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‘We willen een persoonlijke
universiteit blijven.’ | p.18 |

Moet de ondernemingsraad
worden afgeschaft? | p.22 |
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nemen in tropen. | p.25 |
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liefdewerk

>> MARCEL + INSECTEN
Marcel Dicke, hoogleraar Entomologie

‘Achter elk insect zit een verhaal’
Soms vallen werk en passie samen. Marcel Dicke verzamelt insecten. Niet de echte, maar afbeeldingen en
modellen. Zijn huis staat er vol mee. Van deurklem tot
onderzetter, van lamp tot mok. Huisvlijt en kunst door
elkaar. Insecten in alle soorten en maten en van soms
verrassende materialen. ‘Deze sprinkhaan is gemaakt
van een blik DDT.’ Hij loopt ertegenaan op zijn vele reizen. ‘Maar ik loop geen markten af hoor. Zo’n soort
RK / Foto: Guy Ackermans
verzamelaar ben ik niet.’
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HELLINGPROOF
Nieuwe wielervereniging
trapt seizoen af.

DRAMA
Het blijft een lastige boodschap: we gaan naar de haaien, we kunnen er
nauwelijks nog wat aan doen en het is onze eigen schuld. Vandaar natuurlijk dat
de heren en dames van het IPCC niet de populairste verschijning zijn op feestjes
en dat we zo dankbaar elke profeet omarmen die het tegendeel beweert.
Rik Leemans, van wie je een uitgebreid portret vindt in deze Resource, weet er
alles van. Volgens hem stellen klimaatwetenschappers zich zelfs tegen beter
weten in voorzichtiger op dan ze eigenlijk willen. Erring on the side of the least
drama, noemt hij dat. Verstandig? Vraag dat aan onderzoeker Marjolein Helder
die, vanuit een andere discipline maar met hetzelfde idee, een pleidooi hield
voor vergroening tijdens de TEDx in de Ridderzaal vorige week. Als uitsmijter
zong ze uit volle borst de ballade ‘It not easy being green’, wat haar een staande
ovatie opleverde van een zaal vol decision makers. Met het juíste drama kun je
de boodschap misschien wel beter overbrengen. Leermomentje voor
klimaatwetenschappers.
Rob Goossens

>> Color Run: rennen met een kleurtje | p.16
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Waar is dat eigenlijk goed voor,
zo’n bodemmuseum? Jantiene
Baartman kan je dat enthousiast
uitleggen. Dankzij het bodemmuseum is zij bodemkundige. Eén bezoekje destijds aan het Isric-museum aan Duivendaal en ze was verkocht. ‘Al die verschillende bodems, al die verschillende kleuren.
WOW!’ Nu is ze onderzoeker bij
Bodemfysica en landmanagement.
Baartman was maandag een
van de vier sprekers die de opening
van het nieuwe Wereldbodemmuseum opluisterden met hun persoonlijke bodemverhaal. De andere drie waren oud-hoogleraar Salomon Kroonenberg, NIOO-directeur Louise Vet en onderzoeker
Paul Farris (Universiteit van Portsmouth), een frequent bezoeker van
het museum. Hoofdgast evenwel
was de Amerikaanse chinees John
Liu, oud-journalist, ﬁlmmaker en –
bovenal- milieuactivist.
Liu, in kaki ontdekkingsreizigerstenue inclusief de onafscheidelijke
hoed, heeft naam gemaakt als voorvechter (www.ecosystemreturn.org)
van het herstel van door de mens
vernietigde ecosystemen. De ge-

FOTO: GUY ACKERMANS

ð ,VULFRSHQW:HUHOGERGHP
PXVHXP
ð 'LJLWDOHNDDUWHQWDIHODOV
EOLNYDQJHU

WHNVW

lijknamige stichting is gevestigd in
Amsterdam.
6/8,7678.
De gezamenlijke boodschap van
alle sprekers was helder: zonder
bodem geen leven. Dat is meteen
ook de boodschap die het Wereldbodemmuseum uitdraagt. Het museum begon in 1966, het jaar dat
Isric werd opgericht, aan de Universiteit van Utrecht. Elf jaar later

verhuisde het museum naar Duivendaal in de Wageningse binnenstad. Tot het pand drie jaar geleden
als brandonveilig werd afgekeurd.
Van ESG-directeur Kees Slingerland kreeg het museum een kopie
van de bronzen plaquette op het
graf van Staring in Lochem. Staring is de grondlegger van de bodemkunde in ons land.
Bodemproﬁelen van uit de hele
wereld maken nog steeds een pro-

minent onderdeel uit van het museum. Maar verder maakt moderne techniek de dienst uit. Met de
Digitale Kaartentafel als centrale
blikvanger, omringd door ‘stations’ die thema’s belichten als
voedselzekerheid, klimaat en landgebruik. Dat die nieuwe aanpak
werkt blijkt uit het bezoek. Het eerste kwartaal leverde al evenveel bezoekers op als driekwart van het
hele vorige jaar. RK

1822../$&+77(*(16&+(5(6,1)5$8'(=$$.
ð )UDXGHELRORRJZLMVWQDDU
:DJHQLQJVHKRRJOHUDDU
ð 6FKHUHV]LHWEHKDQGHOLQJNODFKW
èPHWYHUWURXZHQWHJHPRHWé

De in ongenade gevallen plantenbioloog Pankaj Dhonukshe dient
een klacht in tegen zijn voormalige
groepsleider Ben Scheres, nu
hoogleraar Ontwikkelingsbiologie
in Wageningen. Door Scheres gecoördineerde artikelen zouden
ook fouten of manipulaties bevatten, meldde Dhonukshe in de NRC

van 5 april. Wageningen UR bevestigt dat er een klacht is ontvangen.
Dhonukshe kan in dit stadium
nog niet ingaan op de details en
reikwijdte van zijn klacht. De vraag
of wraak een rol speelt, vindt hij
een ‘ongerechtvaardigde insinuatie’. Wat hem betreft draait de zaak
om ‘zorgvuldige wetenschappelijke praktijk’. Tijdens het integriteitsonderzoek naar hemzelf gaf
Dhonukshe toe fouten gemaakt te
hebben, maar ontkende hij dat er
sprake was van bewust wangedrag.
Hij meende verder dat de indieners van de klacht op oneigenlijke

wijze een wetenschappelijk dispuut met hem wilden beslechten.
Dhonukshe meldt tegen de NRC
verder dat hij een rechtszaak tegen
de Universiteit Utrecht overweegt.
*2('(57528:
Afgelopen februari maakte de Universiteit Utrecht bekend dat Dhonukshe zich in vier artikelen schuldig maakte aan beeldmanipulaties. De overige auteurs, waaronder
Scheres, waren volgens de universiteit onschuldig. Scheres, zo concludeerde het landelijk orgaan wetenschappelijke integriteit (LOWI)

in haar rapport eind maart, mocht
er vanuit gaan dat zijn medewerkers ter goeder trouw handelden.
Omdat de manipulaties alleen
‘met een wantrouwend oog’ konden worden opgemerkt, viel hem
dat niet aan te rekenen.
Per e-mail geeft Scheres aan dat
hij op de hoogte is van de klacht, al
weet hij niet wat deze exact behelst.
De inhoudelijke behandeling ziet
hij ‘met veel vertrouwen tegemoet.’
Al eerder meldde Scheres ‘het juist
te hebben gedaan’. Hij onthoudt
zich van verder commentaar ‘tot
het stof is neergedaald’. RR
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Wetenschappers moeten hun gezonde verstand gebruiken als ze
zichzelf citeren of parafraseren.
Dat is kortweg het advies van de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Na alle

ophef over VU-econoom Peter Nijkamp stelde de KNAW begin dit
jaar een commissie ‘citeren’ in. De
gevierde professor werd beschuldigd van ‘zelfplagiaat’: het zonder
bronvermelding overnemen van
stukken tekst en onderzoeksresultaten uit eerdere publicaties van
zijn hand. Ook zou hij verzuimd
hebben om zijn coauteurs te noemen in verwijzingen naar eerder
werk. Het onderzoek naar de beschuldigingen loopt nog.

Eén ding werd in ieder geval al
snel duidelijk: het begrip ‘zelfplagiaat’ zorgde voor veel verwarring.
Want wat mag nu wel, en wat mag
niet? Van die term ‘zelfplagiaat’
moeten we in ieder geval af, concludeert de commissie in haar advies. De term geeft onterecht het
idee dat er sprake is van ernstig
wetenschappelijk wangedrag, terwijl jezelf plagiëren in feite niet
kan. In plaats daarvan heeft de
commissie het over ‘hergebruik’

van eigen materiaal.
De commissie noemt voorbeelden van aanvaardbaar hergebruik,
maar signaleert ook enkele grijze
gebieden. Ze heeft dan ook niet de
illusie dat met het advies ‘alle problemen de wereld uit zijn’. Om
meer duidelijkheid te scheppen
heeft de Nederlandse gedragscode
wetenschapsbeoefening in ieder
geval een update nodig, omdat er
niets instaat over de regels rondom
hergebruik van materiaal. +23

NRUW
ǋǋ/((8:$5'(1

'DLU\&DPSXV
Dairy Campus, het innovatie- en educatiecentrum voor de melkveehouderij en
zuivel in Leeuwarden, gaat uitbreiden. Er
komen vier nieuwe melkveestallen bij
om in totaal 550 koeien te huisvesten.
De melkveestallen, elk met hun eigen onderzoeksfunctie, komen verspreid op het
300 hectare grote bedrijf te liggen.
Naast de nieuwe stallen komt er een ontvangstgebouw dat ruimte biedt aan studenten en docenten van Wageningen
Universiteit, hogeschool Van Hall Larenstein, het Nordwin College en het Dutch
Training Centre. Onderzoeksprojecten op
Dairy Campus richten zich onder meer op
veevoeding, milieu- en klimaatonderzoek, mestverwerking, beweiding, stalconcepten en sensortechnologie. AS

ǋǋ/(=,1*

-DQH*RRGDOO
De beroemde chimpanseeonderzoeker
Jane Goodall geeft op zondag 11 mei een

lezing in Wageningen. Haar
presentatie met de titel Sowing the
seeds of hope begint om twee uur in
Orion. Zij vertelt hierin over haar
huidige inspanningen om de natuur en
de aarde te beschermen. Daarnaast zal
Goodall in gaan op het baanbrekende
apenonderzoek dat ze zo’n vijftig jaar
geleden uitvoerde in Tanzania. Goodall
ontdekte toen onder meer dat
chimpansees werktuigen gebruiken en
vlees eten. Kaarten (15 euro, en 7,50
euro voor studenten) kunnen online
worden besteld op www.
wageningenur.nl/janegoodall. RR

ǋǋ9(,/,*+(,'
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Wageningen denkt er niet over haar
mailverkeer te laten draaien via
Google. Dat zegt security-manager
Raoul Vernede in een reactie op
berichten uit Groningen. Net als
enkele andere onderwijsinstellingen
wil de Rijksuniversiteit al haar
emailverkeer bij Gmail onderbrengen,
tot verdriet van een aantal
wetenschappers die vrezen voor
verspreiding van gevoelige informatie.
Om dezelfde reden blijft Wageningen
baas over de eigen mail, aldus
Vernede. ‘Wij hebben niet alleen met
studenten, maar ook met DLO te
maken en daar is het belang van
geheimhouding en veiligheid veel
groter.’ Veel studenten hebben volgens
hem overigens zelf wel een Gmailaccount, al of niet gekoppeld aan die
van Wageningen UR. RK

KEES9$19(/8:ǉǉ
0RHGHU$DUGH
Stel je eens voor: het is lente en de vogels ﬂuiten niet.
Silent spring. Dat was de titel van een boek van Rachel
Carson uit 1962. Ze toonde in dat boek aan dat een
overmatig gebruik van pesticiden de eierschalen van
vogels zo dun maakte dat ze kapot gingen. Uitbroeden
lukte niet meer. De kringloop van het leven kon niet
verder.
Het leven is één en al kringloop. Dag-nacht, lente-zomerherfst-winter, AID-6 college periodes-zomervakantie,
onderzoeksvoorstel maken-ﬁnanciering vinden-uitvoerenevalueren-nieuw voorstel, kip-ei, geboorte van een kalflactatie-koe staat droog-opnieuw een kalfje enz.
Dat besef van kringlopen had ik al als klein jongetje maar
dat besef leidde maar af en toe naar bewust handelen.
Natuurlijk, je scheidt glas, plastic, papier en compost van
het andere afval, je compenseert zo af en toe je vliegreis
door geld te geven aan Trees for all die er een bos voor
plant. En je denkt wel eens na in je onderzoek over
kringlopen. Maar het echte besef kwam bij mij pas door
toen ik naar het leven van mijn moeder keek. Op haar
85ste heb ik met haar een Rijnreis gemaakt. Op de voorplecht van de boot las ze haar opgeschreven levensverhaal
voor, van geboorte tot nu, met uitspraken erbij van
kinderen en kleinkinderen. Ik klopte dat allemaal in de
computer en nu is er een boekje. Twee jaar geleden is ze
overleden. Haar leef-en denkwereld werd steeds kleiner,
ze keerde terug naar de wereld van een kind. Ze was niet
bang voor de dood. Ze wist dat haar leven na de dood
verder ging en in ieder geval ging haar leven door in het
leven van haar kinderen. Ze stierf op haar zij, met haar
knieën opgetrokken, als een baby. Cradle to cradle.
Zo was haar kringloop rond. Nu ligt ze in de aarde.
Moeder Aarde. .HHVYDQ9HOXZ
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Zat Wageningen UR er ﬂink naast
bij de berekening van de statiegeldkosten voor petﬂessen in
2012? Die indruk werd vorige week
gewekt toen een Delfts onderzoeksbureau hard uithaalde naar
de onderzoekers. Het Wageningse
rapport zou de kosten veel te hoog
hebben ingeschat, waardoor de politiek op foute gronden besloten
heeft om het statiegeldsysteem in
2015 af te schaffen. Het recyclen
van petﬂessen kost volgens de
nieuwe berekening bijna de helft
minder dan in 2012 berekend werd.
Op de social media waren de
verwijten richting Wageningen UR

