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liefdewerk

>> ANTONIO + LICHT
Antonio Valente, ict-beheerder Facilitair Bedrijf

‘Het fototoestel is maar een hulpmiddel’
Hij is ict’er. Maar de echte passie van Antonio Valente is de fotograﬁe. Het schilderen met kleuren en vormen. Het overbrengen
van gevoel. Licht is zijn verf, de campus zijn muze. Duizenden
foto’s heeft hij er al gemaakt. Het liefst in bijzondere lichtomstandigheden. ‘Als fotograaf moet je een onderwerp hebben en
de campus is een oneindig thema. De foto’s van vorige week,
RK / Foto: Guy Ackermans
zijn nu al weer verouderd.’
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Welke waardevolle voorwerpen
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op de campus?
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WEER MEER
Opnieuw 20 procent meer bezoekers
op bachelordag. Wat trekt hen?

SPAGAAT
De afgelopen maanden boog een commissie zich over de vraag hoe de universiteit
de ongeëvenaarde groei moet opvangen die ons de komende jaren nog te wachten
staat. Studenten met open armen binnenhalen, of toch maar op de rem trappen?
Hoe dan ook, het is in zekere zin een luxeprobleem. Zeker in de ogen van de DLO,
dat de afgelopen jaren te maken kreeg met een fors teruglopende opdrachtenportefeuille.
Een organisatie in spagaat. De ene helft worstelt met haar groei, terwijl de andere
helft knokt voor haar eigen voortbestaan. Toch is dat geen slechte combinatie.
Organisaties in zwaar weer moeten doorgaans ﬂink snijden in hun ondersteunende diensten, hun overhead. Dankzij de gouden tijden van de universiteit is die
noodzaak bij DLO er minder. De een helpt de ander.
En wie weet lopen de hazen over een paar jaar weer heel anders. De groei van het
aantal studenten kan immers niet eeuwig blijven doorgaan, terwijl de markt voor
contractonderzoek zo maar weer zou kunnen aantrekken. Deze week sloot Wageningen UR in het bijzijn van de Chinese president een onderzoekscontract met de
Chinese zuivelfabrikant Yili ter waarde van een milioen euro. Een mooi begin.
Rob Goossens

>> Onderzoek in de sloppenwijk van Nairobi. | p.28
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Wageningen Universiteit moet
haar onderwijs opnieuw uitvinden
om de groeiende studentenaantallen op te vangen. Daarnaast moet
de aanwas licht worden geremd
om de ergste groeiproblemen te
voorkomen. Dit adviseert de commissie die zich heeft gebogen over
de gevolgen van de forse groei van
het aantal studenten. De afgelopen
jaren groeide de Wageningse instroom met tientallen procenten,
terwijl prognoses voor de komende
jaren laten zien dat die ontwikkeling nog niet voorbij is.
De Commissie Groei zette op
een rijtje hoe de universiteit op deze ontwikkelingen kan reageren,
variërend van ‘ongeremd groeien’
tot ‘hard op de rem trappen’. Uit
deze scenario’s maakte ze een duidelijke keuze voor een gematigde
variant: de groei licht afremmen
en daarbij kiezen voor hervormin-

een didactische verbetering.’ Verder
wijst hij erop dat e-learning helpt
om het onderwijs af te stemmen
op snelle en langzame studenten.
Ook de studentenraad is positief
over het toekomstscenario dat de

gen die het onderwijs beter schaalbaar maken.
Als voornaamste vernieuwing
stelt de commissie voor om reguliere studenten meer e-learningmethodes te laten gebruiken. Dit
betekent bijvoorbeeld dat docenten minder hoorcolleges geven en
dat studenten de stof thuis opdoen
met ﬁlmpjes en opdrachten. Docenten besteden hun onderwijstijd
veel meer aan intensief contact. Zo
moet de universiteit haar unieke
karakter, met kleinschalig en intensief onderwijs, kunnen behouden. Tegelijkertijd moet ze proberen iets minder studenten te trekken. Bijvoorbeeld met een numerus ﬁxus en meer gerichte wervingsactiviteiten.

commissie heeft gekozen. ‘Al zitten
hier natuurlijk nog wel enkele haken
en ogen aan,’ zegt Simone Ritzer,
woordvoerder van de studentenraad.
De WUR-council komt later met
RR
een reactie op het rapport.

'(9,(572(.20676&(1$5,2é6
2QJHUHPGHJURHLRQGHUZLMV
RQYHUDQGHUG
ð,Q]LMQHUFLUFD
VWXGHQWHQIWHSHUVRQHHO
ZDDUYDQ!ZHWHQVFKDSSHU
ð:8ERXZWWZHHQLHXZHRQGHUZLMVJHERXZHQHQWZHHH[WUD
VSRUWKDOOHQ
ð(U]LMQFLUFDH[WUDNDPHUV
QRGLJ
2QJHUHPGHJURHLPHWRQGHU
ZLMVKHUYRUPLQJ
ð,Q]LMQHUFLUFD
VWXGHQWHQIWHSHUVRQHHO
ZDDUYDQZHWHQVFKDSSHU
ð:8ERXZWWZHHQLHXZHRQGHUZLMVJHERXZHQHQWZHHH[WUD
VSRUWKDOOHQ
ð(U]LMQFLUFDH[WUDNDPHUV
QRGLJ

HAKEN EN OGEN
Rector magniﬁcus Martin Kropff is
opgetogen over het rapport: ‘We
zijn heel blij dat er een gedetailleerd
groeiscenario is uitgewerkt waarbij
de kwaliteit van het onderwijs toch
voorop blijft staan.’ Kropff bestrijdt
dat de nadruk op e-learning een
verschraling betekent van het onderwijs: ‘In veel gevallen is dit juist

*URHLOLFKWDIUHPPHQPHWRQ
GHUZLMVKHUYRUPLQJ DDQEHYHOLQJ
ð,Q]LMQHUFLUFD
VWXGHQWHQIWHSHUVRQHHO
ZDDUYDQZHWHQVFKDSSHU
ð(UNRPWHHQNOHLQQLHXZRQGHUZLMVJHERXZSOXVJHKXXUGH
UXLPWHHHQQLHXZVSRUWKDOHQ
ð,Q:DJHQLQJHQ]LMQ WLMGHOLMN 
H[WUDVWXGHQWHQNDPHUV
QRGLJ
+DUGRSGHUHPWUDSSHQHQVWX
GHQWHQVHOHFWHUHQRSNZDOLWHLW
ð,Q]LMQHUFLUFD
VWXGHQWHQIWHSHUVRQHHO
ZDDUYDQZHWHQVFKDSSHU
ð*HHQQLHXZERXZEHKDOYHZDW
VSRUWIDFLOLWHLWHQ
ðH[WUDVWXGHQWHQNDPHUV
QRGLJ

678'(17(19(529(5(1=(7(/

Studenten Roel van Cauwenberghe
en Peter Veldman nemen komende vier jaar plaats in de gemeenteraad. Beiden wisten bij de verkiezingen een plek op het pluche te
veroveren. Roel van Cauwenberghe, student Bos- en natuurbeheer,
stond zevende op de lijst van
GroenLinks. Hij wist met 205 voorkeursstemmen naar plek twee
door te schuiven. Peter Veldman,
student Bedrijfs- en consumentenwetenschappen, behoudt zijn
plaats in de raad voor D66.
Deze verkiezingen stonden er
meer studenten dan ooit op de

FOTO’S: SVEN MENSCHEL

ð 7ZHHVWXGHQWHQJHNR]HQLQ
JHPHHQWHUDDG:DJHQLQJHQ
ð 6WHPKRNMH)RUXPSRSXODLU

5RHOYDQ&DXZHQEHUJKH

3HWHU9HOGPDQ

kieslijsten van verschillende partijen. In totaal dongen veertien studenten mee naar een plek in de ge-

meentelijke politiek, bij zeven verschillende partijen. Twee van hen
wisten uiteindelijk genoeg stem-

men binnen te harken om daadwerkelijk in de raad te komen.
De opkomst onder kiezers was
in Wageningen hoger dan landelijk. Bijna 62 procent van de inwoners heeft zijn of haar stem uitgebracht, dat is ruim 4 procent meer
dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Grote winnaar was
de Stadspartij met WUR-medewerker Rien Bor als lijsttrekker. PvdA
en VVD verloren een zetel, evenals
het CDA.
Voor het eerst kon er gestemd
worden in het Forum. Van die mogelijkheid werd dankbaar gebruik
gemaakt: maar liefst 1395 Wageningers brachten in het onderwijsgebouw hun stem uit. Dit waren
vooral studenten, zowel Nederlandse als internationale. /YG1
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De storm over het Wageningense
dankwoordenbeleid voor
proefschriften is geluwd. God
danken in het nawoord mag weer,
maar religieuze uitingen blijven
taboe. De vraag is wat het verschil
is tussen beide? Voor Rector

Magniﬁcus Martin Kropff is het
duidelijk. ‘Danken is danken, zoals
het woord het zegt.’ Een religieuze
uiting gaat volgens hem veel
verder. ‘Een religieuze uiting is
bijvoorbeeld dat je je wetenschappelijke resultaten toeschrijft
aan een hogere macht. Dat kan dus
niet. Een proefschrift is een
examenwerkstuk. De inhoud
daarvan mag niet onderwerp
worden van een statement.’

Maar waar precies de grens
wordt getrokken, wil of kan Kropff
niet zeggen. ‘Ik denk ook niet dat
mensen de grens op gaan zoeken.
Met het terugdraaien van het
verbod is ruimte gegeven aan de
wens van sommige promovendi
om uiting te geven aan hun
religieuze of politiek-ideologische
inspiratiebron. De toekomst moet
uitwijzen of dat werkt.’
Kropff erkent wel verbaasd te

zijn over de vele en soms felle
reacties op het verbod. ‘Heel apart.
Maar mensen reageren tegenwoordig toch snel emotioneel.’ De
verbazing geldt ook het late tijdstip. In september vorig jaar werd
de richtlijn onder de hoogleraren
verspreid. Daar zijn destijds
nauwelijks tot geen reacties op
gekomen. RK

NRUW
ǋǋ21'(5:,-6

0DVWHUPDJQHHW
:DJHQLQJVHPDVWHURSOHLGLQJHQ]LMQEXL
WHQJHZRRQLQWUHN]REOLMNWXLWFLMIHUV
YDQ'82'HYHUKRXGLQJWXVVHQKHWDDQ
WDODIJHVWXGHHUGHEDFKHORUVHQVWDUWHQGH
PDVWHUVODJYRULJMDDULQ1HGHUODQGJH
PLGGHOGRS'DWZLO]HJJHQGDWYRRU
HONHDIJHVWXGHHUGHEDFKHORUV
VWXGHQWHQPHWHHQPDVWHUEHJRQQHQ'H
YHUVFKLOOHQWXVVHQGHXQLYHUVLWHLWHQ]LMQ
HFKWHUJURRW7HUZLMOGHYHUKRXGLQJDDQ
GH8QLYHUVLWHLWYDQ8WUHFKWRQJHYHHU
LVEHJLQQHQLQ:DJHQLQJHQPHHUGDQ
WZHHNHHU]RYHHOVWXGHQWHQDDQHHQPDV
WHUGDQHUEDFKHORUVDIVWXGHHUGHQ YHU
KRXGLQJ 'HRRU]DDN]LWZDDUVFKLMQ
OLMNLQGHKRJHQRWHULQJYDQGH:DJHQ
LQJVHPDVWHURSOHLGLQJHQLQGHQDWLRQDOH
VWXGHQWHQHQTX¬WH%RYHQGLHQLVGHXQL
YHUVLWHLWHUJLQWUHNELMEXLWHQODQGVHVWX
GHQWHQ HOP

ǋǋ&$03866$)$5,

/HYHQGLJHFDPSXV
(HQRQVFKXOGLJRSURHSMHYRRUYHUEHWH
ULQJHQRSGHFDPSXVOHYHUGHKHWVRFLDO

PHGLDWHDPYDQ:DJHQLQJHQ8QLYHUVLWHLW
HHQZDVOLMVWDDQLGHHQRSRYHUKRHGH
FDPSXVOHYHQGLJHUNDQZRUGHQ'HZHQ
VHQYDULHHUGHQYDQèHHQ7ZLVWHUSDWURRQ
LQGHYORHUYRRURQWVSDQQLQJWXVVHQFRO
OHJHVéWRWèHHQSLDQRLQ7KH6SRWé'H
OHXNVWHHQPHHVWKDDOEDUHNUHJHQHHQ
SOHNLQHHQERHNMHGDWZRHQVGDJ
PDDUWWLMGHQVHHQèFDPSXVVDIDULéZHUG
DDQJHERGHQDDQRQGHUPHHU(OLNH:LMQ
KHLPHUFR¸UGLQDWRUEXLWHQUXLPWHYDQGH
FDPSXV=LMZDVDOYDVWHQWKRXVLDVWè'DW
MXOOLHPHWEHSHUNWHYRRU]LHQLQJHQDOKHHO
YHHONXQQHQGRHQPDDNWPHEOLM'H]H
LGHHQQHPHQZH]HNHUPHHLQGHSODQ
QHQé /YG1

ǋǋ21'(5=2(.

