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liefdewerk

>> HANS + GITAAR
Hans Meijer, Ontwikkelwerkplaats Innovatron

‘Je kunt hem helemaal maken zoals je zelf wilt’
Hans Meijer speelt gitaar. Stevige rock in De Grens, genoemd naar het oefenlokaal:
het grenskantoor bij Beek Ubbergen. Leuk. Maar echt bijzonder: hij bouwt zijn
instrumenten zelf. Met de metallic blauwe Lapwing als topstuk. Een beauty! En
met een Wagenings tintje. De romp is gemaakt van een oude teakhouten labtafel
uit het Biotechnion. Voor het echte ambachtelijke geluid. RK / Foto: Guy Ackermans
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Besturenmarkt als middel tegen
vrijwilligerschaarste bij verenigingen.

RUÏNE
Wanneer we niets ondernemen, staat het Nederlandse platteland in 2030 mogelijk vol met verlaten stallen, loodsen en boerderijen (p. 9). Dat klinkt alarmerend, maar aan deze eventuele verslonzing zit ook een gouden randje. Verval, zo
bewees Midas Dekkers al in De vergankelijkheid, heeft namelijk een tragische,
ruige schoonheid. Dat zagen de romantici die begin negentiende eeuw in hun
tuin hun eigen ruïnes metselden. Maar ook moderne computergamemakers laten
je graag ronddwalen door verlaten landschappen en kapotgeschoten steden.
Ik ziet het ook wel voor me. In 2030 wandel je niet door een compleet aangeharkt landschap. Het platteland is hier en daar juist bespikkeld met half ingezakte stallen, overwoekerd met klimop en distels. En wie weet welke dieren je daar
tegenkomt; kerkuilen, vleermuizen, boerenzwaluwen? Mijn voornaamste boodschap voor Nederlandse beleidsmakers is dan ook om hun normale reacties te
onderdrukken: doe niets! Laat de tijd jullie werk voor je doen.
Rob Ramaker

>> Russische student vertelt over de gebeurtenissen op De Krim | p.29
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Digitaal aangeboden vakken zullen het hoger onderwijs veranderen. En daarom moet de universiteit er in investeren, stelde rector
Martin Kropff tijdens de diesviering op 10 maart.
Bij MOOC’s (Massive Open Online Courses) gaat het om een academische cursus waarbij de kennis
wordt overdragen in een serie korte ﬁlmpjes op internet. Topdocenten presenteren daarin de lesstof,
waarna de kennis van de cursist getoetst wordt met vragen in quizvorm. Huiswerk wordt vaak nagekeken door de computer en je medestudenten, die via online platforms bovendien de les met elkaar
bespreken. Deze aanpak speelt in
op een aantal trends in het hoger
onderwijs, vertelde Kropff de aanwezigen.
Niet alleen in Wageningen

FOTO: BART DE GOUW

ð :DJHQLQJHQ85]HWLQRS
Massive Open Online Courses.
ð è6WHHGVPHHUVWXGHQWHQ]XOOHQ
VOHFKWVGHHOYDQKXQRSOHLGLQJ
RSGHFDPSXVYROJHQé

'HGLHVYLHULQJRSPDDUW

groeit het aantal studenten; wereldwijd neemt het aantal studenten toe van 100 miljoen in 2000
naar 400 miljoen in 2030. Die toenemende vraag naar onderwijs
roept de vraag op hoe universiteiten zowel de toegankelijkheid als
de onderwijskwaliteit blijven waarborgen. Zeker in een wereld waar
iedereen online communiceert
met hun mobiele telefoons en de
internationale samenwerking en

competitie in het onderwijs toeneemt. Dat kan alleen als studenten het onderwijs onafhankelijk
van tijd en plaats kunnen volgen,
stelde Kropff.
GOEDE PAPIEREN
Een van die vormen van afstandsonderwijs zijn de MOOC’s, de gratis online cursussen die de afgelopen jaren al zo’n 7 miljoen deelnemers trokken. Vooralsnog kosten

deze vakken de universiteiten geld,
en daarom zijn het vooral rijke
Amerikaanse universiteiten die de
MOOC’s hebben ontwikkeld. Maar
de ontwikkeling maakt volgens
Kropff wel duidelijk dat het onderwijs zich meer en meer afspeelt op
online kennisplatforms. Hoewel
het business model nog niet duidelijk is, moet Wageningen daarom investeren in dit type onderwijs, meent hij. Daarnaast zijn
MOOC’s volgens hem een goede
manier om studenten te werven en
om samen te werken met internationale partners.
Wageningen heeft volgens de
rector goede papieren om dit type
afstandsonderwijs te ontwikkelen,
omdat de onderwijskwaliteit hier
uitstekend is. Bovendien zet
Wageningen in op multidisciplinair onderwijs om complexe maatschappelijke problemen op te lossen. Kropff denkt dat meer een
meer studenten slechts een deel
van hun opleiding op de campus
volgen, voor bijvoorbeeld groepswerk, en dat ze de colleges meer en
meer online volgen, waar ook ter
AS
wereld.

HOOG BEZOEK
+LMNZDPIRUPHHODOVGHOLMVWWUHNNHU
YDQGH99'PDDUYRRUGHKRQGHUGHQ
DDQZH]LJHVWXGHQWHQZDVKHWQDWXXUOLMNWRFKYRRUDOGHPLQLVWHUSUHVLGHQW
YDQ1HGHUODQGGLHRSPDDUWLQ
2ULRQRSWUDG'H&ROOHJH7RXUDFKWLJH
RS]HWJDIUXLPWHYRRUHHQLQIRUPHHO
GHEDWKHWVRRUWZDDULQ5XWWHKHW
EHVWWRW]éQUHFKWNRPW9UDJHQ
ZDUHQHUJHQRHJè:DWLVHUJHEHXUG
PHWXZRXGHSODQRPHHQè*URHQ
5HFKWVéRSWHULFKWHQ"éZLOGHHHQ
VWXGHQWZHWHQè0HWGDWLGHH]LMQZH
YRORSDDQGHVODJéVWHOGH5XWWHKDDU
JHUXVWè*URHQ5HFKWVEHWHNHQWPLOLHXEHZXVWZHUNHQDDQNOLPDDWHQHUJLH
HQZDWHUHQDOVEHGULMYHQHUJHOG
PHHNXQQHQYHUGLHQHQLVGDWPRRL
'LHŊORVRŊHOHHIWQRJVWHHGVPDDU
QXELQQHQGH99'é'H:DJHQLQJVH
99'OLMVWWUHNNHU-RKDQ2VLQJDNQLNWH
LQVWHPPHQG RG
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De werkgelegenheid voor afgestudeerde Wageningers trekt aan. Dat
lijken we tenminste te mogen concluderen uit de jongste enquêteresultaten van het Wageningen
Alumni Network KLV. Van de mas-

ters die in het najaar van 2013 afstudeerden, had 45 procent een
baan op het moment van afstuderen. Een jaar eerder lag dat
percentage voor dezelfde periode
nog op 40 procent. Silvia Blok van
KLV erkent dat de stijging van 5
procent een positief signaal geeft,
maar vindt het nog te voorbarig
om te concluderen dat de crisis
voor Wageningers voorbij is.
‘De precieze oorzaak van de

stijging is niet uit de cijfers af te
leiden.’
Opvallend is dat de toename
geldt voor een speciﬁeke groep afstudeerders, namelijk degenen die
een promotieplek ambiëren. Van
deze groep had 58 procent al een
baan bij afstuderen: 37 procent
een PhD-positie, en 21 procent een
andere baan. Vooral in die laatste
categorie is het succespercentage
hard gestegen. Een goed teken,

meent Blok, aangezien dat erop
wijst dat de werkgelegenheid niet
aan de onderkant, maar aan de bovenkant toeneemt: in het segment
van de hoogwaardige banen waarvoor ambitieuze academici gezocht worden. Aan het gemiddelde
salaris is dat overigens nog niet te
merken. Met 2078 euro bruto per
maand ligt dat slechts 5 euro hoger
dan een jaar eerder. RG

NRUW
>>KUNST

/XLVWHUHQQDDUERV
Hoe klinkt een bos? Tijdens Oerol in juni
gaan kunstenaars en Wageningse
wetenschappers een poging doen dat te
laten horen. ‘Speaking Plants’ is een
project van de kunstenaars Alexandra
Duvekotte en Jillis Kruk. De kunstenaars
willen de hartslag van een bos hoorbaar
maken. Bart Kruijt (Alterra) is een van de
wetenschappers die meedoen. ‘Een
boom heeft natuurlijk geen hartslag.
Maar wij meten sapstromen,
koolstofopname en dergelijke. Die
gegevens kun je met technische
middelen vertalen naar geluid.’ Kruijt
vindt het spannend om met de
kunstenaars samen te werken.
‘Bovendien kun je op Oerol iets van
jezelf en je werk laten zien.’ RK

>> STUDENT

+DSSLHWDULD
Studenten kunnen weer eten voor het
goede doel. Vanaf vrijdag 28 maart tot
donderdag 17 april opent Happietaria
voor de vijfde keer haar deuren in
Wageningen. Net als de vorige keer stelt
de universiteit een van haar gebouwen
gratis beschikbaar: het wiskundegebouw

op de Dreijen. Een Happietaria is een
tijdelijk restaurant dat opgezet wordt
vanuit de christelijke studentenverenigingen en dat volledig gerund
wordt door vrijwilligers. De opbrengst
van dit initiatief gaat naar het goede
doel, dit jaar een onderwijsproject voor
Birmese vluchtelingen in Thaise kampen.
Zie ook: www.happietariawageningen.
nl. /YG1

ǋǋ7,0(6

5HSXWDWLH
De reputatie van Wageningen UR in de
wereld is het afgelopen jaar iets gedaald.
Dat valt op te maken uit de World
Reputation Rankings van uitgever Times
Higher Education. Wageningen is uit de
top 100 gevallen op deze ranglijst,
waarin wetenschappers aangeven welke
instellingen zij het beste vinden. Vorig
jaar scoorde Wageningen 91-100, nu
honderd plus, waarbij het aantal
gescoorde punten onduidelijk is. De
reputatielijst telt mee bij de complete
ranglijst van Times Higher, waarbij ook
de publicaties en citaties zijn gemeten.
Die komt in het najaar weer uit. AS

KEES9$19(/8:ǉǉ
'ULH7DNNHQ
Plotseling zie ik overal bomen staan. In een groep, in rijen, alleen. Bij de ingang van het Forum staat er ook een,
een dooie. Ik zie ook slagbomen, stambomen en bomen
van mensen. Ik observeer tegenwoordig zeer selectief. Opeens valt alles wat over bomen gaat, me op.
Op een lezing over leren van de natuur, vertelde iemand
dat jonge bomen pas groeien als de oude in de climax vegetatie doodgegaan zijn. Dan is de volgende generatie aan
zet; de jonge bomen strijden om licht, ruimte, water en
willen allemaal het gat dichten dat ‘moeder’ heeft achtergelaten. Die kwam binnen bij mij. Mijn moeder is een jaar
geleden overleden. Zij was de laatste oude boom. Het is
dus natuurlijk dat ik nu met broers en zussen strijd om
licht en ruimte. Gelukkig bereiken we wel weer een nieuw
evenwicht, een nieuwe climax.
Niet dat ik nu natuur als nieuwe religie omarm, toch was
ik impressed. Ik verschil niet zoveel van bomen. Een bananenboom en een spitskool hebben 50 procent hetzelfde DNA als ik. Met goudvissen deel ik 60 procent en met
apen zelfs 97 procent. Leren van de natuur is zo gek nog
niet.
Maar dan die boom voor het Forum. Ze is wel afgezaagd.
Gelukkig weer uitgelopen; met drie takken. Symboliseren
die iets? De Trias Politica of de Gouden Driehoek? Of
staan ze symbool voor Thijs, Martin en Louise? Het doet
me ook denken aan het verhaal van drie boeren in een
veld. Een veld met een boom. De gangbare boer zegt: ‘Hij
staat in de weg als ik ploeg’! De biologische boer: ‘Ik laat
hem staan want hij heeft een ecologische functie! De derde, een biologisch dynamische boer zegt: ‘Voor mij is een
boom, vooral in de winter, een prachtig gebaar naar de hemel’. .HHVYDQ9HOXZ
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Het nieuwe dankwoordenbeleid
van de universiteit heeft binnen en
buiten Wageningen tot veel commotie geleid. Twee online-petities
hadden samen afgelopen dinsdag
al meer dan twaalfhonderd steunbetuigingen. Het College voor Promoties (CvP) is woensdag 12 maart
bijeen geweest om zich te bezinnen.
Vooral vanuit de christelijke
hoek is de verontwaardiging over
het verbod op een religieuze uiting
in het dankwoord van een proefschrift groot. ‘Voor veel christelijke
wetenschappers is God een inspiratiebron voor het doen en laten’,
legt masterstudent Sebastiaan
Reuijl (Internationale Ontwikkelingsstudie) uit. ‘Waarom zou je
Hem niet mogen noemen in je
dankwoord en wel je familie en
vrienden?’ Reuijl is initiatiefnemer
van de petitie op ipetitions.com.