niet van de lucht. De Wageningers
zouden zich voor het karretje van
de supermarktbranche hebben laten spannen. Was het rapport inderdaad pro-supermarkt en antistatiegeld? Dat ligt toch wat genuanceerder, zo leert het rapport uit 2012.
9(5/,(=(5
In het oorspronkelijke rapport, in
opdracht van de supermarktbranche, wordt een bedrag genoemd
van 45 miljoen euro. Dat was de
‘bedrijfsmatige’ kostenraming, gebaseerd op kostenaannames die
door de supermarkten waren aangeleverd. Een alternatieve ‘maatschappelijke raming’ met andere
keuzes en aannames, kwam uit op
25 miljoen. De Wageningers maakten daarbij geen keuze, voor hen
was vooral belangrijk dat ze een rekenmodel hadden ontwikkeld
waarbij de verschillende keuzes

doorgerekend konden worden.
Datzelfde model werd gebruikt
door het Delftse onderzoeksbureau CE-Delft dat vorige week met
nieuwe berekeningen kwam. De
onderzoekers stellen dat het Wageningse rapport destijds veel te
hoog inzette. Maar daarbij gebruiken ze zelf aannames die in de
buurt komen van de ‘maatschappelijke’ raming van destijds, zonder te vermelden dat dit wel degelijk als optie was meegenomen. Interessant is ook dat het Delftse rapport is gemaakt in opdracht van
Tomra Systems, een bedrijf dat
geldt als marktleider voor de productie van inzamelsystemen voor
petﬂessen. De grote verliezer dus
wanneer het statiegeld daadwerkelijk wordt afgeschaft.
3((55(9,(:('
Verder is het volgens Wageningen

,7é6127($6<%(,1**5((1

UR nog van belang om op te merken dat het rapport nooit bedoeld
was om de maatschappelijke discussie te beïnvloeden. In de tekst
van 2012 gaven de makers zelf aan
dat het niet peer reviewed was en
dus niet als wetenschappelijke publicatie aangemerkt kan worden.
Het was vooral bedoeld als rekenhulp. Totdat een van de opdrachtgevers het kennelijk opportuun
achtte om het hele rapport naar de
Tweede Kamer te sturen, waarmee
de inhoud direct een eigen leven
ging leiden.
Hoe nu verder? Later dit jaar beoordeelt de Tweede Kamer of de
supermarkten zich hebben gehouden aan de afspraak om een duurzaam alternatief op te zetten voor
het statiegeldsysteem rond petﬂessen. Pas dan wordt deﬁnitief beslist over de afschafﬁng van het
systeem. AS
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Douwe Egberts blijft de kofﬁe leveren in de
onderwijsgebouwen Forum, Orion en de
Leeuwenborch. DE kwam als beste uit de
bus van de vijf deelnemers aan de aanbesteding. DE levert de machines, de cateraars in
de verschillende gebouwen zorgen voor de
kofﬁe. Binnen het aanbod van DE is er keuze
uit verschillende smaken kofﬁe. De prijs van
de kofﬁe blijft onveranderd, laat projectleider van de aanbesteding Annet de Haas (Facilitair Bedrijf) weten. Studenten kunnen betalen met hun e-wallet. Medewerkers met
wur-kaart krijgen de kofﬁe gratis. Op de verdiepingen in de Leeuwenborch plaatst DE
machines die bonenkofﬁe maken. De nieuwe machines worden naar verwachting eind
mei/begin juni geplaatst. Eerder werd al bekend dat in de overige gebouwen van Wageningen UR Max Havelaar wordt geschonken.
Daar legde de huidige leverancier DE het in
een smaaktest af tegen de duurzame concurrent. RK
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Achtentwintig uur studeren voor
één studiepunt? Bij opleidingen
als economie en rechten zijn studenten er meestal minder tijd aan
kwijt, blijkt uit de jaarlijkse Studentenmonitor.
Bijna twintigduizend studenten
beantwoordden de vragenlijst van
onderzoeksbureau ResearchNed.
Eén van de vragen ging over de studielast per studiepunt: hoeveel tijd
besteden studenten aan hun vakken? Aan de universiteit heeft 52
procent minder tijd nodig ervoor
staat (28 uur per ECTS). Slechts
achttien procent zegt juist harder
te moeten studeren.

:LH"Anke Brons ,
Msc Internationale
Ontwikkelingsstudies
:DW"Een van de
organisatoren
pop-up restaurant
Happietaria, eten
voor een goed doel
:DDURP"
Happietaria draait
sinds begin april in
het Wiskundegebouw
op De Dreijen

Een bijzondere locatie voor een restaurant!
‘De keuken is in de oude collegezaal C1,
vroeger een van de grootste zalen van de
universiteit. Bezoekers hebben er goede
herinneringen aan, sommigen hebben hier in
de jaren tachtig les gekregen of gegeven. Bij
de opening vertelde Martin Kropff dat hij hier
nog biologie doceerde.’

ð *HGHWDLOOHHUGHIRWRéV
JHPDNNHOLMNHUYLQGEDDU

Sinds vorige zomer is de historische collectie luchtfoto’s uit WO-II
online- beschikbaar bij Wageningen UR. Maar wie een foto wilde
zien moest geduld hebben. De site
liep om de haverklap vast en bezoekers moesten zich eerst registreren. Dat is veranderd. Een verbeterde versie van de site maakt
het zoeken in de collectie volgens
Joke Webbing van de Forum-bieb
nu echt publieksvriendelijk. De
ruim 94.000 luchtfoto’s, gemaakt
door de RAF gedurende de laatste
oorlogsjaren, zijn nu handig doorzoekbaar op de kaart of (onder andere) postcode. De gezochte zwartwitfoto verschijnt vervolgens op
het scherm exact bovenop de bijbehorende topograﬁsche kaart van
ons land. Medewerkers van Alterra
hebben alle ruim 94.000 foto’s op
die manier gepositioneerd. Een

monnikenwerk. De foto’s zijn vervolgens te downloaden. In een lage
resolutie van 150 dpi is dat gratis.
Downloaden op hogere resolutie
(tot aan 1200 dpi) kost geld. De
bieb heeft die dienst uitbesteed
aan het bedrijf DotKa (www.dotkadata.com). Medewerkers van Wageningen UR krijgen overigens een
stevige korting. De collectie luchtfoto’s bestrijkt grote delen van ons
land. Alleen grote delen van Brabant en het noorden van het land
ontbreken. De vernieuwde site is te
vinden op: http://library.wur.nl/
[[
WebQuery/geoportal/raf

),*85(,7287

Weten de mensen jullie te vinden?
‘Zeker! We hebben soms al ‘nee’ moeten
verkopen, maar zitten meestal voor zo’n 75
procent vol. We hebben nu zo’n vijfhonderd
gasten gehad en in totaal staan er 1100
reserveringen, dus we zitten netjes op
schema. We willen dit jaar 15.000 euro
ophalen voor het goede doel, dat betekent
ongeveer 1300 bezoekers trekken tot 17 april.
Aan het eten zal het niet liggen, want er staat
er elke avond een professionele kok in de
keuken. De gevulde champignons zijn het
populairst.’
Staan er nog bekende Wageningers op de
gastenlijst?
‘We hopen dat Martin Kropff een keertje
komt eten. Maar ja, hij is zó druk.
Donderdag komt er een groep van 35 gasten.
Vijftien van hen zijn vluchtelingen uit het
AZC, die gesponsord worden door Vluchteling
Onder Dak. Dus dat is wel een belangrijke
avond.’ 10/YG1

Illustratie Studio Lakmoes

DINER
IN DE
COLLEGEZAAL

Hbo’ers gaat de studie nog iets
makkelijker af: 57 procent antwoordt minder dan 28 uur nodig te
hebben om een studiepunt te behalen. Slechts 16 procent zegt
daarentegen harder te moeten
werken.
Aan de universiteit moeten studenten het hardst hun best doen
in de studiesectoren landbouw,
techniek en gezondheidszorg.
Daarin besteedt ongeveer één op
de vier studenten meer tijd per studiepunt. De ‘makkelijkste’ universitaire sectoren zijn onderwijs,
economie, gedrag & maatschappij
en rechten.
Eerstejaars studenten van de
universiteit hoeven minder hard te
werken dan ouderejaars: 59 procent van de eerstejaars besteedt
minder tijd per studiepunt, terwijl
dat onder de ouderejaars slechts
+23
50 procent is.
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Plantencellen blijken zich volgens
een simpele regel in tweeën te delen; dit gebeurt in het midden,
maar wel met een zo klein mogelijk deelvlak. Dit inzicht helpt te
verklaren hoe planten hun deﬁnitieve vorm krijgen. Wageningse
onderzoekers en hun internationale collega’s legden dit mechanisme
bloot door uit talloze microscopische opnames een driedimensionaal model te maken van delende
cellen. Ze publiceerden er 27
maart over in het tijdschrift Developmental Cell.
Opvallend genoeg blijken cellen deze regel ook te overtreden.
Wanneer ze worden blootgesteld
aan het plantenhormoon auxine
delen ze zich ‘scheef’. Zo ontstaan
er een kleine en grote dochtercel,
die zich soms ook in een andere
richting delen. Deze dochters zijn
heel verschillend en waar de ene
uiteindelijk opperhuid wordt,
groeit de ander bijvoorbeeld uit tot
deel van het vaatstelsel. Juist deze
scheve delingen stellen planten in
staat hun vorm te veranderen. Reguliere delingen zorgen slechts dat
een plant groter wordt. ‘Een ele-

+HWGULHGLPHQVLRQDOHPRGHOLQDFWLH'HOLQJWZHHHQGULHKHEEHQHHQ]RNOHLQPRJHOLMNGHHOYODNGHRYHULJHGHOLQJHQ
KRXGHQ]LFKQLHWDDQGHEDVLVUHJHO

gante oplossing,’ zegt Dolf Weijers,
hoogleraar Biochemie van de plantenontwikkeling. ‘Er draait een
standaardprogramma en extra input leidt tot de nieuwe structuren.’
HELDER
Plantenonderzoekers speuren al
meer dan honderd jaar naar de
wetmatigheid achter plantendelingen, maar tot nu toe altijd in tweedimensionale plaatjes. Het Wageningse team laat nu als eerste in
drie dimensies zien hoe dit werkelijk werkt. De ontdekking dat juist
auxine het signaal is, vindt Weijers
extra spannend. ‘Tien jaar zagen
we rare dingen gebeuren tijdens de
ontwikkeling van planten die on-

gevoelig zijn voor auxine,’ zegt hij.
‘Toen begrepen we er niets van,
maar nu is dat in een keer helder.’
Tijdens hun experimenten keken Weijers en zijn team naar de
delingen van een eencellig plantenembryo. Ze gebruikten hiervoor
de zandraket, een populair onderzoeksobject. Om deze te bekijken,
verfden ze de harde celwanden
met een stofje dat oplicht wanneer
het wordt beschenen met laserlicht. Met een gespecialiseerde microscoop kun je zo foto’s maken in
de cel. Door steeds een beetje dieper te turen, konden Weijers en
zijn team, de delende cel ‘plakje
voor plakje’ fotograferen. Een
computerprogramma maakte hier

weer driedimensionale modellen
van waarop je precies ziet waar er
wordt gedeeld.
Overigens hebben de onderzoekers geen idee hoe auxine de cel
dwingt om zich afwijkend te delen.
Weijers is vooral benieuwd hoe het
plantenhormoon cellen speciﬁek
kan aansturen, terwijl het ook allerlei andere functies heeft. Verder wil
Weijers nog uitzoeken in hoeverre
of de situatie in het embryo maatgevend is voor de rest van de zandraket, en andere planten. ‘Het is
onwaarschijnlijk dat het daar heel
anders is,’ zegt hij. ‘Ik denk dat je
dezelfde situatie ziet bij een nieuw
blad, bloem of zijwortel.’ RR