0LQGHUSXEOLFDWLHGUXN
0HHUDDQGDFKWYRRUGHVFKROLQJYDQSUR
PRYHQGLPLQGHUQDGUXNRSGHKRHYHHO
KHLGSXEOLFDWLHVXQLYHUVLWHLWHQHQRQ
GHU]RHNVLQVWHOOLQJHQJDDQKXQZHWHQ
VFKDSSHUVRSHHQDQGHUHPDQLHUEHRRU
GHOHQ9ULMGDJPDDUWNUHHJPLQLVWHU
%XVVHPDNHUKHWQLHXZHèVWDQGDDUGHYD
OXDWLHSURWRFROé 6(3 RYHUKDQGLJGZDDU
PHHXQLYHUVLWHLWHQHQRQGHU]RHNVLQVWLWX
WHQKXQRQGHU]RHNVJURHSHQYDQDI
JDDQEHRRUGHOHQ'HKRHYHHOKHLGSXEOL
FDWLHVZHHJWQRJZHOPHHLQKHWHLQGRRU
GHHOPDDULVLQGHQLHXZHDDQSDNJHHQ
]HOIVWDQGLJFULWHULXPPHHUè=RZRUGWJH
KRRUJHJHYHQDDQGHNULWLHNGDWGHSXEOL
FDWLHFXOWXXULQVRPPLJHYDNJHELHGHQLV
GRRUJHVFKRWHQéVFKULMIW%XVVHPDNHUWH
YUHGHQDDQGH7ZHHGH.DPHU2RNLV]H
YHUKHXJGGDWGHPDDWVFKDSSHOLMNHUHOH
YDQWLHYDQRQGHU]RHNPHHUDDQGDFKW]DO
NULMJHQ HOP

KEES9$19(/8:ǉǉ
*RGHQ0D[+DYHODDU
Wageningse studenten missen een stukje spiritualiteit in
hun opleiding. Ze vinden dat onder andere bij het studentenpastoraat. Toen ik studeerde, in de jaren negentig, had
ik daar ook last van. Ik liep in mijn studie tegen vragen
aan als: hoe weten de 32 cellen van het embryo dat cel 1
zich specialiseert naar een hersencel, cel 10 naar een
beenmergcel en waarom en hoe wordt cel 20 een oog?
Waar halen die cellen de informatie vandaan? Komt dat
van buiten het embryo of ligt het allemaal opgesloten in
het DNA?
Er was een bioloog die toentertijd beweerde dat ervaringen en ontwikkelingen van alle levende wezens opgeslagen liggen in een ‘ervarings-en vormingsveld’ dat zich om
de aarde bevindt. Een embryocel die met de vraag zit; ‘Wat
moet ik worden? ’ , haalt daar de info vandaan! Ik vond het
een interessante verklaring die mij spirituele rust gaf. Niet
alles is tenslotte wetenschappelijk te verklaren. Het leven
is een mix van harde wetenschappelijke feiten en zachte
spiritualiteit.
Verbaasd heb ik dan ook de discussie rond hond en god
gevolgd. Het College voor Promoties (CvP) stelde dat je in
je proefschrift wel je hond, maar niet je God mag bedanken voor zijn/haar inspiratie. Gelukkig, het CvP is terug
gekomen op haar besluit. Dit gedoe geeft mij wel aan dat
wetenschap net zo dogmatisch geworden is als de religie
waar het 300 jaar geleden uit ontstaan is.
Maar gelukkig, dan is er kofﬁe. Eindelijk laat de WUR zich
inspireren door Max Havelaar. Wel een beetje laat; terwijl
Nederland in 1988 begon met een verantwoord bakkie (het
startte in kerken!), sukkelt de WUR, na 26 jaar, ook over
deze duurzame streep. Wat mij betreft mag de wetenschap zich wel wat sneller laten inspireren. .HHVYDQ9HOXZ

27 maart 2014 — RESOURCE

5(6SQLHXZVLQGG



6 >> nieuws

0('(=(**(16&+$323=2(.
1$$59(51,(8:,1*
ð ,QVSLUDWLHPLGGDJRYHU
PHGH]HJJHQVFKDS
ð è+HIGHRQGHUQHPLQJVUDDGRSé

Hoe trekken we de vastgelopen
medezeggenschap bij Wageningen
UR los? Dat was de vraag tijdens de
OR-inspiratiemiddag op 24 maart
in Impulse. Het gaat namelijk niet
goed met de ondernemingsraden.
Die worden nu overwegend bezet
door grijze mannen van DLO.
Vrouwen, jongeren en universitaire mensen zijn schaars, wat de
vraag oproept of de OR wel iedereen vertegenwoordigt. Daarnaast
klagen directies dat ze maar zelden
een goed gesprek kunnen voeren
met de OR op strategisch niveau.
De medezeggenschap let vooral op
procedures, kennelijk uit gebrek
aan visie.

De medezeggenschap van Wageningen UR is echter niet de enige met deze problemen, vertelde
Mathi Bouts op de OR Inspiratiemiddag. Bouts, purser en voormalig voorzitter van de OR bij KLM,
wijst erop dat bij dertig tot zestig
procent van de ondernemingsraden in Nederland vergelijkbare issues spelen.
Daarmee is de zoektocht naar
nieuwe vormen van medezeggenschap begonnen. Vernieuwing
moet komen van buiten de ondernemingsraden zelf, vindt Marloes
Pomp. Zij is oprichter van Digital
Action en IedereenORlid, digitale
platforms die bedoeld zijn om de
medezeggenschap te vernieuwen.
In de toekomst is er geen ondernemingsraad meer, denkt Pomp,
maar een chief participation ofﬁcer.
Dat is iemand die het gesprek aangaat met de directie, daar kwesties

uithaalt, daarover communiceert
via blogs en apps en de kwesties op
digitale en transparante wijze voorlegt aan het personeel. Met deze
nieuwe aanpak verdwijnen de slepende conﬂicten tussen directie
en OR, denkt ze.
Haar verhaal inspireerde de
veertig aanwezigen, waaronder
ook leden van de student council.
Na een brainstorm nam een groepje met OR-leden zelfs haar voorstel
over om de OR op te heffen. Een
ander frivool voorstel was dat medewerkers zelf groepjes vormen
met gelijkgestemden om zich als
team aan te melden voor de ORverkiezing. Het interessante is: dit
kan allemaal, de OR mag zelf bepalen hoe ze haar werk doet. Nu afwachten of we hier tijdens de komende OR-verkiezingen (begin juAS
ni) iets van merken.

(118'(:(5(/'

0HWUXLPYLMIGXL]HQGYHUNRFKWHH[HPSODUHQLVKHW,QVHFWHQNRRNERHNYDQGH:DJHQLQJVHHQWRPRORJHQ$UQROGYDQ
+XLVHQ0DUFHO'LFNHHHQEHVFKHLGHQEHVWVHOOHULQ1HGHUODQG'DDURPZLOOHQ]LMRRNGHUHVWYDQGHZHUHOGYHURYHUHQ
PHWHHQ(QJHOVHYHUWDOLQJ0DDQGDJPDDUWRYHUKDQGLJGHQ]LMKHWHHUVWHH[HPSODDUDDQWRHNRPVWLJFROOHJH
YRRU]LWWHU/RXLVH)UHVFR%HKDOYHHHQRYHUKDQGLJLQJNRQKHWSXEOLHNRRNHYHQJULH]HOHQURQGRPHHQWHUUDULXPYRO
VSULQNKDQHQHQQDWXXUOLMNZHUGHUJHVPXOGYDQDOOHUOHLLQVHFWHQKDSMHV.ODDUJHPDDNWGRRU+HQNYDQ*XUSGRFHQWELM
GHYDNVFKRRO5LMQ,-VVHOHQYHUDQWZRRUGHOLMNYRRUGHFXOLQDLUHLQKRXGYDQKHWERHN'HJURWHYUDDJLVHFKWHURIGH
ZHUHOGQRJZHORYHUWXLJGPRHWZRUGHQ,QVHSWHPEHUSXEOLFHHUGHQGH:DJHQLQJHUVDOHHQUDSSRUWQDPHQVGHZHUHOG
YRHGVHORUJDQLVDWLH)$2+HWZHUGGLUHFWPLOMRHQHQNHUHQJHGRZQORDG'DWLVZHOHHQSDDUIHHVWHOLMNHLQVHFWHQKDSMHV
ZDDUG 55IRWR*X\$FNHUPDQV

+$5'(.1,3
:25'7.(,+$5'
ð $IVFKDŌQJKDUGKHLGVFODXVXOH
RQEHGRHOGQHYHQHŉHFW

Studenten die buiten hun schuld
om studievertraging hebben opgelopen, kunnen straks mogelijk niet
meer voortijdig aan hun master
beginnen. Dat is het onbedoelde
resultaat van de invoering van de
harde knip. Studentenorganisaties,
waaronder VeSte, maken zich daar
ernstig zorgen over. Studenten zouden hierdoor nog terughoudender
worden bij het accepteren van bestuursfuncties.
Oorzaak van de onrust is de afschafﬁng van de wet die de automatische doorstroom van bachelor
naar master garandeert. In die wet
was ook de zogenaamde hardheidsclausule vastgelegd. Dat is de handover-het-hart regel waarmee mastertoegang wordt verleend aan studenten die door ziekte, bestuursfuncties
of andere excuseerbare oorzaken
studievertraging hebben opgelopen.
Door de afschafﬁng van de wet is
ook die hardheidsclausule onbedoeld verdwenen.
‘Voor onze achterban van actieve
studenten is dit een vervelende ontwikkeling’ laat raadslid Simone Ritzer van Studentenraadspartij VeSte
weten. Het Interstedelijk Studenten
Overleg (ISO) heeft het probleem
volgens haar al aangekaart in Den
Haag. ‘Het lijkt erop dat het wegvallen van de hardheidsclausule niet de
bedoeling was, daarom wordt er nu
ﬂink gelobbyd. Ondanks positieve
reacties vanuit het ministerie is er
vooralsnog geen oplossing.’
Ook de universiteit zegt het betreurenswaardig te vinden als de
hardheidsclausule in zijn geheel verdwijnt. Onderwijsdirecteur Tiny van
Boekel: ‘Een onbedoeld en ongewenst neveneffect, met name voor
studenten die zich bestuurlijk inzetten. Het is echter de wetgever die de
studentbestuurders heeft geschrapt,
wij als universiteit kunnen daar niks
aan doen.’ Wel onderzoekt de universiteit of het mogelijk is om studenten te ondersteunen in een snelle doorstroming. /YG15*
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Wageningen UR ontvangt dit jaar 1
miljoen euro van het Chinese zuivelconcern Yili voor onderzoekssamenwerking op het gebied van
melkkwaliteit, voedselveiligheid
en mestverwerking. Dat is op 23
maart afgesproken tijdens het
staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Nederland.
Vooralsnog gaan Wageningen
UR en Yili samenwerken op vijf
thema’s. Drie daarvan gaan over de
melkkwaliteit. Yili wil melkpoeder
maken die bijna net zo gezond is
als borstvoeding. Daarbij gaat ze
samenwerken met Wageningse
voedingsonderzoekers van AFSG.

EEN HAND
VAN
XI JINPING

Met Wageningse dieronderzoekers wil Yili de milieuprestaties en
mestverwerking op de grootschalige boerenbedrijven in het noorden
van China verbeteren. En tot slot
gaat Yili met het onderzoekinstituut Rikilt samenwerken op het gebied van big data: het verzamelen
en combineren van gegevens om
de voedselveiligheid te verhogen.
Net als andere Chinese zuivelondernemers speelt het melamineschandaal Yili nog steeds parten.
Sinds vorige maand is het Europese R&D-centrum van Yili gevestigd in Radix. Dat bestaat nu nog
uit één persoon, een kwartiermaker. Het nieuwe onderzoekscontract voedt de verwachting dat het
centrum snel zal worden uitgebreid. AS
Zie ook pagina 20: Grote jongens op
de campus.

Hoe ging het?
‘Het was hartstikke leuk. Dit was echt de eerste
keer dat een Chinees staatshoofd in Nederland
was. Heel apart dat je daar dan onderdeel van
bent. Ik heb hem zelfs twee keer gezien. Zaterdagavond mocht ik bij het staatsbanket van Willem-Alexander en Maxima zijn. Daar ben ik, net
als de andere tweehonderd gasten, aan hem
voorgesteld en heb ik hem een hand gegeven.’
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Lekker gegeten?
‘Ja. De menukaart heb ik bewaard. Het hoofdgerecht was – heel toepasselijk – Argentijnse biefstuk.’
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Wat heb je in de Keukenhof verteld?
‘In de Keukenhof werd een presentatie van ruim
een half uur gegeven over de Nederlandse melkveehouderij en tuinbouw. Mijn praatje duurde
vijf minuten. Ik heb aan de hand van een fotowand iets laten zien van de technische innovaties die het mogelijk maken dat de Nederlandse
tuinbouw zo’n hoge productie haalt.’
Heeft Xi nog vragen gesteld?
‘Nee, dat vond ik wel jammer. Xi is zelf gepromoveerd landbouwkundige, dus inhoudelijk weetie er het nodige van af. Maar de tijd is ook kort.
Ik heb na aﬂoop nog wel een hand gehad van koning Willem-Alexander. Hij bedankte me voor
de presentatie. Dat was leuk.’ RK
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Het insecticide imidacloprid is
niet de oorzaak van de wintersterfte bij bijen. Dat blijkt uit een meerjarige proef van de Wageningse bijenonderzoeker Sjef van der Steen.
Gezonde volken blijken in een
veldproef weinig effect te ondervinden van chronische blootstelling aan een ﬂinke dosis imidacloprid. Van der Steen deed zijn
proeven in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.
Neonicotinoïden als imidacloprid liggen zwaar onder vuur.
Velen wijten het verdwijnen van de
bijen aan het overmatig gebruik
van deze insecticiden, die in ons
land onder meer als coating van
Science Café Wageningen

7R%HHRUQRWWR%HH
Sinds 2006 verschijnen verontrustende berichten over de mysterieuze sterfte van bijen, de zogenaamde ‘colony collapse disorder (CCD)’.
Aangezien bijen onze voedselgewassen en talloze andere plantensoorten bestuiven, is de bijenstand
een cruciale zaak. De belangrijkste
vraag is uiteraard: wat zijn de oorzaken van de bijensterfte en hoe
kunnen we dit aanpakken?
Daarover zullen de wetenschappers
Koos Biesmeijer en Tjeerd Blacquiere een uitleg geven. Biesmeijer,
hoogleraar in Amsterdam en wetenschappelijk directeur van Naturalis, is een internationaal erkende
expert op het gebied van ‘colony
collapse disorder (CCD)’. De Wageningse onderzoeker Blacquiere, bespreekt de laatste inzichten in de
oorzaken van de bijensterfte en
gaat in op mogelijke oplossingen.
Donderdag 27 maart, Café Loburg,
20.00 uur.

