchtbellen nemen die taak over. Een stroom
lucht verrijkt met kooldioxide zorgt niet alleen voor een
constante aanvoer van grondstof en voor de fotosynthese,
maar voert ook de gevormde zuurstof af en zorgt dat er
stroming ontstaat en de boel wordt gemengd.
COMMERCIEEL
De Algaemist blijkt een succesnummer. Ook commercieel
gezien. Er zijn er intussen al zo’n vijftig van gemaakt. Per
stuk de prijs van een middenklasse auto. Het gros daarvan
staat bij AlgaeParc en Bioprocestechnologie. Maar ook bij
aquatische ecologie, het NIOO en VHL Leeuwarden werken algenonderzoekers ermee. In het kielzog van aio’s en
alumni staan inmiddels Algaemisten in Denemarken,
Noorwegen en zelfs Mexico. ‘Voor een labmodel algenreactor hebben we aardig de standaard gezet’, zegt Karruppannan met gepaste trots. ‘En dat succes zorgt er voor dat

we ook de opvolgers van de Algaemist kunnen ontwikkelen.’ Die opvolgers staan nu in de werkplaats in de steigers. Opschaling is daarbij het sleutelwoord. De Algaemist is een tafelmodel met een reactorvat van slechts 400
milliliter. Een grotere variant van 25 liter, ook met platte
reactorvaten, is in de maak. Maar eigenlijk valt het ding
niet verder op te schalen, zegt Janssen. De platen worden
te groot en buigen door en de waterdruk in de reactor
levert problemen op voor de beluchting. De nieuwste ontwikkeling, een productiemodel, werkt daarom met slangen in plaats van platen. Het ding bestrijkt een oppervlakte van 25 vierkante meter en moet 150 kilo aan droge
stof per jaar opleveren.

‘Wij maken
apparaten
die niet op de
markt zijn’

BIERVILTJE
De techneuten van Innovatron hebben er een aardige
kluif aan. Maar dat is precies wat ze leuk vinden, zegt Karruppannan. ‘Je moet oorspronkelijk denken. Als je dat
niet doet, kom je uit bij iets dat al op de markt is. En wat
waarschijnlijk nog goedkoper is dan waarvoor wij het kunnen maken. Mensen komen hier binnen met vaak niet
meer dan een idee. Een schetsje. Maar een notitie op een
bierviltje is al voldoende. Samen gaan we dan aan de slag
om een werkzaam en betaalbaar apparaat te bedenken.
Dat is de uitdaging. Dan beginnen de oogjes hier te glimmen. Je moet een beetje een techniekfreak zijn.’
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Van contract naar
Universiteiten verzetten zich tegen een wet die ﬂexwerk aan banden legt. Het zijn
vooral de postdocs die kampen met losse contracten. ‘Je merkt dat mensen tot het
uiterste willen gaan om in de wetenschap te blijven.’
tekst: Rob Ramaker / illustratie: Henk van Ruitenbeek

O

nderzoekers, zo schreef de jurist Hendrik
Gommer afgelopen juli in NRC Handelsblad,
worden steeds meer behandeld als wegwerpartikelen. Ze hoppen van het ene tijdelijke
contract naar het andere, soms zelfs via uitzendorganisaties. Deze onzekerheid is volgens hem een
slechte zaak. Het leidt ertoe dat wetenschappers niet kiezen voor het meest innovatieve onderzoek, maar voor
experimenten die zeker resultaten opleveren. Bovendien
zijn ze eenvoudiger onder druk te zetten wanneer een
opdrachtgever niet blij is met een uitkomst. De regering
werkt momenteel aan een wet die de mogelijkheden voor
ﬂexwerk beknot; de universiteiten hopen op een uitzonderingspositie.
Ook in Wageningen heeft een ﬂink deel van het wetenschappelijk personeel een tijdelijk contract. Zo werken
alle promovendi per deﬁnitie op een afgebakend project.
Postdocs vormen in de statistieken geen aparte groep,
maar in de functiecategorieën waar zij overheersen heeft
respectievelijk 70 en 98 procent van de werknemers een
tijdelijk contract. En zelfs hogerop is een vaste baan geen
vanzelfsprekendheid.
Talentvolle universitair docenten zitten in het loopbaanprogramma tenure track. Ze weten zo precies hoeveel geld ze moeten binnenhalen en hoe vaak ze moeten
publiceren om een stapje te stijgen op de academische
ladder. Wanneer ze deze eisen niet halen, wordt afscheid
genomen. In de laagste schaal van universitair docenten
heeft 40 procent een vast contract. Een trede hoger stijgt
dit tot 85 procent. Pas na zes jaar worden ze universitair
hoofddocent, en daarna persoonlijk hoogleraar. Van deze
twee groepen heeft meer dan 95 procent een vaste baan.
LOSSE KLUSSEN
Voor Wageningen UR is het logisch om te werken met tijdelijke contracten. De meeste onderzoekers werken aan
losse klussen en het is maar de vraag of er na enkele jaren
nog geld en werk voor ze is. Bovendien krijgen universiteit

en DLO steeds minder geld direct van de overheid. Meer
en meer moet ﬁnanciering per opdracht of beurs worden
binnengesleept bij bedrijven en ﬁnanciers.
Vooral de gevorderde postdocs ondervinden hier de
gevolgen van. In de jaren na hun promotie rijgen ze de tijdelijke projecten aaneen. ‘Het werken met zulke tijdelijke
contracten is zwaar’, zegt Mireille van Damme, postdoc
bij Fythopathologie, ‘omdat je altijd onder tijdsdruk
werkt’. Iedere keer moet hij of zij weer nieuwe beurzen
binnenhalen, proberen het project af te krijgen en soms
zelfs een verhuizing regelen. Zelf werkte Van Damme na