*52(17(7((/7/(9(570((523'$15,-677((/7
ð 9LHWQDPHVHERHUHQNXQQHQ
LQNRPHQYHUKRJHQ
ð 9RRUDOPHORHQLVZLQVWJHYHQG

Vietnamese boeren in de buurt van
Hanoi kunnen ’s zomers beter meloen telen dan rijst. Dat blijkt uit
promotieonderzoek van Pham Huong. Ze onderzocht permanente
groenteteelt in noordelijk Vietnam, als alternatief voor het gang-

bare rijst-groente-teeltsysteem.
Nu nog verbouwen de overwegend kleinschalige boeren – ze
hebben meestal minder dan 0,5
hectare grond – in noordelijk Vietnam ’s zomers rijst en ’s winters
groenten. Voor de rijstteelt moet
het land onder water worden gezet
en de bodem worden verdicht. Dat
ondermijnt een goede groenteopbrengst daarna. Pham Huong onderzocht daarom in de Red River
Delta of permanente groententeelt

de boeren meer inkomsten oplevert.
Aan de hand van een teeltmodel, PermVeg, kon ze nagaan hoe
het verbouwen van groente winstgevend gemaakt kan worden. Uitgaande van de lokale prijzen bleek
groetenteelt niet altijd meer op te
leveren, maar als ze ging rekenen
met de groothandelprijzen voor
groenten in de grote stad (Hanoi),
dan was de permanente groententeelt in de meeste gevallen wel
winstgevender. Vooral de teelt van

de wintermeloen is lucratief, zegt
Huong. Méér dan de teelt van ui,
kool of komkommer. De tuinder
moet wel voldoende arbeid kunnen leveren, want de groenteteelt
vergt meer arbeid dan de rijstteelt.
Vietnam exporteert rijst, maar
komt in delen van het jaar groenten tekort. AS
Pham Thi Thu Huong promoveert op
8 april bij Paul Struik, hoogleraar
Gewasfysiologie.
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Een bacterie die leeft op zalmeitjes, beschermt zijn gastheer tegen een schadelijke schimmelsoort. Dit ontdekten ecologen van Wageningen Universiteit en het
NIOO. De vinding moet ervoor zorgen dat
minder eitjes sterven tijdens de zalmkweek. De resultaten verschenen eind
maart in het ISME Journal.
Doelwit van de studie was Saprolegnia.
Deze zogenaamde oomyceet lijkt op een
schimmel, maar is feitelijk nauwer verwant aan bruine algen. Gemiddeld treft hij
zo’n 10 procent van de zalmeitjes, die door
kwekers vervolgens handmatig uit het
broedsel moeten worden verwijderd. In de
snelgroeiende sector van de aquacultuur
is behoefte aan goede, duurzame bestrijding, vooral omdat het middel malachietgroen sinds de jaren negentig verboden is
in de Europese Unie.
%(6&+(50,1*
In hun zoektocht haalden de Wageningers
twaalf ladingen zalmeitjes van een Schotse kwekerij, deels gezond, deels aangetast.
In het lab maakte het echter niet uit waar
de ecologen keken, overal vonden ze

ziekteverwekkers. Iets beschermde de ‘gezonde’ eitjes dus. Het verschil bleek te zitten in de bacteriegemeenschappen die
leefden op de eitjes. De op gezonde eieren
oververtegenwoordigde bacterie Frondihabitans bleek hiervoor verantwoordelijk,
toonde laboratoriumtests aan.
Het lijkt misschien vreemd dat juist
een bacterie zijn gastheer beschermt.
Toch vind je op veel plaatsen ‘goede’ bacteriën die beschermen tegen ziekte, zegt
Irene de Bruijn, postdoc bij Fytopathologie ten tijde van het onderzoek: ‘Ook in
bodems zitten soms bacteriën die schimmelremmende stoffen produceren en
daarmee planten beschermen.’
$17,%,27,&$
Het zalmonderzoek is echter allerminst
voltooid. Hoewel nu één goede bacterie is
geïdentiﬁceerd, verwacht PhD-student
Yiying Liu dat de werkelijke situatie ingewikkelder is: ‘Misschien zijn er nog meer
beschermende bacteriën of werken ze samen.’ Toch is de belangrijkste open vraag
hoe de bacterie zijn beschermende werk
nu precies doet. Testjes wijzen er op dat
hij geen antibiotica produceert en misschien houdt hij dus simpelweg de plekjes
bezet waar schimmels zich willen nestelen. Liu: ‘We hebben eigenlijk nog geen
idee en zijn druk bezig het samenspel tussen de micro-organismen en viseitjes te
ontrafelen.’ RR

9,6,(ǉǉ
è:RQGHUéDIJHGZRQJHQPHWKDUGHKDQG
'H]HZHHNZDVKHWSUHFLHVWZLQWLJMDDUJHOHGHQGDWLQ
5ZDQGDGHJHQRFLGHEHJRQ([WUHPLVWLVFKH+XWXéVULFKW
WHQGULHPDDQGHQODQJHHQVODFKWSDUWLMDDQRQGHU7XWVLéV
HQJHPDWLJGH+XWXéVZDDUELMQDDUVFKDWWLQJWXVVHQGH
HQPLOMRHQVODFKWRŉHUVYLHOHQ7HJHQZRRUGLJ
RRJWKHWODQGVWDELHOHQLVKHWHHQYDQGHEHVWSUHVWHUHQGH
HFRQRPLHQLQ$IULND0DDURQGHUGDWZRQGHUJDDQQRJ
GHQRGLJHVSDQQLQJHQVFKXLOZHHWKRRJOHUDDU7KHD+LO
KRUVWGLHYHHORQGHU]RHNGHHGLQKHWODQG
Het land lijkt zich goed hersteld te hebben van die
dramatische periode.
‘Ja, maar daar heb ik wel een dubbel gevoel bij. Het is
waar dat er momenteel weinig geweld is tussen Hutu’s
en Tutsi’s en economisch gaat het uitstekend met het
land. Er wordt zelfs gesproken over het ‘wonder’ van
Rwanda. De keerzijde is dat die schijnbare rust en voorspoed wordt afgedwongen door de met harde hand regerende president Kagame en zijn Tutsi-getrouwen.’
Gericht tegen Hutu’s?
‘Nee, gericht op een geforceerd samenleven van beide
bevolkingsgroepen. Kagame heeft etnische verschillen
feitelijk afgeschaft. Hutu’s en Tutsi’s worden gedwongen om gemengd in dorpen te wonen, waarbij voormalige daders soms bij slachtoffers wonen. Het is verboden om over etniciteit te praten of om je afkomst zichtbaar te maken. Engels is de nieuwe voertaal.’
Maar het werkt wel?
‘Tot dusverre is het rustig. Maar de samenleving van
Rwanda zit ongelooﬂijk complex in elkaar. Dan kan het
gevaarlijk zijn wanneer je geen enkele uitlaatklep hebt
om onvrede kwijt te kunnen. Een extra complicerende
factor is de groeiende overbevolking van het land.’
Is er kans op nieuwe onrust?
‘Het is niet uitgesloten dat sluimerende spanningen
ooit ergens tot uitbarsting komen, maar een genocide
op de schaal van twintig jaar geleden acht ik zeer onwaarschijnlijk. Die was het resultaat van zeer speciﬁeke
omstandigheden. Er zou dit keer eerder ingegrepen
worden door de internationale gemeenschap. Latere
analyse heeft duidelijk gemaakt dat er destijds veel eerder een einde gemaakt had kunnen worden aan de
moordpartijen. Die les zijn we nog niet vergeten.’ 5*

67(//,1*
‘It is a miracle that not all animals have a
sexual transmitted disease, since they only
know unprotected sex’
*H]RQGHHLWMHV OLQNV HQDDQJHWDVWHHLWMHV UHFKWV YDQGH]DOP

Femke Hoevenaars, promoveert op 25 april in Wageningen
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mingenpiekjaar werkt en hoe de
rotgans en steltlopers daarvan proﬁteren.’

ð *DQ]HQERHNJHVFKUHYHQYRRU
EUHHGSXEOLHN
ð è-DJHUVHQQDWXXUEHVFKHUPHUV
KHEEHQKHW]HOIGHGRHOé

Veertig jaar onderzocht Bart Ebbinge (Alterra) rotganzen. Hier in
ons land, maar vooral ook op zijn
vele expedities naar Siberië, waar
de vogels in de zomer broeden. Op
7 april vond bij uitgeverij Atlas in
Amsterdam de presentatie plaats
van De rotgans, een weerslag van
vier decennia studie.
Het boek is in de ik-vorm
geschreven. Waarom?
‘Dat is een bewuste keuze van
de uitgever. Ik vond het best wel
moeilijk; ik sta niet zo graag op de
voorgrond. Als wetenschapper ben
je getraind om objectief te zijn en
afstand te houden. Maar wetenschappelijke publicaties zijn, onder andere door alle statistiek,
vaak onleesbaar. Met dit boek wil
ik me op het brede publiek richten. Dat is de leermeester in mij.’
Wat is er zo bijzonder aan de
rotgans?
‘Mijn doctoraalonderzoek ging
over de ecologie van de brandgans.
Toen ik klaar was met mijn studie,

%DUW(EELQJHDWWKHURXQGXSRIEUHQWJHHVHLQ6LEHULD

kwam ik bij het RIN (voorloper
Alterra, red.) terecht. Mijn eerste
opdracht was de rotgans, waar de
boeren op Terschelling steeds
meer last van hadden. Van het een
kwam het ander. Het is dus in zekere zin toeval. Maar het is ook een
kwestie van een kans pakken als-ie
zich voordoet.’
Wat is jouw grootste bijdrage aan
de kennis over de rotgans?
‘In de eerste plaats dat de con-

ditie die ze hier opbouwen in het
voorjaar in het Waddengebied van
groot belang is voor het broedsucces vijfduizend kilometer verderop
in Siberië. Een andere grote ontdekking is hoe dat broedsucces samenhangt met de driejaarlijkse cyclus van de lemmingen. Als er veel
lemmingen zijn, doet de rotgans
het ook goed. Dankzij mijn onderzoek weten we nu hoe de interactie
tussen sneeuwuilen, poolvossen
en middelste jagers in een lem-

Ganzen zijn in ons land een
plaagdier geworden. Hoe sta jij
tegenover jacht op ganzen?
‘Ik ben geen jager, maar ben
ook niet tegen jacht. Als iemand
mij een gans geeft, eet ik die met
smaak op. Als er van iets voldoende is, mag je het wat mij betreft
best oogsten. Dat vind ik een veel
plezieriger benadering dan dat
ganzen een plaag zijn die je moet
bestrijden. Jacht is een belangrijke
factor in het reguleren van de aantallen. Sterker nog: de gans is zo
succesvol geworden in ons land,
omdat de jacht in het verleden aan
banden is gelegd. Er is een essentieel verschil tussen dierenbescherming en natuurbescherming. Dierenbescherming draait om het individu, natuurbescherming gaat
over de populatie. Veel mensen
zien dat verschil niet. Jagers en natuurbeschermers hebben eigenlijk
hetzelfde doel: dat er veel ganzen
zijn. Alleen om verschillende redenen.’ 5.
De rotgans, paperback, 368 blz,
ISBN 9789045091600,
Uitgeverij Atlas Contact.

'8%%(/352027,(
$/67:(('5833(/6:$7(5.RSSHQPDNHUV
LQGHPHGLDJLQJHQKHHUOLMNORVRSGHHHQHLLJH
WZHHOLQJ]XVMHV5LOOHHQ-ROHW5XLWHU  GLH
RSPDDUWLQ7ZHQWHWHJHOLMNHUWLMGSURPR
YHHUGHQRSGUXSSHOYRUPLQJ'H]XVMHVKLHU
ELM'H:HUHOG'UDDLW'RRUVWXGHHUGHQEHLGHQ
/HYHQVPLGGHOHQWHFKQRORJLHLQ:DJHQLQJHQ
YRRUGDW]HWHJHOLMNHUWLMGKXQ3K'EHJRQQHQLQ
7ZHQWH2SKHW]HOIGHRQGHUZHUSXLWHUDDUG+HW
LVYRRU]RYHUEHNHQGGHHHUVWHNHHUGDWHHQ
HHQHLLJHWZHHOLQJJHOLMNWLMGLJSURPRYHHUWELM
GH]HOIGHYDNJURHSDDQGH]HOIGHXQLYHUVLWHLW,Q
:DJHQLQJHQVWDDWRYHULJHQVRRNHHQHHQHLLJH
WZHHOLQJRSKHWSXQWRPJHOLMNWLMGLJWHSUR
PRYHUHQ'DW]LMQGH]XVMH8WWDUDHQ5DPDVD
P\*HSODQGHSURPRWLHGDWXPMXQL 5*
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Wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen willen
niet dat hun e-mail straks door Gmail wordt afgehandeld.
Wees gerust, zegt IT, in Wageningen komt Gmail er niet in.