‘Als christenen voelen we ons benadeeld door deze maatregelen. Ik
voel me verantwoordelijk om iets
te doen. Na overleg met een paar
vrienden ontstond deze petitie.’
Al snel kwam Reuijl erachter
dat er op activism.com nog een petitie in omloop was. ‘In overleg is
toen besloten dat mijn petitie, in
het Engels, zich zou richten op medewerkers en studenten. De andere is voor mensen van buiten de
universiteit.’ Beide petities samen
trokken in een week tijd ruim
twaalfhonderd ondertekenaars van
binnen en buiten Wageningen UR.
Volgens Reuijl is het CvP op de
hoogte gesteld van de actie. De
handtekeningen dienen als ondersteuning van een brief aan het CvP,
waarin wordt gevraagd om de
maatregel terug te draaien.
è21%(*5,-3(/,-.é
Maar niet alleen intern is er verzet.
Ook in den lande fronst men de
wenkbrauwen over het Wageningse dankwoordenbeleid. Vrijwel alle
landelijke media maakten melding van de kwestie, die naast prin-

cipiële bespiegelingen over de
scheiding tussen wetenschap en
religie bovenal verbazing oproept.
De reacties op de website van Resource zijn veelal negatief en gaan
van ‘onbegrijpelijk’ en ‘dubieus’
tot ‘dom’ en ‘mierenneukerij’. De
universiteit houdt in diverse reacties in de media voorlopig voet bij
stuk.
Alle ophef laat het CvP evenwel
niet onberoerd. Rector Martin
Kropff laat weten dat het CvP
woensdagavond 12 maart bijeenkomt om over de ontstane situatie
te spreken. De WUR-Council bemoeit zich intussen ook met de
zaak. Het medezeggenschapsorgaan vraagt zich in een brief aan de
raad van bestuur af wat de rechtvaardiging is voor het verbod op
God in het dankwoord. ‘In het promotiereglement staat niets over
het dankwoord. Je zou dus kunnen
zeggen dat het dankwoord geen
deel uitmaakt van het proefschrift’, licht woordvoerder Marc
Loman toe. De WUR-Council
vraagt bovendien adviesrecht over
het promotiereglement. RK

/(17(.5,(%(/6
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Een kofﬁetje drinken, even lunchen
of lekker dineren voor een
duurzame toekomst? Het kon
woensdag 12 maart bij het Griekse
deli-culture café Morning Tales in
de Junusstraat. De Wageningse
studente Urban Environmental
Management Anneke Rombouts
organiseerde er een ‘carrotmob’;
een actie waarbij een grote groep
mensen georganiseerd ergens wat
gaat kopen.
Volgens Rombouts gaat het om
dagelijkse boodschappen, die
iedereen eigenlijk doet. Maar
doordat je met meer klanten de
omzet laat stijgen, krijgt de
winkeleigenaar de mogelijkheid
om duurzame investeringen te
doen. In ruil voor de extra
klandizie heeft Rombouts met
eigenaar George Mitrakas
afgesproken dat 25 procent van de
omzetstijging gebruikt zal worden
voor verduurzaming van het café,
zoals dubbel glas in de pui of een
zuinigere koelkast. Daarnaast
wordt 15 procent geschonken aan
een afdeling van het ziekenhuis
Papanikolaou in Griekenland.
.5$&+7(1%81'(/,1*
Op de website van HoogenLaag.nl
vertelt Anneke hoe ze op het idee
kwam voor een carrotmob.
‘Duurzaamheid klinkt mooi, is het
ook. Toch zie je dat er versnipperd
op gereageerd wordt. Mensen
winkelen wel, maar van
coördinatie is geen sprake. Met
deze actie wil ik daar verandering
in brengen en aantonen dat
krachtenbundeling echt kan
werken.’ /YG1
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In de kantoren van Wageningen
UR komt binnenkort kofﬁe van
Max Havelaar uit de automaten.
Maas International won met deze
kofﬁe de aanbesteding voor alle
niet-onderwijs gebouwen. De nieuwe automaten worden vanaf april
geïnstalleerd. Naar verwachting zal
deze operatie in de loop van mei
zijn afgerond. Maas kwam als beste uit de bus in de smaaktest die
een maand geleden plaatsvond.
Volgens projectleider Annet de
Haas van het Facilitair Bedrijf was
de uitslag helder. ‘Bij de gewone
kofﬁe won Max Havelaar met af-

stand, bij de cappuccino’s was het
verschil duidelijk maar minder
groot.’
De keuze voor Maas betekent
ook het einde van de plastic beker.
Maas gaat de kofﬁe serveren in
kartonnen bekers met een bioplastic coating. Er komt bovendien een
werkgroep die plannen bedenkt
om het gebruik van bekers terug te
dringen. Als extraatje op gebied
van duurzaamheid wil Maas het
kofﬁedik gaan hergebruiken voor
de paddenstoelenteelt. Dit moet
vegetarische snacks opleveren die
wellicht op termijn verkrijgbaar
zijn in de kantine.
De automaten van Maas zijn
niet bedoeld voor de onderwijsgebouwen Forum, Orion en de Leeuwenborch. De aanbesteding van
die automaten loopt op dit moment nog. RK

,(760,1'(5$)+$.(56
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tussentijdse afhakers rond de elf à
twaalf procent. Maar in 2012 werden het er plotseling veel meer:
13,6 procent stopte toen voor 1 februari. Een jaar later was die tussentijdse uitval al bijna even hoog
(13,5 procent).

Dertien procent van de eerstejaars
gooide voor 1 februari de handdoek in de ring, en dat is een half
procent minder dan vorig jaar. Wie
zijn studie vóór 1 februari staakt,
hoeft de basisbeurs van zijn eerste
studiemaanden niet terug te betalen. Van universitaire studenten
koos 9,2 procent voor die optie. Bij
de hbo’ers lag het percentage op
14,6 procent.
Jarenlang zweefde het aandeel

%,1'(1'678',($'9,(6
Dit jaar lijkt het tij te keren, vooral
aan de universiteiten. Een woordvoerder van het ministerie vermoedt dat studenten nu beter op
hun plek zitten dan voorheen, zei
hij tegen de NOS. Maar er zijn andere verklaringen denkbaar. Veel
onderwijsinstellingen verhoogden
de normen in het eerste jaar: het
bindend studieadvies werd strenger. HOP

),*85(ITOUT
‘BLIJ DAT
IK OP DE
SCHOUDERS
VAN REUZEN
MAG STAAN’

:LH"Colin Khoury, PhDstudent (werklocatie:
Colombia) bij het Centre
for Crop Systems Analysis
:DW"Zijn studie in PNAS
haalde meer dan honderd
kranten en websites
wereldwijd
:DDURP"De wereldvoedselvoorziening wordt
kwetsbaarder omdat deze
steeds meer leunt op
enkele gewassen

Hoe voelde het om een week lang een beroemdheid te zijn?
‘Overweldigend, het is nog steeds niet helemaal tot me doorgedrongen. Ik stond opeens in de Guardian, de LA Times, Time, de
Hufﬁngton Post, NBC en de BBC, en op nog
veel meer plaatsen. Het was bizar en ik voelde me bevoorrecht om te mogen praten over
dit belangrijke onderwerp met het publiek.’
Wat was het leukste dat je zelf meekreeg van
de aandacht?
‘Het was echt een genoegen om met hoogopgeleide journalisten te praten die zelf ook experts zijn. Zo was er een journalist van National Public Radio uit Amerika die heel interessante, complexe vragen stelde, waardoor
ik zelf op een andere manier over mijn onderzoek moest nadenken. De aandacht leert
me bovendien om nog beter te communiceren met het publiek.’
Aan je blog te zien, vind je dit een leuke kant
van je vak.
‘Het ligt me inderdaad wel om naar buiten te
treden. Naast wetenschap heb ik ook gedanst en ik houd ervan om voor een publiek
te staan. Maar mijn onderwerp heb ik overduidelijk niet zelf uitgevonden en ik ben blij
dat ik op deze manier op de schouders van
de reuzen van mijn veld mag staan.’ RR

Illustratie Studio Lakmoes
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Ze zijn extreem zeldzaam in ons
land. Toevallige gasten die in feite
de weg een beetje kwijt zijn. Kun je
nagaan hoe vaak het voorkomt dat
je er eentje op je snijtafel krijgt.
Hugh Jansman (Alterra) heeft het
in ieder geval nog nooit meegemaakt. Dit verhaal gaat over de
sneeuwuil van Vlieland. Afgelopen
zaterdag werd hij door passanten
gevonden. Dood. Jansman verricht
in opdracht van Staatsbosbeheer
sectie op de dode uil. ‘Staatsbosbeheer wil graag de doodsoorzaak
achterhalen, want die is onbekend’, legt Jansman uit.
‘Maar spijtig genoeg is het dier
een dag te laat gemeld. Het dier is
op zaterdag door passanten gevonden toen-ie nog kakelvers was. Pas
een dag later is-ie bij de plaatselijke boswachterij gemeld. Veel is er
al uitgegeten.’ Het toch nog prachtige beest ligt nu met een lege
borstkas op de snijtafel van Jansman. Het binnenwerk is er op vakkundige wijze uitgesloopt. ‘Het
werk van meeuwen en kraaiachtigen’, denkt Jansman. Hij kan niet
anders dan zijn bewondering uiten
voor het vakwerk dat is geleverd.
Als je niet beter wist zou je denken

FOTO: GUY ACKERMANS

ð 6HFWLHPRHWGRRGVRRU]DDN
VQHHXZXLODFKWHUKDOHQ
ð 9RJHOPRJHOLMNPHHJHOLIWXLW
1HZIRXQGODQG

dat hier een kundig chirurg aan
het werk is geweest.
CONTAINERSCHIP
Sneeuwuilen komen in ons land
hoogst zelden voor. Ze horen thuis
in de toendragebieden van het uiterste noorden van Scandinavië,
Rusland en Noord-Amerika. Carl
Zuhorn van de boswachterij Vlieland spotte eind vorig jaar voor het
eerst een sneeuwuil op Vlieland.
Tot dan was het maar zeventien
keer eerder voorgekomen dat een
sneeuwuil in ons land was gezien.

Eind januari bleek dat er nog een
tweede sneeuwuil op het eiland was.
De twee sneeuwuilen zijn vermoedelijk afkomstig van containerschip MSC Monterey die begin
december langs Newfoundland
voer op weg naar Bremerhaven.
Volgens een passagier streken vijftig mijl voor de kust negen sneeuwuilen (twee mannetjes en zeven
vrouwtjes) op het schip neer. De
passagier meldde dit toen hij over
de Vlielandse sneeuwuilen hoorde.
De laatste twee vogels gingen voor
de kust van Zeeland van boord. Dit

zouden de twee zijn die even later
op Vlieland opdoken.
Alterra is gespecialiseerd in
dier-ecologische secties. Met grote
regelmaat snijden Jansman en collega’s dode vogels en andere (kleine) dieren open. Elke otter bijvoorbeeld die in ons land sneuvelt komt
voor sectie bij Alterra terecht. Terwijl hij met de sneeuwuil bezig is,
wijst Jansman op de poten. Die
zijn met een dikke laag haren bedekt. Tegen de kou, licht Jansman
toe, terwijl buiten de voorjaarszon
uitbundig schijnt. RK

3/$17$$5',*0(',&,-17(*(1.$1.(5*(1(7,6&+2175$)(/'
ð 0HGLFLMQSURGXFWLHPRJHOLMN
YHUYHHOYRXGLJGGRRU
HLJHQVFKDSSHQYDQSODQWHQWH
FRPELQHUHQ

De uit Madagascar afkomstige geneeskrachtige plant Catharanthus
roseus (roze maagdenpalm) maakt
vinblastine en vincristine aan. Die
stoffen remmen speciﬁek de groei
van kankercellen, terwijl gewone
lichaamscellen er geen noemens-

waardige last van hebben. Jammer
alleen dat de maagdenpalm hele
lage concentraties van deze stoffen
bevat, zegt plantenfysioloog Sander van der Krol. En ze zijn erg lastig synthetisch na te maken vanwege hun complexe moleculaire
structuur.
Zijn Chinese promovendus Lemeng Dong wilde daarom achterhalen of andere planten het medicijn in grote hoeveelheden konden
maken. Ze richtte zich daarbij op
de productie van strictosidine, de

grondstof voor het medicijn. Ze
plaatste alle genen die een rol
speelden bij de biosynthese van
het kankermedicijn, in een tabaksplant om na te gaan of deze plant
het medicijn ook kon aanmaken.
Dat bleek vooralsnog tegen te vallen. Sommige onderdelen werden
door de tabaksplant herkend als
‘niet van mij’, geïnactiveerd en afgevoerd naar de afvalbak van de
plantencellen. De grote kunst wordt
nu om de afweerreacties van de
plant uit te schakelen. Als dat lukt,

dan kan de tabaksplant het medicijn in grote hoeveelheden aanmaken. Berekeningen laten zien dat
de potentiele hoeveelheid medicijn een factor 5000 hoger kan zijn
dan in Catharanthus roseus. Dat is
interessant nieuws voor de farmaceutische industrie. AS
Lemeng Dong promoveert op 7 maart
bij Richard Immink, buitengewoon
hoogleraar Plantenfysiologie van
bloembollen
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Op het Nederlandse platteland dreigt een
grote leegstand van boerderijen, stallen en
loodsen. In 2030 staan er meer landbouwgebouwen leeg dan kantoren of winkels,
becijfert een team van Alterra-onderzoekers. Er moet dringend worden nagedacht
over tegenmaatregelen, schrijven zij in
hun rapport Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied dat op 7 maart
uitkwam.
Het Nederlandse platteland is de afgelopen zestig jaar onherkenbaar veranderd.
Waren er in 1950 nog 400 duizend kleine
boerenbedrijven, anno 2012 zijn dit er nog
maar 64 duizend. En nog steeds stopt jaarlijks 2 procent van alle bedrijven, terwijl
de overblijvers al maar groter groeien. Een
tendens die volgens de onderzoekers onverminderd doorgaat. Zij verwachten daarom dat er voor 2030 nog eens tussen de 16
en 33 duizend boeren gaan stoppen. Voor
hun berekeningen gebruikten ze een getal
van 24 duizend stoppers. Zoveel boeren
zijn ouder dan vijftig jaar en hebben geen
opvolger.
Wanneer al deze 24 duizend bedrijven
sluiten, berekenen de onderzoekers, verliezen zo’n 6400 voetbalvelden aan boerderijbebouwing hun functie voor 2030. De

helft hiervan, vooral woonhuizen en relatief nieuwe stallen, vindt waarschijnlijk
een nieuwe bestemming. De andere helft,
waaronder veel ligboxstallen, is overbodig.
Wanneer er niets wordt ondernomen ligt
verpaupering hier op de loer.
1,(8:(,1,7,$7,(9(1
De Wageningse onderzoekers zien wel manieren om de leegstand op te vangen. Zo
zijn bestemmingsplannen en regels nu
vaak een sta-in-de-weg wanneer er een
nieuwe functie wordt gezocht voor overbodige gebouwen. ‘Gemeentes en overheden
zouden juist een positieve grondhouding
moeten hebben tegenover nieuw initiatieven,’ zegt hoofdonderzoeker Edo Gies.
Verder moet sloop aantrekkelijker worden. De huidige prikkels blijken niet aantrekkelijk genoeg om stoppende boeren
hun overbodige stallen te laten afbreken,
terwijl sloop vaak een wenselijke optie is.
Een groot deel van de bebouwing heeft
nauwelijks cultuurhistorische waarde.
‘Deze stallen zijn niet streekgebonden,’
zegt Gies. ‘Het zijn echt standaardstallen,
praktisch en van goedkope materialen, die
door heel Nederland werden neergezet.’
Het is onduidelijk hoe groot het probleem van leegstand op dit moment al is.
Er worden namelijk geen statistieken bijgehouden. ‘Er komen uit het veld wel signalen dat boerderijen minder goed verkoopbaar zijn,’ zegt Gies, ‘maar de leegstand manifesteert zich nog niet overduidelijk.’ RR