‘Het is beter om te zeggen:
hier stopt het;
er is geen structurele positie’
haar promotie in Utrecht tijdelijk in Norwich en Californië. ‘Gelukkig voel ik me snel ergens thuis,’ zegt ze, ‘maar
het is inmiddels wel lastiger geworden omdat ik rekening
wil houden met mijn drie kinderen.’ Ook is het problematisch om bijvoorbeeld een hypotheek te krijgen.
MAZEN
Ofﬁcieel mogen postdocs als Van Damme slechts zes jaar
in tijdelijke dienst blijven. Daarna moeten ze vertrekken
of een vast contract aangeboden krijgen. Deze afspraak
moet voorkomen dat postdocs eindeloos blijven hangen
in tijdelijke contracten. Voor een groepsleider die geen
structurele plek heeft, maar een postdoc toch wil behouden, zijn er echter mazen in de wet te vinden. Zo worden
onderzoekers ‘aangenomen’ op een andere universiteit,
maar doen ze ondertussen hetzelfde werk in Wageningen.
Enkele onderzoekers bevestigen, op voorwaarde van anonimiteit, dat deze praktijk ‘regelmatig voorkomt’. Bij
onderzoeksassistenten wordt soms een andere constructie toegepast. Na het uitdienen van drie tijdelijk contrac-
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contract
ten zitten ze enkele maanden thuis om daarna in hun
oude baan terug te keren.
De universiteit erkent dat deze praktijken zijn voorgekomen, maar inmiddels is daar paal en perk aan gesteld.
Wij verwerpen zulke schijnconstructies, zegt Marleen de
Vries, jurist bij Human Resource Management (HRM). ‘Je
helpt mensen daar niet mee. Het is beter om te zeggen:
hier stopt het; er is geen structurele positie, ga iets anders
zoeken.’ HRM staat overigens niet alleen in de afkeer van
schijnconstructies. Ook de medezeggenschap wil er
vanaf, zegt OR-lid Gijs van Kruistum: ‘Voor de medewerkers moet er helderheid zijn en een beperkte periode in
tijdelijke dienst.’
INPERKEN
De Tweede Kamer keurde deze maand de wet Werk en
zekerheid goed, die ﬂexwerk in moet perken. Tegelijkertijd wordt het makkelijker om mensen in vaste dienst te
ontslaan. Bedrijven gebruiken ﬂexwerk te veel als een
bron van goedkope personeelsleden die je zonder veel
risico kunt aanstellen. Volgens de regering moet ﬂexwerk
juist een ladder zijn naar een vaste baan. Breder doel van
de wet is om de relatief grote ongelijkheid tussen ﬂexwerkers en mensen in vaste dienst te verkleinen.
De Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU)
ziet in deze wet een bedreiging voor de wetenschap. Universiteiten mogen medewerkers dan niet langer dan vier
jaar in dienst houden op een tijdelijk contract. In tenure
track moet dus al na vier jaar worden beslist of iemand in
dienst komt. ‘Je moet je afvragen,’ zegt De Vries van HRM,
‘in hoeverre iemand in vier jaar in staat is om te laten zien
dat hij of zij kan doorgroeien tot persoonlijk hoogleraar?’
Bovendien betekent het dat promovendi die door omstandigheden uitlopen meteen een vast contract moeten krijgen. Hoewel pas in 2017 duidelijk is of de wet Werk en
zekerheid überhaupt gaat gelden voor de meeste universiteiten – voor DLO gaat de wet direct in vanaf 1 juli 2015 –
hoopt de VSNU op een uitzonderingspositie.
Het lijkt onwaarschijnlijk dat de wet de vooruitzichten
van postdocs gaat verbeteren. Zij hebben namelijk te
maken met een veel fundamenteler probleem: ze zijn met
veel te veel om allemaal verder te kunnen in de wetenschap. Volgens het Rathenau Instituut, een denktank die
zich focust op wetenschap en technologie, is op de lange
termijn slechts voor één op de drie postdocs een vaste
plek in de wetenschap. De rest stapt over naar bedrijfsleven en een enkeling blijft tot in lengte van dagen werken
op kortlopende contracten. Ondanks deze vooruitzichten

ziet Mireille van Damme dat haar collega’s tot het einde
toe vechten om in de wetenschap te blijven: ‘Je merkt dat
mensen tot het uiterste willen gaan.’ Ze blijven tot het
laatste moment meestrijden om beurzen en pas als de
opties opraken, kijken ze naar andere carrièrepaden. Zelf
is Van Damme druk bezig zich te bewijzen, ze heeft er nog
drie jaar voor. Dan wacht er hopelijk ergens een vaste positie, of toch weer onzekerheid.
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WIE MIST DE
KOFFERBAKCHINEES?
Chinees restaurant Eastern Express mag niet langer leveren op de campus, zelfs
niet na een bestelling. De maaltijden zouden voor veel afval en geuroverlast
zorgen. Bovendien concurreert de ondernemer met voorzieningen op de campus.
tekst: Karst Oosterhuis / foto: Linda van der Nat

Jeremy Harbinson
Universitair docent Plant Sciences,
afkomstig uit Noord-Ierland
‘Ik vond het wel handig, omdat hij zo
dicht bij Radix stond. Als mensen de
moeite nemen om eten te bestellen
én in de rij willen staan om erop te
wachten, dan zie ik niet in waarom
het verboden moet worden. Er wordt gezegd dat het oneerlijke concurrentie is, maar daar zou ik wel nadere uitleg
over willen. Vooral omdat het nog wel mogelijk is om een
pizza te bestellen. Als het alleen is om de kantines in Forum te beschermen, lijkt me dat oneerlijk.’

Naiara Valcarlos
Msc Landscape Architecture,
afkomstig uit Spanje
‘Ik vind dat de Chinees moet blijven.
Ik ging er niet vaak heen; zulk eten
zou ik niet elke dag kunnen verdragen. Het voordeel was dat ik niet helemaal naar het Forum hoefde. Toch begrijp ik de beslissing ook wel een beetje. Waarschijnlijk
moeten verkopers een of andere belasting betalen, en
voor venten zal wel een vergunning nodig zijn.’

Els Janssen
Medewerkster frontoﬃce PSG
‘Voor mij hoeven ze niet terug te komen, niemand van ons maakte er gebruik van. We hadden er op zich niet
heel veel last van, maar je rook het altijd wel. Elke dag zagen we lange rijen staan, volgens mij waren ook de

klanten vooral Chinezen. Studenten kwamen met hun pas
gekochte maaltijd naar binnen en zaten overal op de trappen
te eten. Ik denk dat de studenten nu vooral in het Forum
eten, want je ruikt het nu wel een stuk minder.’

Santtu Palokangas
Msc Environnemental Sciences,
afkomstig uit Finland
‘Ik ging er misschien een keer per
week heen. Het was een goede achtervang als ik geen tijd had om thuis
eten klaar te maken. De kwaliteit was
niet geweldig, maar voor die prijs
was het best prima. Vooral als we een teammeeting hadden, was het handig. Dan kochten we samen een lunch en
gingen daarna weer aan de slag. Het was beter dan bij Cormet, goedkoper en de service was goed. Bovendien sprak
het concept me aan. Ik vind het ook niet eerlijk om ze te
weren, ze doen niemand kwaad en de klant krijgt meer
keuzevrijheid. In Finland kun je op de universiteit gesubsidieerde maaltijden kopen voor twee euro vijftig. De kwaliteit is zo goed dat niemand probeert daarmee te concurreren.’

Diana Londono
PhD plant breeding, afkomstig uit
Colombia
‘Ik vind het echt sneu dat de universiteit dit verbiedt. We moeten kunnen eten wat we zelf willen. Ik vind
de maaltijden in Forum echt niet lekker, en ik eet geen broodjes. Buitenlanders houden daar over het algemeen niet van. Ik zie het
probleem ook niet, waarom mag de Chinees niet bij Radix
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staan? In Colombia is het heel gebruikelijk om eten op
straat te kopen. Ik snap dat hier bepaalde regels gelden,
maar ze komen gewoon langs om te bezorgen? Met dit beleid perken ze onze vrijheid in.’