,N]DJKHWFRPPHQWDDU 0HDQZKLOHLQ1RS GDW
HHQ0DOHLVHVWXGHQWHJDIRYHUGH0+FUDVKHQYRHO
me onprettig bij haar opmerkingen over deze tragedie.
'HPDQLHUZDDURS]LMGHIDPLOLHVYDQGHVODFKWRŉHUVYHU
oordeelt, vind ik niet passend.
Wij waren diep geschokt door deze luchtvaartramp en
URXZHQPHWGHIDPLOLHVYDQGHVODFKWRŉHUV,NYLQGQLHW
dat iemand zomaar het recht heeft om hen te veroordelen. We hebben misschien het nieuws gehoord, maar kunnen niet voelen wat zij hebben doorgemaakt. Bedenk je
dat zij verwachtten hun geliefden of vrienden te begroeten om vervolgens te horen dat het vliegtuig door onbekende redenen is vertraagd. En na 22 verschrikkelijke
dagen is het enige wat ze hoorden van de luchtvaartmaatschappij het feit dat hun geliefden nog steeds vermist zijn.
Iedereen die geeft om leven en menselijkheid zou het
gedrag van deze families niet veroordelen. Niemand kan
echt hun angst, zorg, frustratie en woede begrijpen. Niemand kan het verlies goedmaken of de leegtes opvullen
GLHGHVODFKWRŉHUVDFKWHUODWHQ:HKRSHQGDWGHIDPLOLHV
wat troost vinden wanneer er recht is gedaan en wordt
onderzocht hoe dit in de toekomst is te voorkomen. We
respecteren elk leven dat verloren is gegaan in deze traJHGLHHQYHUZDFKWHQGHZDDUKHLGYDQGH0DOHLVHUHJH
ring.
Ran Cheng, student

'H*URQLQJVHZHHUVWDQGLVRSPHUNHOLMNDDQJH]LHQHUDO
een ﬂink aantal hogescholen en universiteiten is overgeVWDSW'LWJHEHXUGHHFKWHULQKHWSUH6QRZGHQWLMGSHUN
Ook op onze site heerst er achterdocht of zelfs nu de mail
veilig is. ‘Waarom gaat dan alle in- en uitgaande mail wel
YLDHHQ DQWLVSDP VHUYHUYDQ0LFURVRIWLQGH96"éYUDDJW
-DQYDQ+DDUVW'H$PHULNDDQVHRYHUKHLG]RX]RHHQ
greep kunnen doen in bedrijfsgevoelige informatie van
'/26HFXULW\PDQDJHU5DRXO9HUQHGH stelt hem gerust:
è'HHPDLOYRRU]LHQLQJYDQ:DJHQLQJHQ85PDDNW
JHEUXLNYDQHLJHQ0LFURVRIW([FKDQJHVHUYHUVGLH
JHSODDWVW]LMQLQ:DJHQLQJHQé%RYHQGLHQZRUGWDOOHLQ
en uitgaande mail door een ﬁlter – gebaseerd in Ierland
– geleid om spam en phishing-mailtjes op te vangen.
Toch is e-mailveiligheid heel betrekkelijk, geeft hij toe.
0DLOWMHV]LMQUHODWLHIHHQYRXGLJWHRQGHUVFKHSSHQWHQ]LM
je goede voorzorgsmaatregelen neemt. 9HUQHGH: ‘Stuur
dus nooit een wachtwoord of zeer waardevolle onderzoeksresultaten per internet e-mail zonder dat extra
maatregelen genomen zijn om deze informatie te beveiliJHQé
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De chipknip wordt in Wageningen binnenkort vervangen door een virtuele portemonnee. Dat roept
vragen op.
Resource-columnist -DQ:LOOHP.RUWOHYHU heeft
vooral praktische vragen. Is het bijvoorbeeld
mogelijk het saldo te zien van je onzichtbare
SRUWHPRQQHH"*HOXNNLJLVHULHPDQGYDQKHW
facilitair bedrijf die uitlegt dat dit zichtbaar
wordt bij het printen en koﬃe kopen. Fijn om te
ZHWHQ0DDUZDWZLMQXHFKWZLOOHQZHWHQ:DW
bedoelt (GH9ULHV met zijn cryptische commentaar dat ‘transactie kosten [..] zooo ploegen [is]
PHWHHQURQGJDDQGHSORHJé"+HOSRQVDJURWHFK
nologen. Wij hebben het vak landbouwbeeldspraak voor gevorderden nooit gevolgd.

Naschrift redactie: Bedankt voor je mail met
daarin je helder verwoorde bezwaren. Commentaren op Facebook, of direct gericht aan
de betreﬀende studente, waren helaas minder subtiel en soms zelfs bedreigend van
aard. De redactie betreurt het zeer dat het
vrijelijk uiten van opinies in deze academische omgeving volgens sommigen kennelijk
niet meer tot gangbare mores behoort. Overigens laat de studente weten dat haar uitspraken door transcriptie en vertaling op
punten scherper uitvielen dan bedoeld. Ze
wilde er vooral op wijzen dat Maleisiërs hun
emoties in zo’n situatie op een andere
manier zouden uiten.

FRORIRQ
Resource is het magazine en de website
voor studenten en medewerkers van
Wageningen UR. Resource magazine
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Wageningse kopstukken: Milieusysteemanalist Rik Leemans

Scenarist van het
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ongewisse
Hij is een bruggenbouwer, iemand die disciplines samenbrengt. Ironisch genoeg
bevindt Rik Leemans zich echter op een academisch terrein dat heeft gezorgd
voor de grootste maatschappelijke polarisatie sinds de discussie over de vorm
van de aarde: de klimaatwetenschap. Zijn eigen daadkracht als wetenschapper
weerspiegelt daarbij zijn rotsvaste vertrouwen in het individu: ‘Daar zal
waarschijnlijk de omslag komen.’
tekst: Arno van ’t Hoog / foto’s: Sven Menschel

A

an de keukentafel van z’n woning in Bennekom klapt hoogleraar Milieusysteemanalyse
Rik Leemans een laptop open om de Powerpoint te laten zien van het college dat hij die
middag heeft gegeven. Een slide toont de
groei van de CO2-uitstoot in scenario’s van
tien tot twintig jaar terug. Leemans: ‘Wat opvalt, is dat de
wetenschap telkens te voorzichtig is geweest. Als je bijvoorbeeld het extreemste scenario uit 1992 voor de CO2uitstoot in 2015 bekijkt, dan zit de werkelijke situatie er
nu ruim boven. Twintig jaar geleden hadden we het vooral
over toekomstige, hypothetische toename van de CO2-uitstoot en klimaatverandering, maar tegenwoordig kunnen
we de veranderingen in de praktijk waarnemen. We kunnen nu oude scenario’s toetsen.’
En toch: steevast klinkt het verwijt van doemdenken,
pessimisme en alarmisme. ‘Overdrijft het IPCC de gevolgen van klimaatverandering?’, schreef de Volkskrant vlak
na het verschijnen van het laatste rapport van het VN-klimaatpanel IPCC, eerder deze maand. Het rapport bevat

‘Klimaatwetenschappers zijn
door maatschappelijke discussies
voorzichtig geworden’
een reeks verontrustend scenario’s. Als de CO2-uitstoot
met het huidige tempo blijft groeien, dan zal de wereldtemperatuur rond 2100 met gemiddeld 4 à 5 graden zijn
gestegen. Veel ecosystemen en landbouwgebieden kunnen zich daaraan niet aanpassen, oceanen verzuren en

kustgebieden worden bedreigd door zeespiegelstijging.
Leemans werkte aan het rapport mee als revieweditor; hij
zag toe op de inhoudelijke kwaliteit en het verwerken van
de commentaren van tientallen wetenschappers.
Klimaatwetenschappers zijn door maatschappelijke
discussies voorzichtig geworden, weet Leemans. Zelfs het
inzicht dat oude scenario’s te conservatief zijn geweest,
zal dat niet veranderen. ‘Het is maatschappelijk gezien
moeilijk om extremere scenario’s te presenteren, want
dan wordt je weggezet als doemdenker. Sceptici en ontkenners van klimaatverandering vallen je vaak persoonlijk aan; dat is ook een reden waarom wetenschappers om
kritiek voor te zijn overdreven aan de veilige kant gaan zitten. Erring on the side of least drama, wordt dat ook wel
genoemd.’
Die neiging tot onderschatting zorgt ervoor dat de werkelijkheid structureel harder gaat dan de scenario’s voorspellen. ‘Zo hebben we de groei van het energieverbruik in
China veel te laag ingeschat. Tien jaar terug gebruikte de
gemiddelde Chinees jaarlijks evenveel energie als onze
koelkast. Het energieverbruik van een Chinees ligt nu
rond het wereldgemiddelde, maar omdat het een miljard
mensen zijn, telt het al ﬂink mee.’
HEERLIJKE OPLEIDING
Dat het werk van Leemans grotendeels om het modelleren
van mondiale processen zou draaien, liet zich niet voorspellen. ‘Mijn vader was dierenarts. Ik ging vaak met hem
mee naar de grote beesten kijken – koeien en varkens bij
de boer. Ik vond de natuur prachtig, maar mijn vader had
wel een erg commerciële kijk op dieren. Op een gegeven
moment koos ik bewust een andere richting dan die van
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m’n pa. Ik ben in Nijmegen biologie gaan studeren, juist
om ecologie en samenhang te kunnen bestuderen en om
met planten te werken.’ Hij volgde onder meer vakken bij
botanicus Victor Westhoff. ‘Ik heb geobotanie, aquatische
ecologie en milieukunde gedaan. Ik heb echt een heerlijke opleiding gehad.’
Tijdens zijn promotieonderzoek in het Zweedse Uppsala ontmoette hij paleo-ecoloog Colin Prentice. ‘Colin
bekeek vegetatieontwikkeling vanuit het perspectief van
ijstijden en periodes van duizenden jaren. Bovendien
modelleerde hij alles. Ik heb onder zijn begeleiding een
model ontwikkeld voor de groei en dynamiek van boomsoorten in een oerbos.’
Later zou Leemans z’n bosmodel uitbreiden naar alle
naaldwouden in noordelijke streken en weer later tot een
mondiaal vegetatiemodel. ‘Het modelleren van vegetatie
is het begin geweest van een heel nieuw vakgebied. Het
model beschrijft de klimaat- en vegetatiezones van de
wereld. Waar gaat de toendra over in naaldbos, waar gaat
naaldbos over in loofbos, waar gaat bos als het droger
wordt over in grasland of woestijn.’

Hij belandde uiteindelijk bij het RIVM, waar hij internationaal naam maakte met het ontwikkelen van scenario’s voor klimaatverandering en de gevolgen van economische ontwikkeling en bevolkingsgroei op landgebruik.
‘Overal waar ik rondkeek zag ik bomenkap, intensieve
landbouw en cultuurlandschappen. Er is weinig natuurlijke vegetatie meer.’
BRUGGEN SLAAN
Stimuleren van samenwerking tussen vakgebieden en
individuele onderzoekers in zijn groep is een terugkerend
thema in Leemans werk. Een gevolg van het feit dat verschillende disciplines nodig zijn voor het maken van
modellen en scenario’s, zoals ecologie, economie, sociale
wetenschappen, landbouwonderzoek en informatica.
Vakgebieden spreken verschillende wetenschappelijke
talen en hebben andere opvattingen. ‘Op een gegeven
moment kwam er stevige kritiek op m’n model uit de hoek
van de economen. Je kunt dan roepen dat je niets meer
met economie te maken wilt hebben. Ik zeg liever: prima,
kom maar aan boord en bouw die economische toevoe-
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‘EEN ECHTE NETWERKER’
‘Ik leerde Rik kennen in 1994 toen ik bij het RIVM mijn afstudeervak deed. Hij organiseerde een bijeenkomst, waarbij
ecologen uit de hele wereld in één zaal zaten. Ik vond dat indrukwekkend om te zien. Rik is een echte netwerker, hij
kent alle internationale kopstukken en hij heeft door z’n vele reizen en enorme literatuurkennis een breed beeld van de
wereld. Binnen alle drukte organiseert hij in onze groep de interactie en samenwerking tussen onderzoekers die aan
heel uiteenlopende onderwerpen werken. Hij maakt ook tijd voor pauzes en een wandeling tijdens de lunch. Dat houdt
de lijnen kort.’
Arnold van Vliet, onderzoeker bij de leerstoelgroep Milieusysteemanalyse

ALLESKUNNER
‘Rik kwam bij de leerstoelgroep toen ik bijna klaar was met mijn promotieonderzoek. Ik heb Rik leren kennen als een
inspirerende hoogleraar met een betrokken manier van leidinggeven. Zijn deur staat altijd voor iedereen open en hij
denkt actief mee over zowel wetenschappelijke vragen als praktische aangelegenheden. Het is bijzonder om te zien
hoe hij er in slaagt om twee groepen met meer dan zestig personen aan te sturen, onderwijs te verzorgen, deel te
nemen aan internationale fora, en toch tijd te hebben om het vakgebied te blijven volgen en zelf te publiceren.’
Lars Hein, hoogleraar Ecosystem services and environmental change bij de leerstoelgroep Milieusysteemanalyse

‘Het begrip waarde
heeft voor een
econoom een totaal
andere betekenis dan
voor een ecoloog’

ging in het model. Dus niet in verdediging schieten, maar
critici uitnodigen. En dan moet je goed vragen kunnen
stellen en goed kunnen luisteren om erachter te komen
wat anderen bedoelen. Het begrip waarde heeft bijvoorbeeld voor een econoom een totaal andere betekenis dan
voor een ecoloog.’
Leemans heeft die sociale vaardigheid ook gebruikt bij
het opzetten van verschillende internationale onderzoeksinitiatieven op het gebied van global change. ‘Als je
interdisciplinair werkt, moet je open staan en bruggen
slaan. Ik weet niet of ik daar heel goed in ben, maar dat is
wel hoe ik het doe. Net zolang doorpraten en ideeën genereren tot je een oplossing hebt voor de vragen die je samen
wilt beantwoorden. Het zoeken naar die creatieve oplossingen, in samenwerking met groepen, ik denk dat daar
een deel van mijn kracht ligt. Een voordeel is dat modellen kwantitatieve, mathematische beschrijvingen zijn van
de werkelijkheid. Er zit geen speciﬁek wereldbeeld achter.
Dat maakt samenwerking gemakkelijker.’
Interdisciplinariteit heeft een groot voordeel, merkt
Leemans. Publicaties die meerdere vakgebieden beslaan,
worden vaker geciteerd en hebben een veel grotere
impact. Dat geldt ook voor het Journal Current Opinion in
Environmental Sustainability dat Leemans zes jaar geleden startte. ‘Er verschenen op het gebied van klimaatverandering en global change wel veel rapporten en boeken,
maar die hadden maar een klein bereik. Wij vragen de
beste auteurs om een review te schrijven over een bepaald
thema. Die formule is heel goed ontvangen.’
ZONNEPANELEN OP HET DAK
Alle scenario’s laten zien dat als de CO2-uitstoot in het
huidige tempo doorgaat, het lastig wordt om de stijging
van de wereldtemperatuur binnen de perken te houden.
Zelfs een beperking van een toename van maximaal twee
graden wordt een enorme opgave. Zie het als een emmer
die vol raakt, zegt Leemans. We kunnen voor we de temperatuurgrens van twee graden bereiken nog 370 gigaton
CO2 in de atmosfeer brengen. Elk jaar verbruiken we daarvan mondiaal zo’n elf gigaton. Binnen dertig jaar is dat