FOTO: GUY ACKERMANS
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sommige soorten maiszaad worden gebruikt. Diverse labproeven
tonen de schadelijke effecten van
neonicotinoïden aan. Maar hoe
bijenvolken in het veld reageren is
minder bekend. Van der Steen
nam de proef op de som.
RANTSOEN
De Wageningse bijendeskundige
gaf zestig relatief kleine (gemiddeld 5500 bijen) vrijvliegende volken suikerwater verontreinigd met
een dosis imidacloprid die twee
keer hoger is dan in nectar in het
veld. De blootstelling duurde
twaalf weken, van juni tot begin
september. ‘Een worst-case scenario’, zegt Van der Steen. ‘Koolzaad
bijvoorbeeld bloeit maar drie weken.’ Een even grote controlegroep
bijenvolken kreeg het suikerwater
zonder imidacloprid. De volken
werden vervolgens nauwkeurig in
hun ontwikkeling gevolgd tot na
de winter.
De proef was een vervolg op een
soortgelijk experiment dat een jaar
eerder plaatsvond. De resultaten
van beide studies zijn opvallend.
Van der Steen: ‘Hoewel er enig effect van imidacloprid is op het aantal bijen, de hoeveelheid bijen-

brood (stuifmeelvoorraad) en het
broed , was er geen effect op de
overwintering. Bijenvolken blijken
robuust genoeg om de effecten op
te vangen. De wintersterfte onder
de imidaclopridvolken was twaalf
procent, wat niet afwijkt van de
gangbare norm in Europa. Imidacloprid heeft ook geen effect op de
vitaliteit van de volken en de overgang van zomer- naar wintervolk.’
0,1'(5=:(50(1
Dat wil niet zeggen dat imidacloprid helemaal niks doet met bijen. De studie in 2012 liet zien dat
de blootgestelde bijen signiﬁcant
minder neiging vertoonden om te
zwermen. Dat is te zien aan de vorming van zwermcellen. In zo’n cel
wordt een nieuwe koningin gemaakt, zodat de oude koningin
met haar gevolg kan uitzwermen.
Hoe die mindere zwermneiging te
verklaren is, weet Van der Steen
niet. ‘Of imidacloprid de directe
oorzaak is of dat het een secundair
gevolg is van de blootstelling moet
verder worden uitgezocht.’
Niet alles is eenvoudig te verklaren. Zo stierven er in de zomer
meer volken in de controlegroep
dan in de imidaclopridgroep. Van

der Steen denkt dat dat ook te maken heeft met die sterkere drift om
te zwermen. Voor hem staat in ieder geval een ding vast: in deze opzet is imidacloprid niet de grote
boosdoener als het gaat om wintersterfte van bijen. ‘Maar dat wil
niet zeggen dat imidacloprid geen
effect heeft. Bij zwakke bijenvolken zou het juist dat zetje kunnen
zijn dat bijen niet meer kunnen
hebben.’ 5RHORI.OHLV

2QUXVW
Imidacloprid is een insecticide dat
de overdracht van zenuwprikkels
verstoort. Het tv-programma Zembla besteedde in 2011 een geruchtmakende uitzending aan de rol van
imidacloprid in de bijensterfte. De
uitzending leidde tot Kamervragen
en veel maatschappelijke onrust.
Toenmalig staatssecretaris Bleker
van LNV besloot daarop nieuw onderzoek uit te zetten. De studie van
de Wageningse bijenonderzoeker
Sjef van der Steen maakt daar deel
van uit. De Europese Unie heeft intussen de toepassing van neonicotinoïden (waaronder imidacloprid)
aan banden gelegd.
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Roofvogels zijn goed bruikbaar om de natuur de pols te nemen. Bijvoorbeeld als indicatoren van gehaltes aan verontreinigende stoffen in ons leefmilieu. Ecotoxicoloog Nico van den Brink (Toxicologie)
onderzocht samen met een internationaal
team van onderzoekers de mogelijkheden
voor een pan-europees monitoringsnetwerk.
‘Voor bepaalde verontreinigingen zijn
roofvogels en uilen ontzettend goede indicatoren’, legt Van den Brink uit. ‘Roofvogels zitten aan de top van de voedselpiramide. Verontreinigingen die zich in de
voedselketen ophopen, vind je het meeste
terug in roofvogels.’ In de veren of de eieren van vogels, maar ook in allerlei organen en weefsels. Die constatering is overigens niet nieuw. Al meer dan een halve
eeuw worden haviken, valken, gieren en
uilen gebruikt als ecomonitor. Van den
Brink en collega’s hebben voor het eerst
een overzicht gemaakt van wat er op dit
vlak in de loop der tijd allemaal aan studies en onderzoek is gedaan of nog steeds
gaande is in Europa.
Dat leverde een oogst op van 52 uiteenlopende studies uit 15 verschillende (voornamelijk West-Europese) landen. Slechts
één van die onderzoeken vond in ons land
plaats. Het gaat om een studie die Van den
Brink voor Alterra uitvoerde in 2000. ‘Een
studie naar de verontreiniging van uiterwaarden met PCB’s en zware metalen. Wij

gebruikten daar steenuilen voor. Die fourageren op wormen en dat zijn goede indicatoren voor dit soort verontreiniging. De
vervuiling in de uiterwaarden bleek signiﬁcant groter dan elders in het land.’ Het
bleef door gebrek aan geld bij dat ene onderzoek. Al zijn er volgens Van den Brink
wel plannen voor nieuw onderzoek. Dit
keer naar de aanwezigheid van rodenticiden, chemische middelen om ratten te bestrijden.
:,77(9/(..(1
Een Europabreed monitoringsnetwerk
hoort volgens Van den Brink zeker tot de
mogelijkheden. Maar dan moeten de bestaande onderzoeken wel beter op elkaar
worden afgestemd. De gehanteerde methodes bijvoorbeeld lopen sterk uiteen.
Sommige onderzoekers gebruiken veren
en eieren om verontreinigingen aan te tonen, anderen nemen monsters van dode
of levende vogels. Bovendien moeten de
witte vlekken op de kaart, zoals ons land
en Oost-Europa, worden ingevuld.
Dé modelvogel om mee te meten bestaat volgens Van den Brink overigens
niet. ‘Het hangt er van af welke stoffen je
wilt monitoren. Als je bijvoorbeeld naar
rodenticiden kijkt, moet je een soort hebben die op kleine zoogdieren foerageert of
aas eet. In de buurt van gebouwen kunnen
dat kerkuilen zijn of torenvalken. In andere gebieden de rode wouw. Maar die is in
ons land zeldzaam; er zijn maar enkele
broedparen van. Dus daar heb je niet zoveel aan als je een breed overzicht wilt
hebben. Daarnaast eten vogels niet overal
hetzelfde. Steenuilen eten hier wormen,
maar in Zuid-Europa meer kevers en insecten.’ 5.

9,6,(ǉǉ
è+HWZDWHUVWHOVHOLVIUDJLHOé
'H1HGHUODQGVHUHJHULQJ]LHWDIYDQVDPHQYRHJLQJYDQGH
ZDWHUVFKDSSHQPHWGHSURYLQFLHV9HUVWDQGLJYLQGWGH
:DJHQLQJVHK\GURORRJ+HQQ\YDQ/DQHQZDQWGHZDWHU
VFKDSSHQIXQFWLRQHUHQJRHG+HWLVQLHWORJLVFKRPZDWHU
VFKDSSHQHQSURYLQFLHVVDPHQWHYRHJHQYLQGW9DQ/DQHQ
è9RRUKHWZDWHUEHKHHUNXQMHKHWEHVWHGHQDWXXUOLMNH
JUHQ]HQYDQHHQVWURRPJHELHGYROJHQ'LHYDOOHQQLHW
VDPHQPHWGHSURYLQFLHJUHQ]HQé
Wat is eigenlijk de meerwaarde van waterschappen?
‘Er zit heel veel kennis over hoe je het water het beste
kunt beheren en verdelen. Met behulp van sluizen en
dergelijke stuur je het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Op landelijk niveau gebeurt dat door Rijkswaterstaat. Daar moeten de waterschappen op aansluiten,
zodat de gebruikers voldoende water ter beschikking
hebben. Door de jarenlange ervaring is die afstemming
heel goed. De waterschappen opereren in een netwerk
van landbouwers, natuurbeheerders en gemeenten die
allemaal hun wensen hebben. Ze zijn dus goed geïnformeerd. Er lopen dagelijks tientallen mensen in het veld
die sluisjes beheren en dergelijke – het ﬁne tunen van
het waterbeheer. Die aanpak is uniek in de wereld.’
Kun je de waterschappen niet opschalen, Nederland is
toch één grote delta?
‘De laatste twintig jaar zijn al veel waterschappen samengevoegd. Vroeger had je er misschien wel honderd.
Ze beheerden alleen het oppervlaktewater, met name
voor de landbouw. Ze zijn sindsdien gefuseerd in het kader van het integraal waterbeheer om hun bredere taak
te kunnen vervullen. Nu zijn er nog 23. Ik weet niet waar
de fusiegrens ligt. Ik zou heel goed nagaan waar de gebruikers van het water op zitten te wachten, want de dialoog met de gebruikers is een sterk punt van de waterschappen.’
Maar wat levert het dan op?
‘Het waterstelsel is een fragiel systeem, dat zie je nu bijvoorbeeld in Engeland met ernstige wateroverlast in de
zomer. Er wordt in Nederland nauwelijks geklaagd over
het water, omdat we zelden worden geconfronteerd met
een ernstig watertekort of wateroverschot. De beschikbaarheid van water is grotendeels maakbaar in Nederland en
dat is mede te danken aan de waterschappen.’ AS
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‘Being a researcher on an organization
where one used to be an employee has both
strengths and weaknesses’
Patrick Milabyo Kyamusugulwa, promoveerde op 11
maart in Wageningen
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Vijf jaar geleden werden bijna alle
mannelijke vleesvarkens in Nederland nog gecastreerd, terwijl we nu
vrijwel alleen nog vlees van ongecastreerde varkens op het bord
krijgen. Deze razendsnelle verbetering van het dierenwelzijn is niet te
danken aan overheidsmaatregelen, maar aan een verbond van dierenbescherming, boeren, slachterijen en supermarkten, stelt voormalig LEI-onderzoeker Gé Backus.
Wageningen UR speelde daarbij
een belangrijke rol.
Backus was de leider van een
onderzoeksteam dat vijf jaar geleden de opdracht kreeg om een alternatief te vinden voor het castreren zonder de vleeskwaliteit aan te
tasten. De mannelijke vleesvarkens, of beren, werden indertijd
namelijk preventief gecastreerd
omdat hun vlees anders een penetrante berengeur kon afgeven tijdens de verhitting in de pan. Hoewel het aantal dieren met ‘beren-

geur’ relatief klein is, was dat een
lastige opgave aangezien het onmogelijk is om de betreffende dieren vooraf te identiﬁceren.
Toch bleek twee jaar later dat er
al aanzienlijke successen waren
geboekt. Eind 2011 werd 43 procent van de beren niet meer gecastreerd, bleek uit een steekproef onder zeugenhouders. Inmiddels is
dat percentage nog verder gegroeid naar 75 procent. De 25 procent die nu nog gecastreerd wordt
is bestemd voor de Duitse markt.
Vlees dat voor de Nederlandse
markt wordt geproduceerd is zelfs
al bijna 100 procent castratievrij,
schat Backus. Dat moet ook, want
per 2015 accepteren de leden van
het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel geen vlees meer van gecastreerde varkens.
Dan heeft het project snel
resultaat gehad. Wat waren de
bepalende factoren?
‘Vijf jaar geleden was de urgentie groot, want er was grote druk
van maatschappelijke organisaties
om het welzijn te verbeteren. In
dat klimaat gingen de Dierenbescherming, boerenorganisaties,
slachterijen en retail om tafel en
stelden ze de Verklaring van

Noordwijk op, om het castreren uit
te bannen. De varkenssector heeft
ook, net als het landbouwministerie, geld vrijgemaakt voor het berengeurproject.’
Hoe droeg het project bij aan de
omslag?
‘We zorgden voor een constante
stroom onderzoeksresultaten binnen de stuurgroep. Aanvankelijk
ontmoetten we scepsis, zo van: je
kunt de vleeskwaliteit niet garanderen als je niet castreert. Dat was
een overtuiging op basis van ruim
dertig jaar castreren. Maar door
onze informatiestroom zag je de
opvattingen van de mensen gaandeweg veranderden: het kan misschien toch.’
Wat was het cruciale omslagpunt?
‘Dat de supermarkten het vlees
van beren accepteerden. De supers
wilden zekerheid dat de consumenten niet zouden worden afgeschrikt door vlees dat berengeur
kon veroorzaken en ze wilden een
betrouwbaar systeem dat de berengeur kon detecteren in het slachthuis. Toen we dat konden aantonen met consumentenonderzoekers, psychologen en tests om de
berengeur op te sporen, gingen ze
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om. Het consumentenvraagstuk is
bepalend, dat zien we ook internationaal. De Duitse supermarkten,
een belangrijk afzetkanaal voor onze varkenshouders, zijn nog niet zo
ver, omdat ze bang zijn voor incidenten en een afnemend consumentenvertrouwen. Duitsland accepteert dus nog vlees van gecastreerde varkens.’
Hoe wordt de berengeur nu
opgespoord?
‘De onaangename geur (met bijbehorende smaak) wordt vooral
veroorzaakt door twee stoffen, skatol en androstenon. Vier procent
van de beren heeft te hoge concentraties van deze stoffen. We hebben onderzocht of we deze stoffen
via veredeling kunnen uitbannen.
Dat lukt deels: in plaats van 4 procent stinkers komen we op minder
dan 2 procent. Om die op te sporen, dachten we aanvankelijk aan
een elektronische neus die skatol
en androstenon kan meten, maar
dat bleek te hoog gegrepen. De
menselijke neus werkt vooralsnog
het beste. Daarom staan er nu
geurmeesters aan de slachtlijn.
Die verhitten een stukje karkas
met een soldeerbout en ruiken.
Het vlees krijgt een berengeurscore van 0 tot en met 4. Vlees met een
hoge score wordt uit de verslijn gehaald. We zien dat de accuratesse
per neus verschilt.’
De markt vraagt om 75 procent
ongecastreerd vlees, de Nederlandse levensmiddelenhandel eist
100 procent. Wat nu?
‘De Nederlandse varkenssector
loopt voorop en is nu afhankelijk
van de internationale ontwikkelingen. In 2011 is op EU-niveau een
verklaring opgesteld om per 2018
te stoppen met castreren. De gevoelde urgentie verschilt van land
tot land. Vooral in Zuid-Europese
landen als Italië speelt het dierenwelzijn niet zo. In Duitsland zijn
de supermarkten aan zet, die kunnen voor een snelle omslag zorgen.’ $OEHUW6LNNHPD
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God is weer welkom in het dankwoord van Wageningse
proefschriften. Na veel ophef is het college van promoties overstag. Dat betekent niet meteen een einde aan
de discussie.
Want niet iedereen is blij met de zet van het college
van promoties, zo blijkt uit de reacties. ‘Weer wordt
er voor de fundamenteel religieuzen gebukt,’ schrijft
3HWHU. ‘Had religie maar hetzelfde respect voor wetenschap, als wetenschap voor religie, dan waren er heel
wat mensenlevens gespaard in het verleden.’ Zijn
handen jeuken om straks zijn eigen dankwoord te
gebruiken als een godlasterend pamﬂet, ware het niet
dat hij alleen ‘echte mensen’ wil bedanken en geen
verzonnen ﬁguren. Het felle betoog beweegt christen
0DUOLHV tot een uitgebreide reactie. Zij geeft toe dat
ze zich schaamt voor de historische wanddaden van
de kerk zoals de vervolging van Galilei. Maar ze kaatst
de bal ook terug. Tijdens discussies over religie wordt
er ook aan de atheïstische kant heel zwart-wit
gedacht: ‘Neem Richard Dawkins en Christopher Hitchens, die blinken nou bepaald niet uit in respect
voor godsdienstige overtuigingen.’ En het zijn juist
altijd zulke polariserende ﬁguren die in het middelpunt van de belangstelling staan. Het is daarom
niet gek dat gelovigen een verwrongen beeld hebben van atheïsten en vice versa. 0DUOLHV vindt het
hoog tijd voor meer nuance en begrip. Want wat,
zo schrijft ze, ‘is nou precies het probleem met
iemand die gewoon graag god wil danken?’