9,6,(ǉǉ
è9ROGRHQGHYRHGVHOLQ$]LHé
'HNRPHQGHGHFHQQLDGUHLJHQHUYRHGVHOWHNRUWHQLQ2RVW
$]LYRRUVSHOWGH)$22Q]LQZHNXQQHQGHJURHLHQGH
YUDDJQDDUYRHGVHOEHVWRSYDQJHQGHQNW0DMD6OLQJHUODQG
Oost-Azië staat voor een race tegen honger en ondervoeding, voorspelde de VN-organisatie FAO deze week
op een conferentie in Mongolië. Steeds vaker mislukken oogsten door droogte en overstromingen. Om hun
bevolking in 2050 te kunnen voeden, zullen sommige
landen in Azië en rond de Stille Oceaan de voedselproductie met meer dan 70 procent moeten opvoeren. De
afgelopen twintig jaar lag de jaarlijkse groei van de productie van graan en rijst tussen de 0,6 en 0,8 procent.
Om de wereld de komende decennia van voldoende
voedsel te voorzien is jaarlijks een stabiele productiegroei van 1 procent nodig, aldus de FAO.
‘Maar productie is maar een van de vier pijlers van
voedselzekerheid’, zegt Maja Slingerland van de leerstoelgroep Plantaardige productiesystemen, die veel
onderzoek verricht in Azië en Afrika. ‘Naast de productie gaat het ook om de bereikbaarheid en beschikbaarheid van voedsel – denk aan koopkracht en markten.
Ten derde gaat het om voedingswaarde - de kwaliteit
en nutriënten - en ter vierde om stabiliteit en robuustheid van het voedselsysteem. Je kunt dus helemaal niet
zeggen dat een achterblijvende productie tot ondervoeding leidt, want je kunt dat voedsel ook inkopen op de
wereldmarkt, zoals de Arabische landen doen.’
Maar dan kan toch nog wel een voedseltekort ontstaan
in bepaalde regio’s?
‘Zeker, maar de vraag is steeds of dat wordt veroorzaakt
door een te lage productie. We kunnen tot dusverre makkelijk de vraag naar voedsel opvangen. Het voedselonzekere deel van de bevolking is in Azië nog altijd groot,
maar het percentage ondervoede mensen is gedaald.
En het gat tussen de potentiële en daadwerkelijke productie is op veel plaatsen groot, zodat er in principe voldoende ruimte is om veel meer te produceren, ook in
Azië. Maar het dichten van deze yield gap heeft alles te
maken met sociaaleconomische factoren, zoals de toegang voor boeren tot productiemiddelen en attractieve
markten. Deze factoren lijken mij belangrijker dan het
instabiele klimaat en gewassen die een hogere productie halen. Als we deze yield gaps dichten, dan kunnen
we veel meer dan 9 miljard mensen voeden.’ AS

67(//,1*
‘Vegetarianism should not be advertised as
a way to achieve food security’
Mahmoud Shirali, promoveerde op 13 maart in Wageningen
6ORRSYDQOHHJVWDDGHDJUDULVFKHEHERXZLQJPRHWDDQWUHNNHOLMNHUZRUGHQ
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Wetenschappers, beleidmakers en
NGO’s propageren al zo’n vijftig
jaar de introductie van biologische
gewasbescherming in ontwikkelingslanden, als alternatief voor
het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Het bestrijden van
plagen met bijvoorbeeld rooﬁnsecten en bacteriën komt echter maar
niet van de grond. Een internationaal onderzoeksteam, met de Wageningse onderzoeker Stephen
Sherwood, vroeg honderden experts op het gebied van Integrated
Pest Management (IPM) hoe dat
komt. Voor het eerst vroegen ze
ook experts in ontwikkelingslanden naar hun mening. Dat leidt tot
nieuwe inzichten.
De westerse experts wijzen er al
jaren op dat de introductie van
IPM in de Derde Wereld wordt belemmerd door gebrek aan kennis
van de boeren, het ontbreken van
stimulerend beleid van die landen

en gebrekkige voorlichting. Dat
speelt zeker een rol, constateren
Sherwood en zijn collega’s, die een
lijst met vijftig obstakels voor de
introductie van biologische gewasbescherming identiﬁceerden.
1,(7/21(1'
Maar de experts in ontwikkelingslanden wijzen op andere hindernissen die in hun praktijk belang-

rijker zijn. Ten eerste wijzen ze op
de noodzaak van gezamenlijke invoering van biologische bestrijding in een groter gebied. Ziekten
en plagen kunnen immers gemakkelijk overspringen van het ene
naar het andere kleinschalige bedrijf. Tot dusverre is dit punt over
het hoofd gezien in de literatuur,
stellen de onderzoekers. Ten tweede is de biologische gewasbescher-

ming in ontwikkelingslanden lastiger in te voeren omdat het in sommige gevallen meer kost
dan het oplevert. Deze
kritiek op de techniek
zelf in ontwikkelingslanden is ook nieuw, want
westerse experts uiten
die kritiek zelden.
Wil het IPM alsnog
aanslaan in ontwikkelingslanden, dan moeten
we rekening gaan houden met deze kritiek,
schrijven de onderzoekers in het tijdschrift PNAS.
En passant werpen de onderzoekers nieuw licht op een bekend
argument van de pleitbezorgers
van biologische gewasbescherming, dat IPM niet van de grond
komt door lobbywerkzaamheden
van de chemische industrie. Die
lobby is er, stellen de experts, maar
ze vinden de tekortkomingen van
IPM een belangrijker obstakel. AS
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ð (HQVWHHNSURHIYLQGWPXOWLUH
VLVWHQWHEDFWHULQRSNUXLGHQ
ð *HHQGLUHFWJHYDDUPDDUZHO
WHNHQGDWUHVLVWHQWLHRSUXNW

Op kruiden uit Zuidoost-Azië zitten vaak bacteriën die resistent
zijn tegen meerdere antibioticasoorten. Dit onderstreept dat vlees
niet het enige voedingsmiddel is
dat zulke kiemen meedraagt. Onderzoekers van het Centraal Veterinair Instituut (CVI) vonden op acht
kruidensoorten in het laboratorium resistente bacteriën en doorzochten hun erfelijk materiaal op
de verantwoordelijke genen. Ze pu-

bliceren er binnenkort over in het
International Journal of Food Microbiology.
De onderzoekers bekeken onder andere munt en peterselie,
maar ook het minder bekende waterspinazie en betelpeperblad.
Koks gebruiken deze kruiden veelal rauw waardoor de kans bestaat
dat er levende bacteriën in onze
darmen belanden. Daar zouden ze
hun resistentiegenen kunnen
overdragen aan andere bacteriesoorten. Toch betekenen de resultaten niet dat we Thais eten hoeven af te zweren, zegt Dik Mevius,
senior onderzoeker bij het CVI. Zo
zijn de door zijn team gevonden
kiemen nog nooit gezien bij West-

Europese patiënten. Bovendien
zijn ze niet resistent tegen de ‘laatste verdedigingslinie’ van antibiotica.
217/$67,1*
Hoewel er dus geen direct gevaar
bestaat, wekten de resultaten wel
verbazing. ‘Het is opvallend dat we
juist op verse kruiden zulke resistentie kiemen vinden,’ zegt Mevius. ‘Deze hebben een het imago gezond en lekker te zijn.’
Het is nog onbekend hoe de
kruiden exact besmet raken. Mogelijk gebeurt dit via menselijke of
dierlijke ontlasting die als mest
wordt gebruikt bij de teelt, maar
ook besmette handen van telers of

sproeisystemen zijn een mogelijke
bron.
De afgelopen twintig jaar rukte
antibioticumresistentie wereldwijd ﬂink op, vooral in opkomende
landen. In deze staten is wel genoeg geld voor antibiotica, maar
vaak ontbreken procedures om deze zorgvuldig in te zetten. Ook zijn
de middelen voor het beschermen
van de voedselveiligheid beperkt.
In 2011 werd al pijnlijk duidelijk
dat ook planten bacteriën kunnen
verspreiden. In Duitsland werden
toen honderden mensen ziek van
de EHEC-bacterie. Deze bleek zich
te hebben verspreid via kiemgroentes die rauw worden gebruikt
in salades. RR
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Vanaf dit academisch jaar wordt er streng op toegezien
dat promovendi geen religieuze en politieke uitspraken
doen in hun dankwoord. Jerke de Vries moest als eerste
zijn dankwoord verwijderen omdat hij hierin God dankte. Een mediastorm volgde.

In februari nam Wageningen UR afscheid van collegevoorzitter Dijkhuizen, maar werd ook de Voedsel
Anders conferentie gehouden. Beide evenementen
schetsen een compleet andere landbouwtoekomst.
Resource-columnist Kees van Veluw vraagt zijn lezers
in welke wereld ze willen leven.
Van Veluw leeft duidelijk niet in het Dijkhuizen-universum, bovendien werkte hij zelf mee aan de Voedsel
Anders conferentie. De reageerders blijken echter
helemaal geen partij te willen kiezen. Zo schrijft *XXV
*HXUWV: ‘Wie gaat de bruggen bouwen met de meerderheid die hier tussen staat?’ Ook :LOFR stelt dat het
contraproductief werkt om deze werelden als compleet verschillend te zien. ‘Volgens mij gaat het om
WZHHH[WUHPHQHQGH]H>]XOOHQEHLGHQQLHWNXQQHQ
]RUJHQ@YRRUYROGRHQGHHQGXXU]DDPJHSURGXFHHUG
voedsel.’ Een andere reageerder laakt de column als
een poging om de discussie te polariseren; het is juist
een goed moment voor onderlinge discussie. Maar
tussen al deze consensus-lovers is er ook een partijGLJJHOXLGè1HGHUODQG]RX]LFKPRHWHQVFKDPHQ>@
voor de vee-industrie,’ zegt 0DUMROHLQ0RHLMHV, ‘en
niet trots lopen verkondigen dat het nog intensiever
moet. Zij ziet alleen toekomst in een ‘duurzaam,
gezond, natuurlijk en eerlijk voedselsysteem.’ Moeijes
verraadt met haar punch line echter dat ze haar favoriete WUR-boeman nu al mist. Want na ‘Aalt faalt!’
moet het rijmwoordenboek echt eens nageslagen
worden op ‘Fresco’.
CORRECTIE:
In het artikel No Acknowledgements
for God (Resource 13, pag. 6) is ‘college voor promoties’ niet vertaald als
‘Academic Board’, maar als ‘PhD
Council’. De Wageningen PhD Council
is echter niet verantwoordelijk voor
promoties, maar komt op voor de
belangen van promovendi.
,//8675$7,((67+(5%528:(5

+HWXLWJHNQLSWHGDQNZRRUG]RUJWGLUHFWYRRUGLVFXVVLH
over religieuze vrijheid, goede wetenschap en indoctrinatie. Zo stelt een theoloog in de Volkskrant dat
Nederland wat secularisatie betreft nog ‘in de puberteit zit’. Veel gelovige wetenschappers protesteren
tegen het verbod, in kranten en op Twitter. En ook op
onze site is er stevige kritiek op de regel. ‘Wat een
harde en rare opstelling van het College van Promoties,’ zegt Resource-columnist -DQ:LOOHP.RUWOHYHU.
è+HWGDQNZRRUGVWDDWEXLWHQKHWLQKRXGHOLMNHGHHOYDQ
zo’n promotie, dus ik zie geen probleem.’ Een andere
reageerder somt plagerig een aantal universiteitsmotto’s op die God aanhalen.
Maar er zijn ook mensen die achter de universiteit
staan. Zo begrijpt -HQV%XQW niets van de boosheid.
+HWGDQNZRRUGLVPLVVFKLHQLHWVSHUVRRQOLMNHUPDDU
het blijft deel van het proefschrift, een wetenschappelijk document. ‘Je kunt in een dankwoord ook niet zeggen dat je begeleider de doodstraf verdient of dat alle
3ROHQKHWODQGXLWJH]HWPRHWHQZRUGHQé+LMYLQGWGDW
promovendi religieuze statements maar moeten
maken op een inlegvel of tijdens hun feestelijke
speech. Toch is een meerderheid van de reageerders tegen de regel. Zelfs overtuigde atheïsten
KHEEHQ]RKXQWZLMIHOVè+RHZHOLN>@WZLMIHOVKHE
bij iemands vermogen tot rationeel nadenken
als hij een sprookjesﬁguur meent te moeten bedanken’, zegt JH, ‘vind ik dat het
eenieder vrij moet staan.’ Ondertussen is er online al een petitie gestart
en de discussie woedt onverminderd
voort. Op onze site mengt ondertussen zelfs -RKQ/HQQRQ zich in het
debat: ‘Imagine there’s no countries /
It isn’t hard to do / Nothing to kill or
die for / And no religion, too.’
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12 >> achtergrond

Stem student!
Steeds meer studenten willen de politiek in en bij lokale partijen
zijn ze maar al te welkom. Bij vrijwel alle Wageningse partijen
staan studenten op verkiesbare plaatsen.
tekst: Linda van der Nat en Nicolette Meerstadt / foto’s: Sven Menschel

H

et is inmiddels een substantieel deel van de
Wageningse bevolking, de duizenden studenten die hier wonen, ﬁetsen, winkelen,
recreëren en op andere manier gebruik
maken van gemeentelijke voorzieningen.
Veel interesse in het gemeentelijk beleid
toonden ze tot nu toe niet, maar daarin lijkt verandering
te komen. Op de kandidatenlijst voor de verkiezing van de

volgende gemeenteraad staan meer studenten dan ooit
tevoren. CDA, GroenLinks, D66, Stadspartij: allemaal hebben ze studenten op de lijst, vaak op verkiesbare plekken.
Studenten zullen de komende vier jaar dus vrijwel onvermijdelijk een sterker stempel drukken op het lokale
beleid dan voorheen gebeurde. Wie zijn de hoogst genoteerde studenten en wat denken zij voor Wageningen te
kunnen betekenen?

‘De samenleving is vaak
asociaal en economisch gericht’
Arie van Eck (19)
Economie en beleid
ChristenUnie

Huisvesting is de basis om goed te kunnen leven in
Wageningen. Afgelopen periode zijn er al veel plannen gemaakt voor nieuwe studentenwoningen. Maar
de eerlijke balans is zoek. Ook afgestudeerden en
ouderen willen een betaalbare woning. Er is momenteel een wachtlijst van vijf jaar voor een sociale huurwoning, daar moet wat aan gedaan worden. De ChristenUnie wil minstens 30 procent van de nieuwbouw
laten bestaan uit betaalbare sociale huur- en koopwoningen.
De samenleving is tegenwoordig vaak asociaal en
vooral economisch gericht. Ik studeer Economie en
beleid, dus ik begrijp de rationele benadering. Maar
die doet mensen vaak tekort. Geld wordt gebruikt als
doorslaggevend argument, niet als een kader waarbinnen je dingen laat gebeuren. Ik besloot dat ik daar
graag iets mee wilde doen en de politiek vind ik leuk
en interessant. In de gemeentepolitiek ben je concreet bezig om de leefomgeving van mensen te verbeteren.