quotum dus opgebruikt. ‘Als we de uitstoot snel halveren
duurt het nog zeventig jaar.’
‘Willen we binnen de twee graden stijging blijven dan
moeten we de uitstoot dus heel drastisch gaan terugbrengen - met tachtig, negentig procent. Hoe langer je wacht,
hoe moeilijker het wordt en hoe harder je moet ingrijpen.
Maar het kan wel, technisch is het niet onmogelijk. We
moeten weg van kolen, of CO2 ondergronds gaan opslaan,
we moeten kijken naar energiebesparing, alternatieve
brandstoffen, wind- en zonne-energie. Vandaar dat ik zestien zonnepanelen en een zonneboiler op het dak heb. In
maart kwam daar 75 procent van onze energie vandaan. Ik
woon in een groot huis, maar het heeft een houten skelet.
Dus veel minder steen en cement en daardoor warmt het
sneller op. Dat doe ik deels vanuit idealisme, maar ook om
het goede voorbeeld te geven.’
Mede door de economische crisis lijkt klimaatverandering structureel van de politieke agenda verdwenen. Vijf
jaar geleden was Leemans nog wel een dag in de Tweede
Kamer op verzoek van de Tweede Kamercommissie voor
milieu om vragen te beantwoorden over rapporten van het
IPCC. ‘Door de balans in de Tweede Kamer met VVD en
vooral de PVV was de helft van de genodigden wetenschapper, de andere helft was scepticus. Ik vond dat een
aanﬂuiting. Ik hoop dat bij het maken van beleid operationele argumenten zwaarder wegen dan emotionele argumenten. Maar je moet ook onder ogen zien dat beleidsmakers en politici net als jij en ik een wereldbeeld hebben.
Liberalen hebben vaak het beeld dat de aarde robuust is
en dat de gevolgen van klimaatverandering zichzelf oplossen.’
Is Leemans alles overziend optimistisch of pessimistisch over de toekomst? ‘Ik ben pessimistisch over staatshoofden en beleidsmakers in veel landen. Daar zit een
veel conservatisme en traagheid. Als ik kijk naar steden,
bedrijven en individuen, dan ben ik veel optimistischer.
Dan kan het opeens heel hard gaan. Rotterdam wil klimaatneutraal zijn, San Francisco is heel ver. Er gebeurt
lokaal heel veel. Daar zal waarschijnlijk de grote omslag
komen.’
10 april 2014 — RESOURCE
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DARTELE KLEUREN
Het kon natuurlijk niet uitblijven: heel hip Nederland
rent in witte shirts door kleurige stofwolken en dan
moet ook Wageningen eraan geloven. Ceres had de
primeur. Onder de naam United Colors renden zaterdag
5 maart zo’n tweehonderd studenten vijf kilometer
rond Wageningen. Op verschillende plaatsen werden
ze daarbij met kleurige stof besproeid. De climax vond
plaats bij de ﬁnish waar twee stofkanonnen de laatste
witte plekjes op de deelnemers poogden in te kleuren,
daarbij muzikaal begeleid door bewoners van zorginstelling Zideris, voor wie de opbrengst van het evenement bestemd was. Heerlijke lentelol. RG, foto RG
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GROTER groeien
Wageningen Universiteit heeft te maken met een enorme groei in
studentenaantallen. De Commissie Groei vindt dat de instelling haar
onderwijsaanpak opnieuw moet uitvinden. ‘Groei is een kans’.
tekst: Rob Ramaker / foto: Guy Ackermans

D
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e universiteit van Wageningen groeide de afgelopen jaren astronomisch. Na een mager
decennium verdubbelde het aantal studenten
tussen 2006 van circa 4500 tot een geschatte
9000 in 2014, zonder dat het einde van de groei
in zicht lijkt. Dit zet de Wageningse ﬁlosoﬁe van kleinschalig, persoonlijk en intensief onderwijs onder druk.
Onder leiding van Marjolijn Coppens, opleidingsdirecteur van Biologie, bedacht de ‘Commissie Groei’ daarom
scenario’s waarmee de universiteit kan omgaan met de
toestroom. De commissie bracht ook zelf een advies uit.
De universiteit zou de groei moeten omarmen, of slechts
licht afremmen. Innovaties, zoals e-learning, moeten
ondertussen zorgen dat de onderwijskwaliteit op peil
blijft. De raad van bestuur stelde inmiddels twee werkgroepen aan die aan de hand van het rapport gaan nadenken over concreet beleid.

gen passen. Je kunt voor deze opties kiezen, maar het is
één van de meer extreme scenario’s en de consequenties
zijn dan ook groter.’

Uw commissie adviseert om voor groei te kiezen. Waarom
is dat de beste koers voor Wageningen?
‘Groei biedt kansen. Je kunt bijvoorbeeld je onderwijs
verder ontwikkelen maar ook nieuwe mensen aannemen,
misschien met expertises die nog niemand hier heeft. Dit
vergroot ook weer de mogelijkheden voor studenten.’

Vorig jaar was er een nationale discussie over de vraag of
hoorcolleges in de toekomst nog zin hebben. Verklaren
jullie hier nu stilletjes het hoorcollege dood?
(lacht) ‘Dat is wel heel extreem maar als je dit helemaal
doortrekt? Ja, hoorcolleges zijn vooral leuk om studenten
te enthousiasmeren, maar ze zijn niet het beste middel
om informatie over te brengen. Toch is het uiteindelijk de
docent die een vak maakt. Als er zalen zijn en hij wil een
hoorcollege geven dan kan dat.’

Hoopt u dat de universiteit dit advies overneemt?
‘In zekere zin maakt het me niet uit welk scenario
wordt gekozen, als er maar een wordt gekozen en uitgedragen naar de hele organisatie. De universiteit moet keuzes maken. Ik zou het erg vinden als we doorgaan met
business as usual.’
Een van de alternatieve scenario’s stelt juist voor dit
moment te benutten om te selecteren op talent. Dat
betekent een numerus ﬁxus op alle bachelors en alleen de
beste scholieren toelaten. Is dit geen mooie kans om de
WU te veranderen in een universiteit vol bollebozen?
‘Zo’n prestatiecultuur is in Nederland op middelbare
scholen heel ongebruikelijk. Excellentie staat ook pas
sinds kort in the picture bij de overheid, en dan heb ik nog
niemand horen zeggen dat dit ten koste mag gaan van de
gewone student. Het zou niet bij Nederland en Wagenin-

In plaats daarvan wil uw commissie de universiteit haar
groei laten opvangen met computer-geassisteerd leren, of
e-learning. Hoe zou zulke innovatie helpen?
‘Veel elementen uit het huidige onderwijs, zoals grootschalige colleges of practica voorbereiden, kun je studenten thuis laten doen. Bijvoorbeeld met videoclips. Minder
efﬁciënte werkvormen vervang je zo door e-learning. Je
kunt iemand als voorbereiding op een practicum bijvoorbeeld al een experiment laten opzetten. Zo gaan studenten beter voorbereid naar practica en heb je minder tijd en
zalen nodig. Belangrijke werkvormen, zoals moeilijke
opdrachten waarbij studenten niet individueel kunnen
werken, blijf je op de gebruikelijke manier doen.’

Zit hier meer visie achter dan alleen de intentie om het
onderwijs efﬁciënter maken?
‘Het onderwijs kan hier ook beter van worden. Je zoekt
naar manieren om studenten actiever met de lesstof aan
de gang te laten gaan. Ik heb zelf e-learning modules
gemaakt waardoor ik weet dat er veel mogelijkheden zijn
om feedback in te bouwen. Zeker als je een ervaren docent
bent die weet wat studenten fout doen. Maar je kunt bijvoorbeeld ook met peers gaan werken, medestudenten die
elkaar helpen. Er is bij Nematologie al een proef met thesiskringen. Onder leiding van een docent presenteren studenten aan elkaar wat ze van plan zijn, wat hun resultaten
zijn en dan geven ze elkaar feedback. Een docent begeleidt zo niet meer één persoon, maar een hele groep.’
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Wageningen Universiteit groeide en groeit stormachtig. Prognoses gaan uit van twintig procent meer bachelorinstroom in 2014 en 2015 en een toename van
5 procent in de jaren daarna.

Dit zijn ambitieuze plannen, maar hoe gaan
leerstoelgroepen deze omslag naar e-learning maken?
‘Dat is heel veel werk en daar moet je de tijd voor
nemen. Je kunt niet tegen docenten zeggen: jouw vak
moet volgend jaar helemaal over op e-learning, dan wordt
het niets. De eerste stappen zijn inmiddels wel gezet. Zo is
er besloten om het innovatiebudget vooral in te zetten op
het geschikt maken van vakken voor grotere groepen studenten. Met dit geld kun je docenten ondersteunen, maar
de praktijk moet uitwijzen of dit genoeg is. Het is een
grote operatie, dus ik denk wel dat dit zwaar wordt.’
Het rapport constateert verder dat het binnen de huidige
tenure-trackregels moeilijk wordt om aan de groeiende
vraag naar onderwijstijd te voldoen. Wat is hiervoor de
oplossing?
‘De regels van de tenure track schrijven voor dat staﬂeden naast onderwijs ongeveer de helft van hun tijd aan
onderzoek moeten besteden. Om meer onderwijscapaciteit te krijgen moet er dus ook meer onderzoeksgeld binnenkomen, maar dat is niet altijd het geval. Je zou daarom
een deel van de staf volledig voor onderwijs moeten kunnen inzetten. Niet te veel, want uiteraard wil je wel de relatie tussen onderzoek en onderwijs in stand houden. Ons
voorstel is maximaal 25 procent. Daarnaast bespreken we
ook andere oplossingen, zoals langere contracten voor

PhD’ers en student-assistenten, of het verdelen van
onderwijs-fte’s over meerder leerstoelgroepen.’
Er is Wageningen University veel aan gelegen om zijn
sterke punten te behouden. Toch denkt uw commissie dat
de universiteit de komende jaren formeler zal worden.
‘Dat is inderdaad een consequentie van groei en die trend
is al gaande. Wanneer vakken bijvoorbeeld groter worden,
zijn ze strikter met aanmeldingen. Ze wijzen sneller studenten af die zich te laat opgeven, aangezien er al indelingen zijn en practica vol zitten. De steeds ingewikkeldere
roosters maken het sowieso lastig om dingen te regelen.
We verliezen de ﬂexibiliteit die er was en zullen dus vaker
denken: er bestaan regels, we houden ons er aan. In dat opzicht zullen we meer op andere universiteiten gaan lijken.’

‘We willen een
persoonlijke
universiteit
blijven, met
docenten die je
kent en die toegankelijk zijn’

Vormen uw voorstellen uiteindelijk geen contradictio in
terminis? Wageningen wil groeien maar ondertussen
kleinschalig blijven.
‘Echt kleinschalig is het natuurlijk niet meer op een
gegeven moment, maar we willen een persoonlijke universiteit blijven, met docenten die je kent en die toegankelijk zijn. Zulk persoonlijk contact is de kracht van deze
universiteit. Dus moeten we proberen slim te zijn door
met innovatieve middelen die kracht te behouden . Of dat
mogelijk is moet de tijd uitwijzen.’
10 april 2014 — RESOURCE
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Imidacloprid of niet?
Is bijensterfte het werk van neonicotinoïden? Ja, zeggen en denken
velen. Volgens hen zijn de neo’s rechtstreeks verantwoordelijk voor
de hoge sterfte onder bijen. Nee, toont Wagenings onderzoek aan.
Intussen lijkt het met de sterfte voorzichtig de goede kant op te gaan.
tekst: Roelof Kleis / foto: Guy Ackermans