Sam van Es
PhD Biosciences
‘Ik begrijp de beslissing wel. Ik heb
een paar jaar geleden eens gebruik
gemaakt van de Chinees, maar ik zal
hem niet gaan missen. Je kunt toch
op het Orion en het Forum ook Chinees halen? Er is genoeg keuze voor
studenten. Het was zogenaamd een bezorgservice, maar
volgens mij was het helemaal niet zo dat ze van iedereen
echt bestellingen opnamen. Je kon gewoon langslopen en
zeggen dat je besteld had, dat was het codewoord. Je kreeg
dan eten mee, tot dat het op was.’

Simon Vink
Woordvoerder Wageningen UR
‘Via de drie reguliere cateraars hebben we gezorgd voor andersoortige
maaltijden. Voortdurend kijken we
of het assortiment dat zij aanbieden
aan de wensen van de klanten voldoet. De cateraars moeten aan tal
van eisen en voorschriften voldoen om een breed assortiment van hoge kwaliteit en met hoge eisen op het gebied
van voedselveiligheid aan te kunnen bieden. Er is in dit geval sprake van oneerlijke concurrentie door een ondernemer die zich niets gelegen hoeft te laten liggen aan deze
eisen en afspraken en die daarin ook niet hoeft te investeren. Het aanbieden van maaltijden uit een koﬀerbak
zien wij niet als het laten bezorgen van maaltijden op bestelling. Dat is venten op een parkeerplaats van Wageningen UR.’
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‘Het leek ons leuk om een thema te
kiezen dat energie uitstraalt,’ vertelt bestuurslid Vera Wiegman. ‘En
de kleur rood past daarbij.’ Met
een ﬂinke dot confetti werd donderdag 20 februari in studentencafé The Spot in Orion het thema
voor de AID bekend gemaakt. Maar
liefst zeshonderd bezoekers waren
op het feest afgekomen, waarmee
weer eens is aangetoond dat het
een evenement is dat je als student
niet mag missen.
Omdat het aantal Wageningse
eerstejaars dat zich inschrijft voor
de introductiedagen elk jaar toeneemt, is er dit jaar gekozen voor
een andere aanpak dan vorig jaar.
Zo wordt er een tweede, Engelstalige, Biercantus georganiseerd om
de internationale studenten erbij
te betrekken en is de Comedy
Crawl niet meer verspreid over ver-

FOTO: SVEN MENSCHEL

De introductiedagen voor nieuwe
eerstejaars moeten één groot
feest worden. Daarom heeft het
AID-bestuur gekozen voor een
‘knallend’ thema: Alive and
Kickin’.

CREDIT FOTOGRAAF

AID 2014 GAAT KNALLEN

Zeshonderd studenten waren op het AID-feest in studentencafé The Spot.

schillende Wageningse kroegjes,
maar vindt plaats in verschillende
zalen in de Junushoff. De brunch
bij Argo is gesneuveld. ‘Het past
daar gewoon niet meer’, aldus
Vera. ‘We verwachten zo’n tweeduizend AID-lopers, maar we hou-

den zelfs rekening met 2200.’ In
plaats van de brunch bij de studentenroeivereniging, lunchen de AIDlopers bij hun mentoren thuis.
Traditiegetrouw gaat de inschrijving voor Bachelormentoren
tijdens het feest open. Er hebben

zich inmiddels al meer dan tweehonderd mentoren ingeschreven.
De inschrijvingstermijn sluit donderdag 27 februari. De inschrijving
voor crewleden en mentoren voor
Msc-groepjes loopt langer door.
LvdN

‘Plan bindend studieadvies was niet helder’
Wageningen blijft voorlopig de
enige universiteit zonder
bindend studieadvies. De
Student Staﬀ Council had ingrijpende bezwaren.
De leden van de Council zijn niet
over een nacht ijs gegaan toen ze
het voorstel verwierpen (zie ook:
Nieuws, pagina 4). ‘Een bindend
studieadvies is een straffe maatregel die veel emoties oproept’, aldus
Klaas Swart, voorzitter van het medezeggenschapsorgaan van studenten en medewerkers. ‘Daarom
willen we dat afspraken duidelijk
op papier staan en dat er helderheid is over wat er ligt.’
Die helderheid was in het voorstel van de raad van bestuur echter
ver te zoeken. Volgens Jildou Kooi-

man, namens de studentenraad in
de SSC, bleef het na verschillende
bijeenkomsten en vergaderingen
onduidelijk wat het plan van de
universiteit nu precies in zou houden. ‘We kregen meerdere signalen die niet met elkaar overeen
kwamen. Over de evaluatie van het
studieadvies bijvoorbeeld. In de
vergadering werd gezegd dat bij de
evaluatie het proces bekeken zou
worden; doet het BSA recht aan
studenten en verloopt de communicatie goed? In de brief van de
raad van bestuur werd echter duidelijk verwezen naar de effectiviteit. Dan weten wij niet naar wie we
moeten luisteren.’
COMMUNICATIE
Ook heeft de SSC er moeite mee

dat de raad van bestuur niets zegt
over de aanvullende maatregelen
die naar de mening van de medezeggenschap bij een BSA horen.
Kooiman: ‘Bij een bindend studieadvies hoort meer dan alleen die
grens van 36 studiepunten in het
eerste jaar. In het rapport dat de
werkgroep Studiesucces op verzoek van de raad van bestuur opstelde, staat een aardig rijtje, zoals
goede communicatie naar studenten in de gevarenzone en oplossingen voor bekende struikelvakken,
maar voor ons is het niet duidelijk
in welke mate die extra maatregelen worden doorgevoerd.’
De SSC wacht nu af met welk
antwoord de raad van bestuur
komt. De universiteit heeft vier weken om met een reactie te komen.

Ook al worden de zorgen over de
onduidelijkheid weggenomen, dan
betekent dat dat de SSC daarna
zonder morren instemt met een
bindend studieadvies. Kooiman:
‘Net als bij de rest van de universiteit is er binnen de medezeggenschapsraad geen eensluidendheid.’ Swart: ‘De afgelopen tijd zijn
er al verschillende triggers geweest
waardoor studenten harder zijn
gaan studeren, zoals de mogelijke
afschafﬁng van de studiebeurs, de
dreiging van de langstudeerboete
en de harde knip. Wageningen
heeft heel goede studieadviseurs.
In discussies in de SSC rees dan
ook regelmatig de vraag of we nog
wel meer nodig hebben.’ LvdN
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DROMEN VAN EEN GROENE CAMPUS
Anderhalf jaar is een grote groep
studenten bezig geweest met het
ontwerp voor een Eetbare Academische Tuin op de campus. Het
Facilitair Bedrijf vindt de
plannen niet realistisch.
Is dit De Born? Al dat groen, die
bomen en waterpartijen. Het wuivende graan langs het pad bij Orion, de knotwilgen bij Atlas. Hoezo
een saaie campus! Als het aan de
creatievelingen achter de Eetbare
Academische Tuin ligt, ziet de
campus er zo groen en duurzaam
uit als in bijgaande plaatjes. Project EAT presenteerde vorige week
in Forum het eindproduct van anderhalf jaar werk.
Alhoewel, tuin is misschien niet
helemaal het juiste woord. Het
project behelst een complete herinrichting van de oostkant van de
campus. Deze ‘hotspot’ van de
Born moet volgens de initiatiefnemers hét visitekaartje van Wageningen UR worden. Wageningen als
‘wereldleider op het gebied van
vernieuwende academische tuinen’. Met een amﬁtheater, boomgaard, diverse (spartel)vijvers, een
kruidentuin en met wilgenpaadjes
en slootjes om het kwelwater in
toom te houden. Plus een ingenieus hydrologisch systeem, aange-