‘

’
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‘Niet aan de zijlijn staan,
maar meedoen!’
Peter van Beveren (25)
PhD bij Farm Technology Group
CDA

De Markt in Wageningen staat voor mij symbool
voor het CDA als luisterend oor voor de samenleving,
omdat onze campagnewinkel daar net geopend is. De
Markt is het middelpunt van de stad. Ik ben niet bang
dat de binnenstad uitgestorven raakt nu we huisvesting op de campus toestaan. Het is juist een mogelijkheid voor lokale ondernemers, zoals een ﬁetsenhandelaar of een kapper, om ook een zaak te openen op
de campus. Het is wel belangrijk dat de binnenstad
aantrekkelijk blijft. Daarom wil ik leegstand voorkomen, voldoende parkeergelegenheid bieden en een
goede bereikbaarheid per auto, ﬁets en openbaar vervoer.
Het leuke aan gemeentepolitiek vind ik de betrokkenheid bij je directe omgeving. Je leert de stad op een
andere manier kennen, je ontdekt nieuwe dingen en
ziet wat beter kan of anders moet. Niet aan de zijlijn
staan, maar meedoen!

‘

’
....................................
‘Belangrijk dat de stem
van jongeren wordt gehoord’
Roan van Ederen (22)
Voedingsmiddelentechnologie
SP

Onderwijs moet beschikbaar blijven voor iedereen,
arm of rijk. Ik wil voorkomen dat het hoger onderwijs
alleen toegankelijk is voor studenten met rijke
ouders. Verder wil ik me in de gemeenteraad hard
maken voor betaalbare woningen, bijvoorbeeld door
tijdelijke huisvesting in leegstaande panden. Je zou
goedkope studentenwoningen niet moeten slopen om
er iets nieuws neer te zetten waar je twee keer zoveel
huur voor betaalt, zoals nu bij Rijnveste is gebeurd.
Als lid van Rood, de jongerenafdeling van de SP, heb
ik al meerdere keren actie gevoerd op de campus. Ik
vind het belangrijk dat de stem van jongeren ook in
de gemeentepolitiek wordt gehoord. Een groot deel
van de bewoners van Wageningen is student. Die
moeten vertegenwoordigd worden.

‘

’
....................................
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‘Je hebt echt invloed’
Peter Veldman (27)
Bedrijfs- en consumentenwetenschappen
D66

Het leuke aan Wageningen is niet alleen de Markt,
maar ook alle kleine, gezellige zijstraatjes. Ik ben
veel in Wageningen en als het mooi weer is, zit ik
graag op terrasjes zoals deze. Ik vind het een goede
ontwikkeling voor de stad dat een bakker of een kofﬁewinkel ook een paar tafeltjes buiten kan zetten, dat
maakt een stad gezelliger en leuker en zorgt voor
meer leven op straat. Daarom ben ik voor ruimere
terrastijden en vrije openingstijden voor horeca. Dat
hoort bij een studentenstad, net als zondagsopening.
De afgelopen jaren heb ik me in de gemeenteraad
vooral ingezet voor wonen en verkeer. Op het gebied
van verkeersveiligheid en studentenhuisvesting is er
al veel gedaan, al is er nog meer dan genoeg ruimte
voor verbetering. Dat is het mooie van gemeentepolitiek; je hebt echt invloed. Iedereen kijkt altijd naar
de landelijke politiek, maar als het gaat om openingstijden, kamerverhuur, verkeersveiligheid, dan draait
de gemeente aan de knoppen.

‘

’
....................................

‘Opkomen voor de kwetsbaren
in de samenleving’
Roel van Cauwenberghe (24)
Bos- en natuurbeheer
GroenLinks

Duivendaal is een mooi voorbeeld van wat GroenLinks voor elkaar heeft gekregen op de huisvestingsmarkt. Het was een initiatief van onze partij, om te
voorkomen dat er leegstand zou ontstaan. Wij zijn
voorstander van meer diversiteit, het zou goed zijn
als er in Wageningen naast Idealis meer particuliere
huisvesters komen.
Ik ben al een tijdje actief voor GroenLinks, eerst voor
jongerenvereniging Dwars en nu als bestuurslid van
GroenLinks Wageningen. De partij past bij mijn idealen; opkomen voor de kwetsbaren in de samenleving
en de nadruk op duurzaamheid. In mijn vroege studentenjaren ben ik actief geweest voor studentenroeivereniging Argo en voor SSR-W, maar nu vind ik
het tijd om me in te zetten voor de stad.
Het leuke van lokale politiek vind ik dat je dichtbij de
mensen staat. Het is goed om lokaal te beginnen met
je idealen, maar ik wil groot eindigen.

‘

’
....................................
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‘Ik wil de democratie in zijn
huidige vorm veranderen’
Mark Reijerman (24)
Voeding en gezondheid
Stadspartij

Waar ik me hard voor wil maken is om de burger
meer inspraak te geven in de politiek. De mening van
politici zelf zou niet zo zwaar moeten wegen. Windmolens moeten bijvoorbeeld niet in Wageningen
komen, want landelijk zijn er veel eﬃciëntere plekken
voor. Een renovatie van het gemeentehuis kost miljoenen en lijkt daarmee op een prestigeproject. De
burger heeft er niks aan.
Ik vind dat je eerst fysiek in orde moet zijn voordat je
intellectueel kunt presteren. Daarom sport ik veel. De
afgelopen tijd was ik betrokken bij de oprichting van
de Wageningen Beasts en Wageningen Debating.
De lokale politiek is nieuw voor mij, en daarom heb ik
zeker nog niet alle antwoorden. Voor mij is dit een
leerschool. Op termijn wil ik de democratie in zijn
huidige vorm veranderen. Betrokkenen moeten direct
inspraak krijgen in belangrijke besluiten. Je moet
mensen dan wel kunnen bereiken. Om studenten mee
te laten praten zou ik wel een app of een website willen ontwikkelen.

‘

’
....................................
‘Ik beschik wel over een zekere
mate van zelfdiscipline’
Carina Nieuwenweg (23)
Moleculaire levenswetenschappen
PvdA

Ik wil letterlijk en ﬁguurlijk student en stad verbinden. Figuurlijk door aandacht te blijven vragen voor
studentenhuisvesting, letterlijk door te zorgen voor
een goede bereikbaarheid, goed OV en veilige ﬁetsroutes. Ik sta ’s ochtends zelf vaak in de ﬁetsﬁle op
de Bornsesteeg. De kruising is al lang een belangrijk
punt voor de PvdA en gelukkig lijkt het erop dat dit
gaat veranderen.
Als ik gekozen word, breekt er een drukke tijd aan. Ik
maak me daar geen zorgen over en heb er juist zin in.
Ik heb drie jaar in het leger gezeten, dus ik beschik
wel over een zekere mate van zelfdiscipline. Als je
elke dag een uurtje eerder opstaat heb je elke werkweek vijf uur extra om aan raadswerk te besteden. In
de weekenden heb ik misschien minder tijd voor
leuke dingen, maar dat is het me meer dan waard.

‘

’
....................................
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EVENWICHTSKUNSTENAAR
Studente Anna Jochemsen in actie tijdens de
Super G op de Paralympische Spelen in Sotsji.
De eenbenige alpinieskiester behaalde een
zesde plek op het onderdeel. Niet slecht voor
de debutante, maar zelf had ze gehoopt op
meer. Tot nog toe heeft Jochemsen nog geen
podiumplek weten te behalen. Bij haar eerste
afdaling miste ze een poortje en werd ze
gediskwaliﬁceerd. Bij het onderdeel Super G
van de Supercombinatie klikte haar ski uit en
kwam ze vlak na de start ten val. Zondag kan
de studente zich revancheren. Lees meer op
pagina 25
LndN, foto Mathilde Dusol
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Koolmezen met ka
De ene koolmees is de andere niet. Koolmezen hebben een
persoonlijkheid. Ze zijn dapper en ondernemend of juist timide
en afwachtend. Of iets tussen die uitersten. Promovenda
Lysanne Snijders onderzoekt hoe dat karakter een rol speelt in
het gedrag van de koolmees en zijn sociale netwerk.
tekst: Roelof Kleis / foto: Guy Ackermans

I

n bosgebied Westerheide bij Arnhem vliegen sinds
begin deze week tientallen koolmezen rond met
een heel klein zendertje op hun rug. Het ding legt
minutieus vast waar de beestjes zich bevinden. De
vogels zijn van Snijders. Dat wil zeggen: ze maken
deel uit van haar proef om te kijken hoe koolmezen reageren op indringers in hun territorium. Met name de functie

PEEPSHOW
Hoe kiest een koolmees zijn
of haar partner? En speelt
persoonlijkheid daarin een
rol? Onder leiding van koolmeesexperts Camilla Hinde
en Kees van Oers (NIOO)
probeert promovenda Lies
Zandberg daar de vinger
achter te krijgen. Centraal
in haar onderzoek naar
individuele verschillen in
partnerkeuze staat de carrouselproef. Een koolmees
in een centrale kooi wordt
daarbij omringd door zes
kooitjes met elk een moge-

lijke partner. Camera’s
registeren nauwkeurig
welke koolmees de meeste
aandacht krijgt. Een soort
omgekeerde peepshow,
lacht Zandberg. Gaat het
vrouwtje bijvoorbeeld
voor het geelste verenpak
(een teken van ﬁtness) of
juist de breedste borststreep (een teken van
dominantie)? Of is de
zang, het gedrag of de
(vooraf bepaalde) persoonlijkheid doorslaggevend? Tien vrouwtjes en

tien mannetjes zijn de
afgelopen weken op deze
manier bij het NIOO
getest. De vogels zijn
inmiddels weer terug het
bos in, het proefterrein bij
Warnsborn. Daar zoekt
Zandberg in het voorjaar
de vogels weer op om te
kijken wat er van ze is
geworden. Komt de voorkeur overeen met de uiteindelijke keuze en heeft
dat gevolgen voor de
investering in het nageslacht?

van de zang en persoonlijkheid van de koolmees staan
daarbij centraal. Ja, de persoonlijkheid, want dieren hebben net zo goed karakter, temperament en persoonlijkheid als u en ik.
Dat de reactie van koolmezen op indringers samenhangt
met hun persoonlijkheid is een gegeven. Marc Naguib,
hoogleraar gedragsecologie en promotor van Snijders,
toonde dat een paar jaar geleden al aan toen hij nog
werkte bij het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO).
Naguib liet koolmezen in Westerheide, een bos nabij
landgoed Warnsborn bij Arnhem, het geluid van indringers horen en registreerde hun gedrag. Minder dappere
mannetjes reageerden in gedrag en zang duidelijk anders
op de virtuele indringer (de luidspreker) dan hun meer
ondernemende soortgenoten. Maar dat is niet het enige.
Het gedrag van de koolmees was ook van invloed op dat
van de buurman. Meer nog dan de persoonlijkheid van die
buurman zelf. Gedragsbiologen noemen zo’n proef een
playback-experiment.
ZENDERTJES
Naguib toonde ermee aan dat persoonlijkheid een rol
speelt in het communicatienetwerk van koolmezen. In
haar werk borduurt Snijders voort op het onderzoek van
Naguib. Met het verschil dat zij letterlijk verder kijkt. Niet
alleen de koolmees en zijn buurman, maar de reactie van
de hele omgeving wordt in kaart gebracht. Naguib: ‘We
kijken dus naar het hele sociale netwerk. De wetenschappelijke vraag is hoe zo’n netwerk eruit ziet. Dat weet eigen-

13 augustus
maart 2014
RESOURCE — 27
2009

5(6SDFKWHUJURQGLQGG



achtergrond << 19

karakter
lijk niemand, omdat je groepen vogels in de natuur zo
moeilijk continu kunt volgen. Nu kan dat voor het eerst
wel.’ Dankzij de moderne techniek. Snijders gebruikt een
nieuwe generatie digitale lichtgewicht zendertjes die
voortdurend een signaal afgeven. Een netwerk van 180
ontvangers in Westerheide maakt het mogelijk om volautomatisch de whereabouts vast te leggen van vele koolmezen tegelijk. Mannetjes zowel als vrouwtjes. Want koolmeesvrouwtjes zingen weliswaar niet, maar ze spelen wel
een rol in de verdediging van het territorium.
Koolmezen reageren sterk op indringers in hun territorium, legt Snijders uit. Een deuntje zingen in andermans
territorium volstaat voor een reactie. ‘Wat voor liedje
maakt voor zover wij weten niet uit. Het is niet zozeer wat
je zingt, maar hoe je zingt. Maar we werken met gestandaardiseerde liedjes. Liedjes die vier jaar geleden zijn
opgenomen en dus van vogels die ze niet kennen.’ En dan
maar kijken (en meten) wat er gebeurt. ‘We kijken in feite
naar twee verschillende netwerken’, vult Naguib aan. ‘Het
ruimtelijke netwerk: wie is waar en wie heeft contact met
wie. En het conversatienetwerk: wie reageert op zang en
hoe.’
KWETTEREN
Het werk van Snijders moet een beter begrip opleveren
van de sociale relaties tussen koolmezen en de rol van het
individuele karakter daarin. Koolmezen zijn daar geknipt
voor, omdat ze veel onderlinge contacten hebben. Ze
kwetteren er letterlijk lustig op los. Leuk voor wetenschap-

Koolmezen hebben veel
onderlinge contacten. Ze kwetteren
er letterlijk lustig op los.
pers om te weten. Maar Naguib ziet ook praktische toepassingen van die kennis. ‘Als je weet hoe zo’n netwerk er uit
ziet, kun je bijvoorbeeld ook voorspellen hoe vogels zich
gedragen als hun omgeving fragmenteert. Wat het effect
bijvoorbeeld is van corridorvorming. Persoonlijkheid
speelt een rol in hoe dieren reageren op grootschalige ontwikkelingen.’

Marc Naguib met een van de vierenveertig koolmezen die hij afgelopen maandagavond in het
Heiderbos van een zendertje voorzag. De zender zit verstopt onder het verenpak. Links is de
lange antenne zichtbaar.