D

rie weken terug schaarde een bezorgde meerderheid van de Tweede Kamer zich achter een
motie van de Partij voor de Dieren. De motie
roept de regering op tot een verbod op het
gebruik van alle neonicotinoïden. Dat was op
een dinsdag. Vier dagen later presenteerde bijenonderzoeker Sjef van der Steen zijn studie over de blootstelling
van bijen aan imidacloprid, de meest bekende van de
groep insectendodende neo’s. Zijn conclusie na twee jaar
studie: imidacloprid heeft effect op het aantal bijen, het
broed en de zwermdrift, maar niet op de wintersterfte.
De timing is opmerkelijk, maar berust op toeval. Van
der Steen presenteerde zijn werk op het jaarlijkse symposium bijengezondheid van de Wageningse bijenonderzoekers in de Hof van Wageningen. Het onderzoek van
Van der Steen maakt onderdeel uit van BIJ 1, een door het
ministerie van EZ opgezet onderzoeksprogramma naar
bijensterfte en de oorzaken daarvan. Het ofﬁciële rapport
moet nog verschijnen, inclusief persbericht. Een wetenschappelijke publicatie zit nog in de pen.
KRITISCH
Desondanks is de ferme conclusie van Van der Steen niet
helemaal onopgemerkt gebleven. De Utrechtse wetenschapper Jeroen van der Sluijs, specialist nieuwe risico’s
bij de afdeling Milieu- en Natuurwetenschappen, reageert
in een artikel op Kennislink kritisch op de Wageningse
studie. Van der Sluijs ziet in de neo’s de hoofdoorzaak van
bijensterfte. Zijn kritiek richt zich met name op de manier
waarop de bijen zijn blootgesteld aan imidacloprid. Van
der Steen plaatste zijn suikerwater met gif ín de bijenkast.
In de natuur haalt de bij zijn met imidacloprid verontreinigde nectar van elders en moet over soms grote afstanden terugvliegen naar de kast. Imidacloprid verstoort het
oriëntatievermogen van bijen. Dat effect is volgens Van
der Sluijs in de Wageningse proefopzet veel kleiner.
Ook bijenonderzoeker Romee van der Zee van het
Nederlandse Centrum Bijenonderzoek (NCB), dat jaar-

lijks de wintersterfte in kaart brengt, plaatst vraagtekens
bij datgene wat Van der Steen nou precies heeft aangetoond. ‘Als je bijen gaat voeren met suikerwater breng je
mogelijk minder de werkelijkheid in beeld dan je wilt.’
Ook vraagt zij zich af hoe zeker het is dat de controlegroep
geen gecontamineerde nectar en pollen verzamelde. Van
der Steen kent de kritiek, maar wijst erop dat bewust voor
deze methode is gekozen. ‘Deze proef gaat niet over het
effect van imidacloprid op het oriëntatievermogen, maar
over de vitaliteit van bijenvolken. De foerageerfactor van
het uitvliegen zit niet in deze proef. Dat klopt. Maar alleen
op deze manier weet je precies wat er in de kast komt en
hoe groot de blootstelling is. Sterker nog, de blootstelling
is op deze manier maximaal. Van meet af aan is het glashelder geweest dat we de transportroute niet meenemen
in deze proef.’
RAADSELACHTIG
Ook los van de proef van Van der Steen blijft wintersterfte
een raadselachtig fenomeen. Na jaren van alarmerende
sterftecijfers van ruim boven de twintig procent, gaf de
winter van 2012-2013 plotseling een scherpe daling te zien
naar een min of meer normale waarde van 14 procent. De
sterfte over de afgelopen winter is nog niet bekend. ‘We
beginnen pas in april met de inventarisatie’, zegt Van der
Zee. ‘We vragen niet alleen of volken leven of dood zijn,
maar ook of ze zwak of sterk zijn en of er bijvoorbeeld problemen zijn met de koninginnen. Daarvoor moet je echt
in een volk kijken. En daarvoor moet het eerst mooi weer
worden. Niet eerder dan 1 juli komen we met de uitslag
naar buiten.’
Van der Zee durft evengoed wel een voorspelling te
doen. Ook dit jaar zal het meevallen met de wintersterfte.
Dat komt volgens haar door het weer. ‘Vorig jaar begon het
seizoen laat. De winter was koud en lang, waardoor de
voortplanting van de varroamijt laat begon en de populatie in de zomer minder groot was.’ De juiste bestrijding
van de mijt, volgens Wageningse wetenschappers een
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Wetenschappers fotograferen een bijenraam uit de Wageningse proef met imidacloprid. Kenners voorspellen dit jaar een lage bijensterfte.

belangrijke factor in de wintersterfte, is daardoor van
minder belang. Daar kwam bij dat de afgelopen winter
zacht was, zonder koude periode. Van der Zee: ‘Een echte
survivaltest voor zwakke volken is er dus niet geweest. Op
basis van die twee argumenten verwacht ik een wintersterfte van rond de 11 procent.’ Volgens Van de Zee is het
weer sowieso de dominante factor in de bijensterfte. ‘De
kans op bijensterfte hangt nauw samen met het weer. Als
het weer goed is, en er dus voldoende kans is om nectar en
stuifmeel te halen en een goede winterpopulatie op te
bouwen, komen de andere factoren die bijensterfte bepalen minder tot uiting.’
WINTER APK
In haar voorspelling staat ze niet alleen. Ook woordvoerder Frank Moens van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) denkt dat het meevalt. Hij baseert zich
daarbij op de resultaten van de Winter APK, een onderzoek dat de NBV deze winter voor het eerst doet. Het
onderzoek (65 imkers, 530 bijenvolken) kijkt naar het verband tussen wintersterfte en de bezetting van bijenkasten
vlak voor de winter. Wintersterfte bestaat eigenlijk niet,
legt Moens uit. ‘Wintersterfte is in feite najaarssterfte.
Aan het einde van de zomer worden winterbijen gevormd
die overleven tot in het voorjaar. Die transitie vindt in sep-

tember/oktober plaats. De theorie is dat een slechte populatie winterbijen de winter niet overleeft. En dat kun je dus
in het najaar al zien aan de bezetting van de ramen. Als
meer dan vijf van de tien ramen in een kast bezet zijn met

‘Een tijdige en goede bestrijding
van de varroamijt is essentieel
om volken sterk te houden’
bijen, moet het lukken om de winter door te komen. Bij
minder dan vijf is het volk te zwak. De imker heeft dan
twee opties: samenvoegen van zwakke volken of de boel
op zijn beloop laten.’
Op grond van de resultaten van de Winter APK is de
sterfte onder de 7 procent. De Winter APK zegt overigens
niks over waarom een bijenvolk zwak is. Van der Steen en
zijn Wageningen collega’s zijn ervan overtuigd dat een tijdige en goede bestrijding van de varroamijt essentieel is
om volken sterk te houden. Onderzoek van Van der Zee
bevestigde vorig jaar dat beeld. Van der Steens collega
Coby van Dooremalen bestudeert met gechipte bijen het
foerageergedrag van bijen. Daarbij zoomt ze in op de
effecten van blootstelling aan varroa, parasieten en ook
imidacloprid. Dit onderzoek loopt nog.
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MEDEZEGGENSCHAP
OP DE SCHOP?
De verkiezingen voor medezeggenschap komen weer in het vizier. Maar er
stellen zich weinig kandidaten beschikbaar en er wordt weinig gestemd.
Vanuit de medezeggenschap zelf klinkt de roep om vernieuwing, zo
bleek tijdens een inspiratiemiddag eind maart. Wat zijn de problemen en
bijbehorende oplossingen?
tekst: Albert Sikkema / illustratie: Henk van Ruitenbeek

Klaas Swart
Lid OR van de Plant Sciences Group
en lid van de WUR Council
‘De medezeggenschap is toe aan vernieuwing. Zo zou de WUR Council
vaker mensen mensen uit de werkgemeenschap kunnen uitnodigen
om speciﬁek advies te komen geven
over een bepaald onderwerp. Je houdt dan een kleine vaste kern in de OR die zorgt voor de continuïteit en de organisatie van ad-hocwerkgroepen of bijeenkomsten. Het
voordeel daarvan is dat je meer mensen betrekt bij de medezeggenschap, zodat je meer deskundigheid kunt benutten en een representatiever advies kunt geven. Dat is belangrijk voor het draagvlak van de OR in de organisatie. Ik
denk dat we meer bereiken wanneer we ons beter zichtbaar
kunnen maken.’

Joost Jongerden
Voorzitter OR Social Sciences Group
‘Ik geloof niet in algemene en grootse oplossingen om het functioneren
van de medezeggenschap te verbeteren. Je moet kijken waar zich problemen voordoen. Belangrijk is dat je
met de directie afspreekt hoe de OR
in de besluitvorming betrokken wordt. Daar is geen
blauwdruk voor. Per dossier maken we daar afspraken
over en dat gaat heel goed.
Het klopt dat het personeel van de universiteit, waaronder
de promovendi, ondervertegenwoordigd is in de OR. Ook
lijkt het erop dat er dit jaar geen verkiezingen komen bij
ons departement omdat er niet méér kandidaten zijn dan

zetels. Maar medewerkers op een ad-hocmanier bij de medezeggenschap betrekken is volgens mij niet de oplossing.
Je kunt nu al toegevoegd lid worden van een OR-commissie, zodat je incidenteel op speciﬁeke onderdelen meedraait in de medezeggenschap, maar dat gebeurt zelden.
Speciﬁeke dossierkennis en zicht op de grote lijnen zijn
belangrijk om met de directie in gesprek te kunnen gaan
over missie en strategische visie.’

Jeroen Candel
Voorzitter van de Wageningen PhD
Council
‘Belangrijkste probleem op dit moment is dat bepaalde groepen, zoals
de promovendi, niet goed vertegenwoordigd zijn in de WUR Council.
De actieve promovendi zitten al in
één van de PhD Councils. Daar praat je over zaken die de
PhD’s aangaan en we kunnen praten met wie we willen,
we zijn veel ﬂexibeler. Hoewel we de onderwerpen die in
de WUR Council aan bod komen van groot belang vinden,
is het op dit moment voor veel promovendi niet duidelijk
wat ze aan die medezeggenschap hebben. Ons voorstel is:
reserveer twee zetels in de WUR Council voor promovendi.’

Anneloes Reinders
Voorzitter Student Council
‘Studenten zitten maar een jaar in de
medezeggenschap en krijgen daarom alleen het topje van de ijsberg
mee. Daarom is het moeilijk voorstellen aan te dragen voor verbetering. We hebben in de afgelopen

RESOURCE — 10 april 2014

5(6S0,LQGG



M.I. << 23

maanden een aantal punten gesignaleerd binnen de medezeggenschap waar we aan willen werken tijdens de verkiezingen. Zo hebben we plaatsen gereserveerd voor promovendi en proberen we via de werkgroep Verkiezingen
de medezeggenschap breed binnen de universiteit bekend te maken. Verder brengen we de WUR Council actief
onder de aandacht via de schermen met de agenda en vergadertijden hierop.’

Robert van Gorcom
Directeur Rikilt
‘Ik zie geen reden voor aanpassing
van de medezeggenschap vanuit het
Rikilt, want onze ondernemingsraad
is prima. Ik denk dat dat komt door
de kwaliteit van de OR-leden en de
opstelling van de bestuurder. Ik probeer de OR in een vroeg stadium bij de besluitvorming te
betrekken. Zoals anderhalf jaar geleden bij een reorganisatie, toen iemand van de OR in de werkgroep zat die de

reorganisatie voorbereidde. Voordeel daarvan is dat je in
een vroeg stadium al aandachtspunten vanuit de OR
krijgt. Zo’n participatieve opstelling, waarbij de OR tijdens
de rit meedenkt, is vaak eﬀectiever dan een puur reactieve
houding, als de OR alleen een voorgenomen besluit van advies voorziet.’

Rianne van Binsbergen
Promovendus bij Livestock Research
‘Ik heb zelf geen interesse om in de
OR te gaan. Je bent hier maar vier
jaar, daarna ben je toch weer weg,
tenzij je het geluk hebt met een vervolgbaan. Dat perspectief speelt wel
mee in je afweging. Ik denk dat promovendi in principe wel tijd hebben voor de OR, wij hebben het niet drukker dan de andere medewerkers. Dat er
geen promovendi in de OR zitten, heeft meer met prioriteiten en interesse te maken. Ik heb dan ook geen mening
over het functioneren van de OR, sorry.’
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Kenniswerkplaats

Opdrachten in het echt
Hoe hou je het beheer van de
bos- en duingebieden rondom
Den Helder betaalbaar? Met deze
vraag mochten Bos- en natuurbeheerstudenten aan de slag in een
project van de Kenniswerkplaats,
een platform voor lokale vraagstukken dat studenten en
opdrachtgevers bij elkaar brengt.
‘Er is steeds meer vraag naar de
denkkracht van studenten.’
De geldkraan voor natuurbeheer is
dichtgedraaid en dat wordt gevoeld. Ook in Den Helder. De gemeente worstelt met de vraag hoe
ze bos- en duingebieden in de toekomst kan bekostigen. Op zoek
naar creatieve, out-of-the-box oplossingen, kwam ze terecht bij de
Kenniswerkplaats, waar onder
meer Wageningse studenten klaar
staan om mee te denken over problemen uit de praktijk.
Kenniswerkplaatsen bestaan al
bijna tien jaar, maar de laatste jaren groeit hun opdrachtenportefeuille hard. ‘Een Kenniswerkplaats moet je zien als een platform dat lokale overheden, bedrijven en organisaties met een onderzoeksvraag koppelt aan
studenten’, vertelt de Wageningse
coördinator Ilse Markensteijn. Er
zijn meerdere kenniswerkplaatsen
in Nederland, die werken met lokale opleidingen, oorspronkelijk
vooral uit de groene sector maar
tegenwoordig ook breder. Wageningen University is als enige universiteit in alle werkplaatsen vertegenwoordigd. Volgens Markensteijn weten lokale partijen de kenniswerkplaatsen steeds beter te
vinden. ‘Er is meer vraag naar de
denkkracht van studenten. Misschien ook omdat eigentijdse
vraagstukken op duurzaamheidsgebied vragen om nieuwe vormen
van oplossingen bedenken.’ Ook
voor studenten biedt de opzet grote voordelen, meent Markensteijn.
‘Je kunt met een echt probleem
aan de slag, geen bedachte casus.

Dat voelt niet alleen nuttig, het is
ook nuttig.’
STAKEHOLDERS
Voor het geval Den Helder gingen
tweedejaars bachelorstudenten
Bos- en natuurbeheer aan de slag.
Eerste reisden ze naar natuurgebied om Den Helder en betrokkenen te spreken. Glenn Potvliet,
was een van de deelnemende studenten. ‘Onze eerste indruk van
het gebied was niet best, het onderhoud was nogal achterstallig.
Maar dat laat natuurlijk wel meteen het probleem zien waar het
gebied mee te kampen heeft.’ De
studenten spraken met verschillende stakeholders in het gebied,
waaronder ondernemers. Glenn:
‘Door ons gesprek met de eigenaar
van een pannenkoekenrestaurant
kwamen we erachter dat de ondernemers in het gebied wel bereid
waren om mee te werken als zij
ook iets aan konden verdienen.
Dat was nuttige informatie voor
ons.’ Vervolgens gingen ze aan de
slag met hun eigen plan om de

28 PROJECTEN
In studiejaar 2012-2013 hebben
278 studenten van Wageningen
University bijgedragen aan 28
Kenniswerkplaatsprojecten.
Naast overheden, ondernemers
en ngo’s werkten de studenten
ook samen met onderzoeksinstituten, , (semi-)overheidsinstanties, ondernemers, ngo’s, mboen hbo-studenten en bewonersgroepen.