ɸ*ɹ((167(0
Vergeet niet te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, zo schreef Resourcecolumnist Jan-Willem Kortlever. Niet-stemmers
mogen de komende vier jaar ook geen commentaar leveren.

&$/,0$67(5
Wageningen Universiteit trekt relatief veel masterstudenten van buiten. ‘Wageningen is master-magneet’,
kopt Resource, ‘En ‘Utrecht niet.’
Moest dat nou echt, reageert NOHLQPDVWHU
WMH. Resource had Utrecht niet moeten noemen, want zo doe je voorkomen ‘dat er hier
in Wageningen kennelijk alleen maar Calimero’s rondlopen, die zichzelf groot willen
voordoen door anderen kleiner te laten
lijken.’ Hij heeft natuurlijk wel gezien,
zo schrijft hij, dat het bericht van een
persbureau komt. Maar de journalist
van dienst had zich moeten bedenken
welke indruk dit wekt. ‘De kop “Wageningen master-magneet”,’ denkt NOHLQPDV
WHUWMH, ‘was veel positiever geweest.’ Het
spijt ons voor het ongemak, maar ja, in
Wageningen hebben we nu eenmaal het
beste minderwaardigheidscomplex.
ILLUSTRATIE: ESTHER BROUWER

Het is een opmerking die -+ helemaal in het verkeerde keelgat schiet: ‘Dit is echt de allergrootst

mogelijk onzin die er maar bestaat.’ Niet-stemmen is
volgens hem buitengewoon logisch, door het gebrek
aan goede keuzes. In zijn optiek lopen er in de lokale
politiek veel luie know nothings rond. Zij bewegen
zich in politieke partijen die na het sluiten van hun
compromissen een ‘smakeloze eenheidsworst aan
“beleid” produceren’. Bovendien snapt hij wel dat
gemeenteraden niet genoeg goede, gemotiveerde
mensen trekken, aangezien de vergoedingen veel te
laag zijn.
En als er zoveel mis is met de politiek, schrijft -+, mag
je daar als niet-stemmer natuurlijk kritiek op hebben.
Hij laat zich niet monddood maken. Er wordt online
vrij koeltjes gereageerd op zijn verhitte betoog. ‘Als ik
zo vrij mag zijn een stemadvies te geven,’ schrijft
0DUOLHV: ‘Gewoon blanco...’ De Resource-columnist
heeft nog een andere suggestie voor zijn criticaster:
begin zelf een partij. Tot over vier jaar dan maar.
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Achtergelaten
Brillen, usb-sticks, telefoons, bankpasjes: studenten
laten onbedoeld nogal eens wat achter wanneer ze op
de campus zijn geweest. Alles wat niet wordt teruggevonden of door een ander meegebietst, belandt
uiteindelijk bij de gevonden voorwerpen. Maar hoe
gaat het dan verder? Resource nam een kijkje.
Bij de Bongerd blijft elke dag wel wat liggen, laat een medewerker zien. In een berghok staat een stellage met achtergelaten sportattributen als sticks en rackets, en een berg
waterﬂessen. Een pot Nutella staat er ook tussen. In een
hoek ligt een berg handdoeken en er staat een grote bak met
kleren.

Elke week weer worden er in de onderwijs- en sportgebouwen van Wageningen UR tientallen voorwerpen gevonden die door hun eigenaar per ongeluk zijn achtergelaten.
Er bestaat een instructie over hoe met de spullen wordt
omgegaan. Kleding, boeken en schrijfblokken worden na
drie maanden ‘opgeruimd’. Portemonnees en pasjes gaan in
de kluis en kunnen alleen met identiﬁcatie worden afgehaald. USB sticks en sleutels worden drie maanden bewaard
in een apart kratje en dan weggegooid.
DIE MIS JE TOCH?
Maar in de praktijk bepalen de gebouwenbeheerders veel
zelf. Bij de Bongerd komt de moeder van een van de mede-

RESOURCE — 27 augustus
2009
maart 2014

5(6SDFKWHUJURQGLQGG



achtergrond << 13

werkers de kleding bijvoorbeeld ophalen wanneer de bak
vol is. Ze wast alles en brengt het naar het goede doel.
In de onderwijsgebouwen is het minder duidelijk waar
de spullen uiteindelijk heen gaan. In het nieuwe Orion is tot
nu toe nog niks weggegooid, er ligt een oogst van bijna een
jaar: winterjassen, etuis, tientallen sleutels, sjaals en rekenmachines. Bij het secretariaat is er nog geen duidelijkheid
over waar het heen moet, want weggooien is eigenlijk zonde.
Maar binnenkort moet er toch iets gebeuren.
In Forum spannen usb-sticks de kroon, vertelt een medewerker. Bij de receptie komt er wekelijks een handjevol binnen. Honderden liggen er in bakjes verspreid over de gebouwen. Af en toe gaan de conciërges er eens goed voor zitten.

Kijken of ze de eigenaren kunnen achterhalen. Dat valt niet
mee, omdat er vaak heel veel documenten op de stick staan
in allerlei versies en met meerdere namen van studenten.
En als studenten gemaild worden, komen ze hun spullen
lang niet altijd ophalen. Of ze komen pas maanden later voor
het eerst langs. Vaak snapt de baliemedewerkster dat wel,
er zit behoorlijk wat ﬂutspul tussen. Maar soms gaat het om
een winterjas, een autosleutel of een rugzak. Ze schudt haar
hoofd in onbegrip. ‘Die mis je toch?’ Nicolette Meerstadt
Foto: spullen die zijn achtergelaten in Forum (‘O’), Orion
(‘S’) en de Bongerd (‘L’ en ‘T’). In de Leeuwenborch was de
oogst aan verloren spullen zeer beperkt.
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Mensenkennis voor he
Een beetje duurzamer leven wil iedereen wel. Wat minder voedsel
verspillen, wat zuiniger zijn met energie of afval beter scheiden.
Toch maken we in de praktijk vaak de verkeerde keuzes. Dat kan
een stuk beter. Een beetje meer mensenkennis kan wonderen doen,
zegt hoogleraar Economie van consumenten en huishoudens Gerrit
Antonides.
tekst: Roelof Kleis / foto: Guy Ackermans

M

ilieubeleid oude stijl levert vaak te weinig op.
Dat komt omdat de mens anders in elkaar
zit dan we tot voor kort dachten. Wij zijn
geen rationele wezens die weloverwogen en
doordacht beslissingen nemen. Een overheid die daar rekening mee houdt, bereikt veel meer.
Dat zegt Gerrit Antonides, mede-opsteller van het advies
Doen en laten, effectiever milieubeleid door mensenkennis
van de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (LFi).
Het stuk werd afgelopen week aangeboden aan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu. Resource
sprak met de hoogleraar.
U pleit dus voor meer aandacht voor de onderbuik?
‘Zo zou je het kunnen zeggen. Hét grote inzicht in de
psychologie van de afgelopen twintig jaar is dat wij op

BOODSCHAPPEN
Te veel voedsel wordt
verspild en weggegooid.
Dat moet minder. Wat leert
de gedragseconomie ons
op dit punt? Koop niet
alles in één keer, want dan
koop je vaak teveel. Naar
dat laatste heeft Gerrit
Antonides zelf onderzoek
gedaan. Hij noemt het de

diversiteitsneiging.
‘Mensen kiezen te veel
variatie als ze alle
aankopen in een keer
doen. Neem toetjes. Uit
angst voor eentonigheid
kopen ze veel verschillende
smaken, terwijl ze er maar
een of twee lekker vinden.
Als ze iedere dag inkopen

doen, kiezen ze veel meer
in lijn met hun eigen
voorkeur. De neiging naar
variatie leidt tot aankopen
die vervolgens worden
weggegooid.’ Een simpel
hulpmiddel is het maken
van een boodschappenlijstje.

twee verschillende manieren beslissingen nemen. Er is
een Systeem 1, dat intuïtief is en associatief werkt en dat
mensen als eerste toepassen bij het nemen van beslissingen. Dat is het defaultsysteem, de standaard. Pas als mensen denken dat dat niet de goede oplossing oplevert,
gebruiken ze Systeem 2, dat analytisch en rationeel is. Dit
is een heel belangrijk kader voor ons advies. Mensen denken niet altijd rationeel. Sterker nog, Systeem 1 is veel
belangrijker. Dat is de belangrijkste boodschap. Vanuit de
gedragseconomie bieden we vervolgens een hele kist met
gereedschap aan om tot een beter beleid te komen.’
Hebt u een voorbeeld?
‘Het beïnvloeden van de omgeving is zo’n gereedschap.
Door een kleine aanpassing in de omgeving te plegen,
gaan mensen eerder bepaald gewenst gedrag vertonen.
Denk bijvoorbeeld aan voetstapjes die naar een afvalbak
leiden. Ik zag laatst een plaatje van cartoons op een zebrapad. Die waren zo getekend dat een naderende automobilist denkt dat er poppetjes op het zebrapad lopen en automatisch voorzichtiger gaat rijden.’
Maar na één keer weet je toch dat het nep is?
‘Ja, maar vaak is Systeem 1 zo dwingend dat je moeite
hebt om de zaken op een andere manier te zien. Er zijn
experimenten gedaan waarbij mensen snoepjes konden
nemen uit een glazen pot waarop stond dat er cyanide in
zat. Ook al hadden mensen die snoepjes er zelf in gestopt
en wisten ze dat er geen cyanide in de pot zat, gaven ze
toch de voorkeur aan een andere pot met dezelfde snoepjes. Gewoon omdat ze denken: cyanide, dat is niet goed.
Dat is Systeem 1.’
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het milieu
Uitgangspunt van het advies is dat mensen op eigen
kracht niet altijd de juiste keuzes maken. De overheid
moet een handje helpen. Hoe ethisch is het om daarbij
onbewuste gedrag te beïnvloeden?
‘De heersende mening is dat de overheid gedragseconomische principes mag toepassen als het gelegitimeerd
is. Dus als democratisch is vastgelegd dat mensen dat willen. En je moet het niet doen als mensen zich gemanipuleerd voelen. Ik vind dat de overheid de modernste middelen en de nieuwste inzichten móet gebruiken om het
beleid te realiseren. Als dit effectiever is dan andere maatregelen, waarom zou je het dan niet doen?’
Maar waar gaat beïnvloeding over in manipulatie?
‘Een bekend voorbeeld is het vastleggen van defaults of
standaardopties. Neem orgaandonaties. De default in ons
land is dat je niet je organen afstaat, tenzij je expliciet
aangeeft dat je dat wel wilt. Er is nu een enorm tekort aan
orgaandonaties. Als je die default omkeert en je automa-

‘Als je als overheid niks doet,
doe je ook wat.
Je accepteert de status quo’
tisch je organen afstaat tenzij je dat niet wilt, leidt dat tot
veel meer donaties. Is dat manipuleren? Nu is er ook een
default, dus word je ook gemanipuleerd, als je het zo wilt
zeggen. Als je als overheid niks doet, doe je ook wat. Je
accepteert de status quo. Je moet je er bewust van zijn dat
dat ook een bepaalde invloed heeft.’
Een voorwaarde voor beïnvloeding is dat je transparant
moet zijn over wat je doet, waarom je het doet en wat het
beoogde effect is. Werkt ‘onbewuste’ beïnvloeding dan
nog wel?
‘Ik denk het wel. Zo onbewust is het ook niet. Je mag
best zeggen dat je dit soort beïnvloeding toepast. We
weten dat uitleg en rationalisaties weinig indruk maken.
Mensen kunnen zich heel moeilijk losmaken van een
bepaald frame of default. We weten dat mensen niet rationeel in elkaar zitten.’
Wat gaat er met dit advies gebeuren?
‘We gaan in ieder geval workshops geven voor beleidsmakers. Een belangrijk onderdeel van het advies is de ont-

wikkelde GedragsToets. Dat is een kaartspel, een hulpmiddel waarmee beleidsmakers een analyse kunnen
maken van het gedrag van mensen. De toets inspireert om
gedragskenmerken te vertalen naar effectief beleid. Er is
inmiddels – naar Engels voorbeeld – een Behavioural
Insights Team in wording bij het ministerie van I&M. Daar
zijn onder andere gedragswetenschappers met dit soort
dingen bezig. Het zou verder mooi zijn als de wetenschap
hier ook weer van proﬁteert. Wij adviseren om de effecten
van nieuw beleid vooraf op kleine schaal en op basis van
wetenschappelijke methoden te toetsen.
We weten nog niet goed wat de beste manier is om die
nieuwe inzichten toe te passen. Daar is onderzoek voor
nodig. De overheid heeft baat bij het uitzetten van dergelijk onderzoek waarin een combinatie te vinden is tussen
de toepassing van een maatregel en het ontwikkelen van
verdere inzichten.’