Artist’s impressions van de campustuinen

dreven door een batterij hometrainers.
GEEN STATUS
Anderhalf jaar is een zestigtal
(voornamelijk) studenten bezig geweest in brainstormsessies, workshops en ontwerpbijeenkomsten
om te komen tot een breed gedragen plan. Toch is de kans dat het
ontwerp echt van de grond komt
gering, verwacht Elike Wijnheimer, werkzaam bij het Facilitiar

Bedrijf en coördinator buitenruimte van de campus. ‘De kans
dat dit plan integraal wordt overgenomen, is miniem.’ Dat wil niet
zeggen dat ze de plan niet mooi
vindt. Maar het realiteitsgehalte is
volgens haar klein. Afspraken zijn
niet gemaakt. Zelfs niet over de locatie van de tuin. ‘Formeel heeft
het plan geen enkele status.’
‘Ik heb drie vragen’, reageert
haar collega Joris Fortuin, hoofd
Integraal facilitair management.

Eén: wat kost het om aan te leggen?
Twee: wat kost het onderhoud? En
drie: wie gaat dit alles organiseren?
Dat zijn precies de vragen die de
raad van bestuur gaat stellen als ik
met zo’n plan aan kom zetten.’
Volgens Fortuin is het plan te omvangrijk en daarom waarschijnlijk
ook te duur. Hij adviseert daarom
het plan in stukken te hakken. Maar
volgens Fiona Morris, alumnus,
landschapsarchitect en leider van
het ontwerpteam, is dat moeilijk.
‘Het is een integraal ontwerp, waar
je niet zomaar delen uit kunt halen.’
Volgens Morris ligt de bal nu bij
de organisatie. ‘Dit is een cadeau
van ons aan Wageningen UR. Tot
nu toe was het allemaal vrijwilligerswerk. Zonder steun kunnen
wij dit niet verder ontwikkelen. Die
stap kunnen we niet maken. Het is
niet realistisch om dat van ons te
verwachten.’
Volgens Wijnheimer is het nog
niet zo ver. ‘Sinds twee maanden is
de stuurgroep Campusontwikkeling bezig een plan te maken voor
de hele campus. Dit gebied is daar
maar een onderdeel van.’ Sommige ideeën vindt ze overigens best
bruikbaar. ‘Zo’n amﬁtheater bijvoorbeeld is best leuk op die plek.
We komen zeker nog wel terug bij
EAT.’ RK
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APENMELK
Apenmoeders maken andere melk
voor jongens dan voor meisjes. Dat
beweren evolutionair biologen van
Harvard. Rhesusapen produceren
vettere melk voor jongetjes en calciumrijkere melk voor meisjes.
Meisjes krijgen bovendien meer
melk. Het eﬀect blijkt prenataal te
worden bepaald. En hoe zit dat dan
bij gemengde tweelingen? Dat
blijft onduidelijk: rhesusapen krijgen volgens de onderzoeker zelden
tweelingen.

DUN
Het wereldrecord dunstecondoom-van-de-wereld
is verbeterd met twee
micrometer. Het record
staat nu op naam van het
Chinese bedrijf AONI.
Gemiddeld genomen is
het Chinese latex-condoom 0,036 millimeter
dik. Dat is een oﬃcieel
Guinness-wereldrecord.
Het record stond met 0,038 op
naam van een Japans bedrijf. Het
motto van AONI is: When you enjoy
romance, we ensure your safety.

Wageningen heeft óók beste masters
Van de bacheloropleidingen
weten we het al jaren, maar
Wageningen biedt nu ook het
beste masteronderwijs van
Nederland. Dit blijkt uit de Keuzegids Masters 2014. ‘Het recept
is bekend: intensief onderwijs
van hoog niveau met een duidelijke blik op toepassingen’, aldus
de redactie.
Volgens de Keuzegids kunnen studenten zich aan geen enkele Wage-

ningse master een buil vallen,
maar drie opleidingen springen eruit. Zij staan in de top-vijftien van
’s lands beste masters. Studenten
Internationaal land- en watermanagement, Plantwetenschappen
en Geo-information science krijgen les van de beste docenten,
hebben de beste faciliteiten en
worden netjes voorgelicht.
De scores in de gids zijn gebaseerd op studentenoordelen uit de
Nationale Studenten Enquête en

deskundigenoordelen uit de zesjaarlijkse opleidingsaccreditatie.
De experts van keurmerkorganisatie NVAO zijn nog enthousiaster
dan de studenten. Bij hen scoort
Wageningen verreweg het hoogst
van alle universiteiten.
Vorig jaar stond Maastricht nog
boven Wageningen. De zuiderlingen zakken nu naar de derde plaats
en moeten ook de TU Eindhoven
nipt voor zich dulden. LvdN/HOP

Hoe scoren de Wageningse masters?
Intern. land- & watermanagement 90
Plant sciences
86
Geo-information science
84
Organic agriculture
82
Forest & nature conservation
80
Biotechnology
80
Animal sciences
80
Biosystems engineering
80
Food safety
80
Food technology
80

Food quality management
Development& rural innovation
Nutrition & health
Management, economics
& consumer studies
Earth & environment
Environmental sciences
Urban environmental sciences
Molecular life sciences
Bioinformatics

Plant biotechnology
Intern. development studies
Leisure, tourism & environment
Climate studies
Aquaculture & marine
resource management
Biology
Applied communication science
Landscape, architecture
& planning

80
78
78
76
76
76
76
76
76

76
74
74
74
72
70
66
62

AFWASHULP
‘Hard gestudeerd en nood aan een
massage of wat aﬂeiding? Geen
tijd om te koken of boodschappen
te doen? LOKO doet het voor je!’
Tijdens de tentamenperiode in
Leuven helpt de lokale studentenorganisatie LOKO studenten in
nood. Met banden plakken, boodschappen doen, een magnetron
regelen en vooral veel afwassen.
Studenten konden op Facebook
hun verzoek plaatsen, waarna
LOKO voor hen aan de slag ging.
Wageningen heeft dit ook nodig.
Wie biedt?

LEKKAH
Goeie seks; het is niet altijd makkelijk. Uit recent onderzoek blijkt
dat vrouwen die negatieve associaties hebben met seks weinig opgewonden raken van erotische ﬁlms,
terwijl mannen uit die categorie er
juist meer opgewonden van raken.
Als je mannen onder druk zet door
ze wijs te maken dat ze met een
webcam bekeken worden, functioneren ze seksueel ook beter. Goeie
tip voor je volgende date.