Donkere Duinen en het Mariëndal
rendabel te maken.
PARKEERGELD
Aan het einde van de week mochten ze net als andere groepjes hun
ideeën pitchen voor een jury , met
daarin mensen van de gemeente
Den Helder en enkele experts op
het gebied van natuurondernemingen. Glenn: ‘Ons idee was om bezoekers te laten betalen voor een
parkeerplek in het natuurgebied,
maar daar wel kortingsbonnen

voor terug te geven van horecagelegenheden in de buurt. Je laat dus
de gebruiker betalen, maar je geeft
ze wel het gevoel dat ze daar iets
concreets voor terug krijgen. Zowel
de gemeente als de ondernemers
in de buurt verdienen eraan.’ De
eenvoud en uitvoerbaarheid van
het plan oogstte veel lof bij de jury,
die het plan uiteindelijk als beste
pitch beoordeelde. Of het ook echt
uitgevoerd wordt, is nog niet duidelijk, maar Glenn kijkt met plezier terug op de opdracht.
Volgens Ilse Markensteijn illustreert de opdracht van Den Helder
de waarde van de Kenniswerkplaats voor studenten. ‘Het ging
niet alleen om een fraai project,
maar ook om de vraag hoe je een
plan kunt ﬁnancieren en welke
partijen daaraan kunnen meewerken. Dan zit je als natuurstudent
plotseling met de eigenaar van een
pannenkoekenrestaurant om de
tafel. Dat is misschien niet wat je
verwacht als je je opleiding gaat
doen. Maar zo werkt het dus wel in
de praktijk.’ RA en RG

Wageningse studenten zoeken een oplossing voor het beheerprobleem in Den Helder.
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Nare parasiet verziekt stage

Een maand geleden werd Marchel
Ratering nog uit bed gebeld door
een Wageningse student die op
stage in Kalimantan (Indonesië)
was gebeten door een slang. Was
die slangenbeet giftig, wilde ze weten, moest ze vrezen voor haar leven? ‘Na een serie vragen was wel
duidelijk dat dit geen dodelijke
slang was en welke behandeling ze
moest ondergaan.’
Ratering was tot drie jaar geleden in dienst van de universiteit,
maar krijgt als zelfstandige (www.
vaccinatiecentrum.nl) nog steeds
veel Wageningse studenten over de
vloer, wanneer die opmaken voor
vertrek naar een tropisch land. Van
een deel van die studenten, zo’n
driehonderd in totaal, kreeg hij de
afgelopen jaren een potje met ontlasting, voor vertrek en na terugkomst. Via analyses kon hij zo nagaan of de studenten een parasiet
hadden meegenomen uit hun stageland. Hij publiceerde de resultaten deze maand met oud-studentenarts André Godkewitch en Leidse onderzoekers in The American
Journal of Tropical Medicine and
Hygiene.
VERFRISSENDE DUIK
De oogst viel mee, vindt Ratering.
Van de zeshonderd studenten kwamen er bijna dertig terug met vervelende darmparasieten die diarree, buikkrampen en misselijkheid veroorzaakten. Eentje had
een rondworm onder de leden wat
kan leiden tot nierafwijkingen. Negen studenten hadden bilharzia
opgelopen. Deze beruchte parasiet
kan aanwezig zijn in zoet water in
tropische landen. Een verfrissende
duik in een tropisch meertje kan er

CREDIT FOTOGRAAF

Op stage in een (sub)tropisch
land doen de Wageningse studenten niet alleen vaardigheden op,
maar ook een hele verzameling
lokale parasieten, zoals de verschrikkelijke bilharzia. Marchel
Ratering, voormalig assistent
van de studentenarts van de universiteit, zocht met Leidse collega’s uit hoe vaak dat voorkomt.

Zwemmen in een tropisch meertje kan ertoe leiden dat larven van de bilharziaparasiet (inzet) het lichaam binnendringen en zich vestigen in blaas of darmen.

dan toe leiden dat deze parasiet
door de huid het lichaam binnendringt en zich vestigt in blaas of
darmen.
Vaak hebben studenten na
thuiskomst uit de tropen niet door
wat ze hebben meegenomen, zegt

Ratering. Zo had hij vorig jaar een
studente op bezoek die tijdens
haar stage in Lake Malawi had gezwommen. Omdat ze geen klachten had, sloeg ze het advies van Ratering in de wind om zich te laten
controleren op bilharzia. Zes

MARCHEL’S TOP VIJF VAN BELANGRIJKSTE STAGEGEVAREN:
1) Diarree. Veel studenten krijgen diarree op stage, door een vervelende parasiet of bacterie in het water of voedsel. Niet dramatisch, wel
uiterst hinderlijk.
2) Cultuurshock. Ofwel: de psychisch-emotionele klachten na aﬂoop
van de stage. Wordt onderschat, zegt Ratering. ‘Je komt niet terug als
dezelfde persoon die is weggegaan.’ Kan leiden tot lusteloosheid, concentratieverlies en studiestaken.
3) Het verkeer. Dat moet je ruim opvatten; het gaat om auto-ongelukken (het verkeer is vaak uiterst gevaarlijk) maar ook om ongelukjes
onderweg of op het stageadres, waardoor de stage voortijdig moet worden afgebroken.
4) SOA’s. Doordat studenten ver van huis zijn, bestaat soms de neiging
om wat gemakkelijker om te gaan met seksuele contacten. Ongeacht of
de studenten wel of geen vaste relatie in Nederland hebben.
5) Dieren. Dieren die in Nederland geen ziektes overbrengen, kunnen
dat in andere landen wel degelijk doen. Hierbij kun je denken aan zoogdieren (rabiës) en insecten (malaria).

maanden later lag ze in een Nijmeegs ziekenhuis met hoge koorts
en ernstige buikklachten – de parasiet was in alle rust eitjes gaan
leggen. Studenten die tijdens de
stage in contact zijn geweest met
zoet water in ‘bilharzia-landen’,
moeten zich altijd laten testen, adviseert Ratering.
DOMME DINGEN
De specialist op gebied van tropische ziekten wil naar eigen zeggen
niemand bang maken of de betweter uithangen, maar hij merkt wel
op dat huisartsen vaak onvoldoende kennis hebben van ‘stageziekten’. Dan gaat het niet alleen om
de kennis welke parasieten (waaronder malariaparasieten) in welke
landen voorkomen, maar ook hoe
de studenten zich op stage gedragen. ‘Ze zijn onderzoekend en
doen daardoor vaak domme dingen.’ Daardoor lopen studenten
een grotere kans om narigheid als
bilharzia, TBC en knokkelkoorts
op te lopen. AS
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STREEPJE
Waarom zijn zebra’s gestreept? Om
stekende vliegen te weren, zeggen
wetenschappers van Davis in Californie. Ze
vergeleken
de hoeveelheid strepen van
verschillende
zebrasoorten met
het aantal stekende vijandelijke
vliegen in het verspreidingsgebied. Hoe meer strepen, hoe meer
vliegen. Het artikel verscheen op
de online versie van Nature Communications van 1 april.

GANGKASTMELKER
Op kamers wonen kan behoorlijk
duur zijn. Maar in Parijs maken ze
het wel erg bont. Een huisbaas is er
aangeklaagd omdat hij jarenlang een
‘appartement’ heeft verhuurd van
1,6 vierkante meter. Hij ving er 330
euro per maand voor. Deze huisbaas
moet nu 12.000 euro aan de huurder betalen voor geleden schade.
Een appartement moet minimaal
negen vierkante meter zijn. Toen de
bewoner daar achter kwam stapte
hij naar de rechter en kreeg gelijk.
Iemand nog klachten over Idealis?

TRUSTE
Intelligente mensen zijn beter van
vertrouwen, concluderen wetenschappers uit Oxford in Plos One.
Misschien komt dat omdat slimmeriken betrouwbare mensen om zich
heen verzamelen, en ze dus meer
reden hebben om goed van vertrouwen te zijn. Maar het kan ook
zijn dat ze sneller situaties doorzien, waardoor hun ze basisvertrouwen minder snel verliezen, zo
redeneren de onderzoekers. Hoe
het ook komt, het klinkt eigenlijk
alsof je mensen op universiteiten
makkelijk kunt oplichten.

Gezellig samen op de ﬁets
Voor studenten die houden van
wielrennen en gezelligheid, is er
nu WSWV Hellingproof.
Met het ingaan van de zomertijd, is
ook het ﬁetsseizoen gestart. Door
het uurtje langer licht, kan er ’s
avonds weer makkelijk getraind
worden.
Woensdagavond verzamelt een
bont gezelschap van twintig man
(en vrouw) op sportcentrum de
Bongerd, voor de eerste ofﬁciële
training van studentenwielervereniging Hellingproof. De nieuwe
ﬁetsclub heeft rector Martin Kropff zo ver gekregen het startschot te
geven en mee te ﬁetsen.
Zeven studenten namen vorig
jaar het initiatief voor een vereniging; vier daarvan vormen het eerste bestuur. ‘We misten een hechtere groep, een soort harde kern
zoals Tartlétos die heeft, waarmee
je naast het ﬁetsen ook gaat eten of
ergens heen gaat’, vertelt Jora
Steennis. Afspreken om te gaan
ﬁetsen via de facebookgroep Wielrenners in Wageningen of
WhatsApp is toch anders. Na terugkomst gaat iedereen weer zijns
weegs. Jora: ‘Nu hebben we een
vaste trainingsavond, en gaan na
aﬂoop wel eens samen bij iemand
thuis eten. Ook hebben we al een

paar keer met een pubquiz meegedaan bijvoorbeeld.’
Simon, eerstejaars biotechnologie, is blij met Hellingproof. In
Apeldoorn reed hij als nieuweling
en junior in een team. In Wageningen miste hij nog de vriendschappen en vanzelfsprekendheid van
het samen ﬁetsen die daarbij horen. ‘Samen ﬁets je harder en het is
gezelliger’, zegt Simon.
JONGE HONDEN
Woensdagavond duikt het peloton
het Binnenveld in, voor een rondje
bruggen. Een bekend rondje voor
Wageningse wielrenners: de Rijn
over bij Heteren of Rhenen, en dan
op de dijk gas geven naar de andere brug.
‘We houden ons aan de verkeersregels en waarschuwen elkaar voor auto’s en obstakels’,
maakt trainer Casper Helling – die
best vereerd is dat de vereniging
naar hem is vernoemd – geeft voor
vertrek nog eens aan hoe waarschuwingssignalen als ‘paaltjes’,
‘tegen’ en ‘auto achter’ in het peloton moeten worden doorgegeven.
Geen overbodige luxe wanneer je
slechts het achterwiel en de billen
van je voorganger ziet.
Op de dijk oefent het peloton,
na uitleg van Helling, in drie groe-

APRIL FIETSMAAND
– WSWV Hellingproof bestaat
sinds november 2013.
– Op 1 april stond de teller op
23 leden.
– In april zijn er diverse activiteiten: een mtb-clinic (7 april),
Parijs-Roubaix kijken (13
april), en een clinic met
profrenster Annemiek van
Vleuten (16 april).
– Met Pasen gaat Hellingproof
naar Limburg, om te ﬁetsen en
de Amstel Gold Race te kijken;
begin juli is er een mountainbikeweekend.
– Info: wswv-hellingproof.nl

pen met dubbele waaiers en treintje rijden. De kunst is om goed in
het wiel te blijven zitten en weer
aan te pikken als je van kop af
komt.
Al snel rijd je harder dan je in je
eentje zou doen. Wie het wiel verliest is de Sjaak, en mag solo naar
het verzamelpunt toeren, vandaag
op de brug bij Heteren. Als een stel
jonge honden vliegen ze vervolgens
omhoog over de Keijenbergseweg
terug Wageningen in, vrolijk en
voldaan. Zo samen gaat het ﬁetsen
haast als vanzelf. En wat is de omgeving toch mooi. Helling: ‘Volgende week heuveltraining.’ YdH

FOTO: GUY ACKERMANS

KOPJE THEE
Examen voor de boeg. Drink geen
koﬃe maar groene thee. Onderzoekers van de Universiteit van Basel
hebben aangetoond dat het werkgeheugen beter functioneert na
toediening van groene thee. Tenminste, bij mannen werkt het zo.
Merkwaardig genoeg is de proef
alleen met mannelijke proefpersonen gedaan. Toch niet de grootste
theeleuten.

Omdat het startpistool weigerde, liet Kropﬀ als startsein een inderhaast aangerukte megafoon loeien.
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AFLEVERING 28 - MORTIERSTRAAT 14B<<
ILLUSTRATIES: KIM PETERSE

Wat voorafging: Vera is allang niet meer de verlegen eerstejaars die vorig jaar kwam hospiteren. Ze is inmiddels een gedreven student en een
natuurlijke leider wanneer ze samenwerkt met
studiegenoten.