MODELVOGEL
De koolmees is een
modelvogel als het gaat
om onderzoek naar de
relatie tussen gedrag en
persoonlijkheid. Dat komt
vooral omdat het beestje
zo praktisch is in het
gebruik. De koolmees is
een van de meest
voorkomende vogels in
Europa. Met zijn gele
verenpak is-ie goed
zichtbaar. Hij trekt niet en
is dus in het wild het hele

jaar door beschikbaar. Ook
handig: de koolmees
broedt vooral in
nestkastjes. Dat wil
zeggen dat de ﬁtness van
een populatie (het
voortplantingssucces)
eenvoudig in kaart is te
brengen. Je telt gewoon
het aantal eitjes en de
jongen die worden
grootgebracht. Het beestje
is bovendien robuust: hij
kan tegen een stootje. Je

kunt ‘m vangen, ermee
experimenteren en hem
weer laten gaan. De
koolmees maakt zich daar
blijkbaar niet zo druk om.
Maar kom niet aan zijn
territorium, want dan
gaat-ie los. Koolmezen zijn
sterk territoriaal. Dat en
zijn zang maakt hem
uitermate geschikt als
model voor
gedragsonderzoek.
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Honger naar meer
Enkele honderden Wageningse studenten woonden de Voedsel Anders conferentie
bij over alternatieve benaderingen voor de gangbare voedselproductie. Volgens
sommigen een signaal dat studenten behoefte hebben aan een nieuw type
voedselopleiding. Voldoet het Wageningse onderwijsportfolio nog wel?
tekst: Albert Sikkema / foto: Joyce Fabriek

‘I

k wil weten hoe we de wereld kunnen voeden in
2050’, zegt Wytze Marinus, student Plantwetenschappen. ‘Het maakt me geen ﬂuit uit hoe, als het
maar duurzaam is, zodat we de wereld vijftig jaar
later ook kunnen voeden.’ Daarom toog Wytze naar
de Voedsel Anders conferentie op 21 en 22 februari in
Wageningen. Na aﬂoop zegt hij dat de conferentie zijn
blik heeft verruimd. ‘Bij Plantaardige productiesystemen,
waar ik mijn thesis doe, blijft de visie op voedselproductie
enigszins beperkt. Op deze conferentie kwam ik andere
perspectieven tegen, zoals de agro-ecologie. Dat vind ik
een nog wat zweverige benadering, maar het is goed dat de
wetenschap meerdere gezichtspunten aandraagt.’
De conferentie voorzag kennelijk in een behoefte. Zo’n
250 Wageningse studenten woonden de workshops bij,
plus nog eens tientallen studenten van andere universiteiten. Dat is niet zo vreemd, vindt sociologiehoogleraar Han
Wiskerke, spreker op het congres. Voedselproductie en
voedselbeleid zijn hot en het aantal sociale bewegingen
dat zich met voedselvraagstukken bezig houdt, groeit volgens hem snel. ‘Met name in de steden is een groeiende
groep mensen op zoek naar alternatieve voedselsystemen.’ Wiskerke ziet universiteiten in Groot-Brittannië en
de Verenigde Staten die hun opleidingsaanbod uitbreiden
met masteropleidingen als Food, Space and Society, Agroecology and Food Security en Food Policy. Daarbij worden
verbindingen gelegd tussen diverse wetenschappelijke
disciplines, waardoor een breder en samenhangend perspectief op voedsel ontstaat, zegt Wiskerke.

Daarbij zou er volgens hem voor de Wageningse universiteit wel eens een gat in de markt kunnen zijn. Want
ook in Nederland ontbreekt het aan voedselgerelateerde
opleidingen in een duidelijke bestuurlijk maatschappelijke context. Wageningen maakt nu al wel onderscheid
tussen voedsel en voeding. Er zijn opleidingen op het
gebied van de voedselproductie (Plant Sciences en Animal
Sciences), de verwerking van dat voedsel (Food Technology, Biotechnologie), de kwaliteit van het voedsel (Food
Quality Management, Food Safety) en de handel (Management en Economics). Wat betreft de voeding zijn er opleidingen op het gebied van nutrition and health, marketing
and consumer behaviour en sensory sciences.
Er zijn dus veel voedselvakken, met verschillende benaderingen over voedsel, maar de voedselkennis is verdeeld
in specialisaties. Er bestaat geen opleiding waarin de
technische en maatschappelijke aspecten samenkomen.
HOLISTISCHE KIJK
Een van degenen die daarmee worstelen is masterstudente Lara Sibbing. Zij kan het weten, want Sibbing heeft
naast haar opleiding Biologische landbouw zelf een vrije
specialisatie Voedselbeleid samengesteld. Daartoe heeft
ze de hele universiteit afgezocht naar vakken die verband
houden met duurzame voedselproductie. ‘Na mijn
bachelor Dierwetenschappen wilde ik een holistische kijk
op voedsel en ben ik vakken gaan volgen op het gebied van
humane voeding, plantaardige productie, recht en milieubeleid, om er enkele te noemen. Het wereldvoedselvraag-
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stuk is complex, maar het betekent bij alle leerstoelgroepen wat anders. Bij humane voeding gaat het om de
gezondheid, de levensmiddelentechnoloog kijkt: wat zit
er in? De veredelaar kijkt naar de opbrengst per hectare,
de socioloog naar de boeren. Het zijn allemaal eilandjes.
Ik wilde verbanden aanbrengen.’
Er zijn meer vakken over voedsel in Wageningen dan
menigeen denkt, zegt Sibbing, tot aan vakken over landbouwbeleid en het recht op voedsel. ‘Het enige wat ik mis
zijn vakken over voedselbeleid en voedselpolitiek. Want
de voedselproblematiek is ook heel politiek, als we het
hebben over honger, voedselverspilling en de toeganke-

‘Wageningen is sterk gericht op
landbouw en voedselproductie en
doet vaak net alsof het politieke
aspect van voedsel niet bestaat’
lijkheid en beschikbaarheid van voedsel. Wageningen is
sterk gericht op landbouw en voedselproductie en doet
vaak net alsof het politieke aspect van voedsel niet
bestaat.’
Sibbing merkt dat politieke aspect wekelijks aan den
lijve, want ze is ook nog parttime adviseur voedselstrategie bij de gemeente Ede. ‘Een uitvloeisel van mijn stage’,
legt ze uit. ‘Ede had behoefte aan een gemeentelijke visie
op voedsel.’ Haar visiedocument is nog niet aangenomen.
‘Het moet een combinatie zijn van de wensen van groepen

burgers en bedrijven, plus de ambities van Food Valley.
Dat is best lastig.’ Haar baantje in Ede maakt duidelijk dat
er mogelijk een arbeidsmarkt ontstaat voor studenten
Voedselbeleid. Steeds meer gemeenten hebben behoefte
aan voedselbeleid. Zo heeft Rotterdam sinds vorige zomer
een voedselraad en publiceerde Amsterdam onlangs haar
voedselvisie.

Enkele honderden
Wageningse studenten
woonden de Voedsel
Anders conferentie bij.

GOED GEKLEDE JONGEREN
Is dat een signaal dat het in Wageningen ontbreekt aan
vakken, of zelfs een opleiding, op het gebied van voedselbeleid en –politiek? Tiny van Boekel, directeur van het
onderwijsinstituut (OWI) van de universiteit, vindt dat
vooralsnog te ver gaan. ‘Het voedselbeleid komt nu in
meerdere opleidingen aan de orde en studenten hebben
ruimte in de vrije keuze om zich meer op voedselbeleid te
richten. Bovendien is er ook buiten het curriculum, bij
Studium Generale en KLV, aandacht voor alternatieve
benaderingen. Maar ik ga graag in debat met studenten
hierover.’
Sibbing ziet wel ruimte voor zo’n opleiding. Dat is volgens haar ook te zien bij de opleiding Biologische landbouw. Daar is naast de vaste schare van ‘Droevendalers en
hippies’ tegenwoordig ook een ander type student op zoek
is naar alternatieven: goed geklede jongeren uit de Randstad die vinden dat het huidige systeem achterhaald is en
gebreken vertoont. Die groep wil zich niet richten op de
teelt en marketing van bio, maar die wil het voedselsysteem vernieuwen.
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GOD ZIJ DANK
De Wageningse promovendus Jerke de Vries moest onlangs het dankwoord uit
zijn proefschrift verwijderen omdat hij daarin God had bedankt. Dat is niet meer
toegestaan na een recente aanscherping van de regels. Is het goed dat religie en
wetenschap op deze manier van elkaar worden gescheiden? Of is een dankwoord
een persoonlijke toevoeging waar de universiteit niets over te zeggen heeft?
tekst: Nicolette Meerstadt / illustratie: Kito

Jaap Molenaar
Hoogleraar toegepaste wiskunde
‘Ik kies voor het laatste: de universiteit heeft hier niets over te zeggen. Ik
vind het zelfs erg voor aio’s dat hen
de mogelijkheid wordt ontnomen
om hun diepste motieven te uiten.
Er moeten wel een paar regels zijn tegen wildgroei, bijvoorbeeld dat het dankwoord niet te
lang mag zijn. Maar nu is het veel te rigide. Ik heb ook een
principieel bezwaar, religieuze uitingen hoeven wat mij
betreft helemaal niet uit het publieke domein geweerd te
worden. Het is goed om een aio ook te leren kennen buiten
het wetenschappelijke domein om. Het zou overigens wel
goed zijn om boven het dankwoord een disclaimer te zetten. “De universiteit is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het dankwoord”, of iets dergelijks.
De optie van een inlegvel heb ik ook overdacht, maar dat is
te vluchtig en het raakt kwijt. Ik ben dus sterk voor een verandering van de huidige regels.’

Dolf Weijers
Persoonlijk hoogleraar Biochemie
‘Technisch gezien is het dankwoord
een onderdeel van een wetenschappelijk stuk. De regels voor het dankwoord zijn in september aangescherpt, en die moet je dan ook voor
iedereen handhaven. Natuurlijk wil
een promovendus mensen noemen die hebben bijgedragen aan het proefschrift, maar is dit ook de plek om “inspiratie” te memoreren?
In Leiden waar ik ben gepromoveerd kan er een los vel achterin het proefschrift, en dan staat het meer op zichzelf.
Volgens mij moeten we het wel eens kunnen worden over
een stel goede regels. Overigens ben ik zelf nog geen dank-

woord tegengekomen dat niet door de beugel kon. In de
meeste gevallen voelt de promovendus gewoon aan wat
wel en niet kan.’

Fred Schonewille
Legal mediator, gepromoveerd in
Leiden
‘Vlak voor mijn promotie in 2012
moest ik de opdracht uit mijn proefschrift afplakken omdat er een verwijzing naar een psalm in stond.
Nadien heb ik formeel bezwaar aangetekend waarbij ik in het gelijk werd gesteld. Juridisch
bleek de opvatting van de promotiecommissie volstrekt
onhoudbaar. In Nederland kennen we grondwettelijke
vrijheid van godsdienst en meningsuiting, een promotiereglement kan daar niets aan afdoen. Wat in Wageningen
gebeurt is naar mijn oordeel pure intimidatie. De decaan
dreigt ermee dat de promotie geen doorgang kan vinden,
terwijl hij geen steekhoudende argumenten heeft. Dat
past overigens wel bij de bestuurscultuur op veel Nederlandse universiteiten.’

Maricke van Leeuwen
Promovendus Bodemkunde
‘Zelf ben ik gelovig, en voor christenen is het belangrijk om God te danken, net zoals je ouders of vrienden.
Ik heb mijn baan gekregen met leiding van God. God is elke dag aan het
werk: Hij laat zien wie ik mag zijn als
onderzoeker en welke capaciteiten ik heb. Hij heeft mij op
deze plek gezet. Daar wil ik Hem zeker voor danken.
Daarbij, het dankwoord in een proefschrift staat los van
de wetenschappelijke inhoud. Ik geloof dat God kunnen
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Oscar Reyna
danken ook belangrijk is voor buitenlandse promovendi,
omdat zij het vaak explicieter laten zien dat ze geloven,
dan Nederlanders. Of je je dier ook moet kunnen bedanken? Zelf heb ik niet zo veel met dieren.’

Jeroen Candel
Voorzitter Wageningen PhD Council
‘De PhD Council is van mening dat
het dankwoord een persoonlijk onderdeel is van het proefschrift, het
staat los van het wetenschappelijke
deel. Het is een persoonlijke noot die
geen betrekking heeft op het onderzoek. De promovendus moet de vrijheid hebben om het
zelf in te vullen, dus ook religie of politiek moet kunnen.
De Council doet daarom een oproep aan het college van
promoties om de maatregel in te trekken. Het heeft ons eigenlijk verbaasd dat deze maatregel is genomen. Het
komt een beetje uit de lucht vallen, welk probleem wordt
hiermee opgelost?’

PhD student Sociology, Development
and Change uit Mexico
‘Overtuigingen, verlangens en geloof
zijn altijd een onderdeel van het wetenschappelijke leven. Ook als die
niet expliciet genoemd of geuit worden. Daarom denk ik dat de universiteit zich juist bewust moet zijn van de dankwoorden. Ze
belichamen de zeer persoonlijke motivaties en de culturele context van de wetenschapper. Vanuit een antropologisch perspectief, geven ze ook informatie over de brede
multiculturele basis die zo karakteristiek is voor Wageningen UR. De overtuigingen van een wetenschapper zijn ook
onderdeel van de wetenschappelijke productie en kunnen
zelf ook onderzocht worden. Een vrij in te vullen dankwoord geeft informatie over wie het proefschrift heeft geschreven, wat de motivatie was om onderzoek te doen, de
culturele achtergrond en nog veel meer. Dit is waardevol
als iemand het in de toekomst leest.’
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Zo’n zeventig studenten slenterden dinsdag 4 maart langs de
kraampjes van Aiesec, Integrand,
Thymos, RUW en andere verenigingen die op zoek zijn naar studenten die volgend collegejaar de
kar willen trekken. Een mooie opkomst, vindt AID-bestuurslid Vera
Wiegman. ‘Ik wist wel dat er animo
is onder studenten om een bestuursjaar te doen, maar zoveel
had ik er niet verwacht.’
Volgens Vera denken veel studenten na over een tussenjaar,
maar is de drempel om een vereniging te mailen of het kantoor binnen te stappen nog best hoog. ‘Deze markt is laagdrempelig en vrijblijvend. Je kunt op je gemak kijken wat er allemaal is. Nu maar hopen dat er ook wat uit komt.’
TUSSENJAAR
De markt was uitsluitend bedoeld
voor verenigingen zonder leden.
Vera: ‘Studie- en studentenvereni-

FOTO: GUY ACKERMANS

Veel verenigingen worstelen
jaarlijks met het vullen van hun
bestuur. Volgens de AID-Commissie lopen er echter genoeg studenten rond die best een
bestuursjaar willen doen, maar
nog geen idee hebben welke
organisatie bij hen past. Voor de
commissie reden om een besturenmarkt te organiseren in
Forum.