Gerrit Antonides: ‘Mensen
kiezen te veel variatie als ze
alle aankopen in een keer
doen.’
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MONSTEREN
Onderzoekster Monique Bremer liet op 25 maart aan
haar ‘buren’ zien hoe voedselmonsters binnenkomen
bij Rikilt, en hoe deze worden onderzocht op
allergenen. De veertien bezoekers mochten zelf een
beetje melkpoeder in een ﬂes wijn doen. Een monster
daarvan kreeg een code, en de deelnemers volgden dat
door verschillende lab- en opslagruimtes. Uiteindelijk
deden ze een allergenentest waarbij het toegevoegde
melkeiwit werd teruggevonden in het wijnmonster. De
rondleiding was een onderdeel van Buurten bij de
Buren, een jaarlijks evenement waarbij medewerkers
van Wageningen UR een kijkje kunnen nemen bij een
ander deel van de organisatie. NM, foto Guy Ackermans
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Zuinig op je cijfers
GEEN VASTE
REGELS
Een communicatiewetenschapper gebruikt heel
andere gegevens dan een
plantenonderzoeker. De
universiteit heeft daarom
geen gedetailleerde regels
voor de beheerplannen. Er
is slechts een door de
WUR-bibliotheek gemaakt
voorbeeldplan dat promovendi kunnen aanpassen
aan hun eigen situatie.
Wat er in ieder geval wel
in een goed plan staat, is
wie verantwoordelijk is en
wie eigenaar wordt van de
gegevens. Bovendien moeten onderzoekers bedenken hoe ze zorgen dat zij,
of hun opvolger, de data
over enkele jaren nog
steeds kunnen terugvinden en begrijpen. Bestanden moeten dus een duidelijke naam en datum
hebben, ze moeten logisch
zijn verdeeld over mappen
en computerprogramma’s
moeten de gebruikte
bestandsformaten over
tien jaar nog steeds kunnen lezen. En natuurlijk
staan al deze data tijdens
en na de promotie op een
harde schijf waar belangstellenden ze terug kunnen vinden.

Vanaf 1 april is elke promovendus verplicht om zorgvuldig met
onderzoeksdata om te gaan. Dat moet een nieuwe ‘aﬀaire Stapel’
helpen voorkomen, maar het is ook in het voordeel van de onderzoeker.
‘Verloren data zijn een verspilling van tijd, moeite en belastinggeld.’
tekst: Rob Ramaker / illustratie: Kito

E

en stapeltje dvd’s van ruim tien jaar oud met
daarop de hardeschijﬁnhoud van enkele oudonderzoekers. Dit kreeg Annemarie Patist van de
WUR-bibliotheek onlangs op haar bureau. Een
leerstoelgroep wilde graag de onderzoeksdata
van hun oud-medewerkers veilig stellen. Op de schijfjes
bleek het echter een chaos: data van verscheidene onderzoekers stonden door elkaar, net als oude en nieuwe versies. Veelal ontbraken toelichting, bron en betrouwbare
tijdsaanduiding. Een onoplosbare puzzel, concludeerde
Patist. De dvd’s, en daarmee jaren aan data, konden in de
prullenbak.
Als het goed is, behoren zulke anekdotes vanaf 1 april
tot het verleden. Elke nieuwe promovendus die in Wageningen begint, moet dan een databeheerplan hebben. Dit
dwingt de onderzoekers om na te denken over het zorgvuldig verzamelen, beheren en opslaan van hun data,
voordat ze überhaupt beginnen met het echte werk. Niet
alleen individuele onderzoekers moeten eraan geloven.
Ook alle leerstoelgroepen moeten begin april een databeheerplan presenteren. De nieuwe dataregels zullen daardoor het werk van elke Wageningse onderzoeker beïnvloeden.

MACHTELOOS
Nieuwe regels op het gebied van databeheer hingen al langer in de lucht, maar de recente fraudeschandalen rond
de wetenschappers Diederik Stapel en Dirk Smeester hebben plannen in een stroomversnelling gebracht. Vooral
bij Smeester speelden data een centrale rol. De Rotterdamse marketingprofessor ontkende altijd met klem dat
hij net als Stapel gegevens had verzonnen. Maar bewijzen
kon hij dat niet. Zijn papieren formulieren zou hij zijn

kwijtgeraakt bij een verhuizing, en de digitale databestanden waren volgens hemzelf verloren gegaan na een crash
van zijn harddisk, vlak voor het integriteitsonderzoek.
‘Ongeloofwaardig,’ concludeerde de onderzoekscommissie knarsetandend, maar stond verder machteloos.
Dat leidde tot een brede discussie over de omgang met
data. Strengere regels, zo redeneerde men, maken het
minder verleidelijk om te frauderen. En wanneer het toch
gebeurt, wordt dit eenvoudiger opgemerkt en bewezen.
Een onderzoekscommissie van de Koninklijke Nederlandse Academie der Wetenschappen (KNAW) adviseerde
universiteiten vervolgens om de gedragscode rond databeheer aan te passen. De nieuwe Wageningse regels zijn
daarvan het directe gevolg.
BUREAUCRATIE
Hugo Besemer, informatiespecialist bij de WUR-bibliotheek, heeft gemengde gevoelens bij het fraudeverhaal.
Enerzijds is het goed dat de fraudegevallen het dataprobleem op de agenda hebben gezet. Anderzijds moeten de
nieuwe regels volgens hem niet gezien worden als een
teken van wantrouwen, of als wetenschappertje pesten.
Een goed dataplan is volgens hem juist een kleine investering die zichzelf ruim terugbetaalt: ‘Je maakt het echt voor
jezelf.’ Wetenschappers met een goed plan werken volgens hem meer gestructureerd, en zij kunnen hun gegevens – jaren na het aanmaken – sneller terugvinden en
begrijpen. Verder vermoedt Besemer dat zorgvuldig
omspringen met gegevens promovendi zal helpen om
hun proefschrift sneller te schrijven. ‘Hun informatie is
soms zo rommelig dat ze hun onderzoek gewoon niet op
papier krijgen.’
Om de onderzoekers te helpen bij het maken van hun
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beheerplan, organiseert de bibliotheek sinds enkele jaren
cursussen datamanagement. De deelnemers van de eerste
edities blijken overwegend positief. ‘De cursus dwingt je
na te denken hoe je je data logisch en overzichtelijk kan
opslaan,’ zegt Lucie Vermeulen, promovendus bij Milieusysteemanalyse. Een andere promovendus die ‘enkele
tientallen terabytes’ verwacht te gaan verzamelen, realiseerde zich pas tijdens de cursus hoe uitdagend het is om
zoveel gegevens veilig te bewaren, vooral op de lange termijn. Aangezien hij al vroeg tegen dit probleem aanliep,
heeft hij nu veel tijd om na te denken over oplossingen.
Dit is precies het actieve denkwerk dat Besemer wil aanmoedigen: ‘Mensen zeggen vaak tijdens de cursus: “Hier
heb ik nog nooit over nagedacht”.’
AUTEURS ONVINDBAAR
En dat nadenken blijkt hard nodig. Een recent onderzoek
in Current Biology laat bijvoorbeeld zien dat wetenschappers geen goed idee hebben hoe ze hun ruwe gegevens veilig stellen voor de lange termijn. De paper bekeek voor 516
ecologieartikelen die tussen 1991 en 2011 werden gepubliceerd, of de data nu nog te vinden zijn. Voor de twee
voorafgaande jaren lukte dat nog wel, maar met elk jaar
dat ze verder teruggingen in de tijd daalde de kans op suc-

ces. Uiteindelijk bleek dat voor slechts 20 procent van de
artikelen uit het begin van de jaren negentig nog data te
vinden was. En over de hele linie lukte het slechts om met
40 procent van alle auteurs in contact te komen.
Het verdwijnen van deze data betekent een enorm verspilling van tijd, moeite en belastinggeld. Dataverlies is
echter vooral zonde voor de wetenschap. Gegevens kunnen namelijk een productief tweede leven leiden. Zo is het
voor de betrouwbaarheid belangrijk dat wetenschappers
de analyses van hun collega’s herhalen op zoek naar fouten. Verder verschijnen met het verstrijken van de tijd
nieuwe analysetechnieken. Deze zorgen dat uit dezelfde
gegevens, soms samengenomen met die van andere experimenten, scherpere of nieuwe conclusies zijn te destilleren. En tenslotte kan de wetenschap allerlei nieuwe vragen stellen aan oude data. Zo worden de weergegevens die
meteorologen al honderden jaren verzamelen tegenwoordig gebruikt om klimaatverandering te bestuderen. En
met stokoude data over jachtvangsten in Canada ontdekten ecologen hoe de populatiegrootte van prooi- en roofdieren elkaar beïnvloeden. Als data verstoft in boodschappentassen of ﬂoppy’s, wordt ze nooit een tweede leven
gegund, maar onder het nieuwe regime zal dat niet meer
gebeuren.

De wetenschap
kan allerlei
nieuwe vragen
stellen aan
oude data
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Grote jongens
op de campus
Met de komst van de Chinese zuivelgigant Yili is voor het eerst een
buitenlands bedrijf op de campus neergestreken. Dat past naadloos
in de plannen van Wageningen UR om met onderzoekspartners op
de campus de onderzoeksportefeuille te spekken. ‘We willen onze
kennis verwaarden.’
tekst: Albert Sikkema / foto: Bart de Gouw

O

pvallend: toen het Chinese zuivelbedrijf Yili,
afgelopen maand haar R&D-vestiging op de
campus opende, waren er tientallen Chinese
journalisten. Yili is een grote naam in eigen
land, en de Wageningse researchvestiging is
het eerste bruggenhoofd in Europa. De plannen van het
Chinese concern zijn dan ook ambitieus. Hoewel de vestiging begint met slechts enkele projectmanagers, moet ze
uitgroeien tot een Europees researchcentrum dat die
naam waardig is.
Maar de komst van Yili is ook voor Wageningen UR een
mijlpaal. Het is namelijk het eerste buitenlandse bedrijf
dat op de jonge Wageningse campus neerstrijkt om een
langdurige onderzoekssamenwerking aan te gaan. Die

FOOD VALLEY IN CIJFERS
Veruit de meeste bedrijven waarmee Wageningen
UR samenwerkt, zitten
niet op de campus. Die
zitten elders in Wageningen of, als we met een passer een kring van dertig
kilometer rond Wageningen trekken, in de Food
Valley regio. Die regio telt
meer dan vijftienhonderd
agro- en food-gerelateerde
bedrijven (exclusief
zzp’ers, detailhandel en
boerenbedrijf), stelt ontwikkelingsmaatschappij
Oost NV. De ontwikkelingsmaatschappij baseert zich

op een nulmeting die door
vier Wageningse studenten is uitgevoerd.
Oost NV was de afgelopen
negen jaar in de Food Valley regio betrokken bij
ruim tweehonderd investeringsaanvragen van agrofood bedrijven die zich
wilden vestigen, wilden
uitbreiden of een samenwerkingsproject wilden
afsluiten met universiteit,
DLO of andere lokale kennisbedrijven. De oogst tot
dusverre: ruim dertig
bedrijven hebben zich
nieuw gevestigd, ruim

twintig bedrijven zijn uitgebreid en ruim veertig
samenwerkingsprojecten
zijn gerealiseerd met
medewerking van Oost NV.
Deze investeringen leidden in de Food Valley
regio tot ruim zestienhonderd directe arbeidsplaatsen, stelt de ontwikkelingsmaatschappij. Van de
bedrijven die willen investeren in Food Valley, komt
37 procent uit Nederland,
26 procent uit Azië en 20
procent uit Noord- en
Zuid-Amerika.

stap past naadloos in de strategie van Wageningen UR.
Daarin is nadrukkelijk ruimte gemaakt voor internationaal opererende onderzoekspartners, wat ook zichtbaar is
in het ruim opgezette campusontwerp. Wageningen UR
werkt daarbij nauw samen met de Netherlands Foreign
Investment Agency van het ministerie van EZ en met ontwikkelingsmaatschappij Oost NV. Samen vormen ze het
‘acquisitie kernteam’ dat Yili naar Wageningen haalde.
ONDERZOEKSOPDRACHTEN
Waarom het samenwerken met R&D-bedrijven zo belangrijk is voor Wageningen UR weet Petra Caessens, die vanuit
Wageningen UR de komst van bedrijven naar de campus
begeleidt. ‘Het doel is om de onderzoeksamenwerking uit
te breiden. We willen onze kennis verwaarden en een deel
van ons geld verdienen met opdrachten van bedrijven. Door
onze klanten in huis te halen, hopen we de samenwerking
uit te breiden of in elk geval te bestendigen. Op die manier
willen we ook in de toekomst aantrekkelijk blijven voor
studenten, promovendi en onderzoekpartners.’
De ambitie bij de campusontwikkeling is dat er drie
grote internationale bedrijven worden aangetrokken, die
samen twee miljoen euro aan extra onderzoeksopdrachten bij Wageningen UR wegzetten, zegt Caessens. Een
goed gevulde ‘incubator’ met startende kennisintensieve
bedrijfjes moet nog eens een miljoen aan extra omzet
opleveren. ‘Daarom is de aansluiting van deze bedrijven
bij ons kennisdomein zo belangrijk’, licht ze toe.
Voor bedrijven is het ook interessant om naar Wageningen te komen. Niet alleen vanwege de Wageningse kennis, maar zeker ook naar de Wageningse kennisdragers.
Want de afgestudeerden vormen een perfecte brug tussen
kennisinstituut en bedrijf. Daarom is het voor bedrijven
interessant dat de universiteit zoveel buitenlandse studenten trekt, zegt Caessens. Zo zijn de Chinese afgestudeerden in Wageningen interessant voor zowel Yili als
FrieslandCampina, dat een onderzoekscentrum in China
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is gestart. Alle internationaal opererende bedrijven hebben baat bij afgestudeerden die in meerdere onderzoekculturen kunnen werken.
GROEIEN OF VERPIETEREN
In Food Valley staat Wageningen UR uiteraard niet alleen.
Kijken we ruimer dan de campus, dan bevinden zich op
dit moment al ruim twintig R&D-bedrijven in Wageningen
en omgeving, weet Bernold Kemperink van Oost NV. De
grootste en belangrijkste zijn Nederlandse bedrijven,
zoals FrieslandCampina, KeyGene, BLGG, Noldus en Nizo
Food Research (in Ede). Maar er is ook een kluwen van
start-ups, zowel van Wageningse onderzoekers als van
starters van buiten de regio. Samen met de grotere bedrijven, de universiteit en DLO vormen ze een ‘campus ecosysteem’, zegt Caessens. Ze wil een cluster van bedrijven
creëren zodat deze elkaar versterken, bijvoorbeeld met de
bouw van een incubator en bedrijfsverzamelgebouw waar
starters en delen van grotere bedrijven kennis en faciliteiten kunnen delen.
Die samenwerking en kruisbestuiving is de belangrijkste factor bij het aantrekken van nieuwe buitenlandse partijen. Dat lukt de ene keer beter dan de andere. In 2007
begonnen zowel de Amerikaanse enzymproducent Dyadic
als de Japanse sojasausfabrikant Kikkoman met een R&Dvestiging in Wageningen. Dyadic heeft inmiddels dertig
mensen in dienst en maakte begin dit jaar een uitbreiding
van de Wageningse vestiging bekend. Bij de vestiging van
Kikkoman daarentegen werkt nog maar één persoon. Het
oorspronkelijke idee, een eigen lab voor geur- en smaakonderzoek, is nooit uitgevoerd.
Andere bedrijven hielden het na een tijdje zelfs helemaal voor gezien. Zoals het Japanse foodbedrijf Nippon