SCHAAK Mat! Dinsdag 18 februari werd voor het eerst het
Wagenings Studentenschaakkampioenschap gespeeld. Er
waren 24 studenten op het evenement in De Bongerd afgekomen. Een mooie opkomst, aldus Robin van Leerdam van
Schaakvereniging Wageningen. ‘Met dit aantal ben ik dik
tevreden, want schaken is een vrij kleine sport en Wagen-

ingen is toch een van de kleinere universiteiten in Nederland.’ Winnaar van de avond was eerstejaars student Bosen natuurbeheer Bram de Vries. Hij won al zijn partijen.
Op de foto Ekaterina Naipal en Arnoud van Ginkel, beiden
masterstudenten in Wageningen. Ekaterina was de enige
LvdN, foto GA
aanwezige met een schaakmeestertitel.
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AFLEVERING 25 - MORTIERSTRAAT 14B<<
ILLUSTRATIES: KIM PETERSE

Wat voorafging: Bianca is normaal een fanatieke
stapper maar is momenteel heel druk met haar studie.
Willem-Jan liet onlangs blijken een zwak te hebben voor
Bianca.

Tinder
H

et was dan wel SSR-W, dacht Bianca, maar dit was
echt een goed feest. De dj draaide lekker en er
werd ﬂink gedanst. Bovendien had ze morgen geen
college, voor het eerst in lange tijd. Een hand op haar
schouder deed haar plotseling uit deze gedachte
opschrikken.
‘Leuk om je in het echt te zien.’ De jongen grijnsde
zodat Bianca een rij kromme tanden kon zien. Het
duurde even voordat ze besefte dat hij één van haar Tindermatches was. Hoe foto’s kunnen liegen.
‘Eh, hoi,’ zei ze. ‘Hoe is het?’ Ze probeerde zo lauw mogelijk
te klinken.
‘Nou, nu nog veel beter,’ zei hij, nog steeds grijnzend.
‘Ah,’ zei Bianca. ‘Ehm, ik ga even een biertje halen.’ Voordat
hij iets kon zeggen, verdween ze door de mensenmassa
naar de bar. Terwijl ze daar met wat bekenden stond te praten vergat ze de jongen al snel. Tenminste, tot ze hem vanuit haar ooghoeken dichterbij zag komen. Snel vluchtte ze
de dansvloer op waar haar beste vriendin Anne stond. Ze
probeerde ondertussen zo min mogelijk richting de jongen
te kijken zodat ze zijn blik niet zou ontmoeten.
Toen ze uren later aan de bar hingen, moest Anne hard
lachen om het verhaal. Ze was knalrood, als altijd wanneer
ze te veel had gedronken. Ook Bianca voelde nu pas hoeveel
ze op had.
‘We moeten op zoek naar leuke jongens,’ zei Anne enthousiast. ‘De kroeg is nog altijd veel beter dan Tinder.’ Toen ze
even rondkeken wees Anne al snel naar een brede jongen.
‘Dat vind ik nou echt een lekkertje.’ Bianca haalde haar

schouders op; hij had iets te veel sportschooluurtjes
gemaakt naar haar smaak.
‘Your loss’, zei Anne, en verdween in zijn richting. Bianca’s
eigen ‘match’ had waarschijnlijk op deze kans gewacht,
want opeens stond hij naast haar. Nee, dacht ze, niet hij.
- ‘Weet je dat je er heel goed uit ziet?’ Hij stond nu heel
dichtbij. Dichter dan nodig was om boven de muziek uit te
komen. Even kon ze niet meer rustig denken en ze voelde
zich aangeschoten en paniekerig. Toen voelde ze dat zijn
hand op haar rug langzaam begon te zakken, hij leek nu te
wachten op een goed moment haar te zoenen. Dit gebeurt
niet echt, dacht ze panisch. Ze keek schichtig om zich heen
of ze bekende gezichten zag. Opgelucht zag ze Willem-Jan,
die geen open feest oversloeg, opeens voorbij lopen. Wat
een onwaarschijnlijke reddende engel.
- ‘Ah, daar is mijn vriend’, zei Bianca zo hard mogelijk, terwijl ze Willem-Jan aan zijn shirt naar zich toe trok.
- ‘Hé,’ zei deze verbaasd.
- ‘Je moet me helpen’, zei ze in zijn oor, ‘maar dit is echt
eenmalig.’ Voordat hij doorhad wat er aan de hand was
begon ze hem te zoenen.

Resource volgt de belevenissen in de Mortierstraat 14B

Zeilvlag in campusvijver
De oranje vlag die afgelopen
week in de vijver bij Orion stond,
was een stuntje van zeilvereniging Aqua. Met de actie wil het
bestuur de vereniging op de
kaart zetten, én een lustrumboek
terugverdienen.
Het lustrumboek werd afgelopen
mei ontvreemd tijdens het lustrum
van de vereniging, vertelt secretaris Vincent Blaas. Waarschijnlijk
zit er een oud-lid achter de verdwij-

ning. ‘We kregen een mail van bewaardervanhetlustrumboek@
gmail.com, die ons opdracht gaf
een actie te bedenken om onze
zeilvereniging in Wageningen op
de kaart te zetten. Pas dan krijgen
we het boek terug.’
Daarom toog Blaas afgelopen
zondag met twee bestuursgenoten
rond middernacht naar de campus. ‘We zijn in het ijskoude water
gesprongen om onze mast op te
zetten.’ Na twee dagen ontving de

vereniging een mail van de universiteit. ‘We hadden een dag de tijd
om de vlag weer te verwijderen, anders zouden de kosten voor ons
zijn’, vertelt Blaas. Ook stond er
een verzoek in de mail. Als Aqua
weer een dergelijke actie wil houden, dan moet de vereniging daar
eerst toestemming voor vragen.
‘Maar dan is het idee van een stunt
wel een beetje weg’, aldus Blaas.
Het boek is nog altijd niet boven
water. NM
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>> FEESTEN
k

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

CERES - LIEVER CARNAVAL DAN EEN CORPSBAL
Donderdag 27 februari van 23:00 tot 04:00
Om vast in de carnavalsstemming te komen
kun je deze donderdag bij Ceres terecht, want

het feest van het Zuiden komt naar Wageningen toe. Een outﬁt regelen is nog nooit zo makkelijk geweest, want alles kan. In de grote
kroegzaal barst Corpsnaval los, met heuse carnavalskrakers. Maar ook als je niet van hossen
houdt is er rekening met je gehouden. Er is een
speciale zaal waar meer gangbare muziek gedraaid wordt. De Flügel is in de aanbieding.
KSV - T3 FEEST: FOUTE FITNESS
Dinsdag 4 maart van 22:00 tot 05:00
Het T3 feest wordt ieder jaar georganiseerd
door een collectief van studieverenigingen. Dit
jaar doen er elf studieverenigingen mee met het
feest dat plaatsvindt bij KSV. Trek je foute-ﬁtness-outﬁt aan en kom je workout doen! Leden

van de studieverenigingen krijgen korting, ID
en WUR-kaart zijn verplicht.
HET GAT - STEP ON BOARD
Vrijdag 7 maart van 22:00 tot 04:00
The Race of the Classics is een zeilwedstrijd van
een week met studententeams uit heel Nederland. Ook Wageningen doet mee met een team.
Om alvast in de stemming te komen, is er een
gratis feest in het Gat. Misschien kun je een van
de teamleden eruit drinken en zelf een plekje
bemachtigen op de grote boot.