CREDIT FOTOGRAAF

‘Bestuursjaar staat ontzettend goed op cv’

Tientallen studenten bezochten de bestuursmarkt.

gingen kunnen putten uit hun grote ledenaantal en hebben zo’n
markt niet nodig, maar verenigingen zoals RUW en de Boerengroep
hebben geen leden. Dit was dé manier om iedereen die nadenkt over
een tussenjaar te interesseren voor
een functie binnen hun club.’
Vera’s ervaring is dat het uitein-

delijk meestal wel goed komt met
het vullen van een nieuw bestuur,
ondanks de onzekerheid rondom
studieﬁnanciering. ‘Het staat ontzettend goed op je cv, dus er is zeker interesse voor. Het lastige voor
ons is dat wij nu al op zoek moeten
naar opvolgers, terwijl studenten
pas aan het einde van het college-

jaar de knoop doorhakken.’
De besturenmarkt werd voor
het eerst georganiseerd, maar als
het aan Vera ligt wordt het een
jaarlijks terugkerende activiteit.
‘Iedereen die ik erover sprak was
positief. Dus het lijkt mij een goed
idee om het sowieso volgend jaar
weer te doen.’ LvdN

Nieuwe kans voor tropische kas
De tropische kas op De Dreijen
blijft mogelijk toch behouden.
Een plan om in en om de kas
appartementen te bouwen lijkt
goede kans van slagen te
hebben.
Het plan is een initiatief van investeringsbedrijf Vandenbrink Onroerend Goed uit Ermelo. Dat wil
tachtig appartementen realiseren:
twintig in de kas zelf en de overige
zestig in twee aanpalende gebouwen die via loopbruggen worden

verbonden met de kas. Uitgangspunt daarbij is dat de kas goed
zichtbaar blijft vanaf de Arboretumlaan. ‘Het is mooi dat er nu
een plan ligt de kas te ontwikkelen
voor studentenhuisvesting’, vindt
verantwoordelijk wethouder Lex
Hoefsloot.
De investeerder heeft inmiddels
overeenstemming bereikt met Wageningen UR voor de herinrichting
van de kas. Burgemeester en wethouders van Wageningen zijn positief over het plan. De gemeente

wil graag dat de kas behouden
blijft omwille van de cultuurhistorische waarde ervan.
EERDER PLAN GESTRAND
Eerdere pogingen om de tropische
kas te behouden liepen in oktober
vorig jaar op niets uit. Student Sander Onsman wilde van de kas een
multifunctioneel educatief centrum maken. Ook in zijn plan was
woningbouw de ﬁnanciële kurk
waar het plan op dreef. Onsman
wilde 24 huurwoningen realiseren

voor afgestudeerden. Het plan
strandde omdat de investeerder
zich ter elfder ure terugtrok.
Het plan van Vandenbrink is
een stuk omvangrijker. Of het plan
doorgaat hangt in ieder geval af
van een subsidie van de provincie.
Eind mei is hier duidelijkheid over.
Daarnaast moet het bestaande bestemmingsplan worden aangepast
om er een ﬂink aantal woningen
mogelijk te maken. RK
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PECH VOOR ANNA JOCHEMSEN
OP PARALYMPICS

Tijdens haar eerste afdaling op zaterdag 8 maart werd de studente
Voeding & gezondheid gediskwaliﬁceerd. De Wageningse alpineskiester miste een poortje en
kwam niet in de uitslagenlijst voor.
‘Om te janken... dus dat heb ik ook
gedaan’, twitterde Anna Jochemsen na haar diskwaliﬁcatie. Ze had
zich haar paralympisch debuut anders voorgesteld. ‘Ik wilde de bochten scherp aansnijden, omdat ik
daar in de training veel tijd liet liggen. Ik zag te laat dat ik die bocht
té scherp aansneed en aan de verkeerde kant uitkwam. Dit is een
worst case scenario’, aldus een balende Jochemsen op de website
van NOC*NSF.
Ook de afdaling op dinsdag 11
maart verliep voor Anna dramatisch. Tijdens het tweede deel van
de Supercombinatie, de slalom,
kwam ze vlak na de start ten val. Ze
kon haar race niet afmaken. Het
eerste deel, de Super G, was door
het slechte weer afgelast. De Rosa
Khutor-piste was gehuld in dichte
mist, waardoor het zicht voor de
skiërs onvoldoende was. De uitgestelde Super G staat voor vrijdag 14
maart op het programma, maar
Anna doet dan niet meer mee.
TE VOORZICHTIG
Het enige succesje dat Anna tot
nog toe wist te boeken, was de Super G op maandag 9 maart, waar ze
zesde werd. Op zich een mooi resultaat voor de debutante, maar
toch stond ze met een dubbel gevoel aan de ﬁnish. ‘Ik baal ervan
hoe ik dingen heb aangepakt,’ aldus Anna op de website van paralympischespelen.nl. ‘Een zesde
plaats is goed voor mij, maar het
tijdsverschil met nummer één is te

CREDIT FOTOGRAAF

Diskwaliﬁcatie, een valpartij. De
Paralympische Spelen in Sotsji
verlopen voor de Wageningse
studente Anna Jochemsen niet
zoals ze had gehoopt. Een plek
op het podium heeft ze tot dusver
niet weten te veroveren.

Selﬁe Anna Jochemsen in Sotsji.

groot. Ik zag dat de eerste skiër de
ﬁnish niet haalde, daardoor heb ik
het te voorzichtig aangepakt. Maar
dat was niet nodig.’
In een telefonisch interview
met Resource, voorafgaand aan
haar eerste afdaling, was Anna nog
optimistisch. Ze voelde zich goed
en heel ontspannen. ‘Het lichaam
voelt goed. We hebben al twee ofﬁciële trainingen gehad. In mijn
hoofd ben ik voortdurend die run aan het
skiën. Het is dezelfde
piste als bij de Olympische Spelen. Alleen
is de run korter. Bij
ons is-ie ongeveer twee
kilometer.’
Ze hoopt een medaille
binnen te slepen op een
van de vijf onderdelen waarop ze
uitkomt. ‘Ik ga

echt voor een medaille. Als dat niet
lukt, zou dat toch wel heel jammer
zijn. Ik ben er voor mijn gevoel zo
dicht bij. Ik ben geen favoriet,
maar in de afgelopen Worldcupwedstrijden heb ik twee keer als
derde op het podium gestaan. Een
medaille verwachten is te sterk gezegd, maar eigenlijk is het toch wel
een beetje zo.’
POETIN
Genieten doet de studente sowieso. In het Olympisch Dorp
is de sfeer ‘prima’. ‘Het
is eigenlijk heel
ontspannen. We
heb-

ben al helemaal ons plekje gevonden. We hebben min of meer onze
eigen gang. Ik heb een kamer alleen. Ik had er eentje kunnen delen met een snowboardster, maar
we hebben een heel verschillend
schema dus dat is niet zo handig.’
Van de spanning rondom Oekraïne merkt ze weinig. ‘Ik hou me
daar op dit moment niet zo mee
bezig. Poetin is wel in de eetzaal
geweest, heb ik gehoord. Maar ik
zat op dat moment op mijn kamer.
De Oekraïense sporters zijn hier
gewoon aanwezig.’ LvdN/RK
Anna komt nog uit op woensdag 12
maart, op de slalom, en op zondag
16 maart, op de reuzenslalom.
Voor wedstrijdschema’s en meer
info, zie: www.nos.nl/ps2014 en
www.paralympischespelen.nl
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KATER
Een ﬂinke kater heeft nauwelijks
eﬀect op het tijdstip waarop het
volgende biertje naar binnen wordt
geslagen. Dat blijkt uit onderzoek
naar katers onder frequente drinkers door de universiteit van Missouri. Ook de mythe dat je een
kater kunt wegdrinken houdt geen
stand. De vraag is nu of dit goed
nieuws is of niet.

Factcheck: Leegstand?
‘Wageningen kent momenteel
lichte leegstand’, zei D66kandidaat Peter Veldman tijdens
het studentendebat voor de
gemeenteraadsverkiezingen, op
28 februari op SSR-W. Hij doelde
daarmee speciﬁek op studentenkamers. Maar klopt zijn bewering
wel? Tijd voor een factcheck.

SELECTIE
Wellicht
is er een
goed criterium bijgekomen
voor selectie aan
de poort bij universiteiten. Langer is
beter. Schotse
wetenschappers hebben namelijk
ontdekt dat lange mensen gemiddeld genomen een hoger IQ hebben. Van de correlatie is 70 procent toe te schrijven aan genen, er
zijn dus genen die zowel betrokken
zijn bij intelligentie als bij groei.
De rest van de correlatie komt door
omgevingsfactoren. Wij pleiten
voor een fysiek poortje bij de
ingang van Forum.

IDEALIS
‘Ieder jaar kennen we een periode
waarin kamers leegstaan’, reageert
Corina van Dijk, woordvoerder
voor Idealis. ‘We zitten nu tegen
dat moment aan, maar we zijn er
nog niet. Eind maart verwachten
we de eerste leegstand, nu al zijn
er weinig reacties op kamers die
vrij komen. De studentenpopulatie
groeit nog, de komende jaren bouwen we daarom op de Nobelweg en
aan de Lawickse Hof.’

HOUSING DESK
‘Sommige kamers van particulieren worden op het moment
lastiger verhuurd’, vertelt André
Vermeer van de Housingdesk.
‘Buiten Wageningen, met name in
Rhenen staan er nu in elk geval
kamers leeg. Dat is normaal voor
april en mei. In juli begint het
altijd weer aan te trekken. De
nieuwe Idealiscomplexen hebben
een deel van de huisvestingsproblemen opgelost. Als je echt
wilt weten of er kamers leegstaan
in Wageningen, moet je even
bellen naar de beheerder van het
Plantsoenenhuis. Hij heeft vrij
dure kamers, dus als er kamers
leeg staan, dan is het daar.’
PLANTSOENENHUIS
‘Ik heb nul leegstaande kamers.
Pas per 1 mei komt er wel weer wat

vrij’, vertelt Arman Krechting. Hij
beheert panden voor particulieren. ‘In het Plantsoenenhuis
boven de zonnestudio heb ik 58
kamers, maar ik beheer er bijna
100 door heel Wageningen. Er
komen steeds meer kamers bij.’
PETER VELDMAN OVER ZIJN
OPMERKING:
‘Mijn opmerking was vooral
bedoeld om tegenwicht te bieden
aan mensen die roepen dat er nog
steeds grote tekorten zijn.
Weliswaar geven de prognoses
nog een groei van het aantal
studenten, maar er is de
afgelopen vier jaar ook veel
bijgebouwd. We moeten het goed
in de gaten houden, maar echt
nijpend is het niet meer.’ NM

FLY-MAD
Amerikaanse wetenschappers zijn
erin geslaagd vliegen te besturen
met laserlicht. Ze koppelden een
warmtegevoelig eiwit aan
neuronen in het vliegenbrein, in
dit geval het hersendeel dat de
vlieg hitsig maakt. Fly-MAD heet
het systeem, wat staat voor Fly
mind-altering device. Zodra het
licht aanknipte, maakte het beestje
een balletje was het hof. Viagra is
er niks bij. De toepassingen laten
zich raden...

WILDKOTSEN
Een jongen is in het wilde
uitgaansleven van Ede beboet
omdat hij heeft overgegeven op
straat. De trotse agent die de
overtreding constateerde, meldde
dat meteen op twitter. ‘Samen met
collega Michel een ‘wildovergever’
bekeuring gegeven. Ook dat is een
natuurlijke behoefte doen buiten
de daarvoor bestemde plaats.’ De
vraag is dan natuurlijk welke
plaatsen in Ede zijn aangewezen
om over te geven.

BEWUST BREIEN Orion werd vrijdag 7 maart gevuld met
het rustgevende geklik van vlijtige breinaalden. In het
kader van het Green Fashion Festival, georganiseerd door
vijf studentes van Wageningen UR en Van Hall Larenstein,
leerden de oma’s van Grannies Finest milieubewuste studenten hoe ze hun eigen sjaals konden breien. Er waren
tientallen studenten op het tweedaagse evenement afgekomen, dat niet alleen bestond uit een workshop breien,
maar ook uit discussies, lezingen, een tentoonstelling, een

modeshow met vintage kleding en kraampjes met duurzame mode. ‘We wilden bewustzijn creëren over duurzaamheidsissues in de mode-industrie en tegelijkertijd wat
kunst en cultuur op de campus brengen,’ aldus studente
Alice Dos Santos, een van de initiatiefnemers. ‘Wageningse
studenten weten veel van duurzaam voedsel, maar mode
lijkt een vak apart. En dat is gek, want katoen is een belangrijk gewas in de agricultuur en chemicaliën en GMO’s
zijn wijdverbreid.’ LvdN, foto: Guy Ackermans
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AFLEVERING 26 - MORTIERSTRAAT 14B<<
ILLUSTRATIES: KIM PETERSE

Wat voorafging: tijdens een zomers
huisfeest ontdekten de huisgenoten Derk
zoenend met zijn ﬁtnessmaatje. Dat was
het einde van de ﬂirt tussen hem en Vera.