Suisan, dat naar Wageningen kwam met vier medewerkers. ‘We konden de samenwerking van dit bedrijf met
mogelijke onderzoekpartners niet goed verankeren, mede
omdat de communicatie tussen het Japans sprekende
R&D-personeel en de Nederlandse partners moeizaam
verliep’, zegt Kemperink.
NIEUWE IMPULS
De komst van Yili zal ongetwijfeld een nieuwe impuls
geven aan de ontwikkeling van het R&D-landschap in
Wageningen en op de campus. Door alle media-aandacht
in China heeft Caessens alweer twee andere Chinese
bedrijven op bezoek gehad die zich oriënteren op samenwerking en vestiging op de campus. Daarnaast hebben
Wageningen UR, Oost NV en het ministerie van EZ lijsten
met namen van bedrijven die goed aansluiten bij de Wageningse onderzoeksthema’s en het cluster kunnen versterken. Op die lijsten staan ook andere Aziatische en Amerikaanse bedrijven. Caessens wil niet alleen agro- of
foodbedrijven aantrekken, maar hoopt bijvoorbeeld ook
op bedrijven die willen investeren in R&D op het gebied
van de biobased economy.
‘Zwaan kleef aan’ is daarbij een beproefde strategie –
de komst van het ene bedrijf trekt de belangstelling van de
andere. Dat komt omdat steeds meer bedrijven inzien dat
ze niet meer snel genoeg kunnen innoveren met hun
eigen R&D-centrum en dus moeten samenwerken met
andere partijen, zegt Kemperink. ‘Ze moeten snel nieuwe
producten ontwikkelen, de time to market is kort. Daarvoor moet je samenwerken in clusters en daar waar nodig
zelfs kennisbedrijfjes met nieuwe technologie inlijven.
Het gaat om de uitwisseling en dynamiek van mensen en
kennis.’

‘Het gaat om
de uitwisseling
en dynamiek
van mensen
en kennis’
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OOK EEN MOOC?
Wageningen stapt in de Massive Open Online Courses (MOOC’s), zo
kondigde rector Martin Kropﬀ onlangs aan. Afstandsonderwijs via internet
kan duizenden nieuwe studenten opleveren. Maar zijn dat eigenlijk wel
echte studenten? Wat vinden we in Wageningen van MOOC’s?
tekst: Rob Goossens

Elena Andreou
Student Biotechnologie uit Cyprus
‘Een leuk idee, hoewel ik niet zeker
weet het ook in mijn opleiding goed
toegepast kan worden. Bij ons doen
we veel experimenten en praktische
opdrachten, dat gaat natuurlijk lastig via internet. Maar bij andere vakken, sociale studies bijvoorbeeld, is het misschien gemakkelijker realiseerbaar. Je kunt ook aan combinaties denken: het ene semester kom je dan naar Wageningen, en
het andere kun je thuis werken.’

Philippe Puylaert
Analist en practicum begeleider bij
Laboratorium voor Microbiologie
‘Geen goed plan. Alle prognoses wijzen erop dat Wageningen University
de komende jaren opnieuw een formidabele groei van het studentenaantal te verwerken krijgt. We zullen
er alles aan moeten doen om dat op een kwalitatief verantwoorde manier op te vangen. Dus waarom juist nu een compleet nieuwe onderwijsconcept lanceren dat ook veel tijd en
inzet vergt? Het zou veel logischer zijn om zo’n project in
magere tijden op te pakken. Er is ook niet gezegd: “hier
heb je een zak geld om het uit te voeren”, dus waarschijnlijk wordt de onderwijsstaf gevraagd om het er even bij te
doen. Mogelijk denken onze bestuurders dat docenten
tijd over hebben, maar dan moet ik ze toch teleur stellen.
Daarnaast twijfel ik eraan of de Wageningse opleidingen
wel zo geschikt zijn om in MOOC-vorm aan te bieden. Het
praktische deel is gewoon heel groot. Kropff gaf aan dat

het afstandsonderwijs aangevuld zou kunnen worden met
zes weken praktijkonderwijs per jaar hier op de campus,
maar ik geloof niet dat dat voldoende is.’

Marco Malavasi
PhD Landschapsecologie
‘Eerlijk gezegd vind ik dat je als universiteit op z’n minst met MOOC’s
moet experimenteren. Natuurlijk is
een academie van oudsher een plek
om samen te komen, te discussiëren, ideeën te delen. Maar tijden veranderen: mensen ontmoeten en ideeën uitwisselen kan
tegenwoordig ook via Facebook. Wel denk ik dat je gebruik
moet maken van je beste docenten, wetenschappers met een
reputatie, anders zullen studenten snel afhaken. Het contact via internet is toch vluchtiger dan wanneer je fysiek
ergens bent.
Of ik vrienden in Italië zou aanraden om Wageningse cursussen via een MOOC te volgen? Als het ze aan tijd en geld
ontbreekt zou ik zeggen: moet je zeker doen. Maar als je
het je kunt veroorloven kun je beter naar Wageningen zelf
komen. Buitenlandervaring is altijd waardevol.’

André Boon
Secretaris examencommissie en
voormalig opleidingsmanager
‘Ik vind het zeker de moeite waard
om dit soort ontwikkelingen te onderzoeken. MOOC’s bieden volgens
mij vooral een goede mogelijkheid
om met andere universiteiten internationaal samen te werken. Zelf heb ik in Zuid-Afrika ge-
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Na de juichende verhalen van de afgelopen jaren over de MOOC’s, circuleren op internet inmiddels ook de nodige kritische reacties over het nieuwe onderwijsconcept.

werkt aan de University of South Africa. Daar werd toen al
stevig geëxperimenteerd met voorlopers van MOOC’s, wat
veelbelovende resultaten opleverde. Dat de opleidingen
van Wageningen te veel praktijkonderdelen zouden kennen, hoeft geen bezwaar te zijn volgens mij. Als je maar innovatief genoeg denkt. Waarom niet een laboratoriumfaciliteit huren in Hongkong voor Aziatische MOOC-studenten bijvoorbeeld? Die kun je dan bemensen met Wageningse docenten. Het is maar één van de vele mogelijkheden.’

Lukáš Tu° ma
Erasmusstudent uit Tsjechië
‘Academisch onderwijs gaat ook om
samenwerken, discussiëren. Daarvoor heb je toch de samenkomst in
een college nodig. Ik ben zelf nu een
maand in Wageningen en heb nu al kritischer leren denken. Dat is het waardevolle van ergens fysiek naartoe gaan. Dat wil niet zeggen
dat ik MOOC’s afwijs, ik denk dat ze als aanvulling heel

nuttig kunnen zijn. Vooral als het gaat om specialistische
onderwerpen die goed in je curriculum passen, kan het
handig zijn een vak te volgen zonder dat je daarvoor naar
een universiteit ver weg hoeft. Maar verder dan dat moet
het niet gaan, en van mij mag het aantal credits dat je ervoor krijgt ook lager liggen.’

Annika Rösch
Student Leisure & Environment, uit
Duitsland
‘MOOC’s kunnen handig zijn in je
studieschema, als je het druk hebt
met andere vakken bijvoorbeeld. Je
kun zo’n internetcollege dan in je eigen tijd volgen. Toch is het niet echt
wat voor mij. De verplichting om naar een college te gaan
geeft me de motivatie die ik nodig heb. Ik weet niet of ik bij
een internetcollege toch stiekem andere dingen zou gaan
doen. Dat speelt waarschijnlijk bij meer studenten, hoewel niet iedereen dat misschien toegeeft.’
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NIEUWE GEZICHTEN
Zaterdag 22 maart was het weer topdrukte op de Bachelor Open Dag.
Meer dan 1700 leerlingen togen naar Wageningen, 20 procent meer
dan vorig jar.
Leerlingen die zich voor een studie
aan een universiteit willen inschrijven moeten zich voor 1 mei
inschrijven zodat ze een zogenaamd matching programma kun-

nen doorlopen. Daarbij wordt onder meer de motivatie van kandidaat door de opleiding getoetst.
Verder zijn de studiekiezers verplicht om een matchingsactiviteit

bij te wonen, dat kan een Open
Dag of een Meeloopdag zijn.
Uiteindelijk geeft de opleiding een
advies aan de inschrijvers.
Voor de middelbare scholieren

die de open dag bezoeken blijkt de
aangescherpte toelatingsprocedure geen hot item. Een kleine rondgang brengt niet één bezoeker
naar boven die het als argument
geeft om vandaag naar Wageningen te komen. Ze zijn vooral benieuwd naar de BSc programma’s
van de universiteit en ook naar wat
Wageningen als stad heeft te bieden. Karst Oosterhuis

Lotte Bryon
Vijfde klas Koninklijk Atheneum, Ter Vuren (België)
‘Ik heb nog geen idee wat ik later wil doen. Ik kom net van de Leeuwenborch want ik was vooral benieuwd naar de studie Economie &
beleid. Ook heb ik een studiekeuzesessie bezocht, daar krijg je de
kans om met anderen te spreken die ook nog niet weten wat ze
willen. Ik ben hier vooral erg onder de indruk van de gebouwen, maar ook lijkt het me ﬁjn om in een kleine stad als Wageningen te wonen. Met matching ben eigenlijk helemaal niet
bezig, ik maak me meer zorgen om de studiebeurs. Ik zou
heel graag nog een tussenjaar willen doen, maar het zou
jammer zijn als ik daardoor een jaar studieﬁnanciering misloop.’

Jeroen Veeneman
V5 Christelijk Lyceum, Apeldoorn
‘Ik kom vooral voor studies die op het raakvlak zitten
van economie, milieu en biologie. Ik vind de informatie
hier heel duidelijk, je krijgt precies te weten welke vakken je straks krijgt. Ook wordt er verteld wat je later met
de studie kan, dat is voor mij ook het belangrijkste. Ik weet
wel wat ik leuk vind, maar het is ﬁjn om een idee te krijgen over
het soort banen dat je kan krijgen. Voor mij is deze open dag heel
nuttig, ik kom er nu wel achter wat bij me past en wat juist niet. Ik
snap dus wel dat ze een bezoek aan een open dag verplicht willen stellen.’
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Willem te Kronnie
V5 Marianum Scholengemeenschap, Groenlo
‘Bij mij valt de keuze op Technische Scheikunde of op Levensmiddelentechnologie, vandaar dat ik hier nu op de Open Dag
ben. Levensmiddelentechnologie staat iets dichterbij de
mensen want scheikunde gaat meer over de grote processen in de olie-industrie. Het is mooi meegenomen dat er nu
veel vraag is naar mensen met een technische opleiding,
maar ik vind vooral natuurkunde en scheikunde hartstikke
leuk. Op school is ons nog nauwelijks iets verteld over
matching, maar ik hoorde hier net van iemand dat je een
vragenlijst moet invullen van de studie waarvoor je je
inschrijft. Als je ziet hoeveel mensen nog van studie wisselen snap ik wel dat ze daar iets tegen willen doen.’

Isabel van den Berg
V6 Christelijk Lyceum, Apeldoorn
‘Mij lijkt Bos- en natuurbeheer een leuke studie, maar ik wil ook
nog kijken bij Internationaal land- en waterbeheer. Ik vind het wel
belangrijk dat er ook baankans is en dat je ook goed kunt verdienen. Ik heb me nog niet zo in matching verdiept, het levert eigenlijk vooral extra stress op. Het valt namelijk precies samen met de
voorbereiding van de examens, vroeger kon je na je examens nog
rustig even rondkijken naar de juiste studie.

Pierre Schoenmakers
V6 Vossius Gymnasium Amsterdam
‘Ik vind het heel leuk om alles even te zien vandaag. De
sfeer is heel anders dan ik gewend ben, want ik kom zelf
uit Amsterdam. De opzet in Wageningen is heel ruim en
iedereen lijkt elkaar te kennen hier. Ik ben hier in het bijzonder voor Biotechnologie en Moleculaire Levenswetenschappen. Een technische studie lijkt me het interessantst.
Of er banen zijn vind ik niet zo relevant, als ik de studie maar
leuk vind. Ik kan me altijd nog omscholen tot ICT’er, daar is
altijd werk. Voor mij is het geen probleem om voor een matchingsactiviteit naar te Wageningen moeten komen, maar als je helemaal
uit een uithoek hier naartoe moet komen lijkt me dat wel vervelend,
zeker omdat iedereen juist nu druk is met de PTA’s (schoolexamen).
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AANBIEDING
Bij drie onderbroeken een gratis
penisverzekering. Met die aanbieding maakt het Canadese merk
Undz reclame. Het bedrijf betaalt
tot 50.000 dollar uit als een klant
zijn complete penis verliest. De
kleine lettertjes. Undz betaalt niet
uit bij geslachtsverandering,

opzettelijk verwijderen van de
penis, oorlog, met explosieven
spelen, vliegactiviteiten, alcohol
of drugs. Of als je wordt aangevallen door een naaste. Eigenlijk betalen ze alleen uit bij een ongeluk.
En dat moet je dan wel overleven.