Deze rubriek wordt verzorgd door het
WageningenUP-team

>> HET ECHTE WERK

‘FRIES KLINKT
GEWOONWEG
PRACHTIG’
Wie? Ganesh Chandra Mouli, Msc Environmental Sciences
Wat? Afstudeeronderzoek over ‘blauwe energie’ bij Wetsus
Waar? Leeuwarden
‘Bij het watersinstituut Wetsus in Leeuwarden doe ik onderzoek naar
‘blauwe energie’, oftewel stroom opwekken door gebruik te maken
van de verschillende eigenschappen van zout en zoet water. Door
gebruik te maken van speciale membranen kun je de positieve en
negatieve ionen van elkaar scheiden en daarmee een elektrische
stroom op gang brengen. Ik onderzoek nu hoeveel energie er uiteindelijk via deze methode kan worden opgewekt. De technologie staat nog
in de kinderschoenen, maar er zijn in Nederland veel mogelijkheden
om deze technologie toe te passen omdat Nederland veel rivierdelta’s
kent. Op dit moment lijkt de Afsluitdijk de meest geschikte locatie.
Wetsus is het belangrijkste onderzoeksinstituut in Nederland als het
gaat om watertechnologie. Het instituut is heel belangrijk voor Leeuwarden omdat de stad zich proﬁleert als de hoofdstad van watertechnologie. De sfeer hier is behoorlijk internationaal, met PhD’ers uit heel
Europa en daarbuiten. Het is een levendige omgeving; iedereen is erg
aardig en we praten veel over wetenschap. Maar er zijn natuurlijk ook
veel Friezen. Net als de rest van de Nederlanders zijn ze erg aardig. Ik

heb zelfs al een paar woorden Fries geleerd. Ik vind de taal gewoonweg
prachtig klinken. Als je ‘hoi’ zegt antwoorden ze met ‘Agoeie’ en ‘Gelukkig Nieuwjaar’ is ‘Folle lok en seine’.
Ik woon in een huis met een paar andere mensen van Wetsus, waaronder een medestudent uit Wageningen die vergelijkbaar onderzoek doet
als ik. Leeuwarden heeft misschien niet dezelfde ‘fun factor’ als Ede of
Wageningen, maar het is een geweldige plek om naar een live concert
te gaan. Elk weekend is er wel wat te doen.’ KO
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Invitation
96th Dies Natalis

10
March

MEANWHILE IN... <<
Ondertussen in ... Zuid-Korea
In het nieuws: Een aula in Gyeongju in Zuid-Korea stortte op
17 februari in. Tien studenten kwamen om het leven en meer
dan honderd raakten gewond. De bijeenkomst was een
ceremonie voor nieuwe eerstejaars van Busan University of
Foreign Studies.

Changing environments
Challenges for rural-urban developments
www.wageningenUR.nl/dies

Commentaar door Changsoon Choi, MSc Landscape Architecture
and Planning
‘De viering voor eerstejaars was een onderdeel van de
introductietijd, een beetje zoals de AID hier in Wageningen.
Maar dan zonder afstemming met de universiteit. Er waren
560 mensen aanwezig toen het dak instortte.
Inmiddels is het zoeken begonnen naar een
verantwoordelijke, maar het is moeilijk die aan te wijzen.
Volgens de eerste berichten in de media gebeurde het ongeluk
doordat er te veel sneeuw op het dak lag. De president heeft
een gedegen onderzoek aangekondigd. Volgens mij is de
eigenaar van het gebouw deels verantwoordelijk, want het
gebouw was al zes jaar oud en nog nooit gecontroleerd op
veiligheid.
Maar waarschijnlijk heeft ook de voorzitter van de
studievereniging een aandeel in het drama. Hij organiseerde
het feest zonder toestemming van de universiteit. Helaas is hij
zelf ook overleden.
Toch heeft ook de universiteit onverantwoord gehandeld. Het
zijn haar studenten die het slachtoffer zijn van deze tragedie,
maar zij probeert de zwarte piet nu bij de studenten te leggen.
Het is een heel gevoelig onderwerp, maar er zit ook een
cynische kant aan. Omdat er tien mensen zijn overleden, zijn
er nu tien plekken vrij voor andere studenten die eerder niet
aangenomen waren. Op de sociale media zijn er mensen die
anoniem hun ‘blijdschap’ hierover hebben geuit.
Er is in Zuid-Korea een keiharde concurrentiestrijd voor
toelating aan de universiteit. Alleen de besten worden
aangenomen. Kort na het ongeluk kregen de nieuwe
kandidaten van de universiteit een brief met een felicitatie
omdat ze alsnog waren aangenomen. Ik begrijp die blijdschap
totaal niet, ik vind het echt raar. Iedereen zou zich verdrietig
moeten zijn over zo’n enorme tragedie.’ DP

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’.
Student Council election – electoral
register
On 27th February 2014 the Student
Council Election Committee
publishes the electoral register.
All students who are registered as
a regular WU-student on the
reference date, 24th February
2014, are entitled to vote and
eligible for election, and should be
included in the electoral register.
Persons concerned are requested
to verify that they have been
registered correctly, via https://
ssc.wur.nl/Student/ under Elections
(choose ‘Elections’ in the left menu),
or via https://ssc.wur.nl/elections/.
Any person concerned may lodge a

notice of objection to the electoral
register until 6th March 2014
inclusive, with the Secretary of the
Student Council, Hermijn
Speelman, Droevendaalsesteeg 4
(Room D.107), P.O. Box 9101,
6700 HB Wageningen.
Young KLV training – Sell your idea
Being able to sell yourself, an idea
or a product is an essential skill in
daily life. During an interview it’s
important that you are able to convince why you should be hired, but
how can you do that? What will
you say when somebody asks you
‘why should I hire you?’ How will
you respond when a potential investor shows interest in investing
in your idea or company? How will
you convince this investor that
your concept, idea or product
needs his/her investment? Thursday 27 February, 19.00 in Impulse.
INFO: WWW.KLV.NL

vervolg op pagina 30
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post
OOK EEN MENING? Mail je reactie naar resource@wur.nl.