Spierbal

D

erk zat in de kantine van de
Leeuwenborch. Hij probeerde
tegelijkertijd zijn pompoensoep te eten
en een verslag af te maken. Hij was
gespannen en moe. Al drie weken
wachtte hij op de uitslag van een
belangrijk tentamen, maar er was nog
steeds geen nieuws.
Ondertussen kwam er een groepje
mensen aan zijn tafel zitten. Hij
glimlachte beleefd naar hen, maar ze
leken hem niet te zien. Dat was niks nieuws, het leek wel of
hij onzichtbaar was geworden. Sinds het geﬂirt met Vera
was het nogal stil op dat front. Hij vond Tom weliswaar een
lekkere kerel, maar iets hield hem tegen om echt homo te
zijn… Derk wilde niet op die manier de aandacht op zich
vestigen. Hij wilde gewoon zijn. Normaal. Ooit trouwen,
kinderen krijgen, erbij horen. Kon dat niet gewoon? Een
paar keer had hij nog met een meisje gezoend, maar dat dat
niks voor hem was werd wel steeds duidelijker.
Derks aandacht werd getrokken naar een goed gevulde trui
met grijze V-hals. Brede schouders en een goeie borstkas
tekenden zich af. Een gespierde nek en een strakke kaaklijn,
en daarboven vriendelijke bruine ogen. Derks adem stokte
in zijn keel en hij liep rood aan. Wow. Dit was duidelijk een
echte ﬁtnesser. Zijn gedachten dwaalden af naar een paar
maanden eerder, in de Bongerd. Een grote spiegel waar
Derk naar de mensen achter zich kon kijken. Tom hield een

dumbell achter zijn hoofd om zijn bonkige triceps te
trainen. ‘Onbeschoft sterk worden’, was zijn motto. Derk
volgde de lijnen van zijn lichaam, hij rook de warme
zweetlucht weer, hoorde de klank van metaal op metaal.
Paf! Een vallend koﬃebekertje bracht hem weer terug in de
kantine.
Derk verstijfde en richtte zich weer snel op zijn laptop. Hij
had het ontzettend warm, maar probeerde zich uit alle
macht weer op het verslag te richten. Maar het lukte niet.
Met een schuin oog loerde hij naar de plek waar de jongen
net had gestaan, maar V-hals was weg.
Natuurlijk kon het niks worden, dacht Derk. Zulke jongens
vallen alleen op meisjes. Zelf was Derk ontzettend sportief
maar echt gespierd was hij niet. Een beetje smal vergeleken
met de grijze V-hals. ‘Misschien morgen maar eens naar de
sportschool’, besloot hij.

Resource volgt de belevenissen in de Mortierstraat 14B

Studieadviseurs spreken zich uit voor BSA
Het bindend studieadvies (BSA)
is voor lakse studenten een
goede stok achter de deur. Dit
benadrukken studieadviseurs in
een brief aan de medezeggenschapsraad. De studieadviseurs
maken zich zorgen nu het voorstel voor een BSA is afgewezen.
Half februari stemde de Student
Staff Council, onderdeel van de
WUR Council, het voorstel van de
raad van bestuur voor een bindend

studieadvies weg. Volgens de SSC
bleef het onduidelijk wat de universiteit precies beoogde met de
maatregel.
De studieadviseurs zeggen ‘verrast’ te zijn door de afwijzing. Al in
een eerder stadium spraken zij
zich uit voor de invoering van een
bindend studieadvies. Volgens hen
is een BSA van 36 punten een goed
instrument om eerstejaars studenten te stimuleren hun studie serieus te nemen en hard te werken.

Lakse studenten die wegkijken van
hun problemen moeten tegen
zichzelf in bescherming worden
genomen, stellen ze. ‘Wat wij in de
praktijk zien is dat die studenten
twee, drie jaar doormodderen’,
zegt Anja Janssen, studieadviseur
bij Levensmiddelentechnologie en
voorzitter van de kring van studieadviseurs. ‘Ze komen niet naar gesprekken en steken hun kop in het
zand. Daar kunnen we nu als studieadviseur niks aan doen. Een

BSA is voor deze studenten een
goede stok achter de deur.’
Volgens hen wordt er in de discussie over het BSA een link gelegd
tussen het BSA en studierendement die er niet zou moeten zijn.
‘Er zijn andere maatregelen om
het rendementscijfer te halen. Wat
ons betreft is het BSA een instrument om studenten op de juiste
plek te krijgen. Dat argument
komt nu niet goed voor het voetlicht.’ LvdN
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>> FEESTEN
k

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

WPC- PHD PARTY
Vrijdag 14 maart van 22.00 tot 04.00 uur
Lekker dansen met de slimste mensen in
Wageningen? Kom naar het jaarlijkse feest van

de Wageningen PhD Council, een groot feest
waarbij elke promovendus van Wageningen
welkom is. Iedereen mag een gast meenemen,
dus ook als je niet promoveert ben je welkom
als introducé.
KSV - WINTER VS SUMMER
Donderdag 20 maart van 22.30 tot 05.00 uur
Is het nou winter of toch al zomer? Voor KSV is
dit blijkbaar ook nog niet helemaal duidelijk,
maar dat mogen jullie zelf uitvechten op dit
feest.
Omdat deze party in de eerste week van de
nieuwe periode valt, worden er veel gasten
verwacht. Neem je studentcard en vier euro
mee, en zorg dus dat je op tijd binnen bent.

IXESN - TROPICAL PARADISE PARTY
Vrijdag 21 maart van 23.00 tot 04.00 uur
De lente begint op 21 maart, en dan zullen de
temperaturen (nog verder?) omhoog schieten.
Tijd voor een tropisch feest, met koude
drankjes, een limbodanswedstrijd en tropische
beats.
Dit Erasmusfeest is in The Spot. Internationale
studenten weten wel wat feesten is, dus dit feest
wil je niet willen missen. Are you ready to
sweat?

Deze rubriek wordt verzorgd door het
WageningenUP-team

>> HET ECHTE WERK

‘ZELFS DE ALLERARMSTEN ZAMELDEN
KLEDING IN’
Wie? Lisa Naus, derdejaars BSc Internationaal land- en
waterbeheer
Wat? Centre for Disaster Preparedness
Waar? Manila, Filipijnen
‘Ik ben altijd al gefascineerd geweest door natuurrampen en ik
wilde graag naar Azië vanwege de cultuur en de omgeving. De Filipijnen heeft wat dat betreft waarschijnlijk de slechtste positie op
deze aardbol, want de inwoners krijgen te maken met ongeveer
elke natuurramp die er bestaat. Toch heb ik een bevolking gezien
die zich niet uit het veld laat slaan. Omdat ik in Manila zat, heb ik
de structurele schade van tyfoon Haiyan (lokale naam Yolanda) bijna niet gezien, maar ik heb wel gezien dat er sponsorlopen werden
georganiseerd en dat zelfs de allerarmsten kleding inzamelden voor de
slachtoffers. Het optimisme is echt ongelooﬂijk. De kracht om door te
gaan en altijd te blijven lachen.
Mijn stage vond plaats bij het Centre for Disaster Preparedness in Manila.
Het was nogal een belevenis om in zo’n miljoenenstad te wonen, inclusief smog en heel veel verkeer. Het kantoor lag op de universiteitscampus, de enige grote groene plek in de omgeving. Er waren geen andere
buitenlandse studenten in de organisatie of in het huis waar ik woonde,
dus ik had alleen maar Filipijnse collega’s. Aan een van hen gaf ik mijn
zak zoute drop die ik voor kerst gekregen had. Zij was er zo zuinig op
dat ze alle dropjes in twee of meer stukken brak, om er maar langer mee
te doen.
Voor mijn stage liep ik mee met het project Securing the Safety of Infor-

mal Settler Families in Metro Manila. Hierbij observeerde ik hoe het project werkt, hoe de implementatie gaat, hoe trainingen worden gegeven
en ik heb zelf ook interviews afgenomen. De ene week interviewde ik
arme families in hun ‘huizen’, de week daarop ging ik naar een conferentie om met city ofﬁcials te praten.
Verder heb ik nog een rondreis gemaakt. In m’n eentje, wat vrij uniek
is. Iedereen was ontzettend nieuwsgierig en vroeg waar m’n vriend of
vrienden waren. Het leverde veel leuke momenten op. Soms werd ik
zomaar mee uit lunchen genomen of kreeg ik een ritje terug naar het
dorp. De meeste Filippino’s wonen in Manila vanwege de bedrijven en
faciliteiten, maar alles daarbuiten is zoveel mooier. Parelwitte stranden, kalkstenen kliffen en rijstterrassen zover je kan kijken, veel beter
wordt het niet.’ LvdN
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Buurten
bij je Buren
24 t/m 27 maart 2014

Aanmelden

Meld je aan!

MEANWHILE IN... <<
Ondertussen in... Oekraïne
In het nieuws: Afgelopen weekend hebben Russische militairen
meerdere grensposten overgenomen op de Krim. De situatie op
het schiereiland is grimmig sinds de regio zich van Oekraïne
probeert af te scheiden. De internationale gemeenschap keurt het
gedrag van Rusland af en dreigt met sancties.
Commentaar door Pavel, student uit Rusland
‘De situatie in de Oekraïne voelt echt als nachtmerrie. Maar
wanneer ik wakker wordt en het nieuws lees, is het nog steeds de
realiteit. Van het nieuws word je trouwens niet veel wijzer, je krijgt
alleen maar het spelletje te zien waarbij de EU en Poetin hun
spierballen laten zien. Het doet denken aan de Koude Oorlog. Ook
op Facebook zie ik veel verontrustend nieuws voorbij komen, zo
zijn Russische vrienden van me gearresteerd omdat ze
protesteerden tegen de Russische militaire interventie.
In Oekraïne is de bevolking verdeeld doordat de kwaliteit van
leven laag blijft. Alle omliggende landen zijn meer welvarend.
Mensen in het westen denken dat ze beter af zijn met de EU,
terwijl ze in het oosten, dus ook op de Krim, denken ze met
Rusland beter af zijn. Of dat referendum op Krim legaal kan zijn
dat weet ik niet. Toch denk ik dat het voor de inwoners niet veel uit
zal maken bij welk land ze straks zullen horen. Ik denk dat je
identiteit meer wordt bepaald door de regio waar je woont.
Hier word ik voortdurend naar mijn mening gevraagd over Poetin
en de gebeurtenissen op de Krim. Ik moet toegeven dat ik zelf ook
niet weet hoe het gaat aﬂopen. Het gedrag van Poetin ben ik
inmiddels wel gewend, wat kan ik eraan veranderen? Als hij weer
wat belachelijks naar voren brengt, dan schaam ik mij daar
uiteraard voor, maar op de zelfde manier heb ik medelijden met
Italianen als ik Berlusconi in actie zie.
Ik hoopte half februari dat het ergste wel voorbij zou zijn. Ik had
het erover met een Oekraïense vriend, we dachten allebei dat de
situatie in maart alleen maar beter kon worden. Nu zie ik hoe ver
we ernaast zaten. Voor mij persoonlijk kan het ook nog vervelend
worden, want ik ga over twee maanden op veldwerk in Rusland.
Nu heb ik nog een visum, maar als de zaken verder escaleren zou
dat slecht voor me kunnen uitpakken. Ik blijf liever positief en
hoop dat het zover niet zal komen.’ KO
Op verzoek van de geïnterviewde is gebruik gemaakt van een pseudoniem

t/m 19 maart
Ga tijdens je lunchpauze op
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
e-mail buurtenbijjeburen@wur.nl

in memoriam

Wouter Tigges
Op 26 februari 2014 is geheel onverwacht Wouter Tigges overleden.
Wouter was eind 2004 met vervroegd pensioen gegaan na een
lange loopbaan bij Wageningen
Universiteit en haar voorgangers.
Hij heeft sinds 1968 gewerkt bij de
groepen Dierkunde, Dierecologie,
Diertaxonomie en Entomologie. Hij
was actief in experimenteel onderzoek aan mijten en insecten, bij
practica en studentenexcursies.

Ook was hij actief en creatief betrokken bij sociale activiteiten van
de groepen waar hij werkte. Wouter was een toegewijd medewerker
met veel interesse in wat er om
hem heen gebeurde. Hij had een
grote aandacht voor de mensen om
hem heen en voor de natuur. Wouter had bijvoorbeeld oog voor bijzondere bomen in Wageningen,
voor de dieren die hij in en om Wageningen tegenkwam en hij kweekte nog altijd oude appel- en perenrassen en was heel actief op zijn
volkstuin. Hij was betrokken en begaan met wie er op zijn pad kwam
en was een belangstellende collega. Het is moeilijk voorstelbaar dat
Wouter niet langer onder ons is.
Zijn plotselinge overlijden laat de
achterblijvers met verslagenheid
achter. We wensen zijn vrouw en
kinderen sterkte met dit grote verlies.
Namens de medewerkers van de
leerstoelgroep Entomologie
Marcel Dicke
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gevraagd/aangeboden

mededelingen

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

Mededelingen van en voor
studenten en medewerkers. Lever
maximaal 75 woorden aan op
donderdag voor verschijning (óók
in het Engels, voor de international
edition) via resource@wur.nl, met
als onderwerp ‘Mededeling’.

Bevrijdingsevenement zoekt jou
Voor het Bevrijdingsevenement op
5 mei in Wageningen worden nog
vrijwilligers gezocht voor logistiek, catering, verkeer, opbouwen
en afbouwen, begeleiding Kinderfestival en Bevrijdingsvuurestafette, parkeerwacht en nog veel meer.
Er wordt goede catering, bedrijfskleding en een uitnodiging voor
het vrijwilligersfeest geboden.

Lunch college Jesse Klaver over de
toekomst van het Hoger Onderwijs
Op donderdag 13 maart zal Jesse
Klaver, Tweede Kamerlid voor
GroenLinks, in Wageningen een
college geven over de toekomst
van het Hoger Onderwijs. GroenLinks pleit o.a. voor investeringen
in Hoger Onderwijs, gericht op talentontwikkeling (kwaliteit) in
plaats van studierendement (kwantiteit). Iedereen kan komen luisteren en in discussie gaan met Jesse
Klaver over dit onderwerp. Het college begint om 12.30 en zal tot ongeveer 13.30 duren. Zaal C222 in
het Forum, Droevendaalsesteeg 2.

MEEDOEN? BEL 0317-492596 OF STUUR EEN
MAIL NAAR 4EN5MEI@WAGENINGEN.NL

Simon Jelsma Award 2014?
Ken jij iemand die zich met hart en
ziel inzet voor een rechtvaardige
wereld zonder armoede? Oxfam
Novib is op zoek naar een jonge,
vernieuwende, ondernemende Nederlander met een heldere visie op
ontwikkelingssamenwerking. De
prijs bestaat uit een beeldje en
3.000 euro voor het project van de
winnaar. Kanshebbers op de Simon
Jelsma Award 2014 kunnen tot en
met 21 maart worden aangemeld
bij Oxfam Novib.
VOOR AANMELDING EN MEER INFORMATIE:
WWW.OXFAMNOVIB.NL/SIMONJELSMAAWARD

Creating Healthy Homes
De internationale ontwerpwedstrijd Electrolux Design Lab roept
studenten op om hun beste idee
rond het thema ‘Creating Healthy
Homes’ in te sturen. Met dit thema
wil Electrolux de huidige problemen rond gezondheid en duurzaamheid op de agenda zetten.
‘Creating Healthy Homes’ draait
om hoe we in de toekomst gezond
en wel kunnen leven in een prettige omgeving, en op een creatieve,
duurzame en gemakkelijke manier
voor onszelf en anderen kunnen
zorgen. De eerste prijs is een betaalde stage van zes maanden bij
een Electrolux design center en
een geldbedrag van € 5000. Inzenden kan tot en met 6 april.
INFO: ELECTROLUXDESIGNLAB.COM/EN/

niseerd waarbij men in teams van
2 tegen elkaar strijdt in verschillende racketdisciplines. Het toernooi is volledig gratis en er is geen
ervaring in racketsport vereist.
GEEF JE OP BIJ WWW.SWUTHYMOS.NL

Workshop Presentation skills
Which skills will form the recipe
for an attractive and catchy presentation. Presenting info clearly
& eﬀectively is a key skill to get
your message or opinion across
and, today, presentation skills are
required in almost every ﬁeld,
whether you are a student, administrator or executive. Making a
great ﬁrst impression, getting and
keeping the attention of your conversation partners, getting people
interested in what you say or write.
The workshop provides you of tips
concerning the content, visual aids
and your verbal/non-verbal skills.
Tuesday 1 April, 19.00 in Impulse.
INFO: WWW.KLV.NL

Course - CV writing
When writing a CV, you can face a
daunting task in diﬀerentiating
yourself from other job applicants.
In this workshop you learn the tips
and tricks to show your talents in
your CV. The trainer can take a
look at your CV in advance and
gives personal feedback. Monday
24 March, 13.00-14.30 in Impulse.