SNUFF
Een vrouwtjeskrokodil in Artis is
gestorven tijdens het paren. Het
gaat om de Onechte Gaviaal. Het
mannetje van deze soort duwt tijdens de paring het vrouwtje tegen
de grond om zijn superioriteit te
tonen. Het mannetje ging in dit
geval te ver. Het vrouwtje was
sinds oktober in Artis om voor
nageslacht te zorgen. Het zal niet
verbazen dat de gaviaal uiterst
zeldzaam is.

‘Ik heb aan de medaille geroken’
‘Een beetje dubbel’, zo kijkt
paralympisch skiester Anna
Jochemsen terug op haar
deelname aan de Paralympische
Spelen. De studente Voeding en
gezondheid wist op de bergen
van Sotsji geen medailles binnen
te slepen, maar ze heeft nog
nooit zo goed geskied.
Vol verwachting toog Anna naar
het Olympisch Dorp in Sotsji. Tegen Resource had ze gezegd dat ze
nog wel eens voor verrassingen
kon zorgen. ‘Van tevoren wist ik
dat als ik een goede dag had en een
portie geluk, dat ik een medaille
zou kunnen winnen’, blikt ze nu
terug. Een diskwaliﬁcatie bij de afdaling, een ski die uitklikte bij de
supercombinatie en een valpartij
bij de slalom maakte een einde
aan die droom. Anna: ‘Vooral bij
de slalom was de teleurstelling

heel groot, omdat ik er
echt heel dichtbij was.
Na de eerste run stond
ik tweede. Ik heb aan
een medaille geroken.’
Ze werd uiteindelijk zevende. ‘Ik heb gewoon
pech gehad, dat hoort
ook bij de sport. Daar
moet je mee dealen.’
Ondanks de teleurstellingen heeft ze
Selﬁe van Anna met Oranjesupporters.
volop genoten van het
hele sportcircus. ‘Ik
had verwacht dat ik veel meer geeerste Spelen voor de Bennekomse
spannen zou zijn, dat ik last zou
misschien iets te vroeg. ‘Ik ben het
hebben van zenuwen. Maar het
afgelopen jaar al zoveel beter gewas vooral ontzettend gaaf. De triworden. Hij zei dat wat ik heb laten
bunes zaten vaak helemaal vol en
zien gewoon goed was. Maar nu is
de Oranjesupporters pik je er zo
het zaak om te trainen, zodat ik
uit. Zeker bij de slalom werd er beminder afhankelijk ben van geluk.’
hoorlijk wat afgeschreeuwd. Dat
Anna kijkt al vooruit: volgend jaar
gaf wel een uniek gevoel.’
is het WK. ‘Dat wordt mijn revanVolgens haar coach kwamen de
che.’ LvdN

LIEGEN
Kinderen waartegen is gelogen,
zijn geneigd zelf ook sneller te liegen. Dat blijkt uit psychologisch
onderzoek van de Universiteit van
Californië. De onderzoekers weten
niet hoe dat komt. Raar. Lijkt toch
eerlijk gezegd duidelijk een gevalletje van jong geleerd oud gedaan,
goed voorbeeld doet goed volgen
en de appel valt niet ver van de
boom. Echt waar.

LUCHTJE
Mensen kunnen ongeveer 10.000
verschillende geuren onderscheiden, wordt algemeen aangenomen.
Fout! Volgens nieuw Amerikaans
onderzoek kunnen die 400 geurreceptoren in een gemiddelde neus
minstens duizend miljard (!) geuren van elkaar onderscheiden. Het
was alleen nooit proper onderzocht. Wij ruiken uitstekend.
Alleen niet altijd.

ONGESLAGEN Voor het eerst in tien jaar konden de heren
van Rugby Club Wageningen weer eens een kampioenschap vieren. Dit seizoen wonnen ze al hun wedstrijden,
waardoor ze volgend jaar uit mogen komen in de derde
klasse. Afgelopen zondag veegden de heren in een hard

duel Enschede RC ’69 met 54-5 van de mat. De club houdt
de komende weken introductietrainingen om nieuwe
leden te werven, om volgend jaar weer net zo hard te
NM, foto Sven Menschel
knallen.
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AFLEVERING 27 - MORTIERSTRAAT 14B<<
ILLUSTRATIES: KIM PETERSE

Wat voorafging: Bianca heeft Willem-Jan
gezoend om van een opdringerige jongen af te
komen. Willem-Jan heeft echter gevoelens voor
Bianca.

Bunga bunga
‘T

hat Geert Wilders guy, unbelievable!’
riep Filippo uit. Hij hing lusteloos zappend op de bank voor de tv en was blijven
hangen bij het nieuws, waar de PVV-voorman
een verkiezingspraatje hield.
Willem-Jan keek verstoord op uit zijn Donald
Duck. ‘Wow Filippo, I didn’t know you could
understand Dutch’, zei hij lauwtjes.
‘I don’t,’ antwoordde Filippo terwijl hij rechtop ging zitten, duidelijk verlegen om een
praatje. ‘Why do people believe him, he is ridiculous!’
Willem-Jan zuchtte. ‘Why do people believe Berlusconi, he
is ridiculous!’
‘Yes, he is,’ lachte Filippo. ‘But he throws the best parties.’
Hij begon met zijn heupen quasi-sensueel te schuiven op de
bank, zijn handen een onzichtbaar vrouwenlichaam omvattend, ondertussen ‘bunga bunga’ grommend.
Willem-Jan schoot ook in de lach.
‘Did you know,’ begon Filippo, al heupwiegend, ‘that Bianca
has asked me to go to a party with her at KSV? I think she
wants to bunga bunga with me.’ Hij knipoogde veelzeggend.
Abrupt hield Willem-Jan zijn mond. Hij voelde het bloed
naar zijn wangen stijgen.
‘W-why would you think that?’
‘She said she’d be wearing a bikini. What girl would do that
if she wasn’t interested?’
Filippo leek Willem-Jans benauwde gezicht niet op te merken en heupwiegde rustig door, alsof hij in gedachten al

alleen met Bianca op de dansvloer stond. Of erger nog, alsof
ze al samen in zijn bed lagen, bezweet, rozig van de drank,
opgewonden van het tegen elkaar aanschuren de hele
avond. Willem-Jans fantasie ging met hem op de loop. Wat
moest Bianca met die spaghettivreter, ze had hém toch
gezoend laatst? Dat betekende toch ook iets, ook al had ze
sindsdien amper met hem gesproken? What the fuck dacht
ze wel niet, dat ze… dat ze… Hij voelde een onredelijke
boosheid opkomen.
‘What girl would do that?’ herhaalde Willem-Jan Filippo’s
woorden. Er zat een boosheid in zijn stem die de Italiaan
verbaasd deed opkijken. ‘A slut would do that. Bianca is a
slut. She has chlamydia you know.’
Filippo keek hem geschrokken aan.
‘Dude…’ stamelde hij.
Willem-Jan zag dat Filippo niet naar hem keek, maar achter
hem. Hij draaide zich om en zag Bianca in de deuropening
staan, een ijzige blik in haar ogen.

Resource volgt de belevenissen in de Mortierstraat 14B

Studentenpartij wil groen en internationaal zijn
Bij de komende studentenraadsverkiezingen doet er mogelijk
een nieuwe partij mee. Drie
‘Independent Members’ in de
huidige raad proberen kandidaten te vinden voor een groene,
internationale partij.
In hun jaar als onafhankelijk studentenraadslid merkten Yu Huang, Wanjun Zhao en Yang Jiang
dat Wageningen zich weliswaar
proﬁleert als internationale universiteit, maar dat de focus in het
beleid nog sterk op Nederlandse

studenten ligt. Yu: ‘Internationale
studenten kennen de weg binnen
de universiteit niet. Ze weten niet
hoe het Nederlandse systeem
werkt, bijvoorbeeld als het gaat om
huisartsbezoek. De universiteit
heeft de input van internationale
studenten nodig.’ Wat de nieuwe
partij precies voor ogen heeft kan
Yu nog niet vertellen. ‘We zijn bezig met iets, maar er moet eerst
een uitgewerkt voorstel liggen.’
Een andere belangrijke pijler
van de nieuwe partij is duurzaamheid. Zo moet de universiteit meer

investeren in schone energie en
moet afvalscheiding beter geregeld
worden. Om ideeën uit te wisselen
is contact gelegd met het Wageningen Environmental Platform (WEP),
dat vorig jaar een duurzame partij
probeerde op te richten. Uiteindelijk werden er toen maar twee geïnteresseerden gevonden: Wanjun
Zhao en Yang Jiang. Te weinig voor
een partij, maar als Independent
Member hebben zij zich in de studentenraad geconcentreerd op
duurzaamheid. Samen met Yu wagen zij dit jaar een nieuwe poging.

Inmiddels heeft het drietal drie
studenten gevonden die namens
de nieuwe partij in de raad zouden
willen zitten. Maar er moeten er
nog minstens twee bij, vindt Yu.
‘De drie studenten zijn allen Chinees. We willen graag meerdere
nationaliteiten en ook Nederlandse studenten zijn meer dan welkom. Zo worden alle meningen
goed vertegenwoordigd.’ LvdN
Interesse? Mail Wanjun: wanjun.
zhao@wur.nl. De deadline voor aanmelding is 11 april.
27 maart 2014 — RESOURCE
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>> FEESTEN
De beste feesten volgens Wageningen
Uitgaans Promotie. Voor alle feesten,
check www.wageningenup.nl.

UNITAS - DON’T TELL MUM
Donderdag 27 maart van 23.00 tot 04.00 uur
Het meest kinky feest van het jaar staat weer
voor de deur. Het heetste homofeest van Wageningen is terug van weggeweest. Dit keer met
stout politie-thema. Iedereen is welkom, dus

werp je preutsheid af , trek je latex uit de kast
en boogie richting de Junushoff.
Maar mondje dicht, laat je moeder het niet horen.
CERES - RFS: TOCHTIGHEIDSDETECTIEFEEST
Donderdag 3 april van 22.00 tot 04.00 uur
Het lustrum van de Rundvee Fokkerij Studieclub wordt afgesloten met een feestje, het Tochtigheidsdetectiefeest. Een tochtige koe is klaar
om geïnsemineerd te worden. Maar hoe detecteer je dat? Hoe meer stappen de koe zet hoe
tochtiger ze is.
Om in die stijl te blijven krijgen op dit feest alle
dames een stappenteller. De feestgangster die
het aan het eind van de avond het meest tochtig
blijkt, krijgt een prijs. De organisatie wil nog
niet zeggen wat voor prijs precies. Als je dat

echt wil weten, zul je ﬂink met de voetjes van de
vloer moeten.
MINICULTURE – HOUSELESS
Vrijdag 4 april van 03.00 tot 03.00 uur
Na een paar maanden stilte is Mini Culture
weer terug met een feest. Op een nog onbekende plek in het centrum van Wageningen strijkt
het rode Volkswagenbusje neer met vette beats.
Techno en Deephouse staan op het programma. De plek is nog nooit gebruikt voor een
feestje, en tot voor kort stonden er nog muren.
Dat belooft wat. De organisatie belooft een beter soundsystem, dus schroom niet. Neem je eigen drank mee, en ga lekker los.

Deze rubriek wordt verzorgd door het
WageningenUP-team

>> HET ECHTE WERK

ONDERZOEK IN DE
SLOPPENWIJK
Wie? Eva van Iwaarden, masterstudente Development and
Rural Innovation
Wat? Afstudeeronderzoek in de sloppenwijk Kibera
Waar? Nairobi, Kenia
‘Kibera voldoet precies aan het beeld dat van sloppenwijken
bestaat. Veel afval, open riolen. Als het regende werd het zo
modderig dat je nauwelijks kon lopen. Drie maanden lang heb
ik in een huis aan de rand van deze sloppenwijk gewoond. Ik
had contact gelegd met een Keniaanse vrouw die al eerder buitenlanders in huis had gehad. Ze woonde met haar gezin veilig
achter een gate en daar kon ik zonder problemen blijven. Het
was een gezellig gezin, daar had ik veel mazzel mee. Soms vergde het
ook wat aanpassing. Ze hadden een douche, maar die deed het anderhalve maand niet. Toen heb ik me met een teiltje water moeten redden.
Het is een onzeker bestaan in een sloppenwijk als Kibera. Mensen proberen rond te komen door klusjes op te knappen, of wat zij noemen
“hustling for money”. Vrouwen wassen bijvoorbeeld de kleren van
anderen die het net wat beter hebben. Voor mijn onderzoek heb ik
interviews gehouden met vrouwen in Kibera. Over hun leven daar, en
over hoe ze dat stukje bij beetje kunnen verbeteren. Het bleek dat ze
onderwijs voor hun kinderen meestal het belangrijkste vinden, maar
meestal is er geen geld om de kinderen naar school te sturen. Soms
vond ik mijn positie wel lastig. Na een interview kon ik weer terug naar