Rundvee Fokkerij Studieclub
Ter ere van haar zesde lustrum
organiseert de Rundvee Fokkerij
Studieclub een aantal activiteiten.
Op 25 maart wordt een symposium
gehouden met als thema Limits To
Produce. Sprekers zijn Piet Boer,
Helma Lodders en Martin Scholten.
Op 2 april vindt een dagexcursie
plaats met bezoeken aan het FrieslandCampina Innovation Centre op
de campus, Schep Holsteins en het
Dairy Training Centre. Op 3 april
worden de activiteiten afgesloten
met het spetterende Tochtigheidsdetectiefeest bij Ceres.
INFO: WWW.NZVNET.NL

Lunch college Bram van Ojik –
Towards a Green Economy
Op maandag 3 maart zal Bram van
Ojik, partijleider van GroenLinks
en ontwikkelingseconoom, in Wageningen een college geven over
de Groene Economie. Iedereen kan
komen luisteren en in discussie
gaan met Bram van Ojik over dit
onderwerp. Het college begint om
12.30 en zal tot ongeveer 13.15 duren. Het zal plaatsvinden in zaal
C222 in het Forum, Droevendaalsesteeg 2.
StudentAlpha: Is er meer?
StudentAlpha is de plek om gedachten uit te wisselen en in gesprek te raken over de ‘vragen van
het leven’, en in 7 avonden op zoek
te gaan naar antwoorden. Waarom
is er lijden in de wereld? Wat zegt
de Bijbel? Elke avond starten we
met een maaltijd, vervolgens is er
een praatje van 20 minuten en zijn
er discussies in kleine groepen. Op
3 maart is er een info-borrel in de
Woeste Hoeve om 20:00.
INFO: WWW.ALPHAWAGENINGEN.ORG
AANMELDEN: ALPHAWAGENINGEN@GMAIL.COM

Unaccepted foods
Why don’t we eat horse burgers or
fried insects for dinner? This evening, the background of the unpopularity of such food items will be
explained from a Food Cultures
perspective. And what could be
reasons to start eating these
foods? Join the discussion with
RUW and challenge your food ha-

Dankwoord wordt altaar voor de wetenschap
Wageningen University heeft de regel dat een promovendus in zijn of haar proefschrift geen religieuze of
politieke uitlatingen mag doen. Tot voor kort werd
hiermee op Nederlandse gedoogwijze omgegaan. Als
een dankwoord dreigde te veranderen in een preek
met religieuze of politieke boodschap werd er ingegrepen. Maar wanneer iemand vertelde dat, naast zijn
oma of kat, ook zijn god of ideaal had geholpen bij
het schrijven van het proefschrift, dan was dit toegestaan. Helaas is dit beleid in de afgelopen tijd veranderd, met als extreem gevolgd dat onlangs een promovendus het dankwoord uit zijn geprinte proefschriften
moest knippen. Dit allemaal vanwege een zin waarin
hij zijn dank aan God verwoordde.
Ik vind dat het strikt toepassen van deze regel geweld
doet aan het recht op vrije meningsuiting. Het dwingt
promovendi een verabsoluteerd wetenschappelijk

bits at the food tasting, 4 March in
Leeuwenborch, C 82, Wageningen.
INFO: STICHTINGRUW.NL

Begin met hardlopen bij Pallas ‘67
Vanaf donderdag 6 maart wordt
gedurende 12 donderdagavonden
gewerkt naar een niveau dat de
meeste lopers ca. 5 km kunnen lopen. Kosten zijn €60, met WUR
sportkaart €10, korting. Daarnaast
begint op zaterdag 8 maart Start to
Run gedurende 7 zaterdagochtenden, waarbij gewerkt wordt naar
ca. 25 minuten hardlopen. Kosten
€ 45, Informatieavond 27 februari
in De Bongerd van 20.00 - 21.30u.
INFO: WWW.PALLAS67.NL

De rector ontmoeten?
Dit is jouw kans want de studentenraad is op zoek naar nieuwe
kandidaten voor volgend jaar! Op
11 maart organiseert de studentenraad een lunch met de rector. Tijdens deze lunch kan je meer te weten komen over de studentenraad
als je geïnteresseerd bent om je
hier volgend jaar fulltime voor in
te zetten. Een jaar in de studentenraad betekent een jaar om vaardigheden te ontwikkelen en ervaring
op te doen met het werken in een
grote organisatie. Ben je geinteresseerd en wil je de lunch met de
rector bijwonen? Stuur dan een
mail naar studentcouncil@wur.nl!

wereldbeeld (of sciëntisme) te accepteren. Dit doet
onrecht aan iedereen die er een ander wereldbeeld op
nahoudt. Binnen de wetenschap houdt men – terecht
– alleen rekening met zaken die meetbaar zijn, en herhaalbaar kunnen worden waargenomen. Iemand die
een wetenschappelijke wereldbeeld heeft, zet deze
wetenschappelijke bril ook op wanneer hij niet met
wetenschap bezig is. Maar mijns inziens is dat een
ongewenste beperking. Een dankwoord is namelijk
geen wetenschappelijke tekst, daar is iedereen het
wel over eens. Waarom is het dan nodig mensen hier
te beperken in de expressie van hun gevoelens?
Naar mijn mening wordt een religie- en politiekvrij
dankwoord een altaar voor de wetenschap. En riekt
dat weer niet naar religie?
Johanna Molenaar, promovendus Plantenfysiologie
Zie ook: Nieuws, pagina 4

40+ on the move! Maak het verschil – Sollicitatiecarrousel
Wil een nieuwe baan en graag
professioneel advies en support?
Op vrijdag 14 maart (9.30 - 17.30),
in Impulse, draait het om jouw carrièrekeuzes en de kunst van het
solliciteren en staan niet de werkgevers en intermediairs centraal.
Met onder meer loopbaanadviesgesprekken met professionele coaches, speed daten met 4 grote gerenommeerde bedrijven, de mogelijkheden van social media voor
solliciteren en netwerken verkennen, sollicitatie tips, is ondernemen een optie, kledingadvies, CV
check, elevator pitch oefenen en
ter plaatse een professionele foto
voor je LI-proﬁel laten maken.
INFO: WWW.KLV.NL

Debating skills
request of KLV, a famous Dutch debater Mr. Gijs Weenink of the company Debat Academy in Amsterdam, is visiting Wageningen University to give a training for students & recent graduates. He
coaches several leading Dutch
members of the House of Representatives and big shots from industry. Do you like to know which
techniques he teaches them, are
you interested in the art of persuasion and how you can be an accomplished debater yourself? Then be

sure to attend this fascinating debate training. For KLV members
and of course for all other interested people. Monday 17 March,
19.00 in Impulse.
INFO: WWW.KLV.NL

Course New Sanitation – The
Resource Recovery Approach
The aim of this 2-day course, 8 and
9 April in Wageningen, is to inform
you how to make concrete steps towards New Sanitation (also known
as Sustainable Sanitation or
EcoSanitation) in the built environment. The course consists of three
parts, starting with technological
background of New Sanitation,
which will be followed by experiences from the ﬁeld. In the last
part, the participants will work on
cases.
REGISTRATIONS/INFO: DARJA.KRAGIC@WUR.NL
AND WWW.LEAF-WAGENINGEN.NL