Campus Run
Ben jij al (bijna) klaar voor de Batavierenrace? Loop dan 2 april
(18.30 uur) mee met de Campus
Run. Afstanden zijn 2.5 of 5 km en
het is tevens een mogelijkheid om
je te kwaliﬁceren voor het Universiteitsteam! Grijp je kans en meld
je aan bij batavierenrace@wur.nl
of bij de na-inschrijving op 2 april
bij de Bongerd.

INFO: WWW.KLV.NL

BATAVIERENRACE@WUR.NL

Social entrepreneurship
Maurits Groen is co-founder of OﬀGrid Solutions, a social venture
which has a sustainable business
model. They focus on providing
safe, sustainable and self-suﬃcient
energy and light solutions to people
living at the bottom of the pyramid.
What makes Maurits a ‘social entrepreneur’? How do you become a
social entrepreneur? How can companies change into social enterprises? Young KLV training, Tuesday
25 March, 19.00-20.00 in Impulse.

United Colours
Op 5 april wordt er in Wageningen
een hardloopevenement georganiseerd onder de naam ‘United Colours’. Zoals bekend van ‘The Color
Run’ word je tijdens een 5 km lange race bekogeld met kleurenpoeder. Voor een bedrag van slechts
10 euro kun je al meedoen. Je beleeft een fantastische run en je
steunt daarbij ook een goed doel.
VOOR MEER INFORMATIE GA NAAR
WWW.FACEBOOK.COM/STICHTING.DURF

Unaccepted foods
The Unaccepted Foods event (Lecture and tasting) has been moved
to April. Why don’t we eat horse
burgers or fried insects for dinner?
At this event, 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 habits at the food tasting, 8 April in
Leeuwenborch, C 82, Wageningen.
INFO: STICHTINGRUW.NL

Excursion to GREEN LAB Rotterdam
Discover innovative urban agriculture projects by bike! Rotterdam is
an example case when it comes to
food production in the city. See
how you can set up a mushroom
farm in an old swimming pool and
make honey on a rooftop. Date: 1213th April.
MORE INFO: WWW.STICHTINGRUW.NL

agenda
Vrijdag 14 maart, 22.00

PhD PARTY
PhD Party in Junushoﬀ, toegankelijk voor alle Wageningse promovendi, die elk een gast mogen meenemen..
REGISTRATIE: HTTPS://PORTAL2.WUR.NL/
SITES/WAGENINGENPHDCOUNCIL/

Vrijdag 14 maart, 23.00

CONCERT VRIENDEN VAN
STRAKS (VOORHEEN OUD ZEER)
Nederpop met luisterteksten, soms
poëtisch en gevoelig, dan weer gewoon om te lachen, maar altijd in
het Nederlands. In Loburg.
INFO: LIVE.LOBURG.COM

Zondag 16 maart 16.30

CONCERT MORBLUS
De Italiaanse bluesformatie Morblus, gevormd rond zanger gitarist
Roberto Morbioli uit Verona, concerteert in café Xl bij Bluesclub XXL.
INFO: WWW.BLUESCLUB-XXL.COM

INFO: WWW.KLV.NL

Maandag 17 maart, 20.00
Racket toernooi
Op woensdag 26 Maart wordt vanaf 18.30 uur door SWU Thymos in
samenwerking met studentensportverenigingen Walhalla, de Lobbers
en de Stuiterd een toernooi georga-

proefschriften.nl
Aandacht voor uw
proefschrift.

SLOTDEBAT GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN BBLTHK
Twee dagen voor de verkiezingen
houden dagblad de Gelderlander
en de bblthk traditiegetrouw het
slotdebat met de lijsttrekkers van
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de deelnemende partijen en het
publiek. Presentatie Simon Vink en
Arnold Winkel. Toegang gratis.

Woensdag 19 maart, 20.30

WWW.BBLTHK.NL

Toneelstuk over de kracht van de
liefde en de tol van de leugen. De
voorstelling gaat, heel toepasselijk, op de verkiezingsavond in première en zal verder ook worden
opgevoerd op 22, 23 (dan 14.30),
26 maart, 17, 18 en 19 april om
20.30 in Theater De Wilde Wereld.

Tuesday 18 March, 12.30

SOUNDBITE ‘SOUNDSCAPE’
reek Bakker (PSG), trumpet and
Herman Koster, keyboard bring musical landscapes (‘soundscapes’) in
which ‘sound tissues’ alternate
with short, structured statements
(musical ‘haiku’s’). In Impulse.
Tuesday 18 March, 20.00

WDT SPEELT ‘DE VROUW MET DE
BAARD’ VAN KOOS TERPSTRA

10.30 am
Wageningen Forum
Room 221

RESERVEREN KAN VIA 0317-318031 OF VIA
WWW.WDTTONEEL.NL

Tuesday 25 March, 20.00

BIOMIMICRY, MISSING PIECE?

REMEMBRANCE OR OBLIVION?

Panel discussion with dr. Vincent
Blok, prof. dr. Huub Rijnaarts, dr.
Eric van Seventer, prof. dr. Johan
van Leeuwen (WUR) en Saskia van
Muijsenberg (Certiﬁed Biomimicry
Professional). In Impulse.

Early Modern Dutch History, Leiden University) explores the diﬀerent strategies by which societies
cope with memories of pain, violence and conﬂict. In Impulse.
Dinsdag 25 maart, 20.00

Woensdag 19 maart, 12.30 en 13.30

LOCALHEROES@LOBURGLIVE

FASHIONSHOW LADIES FIRST

Een zestal band strijden in Loburg
om een podiumplaats op het Heerenstraatpodium tijdens het Bevrijdingsfestival in Wageningen.

Werkdruk? Deadline-stress? Kom
naar Impulse voor een wervelende
fashionshow met daarin alle trends
van voorjaar 2014!

March 18th

Social unrest among
people and animals?
Modelling social interactions
and innovation
Please register at cas.wageningen@wur.nl
www.wageningenUR.nl/cas

INFO: LIVE.LOBURG.COM

1XWULWLRQ6FLHQWL¿F2I¿FHU IWH 
Looking to make new strides in your
career? Then look no further. A career at
Herbalife offers a chance to change lives.
Herbalife is a company whose actions
UHÀHFWWKHLUHWKLFVDQGZKRVHSHRSOHOLYH
their values. Herbalife is a global network
marketing company that sells weightmanagement, nutrition and skin and hair
care productions. We pursue our mission
of ‘changing people’s lives” by providing
JRRGQXWULWLRQDQGD¿QDQFLDOO\UHZDUGLQJ
business opportunity to those who seek a
KHDOWK\OLIHVW\OHDQGD¿QDQFLDOLQGHSHQdence. Herbalife is publicly traded on the
NYSE with $4.8 Billion in retail sales and
distribution in over 91 countries.
In Venray (Netherlands) the EMEA Distribution Center is located and with more
than 130 employees the EDC takes care
of the distribution to independent distributors (Europe) and other Distribution
Centers (Worldwide).
Due to growth a new position has arisen
IRUD1XWULWLRQ6FLHQWL¿F2I¿FHUEDVHGLQ
Venray.
7KH1XWULWLRQ6FLHQWL¿F2I¿FHULVSDUWIWKH
Global Product Science & Safety Team in
the EMEA region. The team is based in the
UK and composed of a Senior Manager
and two Scientists (one is based in
Krakow, Poland). In this function you will
report directly to the Senior Manager.

(QVXUHWKHVDIHW\DQGVFLHQWL¿FLQWHJULW\RISURGXFWVDQGSURGXFWUHODWHGPDWHULDOVIRUWKH(0($PDUNHWVZLWKVSHFL¿FUHVSRQVLELOLW\IRUHQVXULQJWKDWDOOSURGXFWFODLPVDUHVFLHQWL¿FDOO\VXEVWDQWLDWHGDQG
meet regulatory requirements in the EU and other EMEA markets.
Tasks and responsibilities
  'HYHORSVSURGXFWVDIHW\GRVVLHUVDQGVFLHQWL¿FVXEVWDQWLDWLRQIRU(0($PDUNHWV
  3UHSDUHUHSRUWVWRVXSSRUWWKHVFLHQWL¿FVXEVWDQWLDWLRQRISURGXFWVDIHW\DQGFODLPV
  5HSRUWVSURMHFWVWDWXVHVWROLQHPDQDJHULQWKH8.RQDZHHNO\EDVLVWKURXJKPHHWLQJVRU
  UHSRUWLQJDVQHFHVVDU\
  &RPPXQLFDWHVFULWLFDOLVVXHVWROLQHPDQDJHPHQWDQGRWKHUUHOHYDQWSDUWLHVLQDWLPHO\PDQQHU
  LQFOXGLQJDSURSRVHGVROXWLRQRUVHWRISRVVLEOHVROXWLRQV
  &DUULHVRXWDOOUHVSRQVLELOLWLHVLQDQKRQHVWHWKLFDODQGSURIHVVLRQDOPDQQHU
0LQLPXP4XDOL¿FDWLRQV
  %DFKHORUVRUPDVWHU¶VGHJUHHLQELRFKHPLVWU\QXWULWLRQIRRGVFLHQFHELRORJ\FKHPLVWU\RUUHODWHG
  ¿HOG
  3UHYLRXVLQGXVWU\RUZRUNUHODWHGH[SHULHQFHLGHDOO\LQWKH¿HOGRIVFLHQWL¿FFODLPVVXSSRUWIRUIRRG
  LQFOXGLQJIRRGVXSSOHPHQWV 
  8QGHUVWDQGLQJRIUHOHYDQW(8IRRGOHJLVODWLRQ
  3URYHQWUDFNUHFRUGLQHYDOXDWLRQRIVFLHQWL¿FOLWHUDWXUHDQGFRPPXQLFDWLRQRIVFLHQWL¿FUHJXODWRU\
  LQIRUPDWLRQWRERWKVSHFLDOLVWDQGQRQWHFKQLFDOIXQFWLRQV
  $ELOLW\WRQHWZRUNZLWKLQWHUQDOVWDNHKROGHUV
  $XWRQRPRXVDSSURDFK
  &OHDUDQGFRQFLVHRUDODQGZULWWHQFRPPXQLFDWLRQVNLOOVLQ'XWFKDQG(QJOLVK
We Offer
+HUEDOLIHRIIHUVFKDOOHQJLQJMREVLQDSURIHVVLRQDODQGLQIRUPDOZRUNHQYLURQPHQW:HDOVRRIIHUWKH
RSSRUWXQLW\WRJDLQERWKJUHDWZRUNH[SHULHQFHDQGSHUVRQDOH[SHULHQFHLQDVHWWLQJRIKLJKHPSRZHUment. For more information please visit www.herbalife.nl.
$SSOLFDWLRQGHWDLOV
,I\RXDUHLQWHUHVWHGLQWKLVSRVLWLRQDQG\RXPDWFKWKHSUR¿OHSOHDVHVHQG\RXU
DSSOLFDWLRQWRMREVQHWKHUODQGV#KHUEDOLIHFRP
Acquisition following this advertisement is not appreciated.
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ILLUSTRATION: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

The inspection shelf
Three months after arriving in the Netherlands, I decided to move into a new apartment. It was a
nice, cosy place. Only one thing grabbed my attention: the shape of the ﬂush toilet. Besides the
old fashioned elevated cistern of water connected to the whole system, making it resemble a
mediaeval throne, the most surprising detail about the Dutch toilet is the ﬂat surface in the toilet
bowl.

Fortunately, I was not the only one for whom it seemed strange. My Spanish friend noticed it too.
Why would the shape of the toilet be different in France and Spain compared to the Netherlands?
The investigation was on its way. However, it proved difﬁcult to introduce this topic when chatting
with Dutch colleagues, so looking for information in order to solve our initial question was not
that easy. As scientists, after hours – not to say weeks – of literature reading and brainstorming we
successfully made a list of several pros and cons.
The Dutch design is water saving and silent, which is ideal when you are surrounded by people.
And it saves you from being splashed. However, like every invention, it turned out to have drawbacks as well. The ﬂat ﬂush toilet requires more effort to clean and without a complete immersion
the smell easily spreads throughout the whole room. Finally, we found out another reason which
matches quite well with the preventive behaviour typical of the Dutch population: the ﬂat ﬂush
toilet is designed for the owner to examine his or her faecal matter in order to perform a health
check. Wow. Not sure we will start investigating whether or not we are sick through this selfdiagnosis tool but we are glad to have gotten to the bottom of this issue. Jonathan Nicolas from
France and Ignacio Miro-Estruch from Spain, PhD students at the Division of Toxicology

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.

5(6SVHUYLFHLQGG

DE POT OP
De vorm van een Nederlandse toiletpot is opmerkelijk, vinden Jonathan en
Ignacio. Een plateautje
voor je grote boodschap,
wat is daar de functie van?
De twee gingen op onderzoek uit, maar dit onderwerp bespreken met collega’s bleek lastig. Zelf bedachten ze de volgende
voordelen: het bespaart
water, en je kunt je behoefte in stilte doen. Geen
spetters aan je lijf. Maar er
zijn ook nadelen. Het is
moeilijker schoonmaken,
en het riekt.
Uiteindelijk bedachten de
jongens dat de eigenaar
zijn product goed kan onderzoeken, om te kijken of
hij niet ziek is. Een gebruik dat ze waarschijnlijk
niet over zullen nemen.