het huis, maar zij hadden geen veilige en comfortable plek om zich
terug te trekken.
’s Avonds de deur uit gaan was eigenlijk geen optie. Af en toe ging ik
wat drinken bij een bar vlakbij, maar door de stad lopen was te onveilig.
Toch heb ik me altijd op mijn gemak gevoeld in Kibera. Zo zijn de mensen daar heel erg sociaal. Als je een bekende tegenkomt kom je zeker
niet weg met alleen “hoi”. Mensen nemen altijd de tijd voor een praatje. Een aantal keren heb ik Premier League-wedstrijden gekeken in een
hok dat was volgestouwd met mannen op bierbanken – Kenianen zijn
gek op Engels voetbal. Voor dertig shilling kon ik daar twee wedstrijden
tegelijkertijd op de twee verschillende schermen zien.’ JB
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MEANWHILE IN... <<
Ondertussen in.. Maleisië
In het nieuws: Een Boeing 777 van Malaysia Airlines is vermist
geraakt. Na zeventien dagen is het wrak nog niet gevonden, en de
oorzaak van de ramp onbekend. Wel staat vast dat het vliegtuig in
de Indische Oceaan is gestort en dat 239 inzittenden zijn overleden.
Commentaar door Sabrina Zaini, eerstejaars master Biotechnology uit
Maleisië.
‘Twee van stewardessen van de vlucht hebben op dezelfde school
gezeten als ik. Daar kwam ik achter door een Facebookgroep van
mijn dorp. Ik kende hen niet persoonlijk, maar daardoor komt het
wel dichterbij. Het is behoorlijk bizar, ik had het ook kunnen zijn.
Het is ook zo’n onverwacht ongeluk. Of wat het ook maar is. Er is
nog heel veel onduidelijk.
Familieleden van Chinese inzittenden gaan behoorlijk tekeer tijdens
persconferenties. Ze zijn boos dat ze tegenstrijdige informatie
hebben gekregen van de Maleisische overheid. Maar ik vind het
onterecht. Het was een vlucht samen met een Chinese maatschappij. Malaysia Airlines vangt hen op en betaalt alles: vluchten uit
China, verblijf, eten en er is iemand om hen bij te staan.
Maleisiërs zouden nooit op zo’n agressieve manier met hun verdriet
omgaan. Zo wil je toch niet op tv verschijnen? Het is beter om te
wachten op de uitkomst van het onderzoek. Je kunt druk zetten en
boos zijn, maar pas als alles duidelijk is kom je in actie. Maleisiërs
zijn veel geduldiger. Als er dingen inderdaad niet goed zijn gegaan,
gaan ze echt los. Ik verwacht in dit geval kritiek omdat de overheid
slecht is in contacten met de media. Er komen steeds verschillende
functionarissen op tv die elkaar tegenspreken, soms zelfs in
dezelfde persconferentie. Volgens mij hebben ze geen prmedewerkers, ze zeggen zulke stomme dingen. Net of ze met hun
vrienden staan te praten. Maar als je luistert naar wat ze zeggen,
dan kun je wel zien waar het onderzoek zich bevindt en hoe het zich
ontwikkelt. De boodschap is eerlijk, ik vertrouw onze politici
volledig in deze zaak. Maar ze zijn wel erg onhandig.
Ik vind het heel jammer dat Maleisië hierdoor slecht in het nieuws
komt. Maar hoewel de regering verre van perfect is, heb ik toch het
vertrouwen dat we op de goede weg zijn. Er is sprake geweest van oneerlijkheid bij de verkiezingen van deze regering. Toch weet ik zeker
dat ze alles doen wat ze kunnen in deze zaak. En ik vertrouw erop
dat we op de goede weg zijn, er komen nog betere politici aan.’ NM

Marieke Douma
Wij zijn diep geschokt door het
plotselinge verlies van onze
vriendin en collega Marieke
Douma (1983 – 2014).
Wij kennen Marieke als een
persoon die haar medestudenten
en collega’s inspireerde. Ze was
creatief en stak al haar energie in
zaken die haar inspireerden, in
Nederland en daarbuiten.
Marieke werkte op freelance basis
aan de Wageningen Universiteit,
en droeg met haar enthousiasme
bij aan verschillende vakken,
workshops en projecten van de
Knowledge, Technology and
Innovation groep en de
Environmental Policy groep.
In 2011 rondde Marieke haar
Master Development and Rural
Innovation af. Tijdens haar studie
werkte ze met Rooibos boeren in
Zuid-Afrika en stapte ze in de
kleine boten van tonijnvissers in
Indonesië. De ‘uni’ was een
omgeving waar Marieke mensen
vond om nieuwe wegen mee te
bewandelen, en om kansen en
twijfels over haar professionele
toekomst te verkennen. Het was
ook een van de vele plaatsen waar
ze vreugde, zorg en interesse gaf
aan anderen.
Haar collega’s, medestudenten en
vrienden van over de hele wereld,
in het bijzonder de MAKS/MDR 24
groep, herinneren haar als een
warm persoon om dromen,
vragen, verhalen en plannen mee
te delen.
We zullen haar sprankelende
aanwezigheid in ons leven missen.
Onze gedachten zijn met Marieke,
haar familie en vrienden.
Sietze Vellema, Harro Maat,
Dominic Glover, Simon Bush,
Cees Leeuwis

in memoriam

Ernst-Jan Scholte
Op 16 maart bereikte ons het
droevige bericht dat Ernst-Jan
Scholte die dag was overleden.
Ernst-Jan studeerde Biologie in
Wageningen en promoveerde in
2004 aan Wageningen University
op een proefschrift over
biologische bestrijding van
malariamuggen. Zijn onderzoek
levert een belangrijke bijdrage aan
het vinden van een oplossing voor
malaria.
Sinds 2006 was Ernst-Jan
werkzaam bij de Plantenziektenkundige Dienst in Wageningen
waar hij het Centrum Monitoring
Vectoren (inter)nationaal vorm gaf.
Ernst-Jan was creatief, opgeruimd,
enthousiast en had veel gevoel
voor humor. Hij had een brede kijk
op de wereld en had tegelijkertijd
oog voor detail.
Ernst-Jan had het leven lief. Hij
genoot van het leven en de mensen
die zijn pad kruisten. Ruim een
jaar geleden werd duidelijk dat hij
ernstig ziek was. Ondanks de slag
die dat bericht toebracht bleef hij
optimistisch over herstel. Zijn
berichten naar de mensen om hem
heen over de aanpak van de ziekte
en hoe hij daarin stond waren
openhartig en ontroerend.
Uiteindelijk heeft hij vlak na zijn
40e verjaardag de strijd moeten
staken.
Wij herinneren hem als een
betrokken en levenslustig collega.
Zijn vrouw, kinderen en (schoon)
ouders wensen we veel sterkte om
dit verlies te dragen.
Namens de medewerkers van de
leerstoelgroep Entomologie,
Marcel Dicke
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gevraagd/aangeboden
Aangeboden en gevraagde goederen en (vrijwilligers)werk voor studenten en medewerkers. Lever
maximaal 75 woorden aan op donderdag voor verschijning via
resource@wur.nl, met als onderwerp ‘Gevraagd/Aangeboden’
Deelnemers gezocht!
In de SVT studie beoordeelt een
getraind panel zo’n 1000 verschillende producten op o.a. smaak,
vetsensatie en textuur. Het onderzoek duurt 3 jaar (t/m december
2016). Voor dit panel zoeken wij
vrijwilligers uit de omgeving van
Wageningen tussen de 18 en 55
jaar, die gedurende de hele studie
beschikbaar zijn. Voor deelname
krijgt u een ﬁnanciële vergoeding.
VOOR MEER INFORMATIE EN AANMELDING: VOEDINGSONDERZOEK.WUR.NL/SVT, SVT@WUR.NL

agenda
Sunday 30 March 15.00

BAL FOLK IN DE WILDE WERELD
Dancing on traditional French and
Dutch folk music played live by

Madlot, Chardon, and others. With
explanation of the dances.
INFO: WWW.BALFOLKWAGENINGEN.NL

Thursday 3 april, 20.00

THEATRE SPORTS
Liever Veul Bloemen Theatresports
will bring a completely improvised
show in Impulse. The scenes (in
English) will be made up at the
spot. And this will be done by using
suggestions from the audience.
TICKETS: RESERVEREN@LIEVERVEULBLOEMEN.NL
€7,50 – ONLY BE PAID IN CASH. STUDENTS €4,-

Sunday 6 April 15.30

CONCERT ALBERT CASTIGLIA
Bluesclub XXL brings The Albert
Castiglia Band (USA) on its European tour to cafe XL, Wageningen.
INFO: WWW.BLUESCLUB-XXL.COM

Thursday 13 April 19.30

FAIR TRADE DISCUSSION
Is Fairtrade really that fair? And
for whom? Kasper Meulesteen (Fair
Trade Management student), Fenny
van Eshuis (Max Havelaar), Bijnse
Dankert (journalist) will give their
opinion. Jan Hoekstra will lead the
discussion afterwards. In Forum.

Forum Irregular Opening Hours
in April and May 2014
The Building

The Library

Student Desk

WURshop

Restaurant

Grand Café

Wageningen
in'to Languages

April
April
April
April

8 am - 11 pm
10 am - 6 pm
Closed
10 am - 6 pm

8.30 am- 5.30 pm
10 am - 6 pm
Closed
10 am - 6 pm

Closed
Closed
Closed
Closed

Closed
Closed
Closed
Closed

Closed
Closed
Closed
Closed

Closed
Closed
Closed
Closed

Closed
Closed
Closed
Closed
Closed

2014
Good Friday
Saturday
Easter Sunday
Easter Monday

18
19
20
21

Saturday
Kings Day
Sunday

26 April

10 am - 6 pm

10 am - 6 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

27 April

10 am - 6 pm

10 am - 6 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

Monday

28 April

8 am - 11 pm

8 am - 11 pm

12 pm - 2 pm

9 am - 4.30 pm

Closed
am - 2 pm
pm - 7 pm
am - 2 pm
pm - 7 pm
am - 2 pm
pm - 7 pm
am - 2 pm
pm - 7 pm
am - 2 pm
Closed
Closed

8 am - 5 pm

9 am - 5 pm

Tuesday

29 April

8 am - 11 pm

8 am - 11 pm

12 pm - 2 pm

9 am - 4.30 pm

Wednesday

30 April

8 am - 11 pm

8 am - 11 pm

12 pm - 2 pm

9 am - 4.30 pm

Thursday

1 May

8 am - 11 pm

8 am - 11 pm

12 pm - 2 pm

9 am - 4.30 pm

Friday
Saturday
Sunday

2 May
3 May
4 May

8 am - 11 pm
10 am - 6 pm
10 am - 6 pm

8 am - 10 pm
10 am - 6 pm
10 am - 6 pm

12 pm - 2 pm
Closed
Closed

9 am - 2.30 pm
Closed
Closed

Monday
Liberation Day

5 May

8 am - 11 pm

8 am - 11 pm

Closed

9 am - 1 pm

10
5
10
5
10
5
10
5
10

Closed

8 am - 5 pm

9 am - 5 pm

8 am - 5 pm

9 am - 5 pm

8 am - 5 pm

9 am - 5 pm

8 am - 5 pm
Closed
Closed

Closed
Closed
Closed

Closed

Closed

During working hours, the building is open to the public. After working hours, entrance is only possible with a WUR card.
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Win € 500.000,-

voor jouw groene businessplan!
Winnaar 20 1 1

Winnares vorig jaar!

Winnares 2012

Heb jij een innovatief idee waar de wereld groener,
duurzamer en beter van wordt? Doe dan mee met de
Postcode Lottery Green Challenge. Wie weet win jij
€ 500.000,- voor het realiseren van je plan!

www.greenchallenge.info

Orion Irregular Opening Hours
in April and May 2014
2014

The Building

Bike basement

Restaurant

The Spot

Good Friday

18 April

Closed

Closed

Closed

Closed

Saturday

19 April

Closed

Closed

Closed

Closed

Easter Sunday

20 April

Closed

Closed

Closed

Closed

Easter Monday

21 April

Closed

Closed

Closed

Closed
Closed

Saturday Kings Day

26 April

Closed

Closed

Closed

Sunday

27 April

Closed

Closed

Closed

Closed

Monday

28 April

8 am - 6 pm

8 am - 6 pm

11.30 am - 1.30 pm

8 am - 8 pm

Tuesday

29 April

8 am - 6 pm

8 am - 6 pm

11.30 am - 1.30 pm

8 am - 8 pm

Wednesday

30 april

8 am - 6 pm

8 am - 6 pm

11.30 am - 1.30 pm

8 am - 8 pm

Thursday

1 May

8 am - 6 pm

8 am - 6 pm

11.30 am - 1.30 pm

8 am - 8 pm

Friday

2 May

8 am - 6 pm

8 am - 6 pm

11.30 am - 1.30 pm

8 am - 8 pm

Saturday

3 May

Closed

Closed

Closed

Closed

Sunday

4 May

Closed

Closed

Closed

Closed

Monday Liberation Day

5 May

Closed

Closed

Closed

Closed
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ILLUSTRATION: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

Giving birth the Dutch way
I arrived in the Netherlands four months pregnant. So I looked for information about giving birth
here. I found out there is a very old-fashioned system where you never see a doctor and all the
appointments are with midwives. Classmates told me these women do not use technology and
that they push you to have the baby at home. In my imagination they were stout old women in
white coats who do not speak English. I got really scared.

During the appointments with the midwives, they asked me how I was feeling and whether my
baby kicked, they measured my pressure, checked my belly, the baby’s position and his heartbeat.
They were always so kind and warm that I began to feel secure, even though I never went to the
hospital. I realized this was a totally different approach to the one I know from Chile. Giving birth
in my country is a very planned moment. As parents you can decide on the date with your doctor:
usually at the weekend because that way, all your relatives can visit you. Therefore, over half of
births are by caesarean section. If mothers have their babies in the natural way, almost all use an
epidural for the pain without question from the doctor.
When my big day came, I still felt very nervous because Dutch people are friendly but not so
outgoing and warm, and at that moment I needed to be comfortable. But when the contractions
were hard and my baby deﬁnitely was arriving, the midwife came to my place. She looked into my
eyes, held my hand and helped me to breathe. She was amazing, everything was peaceful and I
knew that she could help me. The arrival of Arturo, my son, was a beautiful moment, mainly
because she was with us. Maybe Dutch people still don’t seem so open and warm, but the
childbirth system is lovely, despite the fact that it is old-fashioned. Yélica Rudolffi Rojas from Chili,
MSc student International Land- and Watermanagement.

Do you have a nice anecdote about your experience of going Dutch? Send it in! Describe an encounter
with Dutch culture in detail and comment on it brieﬂy. 300 words max. Send it to resource@wur.nl
and earn ﬁfty euro and Dutch candy.
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HOLLANDSCH BAREN
Yélica was vier maanden
zwanger toen ze naar Nederland kwam. Maar ze
schrok van het ouderwetse systeem met vroedvrouwen, haar angstbeeld was een stevige
oude vrouw met een witte jas die geen Engels
spreekt.
In Chili is een geboorte
een medische gebeurtenis. Er is altijd een dokter bij betrokken, en ouders plannen de dag,
vaak in het weekend.
Meer dan de helft gaat
via keizersnede.
Toch viel het uiteindelijk
reuze mee. Yélica beviel
thuis met de hulp van
een vroedvrouw, ze vond
het geweldig gaan.