Grant Kennisinstituut Bier
Kennisinstituut Bier bestaat 5 jaar.
Naast een aantal feestelijke activiteiten looft het instituut dit jaar
een grant van €5.000,- uit voor
onderzoek dat zich richt op verantwoorde alcohol-/bierconsumptie in
een gezonde leefstijl. Studenten
van Nederlandse hogescholen en
universiteiten kunnen tot 14 mei
een onderzoeksvoorstel indienen.
INFO: WWW.KENNISINSTITUUTBIER.NL/GRANT
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MCB-51403: Capita Selecta
Commodity Futures & Options

Buurten
bij je Buren
24 t/m 27 maart 2014

Aanmelden

Ga tijdens je lunchpauze op
van 5-19 maart
expeditie naar de Noordpool,
onderzoek de mogelijkheden van
de elektronische tong of volg
lezingen over voedselverspilling of
gezond oud worden. En er is nog veel meer!
Speciaal voor alle medewerkers van Wageningen UR staan
in de Burenweek de deuren open voor een bezoek aan je
collega-buren.
Aanmelden t/m 19 maart. Doe het snel want vol is vol.
Bekijk het hele programma en schrijf je in via
www.intranet.wur.nl/nl/people/voorzieningen/burenweek

$OZD\VZRQGHUHGDERXWZKDWLVKDSSHQLQJDWWKHWUDGLQJÀRRURI
exchanges like the ones in Amsterdam, London and Chicago?
Wondered about how (agribusiness) companies manage their
ULVNVXVLQJFRPPRGLW\IXWXUHVDQGRSWLRQV"
:RQGHUHGDERXWKRZLWZRXOGEHLI\RXZHUHWUDGLQJFRPPRGLW\
IXWXUHVLQ$PVWHUGDP)UDQNIXUWDQG3DULV"
The Marketing & Consumer Behavior Group organizes a unique
FRXUVHWKDWZLOOLQWURGXFHVWXGHQWVWRFRPPRGLW\IXWXUHVDQG
RSWLRQVPDUNHWV6WXGHQWVZLOOGHYHORSDQXQGHUVWDQGLQJRIWKH
markets and how they work, gain knowledge about the theory
EHKLQGIXWXUHVDQGRSWLRQVPDUNHWVLGHQWLI\WKHLUHFRQRPLF
IXQFWLRQVDQGGHYHORSDQDQDO\WLFDOFDSDELOLW\WRHYDOXDWH
WKHLUHFRQRPLFXVHIXOQHVV7KLVFRXUVHLVWDXJKWE\3URIHVVRU
-RRVW0(3HQQLQJV Marketing & Consumer Behavior Group,
Wageningen University). There are only 40 seats available.
,I\RXDUHLQWHUHVWHGLQWDNLQJWKLVFRXUVH &UHGLWV SOHDVH
register with Ellen Vossen at MCB (room 5029, De Leeuwenborch,
HPDLO(OOHQ9RVVHQ#ZXUQOWHO <RXFDQDOVR
SLFNXSWKHPDWHULDOVKHUH/HFWXUHUVDUHRQDQG0DUFK
DQG$SULODQG$SULO SHULRG LQURRP&RIWKH
/HHXZHQERUFK7LPHVDUHKUV

e-mail buurtenbijjeburen@wur.nl

agenda
Zaterdag 1 maart 22.00

SHOUT
Tonight we’re gonna party in De
Wilde Wereld like it’s 1999!! Dresscode is ‘dress to impress’.
INFO: WWW.SHOUTWAGENINGEN.NL

Donderdag 6 maart, 17.30 – 20.00

SEED SWAP 2014
Neem voor de Seed Swap (Forum,
zaal C314) zaadjes of planten mee
die je graag wil ruilen of delen met
anderen. Heb je die niet? Geen probleem, je kan altijd langskomen –
we hebben genoeg voor iedereen.
Toegang gratis – iedereen welkom.

Zondag 2 maart, 14.00

SPINOZA IN ‘T DAGELIJKS LEVEN
Filosoﬁecafé met een inleiding over
Spinoza door Miriam van Reijen.
INFO: HV_DE_GRIFT_VALLEI@KPNMAIL.NL

Dinsdag 4 maart, 20.00

START DEBATSERIE TOEKOMST
LANDBOUW EN VOEDSEL
Rode-Hoedlezing van hoogleraar
voeding Jaap Seidell over de groeiende tweedeling in de samenleving
rondom voeding. Debatleider in De
Rode Hoed, Amsterdam, is Felix
Rottenberg, Woensdag 12 maart
spreekt Wageninger Bert Jansen in
De Rode Hoed. De debatserie eindigt op 9 mei in Wageningen.
INFO: WWW.CLM.NL EN WWW.RODEHOED.NL

Zondag 9 maart 16.30

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

Woensdag 12 maart, 20.00

GENTECHNOLOGIE IN DE LANDBOUW: EEN GESTREDEN STRIJD?
Stadsdebat in de bblthk met Prof.
Evert Jacobsen, prof. Bart van
Gremmen, de Wageningse Studentendebatvereniging en het publiek.
INFO: WWW.BBLTHK.NL
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ILLUSTRATION: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

Seeing Abraham and Sarah
When I was at my friend´s place in Den Haag I saw an old man sitting outside on a chair. I was
surprised because it was cold and raining and I was wondering why he didn´t go inside. But when
I came closer I saw it was not a real man. It was a life-size dummy dressed in old clothes, fake
hair and a cap. And behind the dummy, just in front of the house there was a banner with the
legend ‘drie maal toeteren, want Henk is 50 geworden vandaag’, which means ‘honk three times
because Henk has turned 50 today.’

My friend explained to me that it is a tradition in the Netherlands to put a dummy outside when
somebody turns 50 years old. For a man they call it Abraham and for a woman they call it Sarah.
He also told me that in general people who turn 50 don’t really like to see a dummy sitting in front
of the door.
In Mexico we don’t have those kinds of traditions; maybe people would consider that as offensive
and not respectful towards elder people. When a person turns 50, we have a small birthday
celebration just like any other, with the family and close friends. There are some cakes with
candles and some food as well. Most celebrations for older people are anniversaries for 25 or 50
years of marriage. These can be really big parties, almost like an actual wedding. People consider
those anniversaries as a proud moment because their parents and grandparents remain together
and because they are still healthy enough to enjoy the celebration. Adrian Procopio, Mexican MSc
student of Plant Sciences

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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ABRAHAM
Adrian was verbaasd
toen hij laatst een oude
man buiten in de regen
zag zitten. Bij nadering
bleek het een pop te zijn
met het bord: ‘drie maal
toeteren, want Henk is
50 geworden vandaag’.
Mexicanen zouden het
een weinig respectvolle
manier vinden om een
verjaardag van een ouder
iemand zo te vieren.
In Mexico zou dit een gewone verjaardag zijn met
taart en lekker eten.
Blijdschap en trots overheersen als iemand gezond en wel een steeds
hogere leeftijd haalt.
Daar steekt zo’n ﬂauwe
pop een beetje bleek bij
af.