Groepswerk
‘D

it is echt een episch ﬁlmpje,’ zei Frank,
terwijl hij zijn laptop omdraaide. Op het
scherm probeerde een kat in een veel te kleine
doos te kruipen.
Vera onderbrak het gegrinnik. ‘Kom op mensen. We moeten echt aan het werk.’ Samen
met vijf jaargenoten werkte ze bovenin Forum
aan een project dat nauwelijks vlotte.
‘We moeten wel echt gaan opschieten,’ stemde een groepsgenoot dit keer gelukkig in. ‘De andere groepjes hebben al
veel uitgebreidere modellen.’ Frank veegde ondertussen
nonchalant enkele blonde lokken uit zijn gezicht.
‘Een model moet juist simpel zijn,’ begon hij. Vera wilde
snel het woord nemen maar ze was te laat. Frank hield weer
één van zijn snoeverige betogen. Die eindigden allemaal bij
zijn middelbare schooltijd, toen hij als wiskundewonder
alle proefwerken haalde zonder te leren. Smekend keek
Vera naar haar teamleden die hulpeloos terug staarden. Alle
leiding moest weer eens van haar komen.
‘Oké,’ schraapte ze uiteindelijk haar keel. ‘Ik heb mijn deel
thuis al aangepast en dat maakt het model al ﬂink beter.
Hoe ging dat bij jullie?’ Tot Vera’s opluchting kwam er wat
discussie op gang en was er nu snelle vooruitgang. Ze glimlachte toen de Duitse jongen een waslijst aan fouten opsomde uit Franks werk.
‘Wat is het toch ook een ﬂapdrol,’ dacht Vera. Hijzelf keek
ondertussen schaapachtig op zijn laptopscherm. Toen iedereen rond half vijf helemaal gaar was besloten ze er de brui

aan te geven. Vera beloofde alles in één document te zetten
zodat ze het voor vrijdag allemaal konden nakijken.
‘We zijn goed bezig, matties,’ zei Frank, toen ze Forum uitliepen. Vera rolde met haar ogen.
Franks opmerking schoot weer door haar hoofd toen ze donderdagavond het werk afmaakte.
‘Hij hangt nu waarschijnlijk ergens in de kroeg,’ dacht Vera,
‘terwijl ik zijn werk verbeter.’ Opeens had ze een ingeving. In
Franks deel wiste ze één van de graﬁeken en plakte een foto
van Vecino, languit slapend op de vensterbank. ‘Figuur 3,’
schreef ze eronder. ‘Frank doet zijn laatste nakijkwerk.’ Send.
‘Nu zullen we wel eens zien wie er goed bezig is mattie,’
dacht Vera.
Toen ze de volgende dag bij elkaar kwamen, was Vera niet
de enige met een onwillekeurige grijns op haar gezicht.
‘En Frank,’ vroeg ze poeslief, ‘heb jij nog fouten gezien in de
laatste versie?’
‘Nee,’ zij hij, achterover hangend in zijn stoel. ‘Volgens mij
kunnen we het zo printen en inleveren. Ziet er prima uit.’
De hele groep barstte in lachen uit.

Resource volgt de belevenissen in de Mortierstraat 14B

eWallet vervangt chipknip
Studenten kunnen over twee
weken alleen nog voor printjes
betalen met een virtuele portemonnee. Deze eWallet vervangt
de chipknip die per 1 januari
2015 verdwijnt in heel Nederland.
In de praktijk betaal je straks met
je WUR-kaart. Op het pasje zelf
komt geen tegoed, maar hij wordt
gekoppeld aan een virtuele portemonnee. Deze kun je vullen door

met iDeal of Paypal geld over te
maken van je eigen rekening.
Het FB denkt met de eigen
eWallet de beste vervanger te hebben voor de chipknip. ‘Het was
voor ons bijvoorbeeld niet aan de
orde om terug te gaan naar cash
geld,’ zegt Annet de Haas, hoofd
location facilities. ‘Dat zorgt voor
teveel vandalisme en de automaten moeten bovendien geleegd
worden.’ Rond de nieuwe betaalsystemen die banken introduce-

ren, zoals Minitix, is volgens De
Haas nog te veel onduidelijkheid.
Over twee weken worden de
nieuwe print-, scan- en kopieercombinaties – met het betalingssysteem – geïnstalleerd in Forum
en Orion. De Leeuwenborch volgt
waarschijnlijk een week later. Volgens de huidige planning schakelen de kofﬁeautomaten medio tot
eind mei om.
Studenten die het nieuwe systeem gaan gebruiken moeten wel

opletten dat ze niet onnodig geld
uitgeven aan transactiekosten. Per
gestort bedrag zijn deze bij iDeal
60 cent, bij Paypal gaat het om 35
cent plus 3,9 procent van het gestorte bedrag. Om deze extra kosten te compenseren verlaagt FB de
printtarieven.
De eWallet is op te laden via het
linkje op Myportal, of de QR-code
die straks naast de multifunctionele printers hangt. RR
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>> FEESTEN
k

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

CERES - WAGGIE, SO INTERNATIONAL!
Donderdag 10 april van 23.00 tot 04.00 uur
Donderdag 10 april is het eindelijk weer zover,
een open feest van WSV Ceres. Omdat het die
week ‘One World Week’ is, wordt Villa Veluvia
omgetoverd tot een multicultureel feest met als

thema: Waggie, so international! Op dit open
feest komen verschillende muziekstijlen aan
bod, waaronder de vrolijke jazz van De
Ceresband en de poprock van The Falcons.
Daarnaast kan je in de Grote Kroegzaal weer
helemaal losgaan op de beats van dj Freek.
Toegangsprijs: 3,50
Vergeet niet je studentenkaart en je ID!
Ook zal er een bewaakte garderobe aanwezig
zijn.
THE DOCTOR - BATTLE OF THE ELEMENTS
Donderdag 17 april van 22.00 tot 03.00 uur
‘Battle of the elements’, zo luidt het
toepasselijke thema van het open feest dat
georganiseerd wordt door Pyrus, studievereniging van Bodem, water en atmosfeer.
Groepen kunnen hun krachten meten met een

‘meter battle’, waarvoor je je ter plekke kunt
inschrijven. Er is geen entree, dus kom vooral
even langs op 17 april in de Docter!
DE BUNKER - MEXICAN NIGHT
Dinsdag 22 april van 22.00 tot 03.00 uur
In de laatste week voor de studieweek is het tijd
voor het laatste feestje in de bunker van periode
5. Met als thema ‘Mexico’, kun je eens van een
Mexicaanse avond genieten zonder dat je daar
een vliegticket voor hoeft te kopen. Bring your
sombrero because we are going Mexican
tonight!
Drink specials: Tequila, Corona and
Margheritas. FREE tortilla chips and dip!

Deze rubriek wordt verzorgd door het
WageningenUP-team

>> HET ECHTE WERK
‘IK BEN ELF KILO
AFGEVALLEN’
Wie? Thomas Hassing, MSc Toegepaste
Communicatiewetenschappen
Wat? Drie maanden stage bij Nepal Foresters’
Association
Waar? Kathmandu en Charikot, Nepal
‘Ik liep stage voor Nepal Foresters’ Association, die zich inzet voor
bosbeheerders en bossen. Mijn stage bestond uit interviews afnemen
over de implementatie van het FSC-keurmerk. In Kathmandu kreeg
ik begeleiding, maar in Charikot moest ik het zelf uitzoeken. Zo
bleek er een vrouwelijke tolk geregeld die erg slecht Engels kon en
die bovendien beperkt was in haar functioneren omdat vrouwen niet
alleen mogen zijn met een vreemde man. Dat was lastig omdat we
samen naar willekeurige dorpen zouden reizen om mensen te interviewen. Toen zat ik wel even met mijn handen in het haar. Gelukkig
vond ik per toeval een Nepalese student die bereid was te vertalen.
Charikot was schitterend, midden in de heuvels met in de verte
besneeuwde toppen, maar ook erg koud. Mijn badkamer had een gat in
de muur als raam en er was maar twee keer per drie weken warm water.
Ik heb geprobeerd te douchen, maar was daarna zo bevroren dat ik dat
niet meer deed. ’s Nachts was het ook ijskoud, waardoor ik met al mijn
kleren aan sliep. Ik ben elf kilo afgevallen, door diarree, het actieve
leven, de kou en de rijst die ik dag in dag uit at in plaats van vetten en
suikers.
In Nepal ontmoette ik een jongen die uit hetzelfde Friese dorpje bleek
te komen als ikzelf. Extreem toevallig. Samen hebben we een wandeltocht van twee weken gemaakt door het schitterende berglandschap

van het Himalaya. Het laatste deel legden we af met de bus. De route
ging over een smalle bergrichel waarbij de overvolle bus bij elke hobbel
richting de afgrond kantelde. Ik heb doodsangsten uitgestaan, maar
gelukkig hebben we het overleefd.
Toen we Kathmandu binnen reden kreeg ik het gevoel dat er een nucleaire oorlog had plaatsgevonden. Alles was smerig en overal stonden
afvalvaten te branden. Kinderen speelden op enorme afvalbergen. Na
die schitterende natuur was het contrast van de buitenwijken erg confronterend. Ondanks alle armoede en werkloosheid schikken Nepalezen
zich in hun lot. Je kan je wel overal druk om maken, maar er zijn toch
veel dingen waar je geen invloed op hebt. Ik heb die houding een beetje
overgenomen, waardoor ik een stuk relaxter ben geworden.’ MvdH
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in memoriam

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

MEANWHILE IN... <<
Megademocratie
In het nieuws: India, de grootste democratie ter wereld, gaat
binnenkort naar de stembus. Met 814 miljoen stemgerechtigden is
dit de grootste democratische operatie ooit. De eerste fase van de
verkiezingen was op 7 april, waarna er nog negen volgen. De uitslag
wordt op 16 mei verwacht.
Commentaar door: Chandrashekhar Dengale, bachelor International
Agribusiness and Trade en Mith Chaudhari, master Global Chain
Management
Chandrashekhar: ‘De huidige regerende partij, de Congress Party, is
nu tien jaar aan de macht. Indiërs zijn erg boos op de huidige
regering, vooral de enorme corruptie zorgt voor onvrede. Het
schandaal rond de bouw van Ardash bijvoorbeeld. Het gebouw was
bedoeld voor oorlogshelden, maar 25 appartementen zijn
spotgoedkoop verkocht aan betrokken politici en ambtenaren. En
bij het 2G spectrum schandaal, over de verkoop van frequenties
voor mobiel bellen, is ruim twintig miljard euro verdwenen.’
‘Heel veel Indiërs hebben zwart geld in Zwitserland. Ze zeggen dat
als dat allemaal naar India zou gaan, dat we het rijkste land ter
wereld zouden zijn. Ik heb op internet gezien dat het om ongeveer
een biljoen euro gaat, dat is een een met twaalf nullen.’
Mith: ‘De verwachting is dat Narendra Modi de nieuwe premier
wordt. Onder zijn leiding is de deelstaat Gujarat sterk ontwikkeld,
met een focus op technologie. In de peilingen krijgt hij 30 procent
meer stemmen dan de concurrentie. Het land heeft echt
veranderingen nodig en Modi gaat die brengen.’
‘India heeft veel afgelegen gebieden, ongeveer tweederde is
landbouwareaal. Maar er is ook overal internet, en daardoor weet
iedereen nu dat er verkiezingen zijn. Daarom wordt er een hoge
opkomst verwacht. Mensen hebben een stempas met hun naam en
een foto. Stemmen gaat digitaal, via een stemcomputer. Het is heel
veilig, we verwachten geen gekke dingen. Je stemt op een scherm,
je kunt maar een keuze intoetsen en niemand anders kan zien wat
je doet. Stemmen worden meteen geregistreerd.’
‘Ik verwacht dat er van alles gaat veranderen onder Modi. Nu zijn er
veel hoger opgeleiden werkloos, mensen met een master of zelfs
met een PhD. Industrie moet in elke stad ontwikkeld worden en
aan de infrastructuur moet ook nog veel verbeteren. Er worden
metro’s gebouwd, maar in slechts drie steden. Dat moet beter. Een
studie medicijnen kost in India bijna net zo veel als in de Verenigde
Staten. Onbegrijpelijk is dat, waar gaat dat geld heen?’ NM

Theo Meijer
Recently we learned that our former colleague and lecturer Theo
Meijer passed away on 3 April
2014. Theo worked from 1975 to
1995 at the Irrigation & Water Engineering group of Wageningen
University. After teaching sprinkler
irrigation, he later on focused on
the design of irrigation systems.
Coming from Delft, Theo needed
time to get acquainted with the
ways of the Wageningen engineers,
because he often did not get a
straight answer, but an ”it depends”.
Still he managed to connect the
agricultural and the civil engineering approaches, while also promoting a bottom-up, next to a top
down approach, in irrigation system design. His manual ‘Design of
smallholders’ irrigation systems’
dating from 1990 is still used by
many of his former students, because it oﬀers practical solutions
and approximations for complex
calculations like the dimensioning
of small canals.
Theo excelled on the piano and enjoyed playing the accordion. For
many years he was the “house”
composer of the departmental
songs for special occasions. His
witty comments on the traits of
professors in the Nieuwlanden cabaret shows are still well remembered.
It is diﬃcult to imagine that Theo
is gone. On behalf of the present
and former staﬀ and students of
the Irrigation group we wish his
wife and children all the strength
to bear with this great loss.
Willem Genet & Bert Bruins

Vrijwilligers gezocht
Op 5 mei organiseerd popcultuur
Wageningen het SENA talent stage,
een podium voor alternatieve popmuziek op parkeerplaats “De Gevangen Toren”. Wij zoeken mensen
die mee willen helpen met opbouwen (op 4 mei) en afbouwen, de
catering, fotografen, sfeerbeheerders en parkeerwachters. Lijkt het
je leuk om mee te helpen, of zou je
er meer over willen weten? Op
dinsdag 15 april is er om 20.00
uur een infomeeting in café Loburg.
Je kunt ook altijd Renske mailen
via 5mei.popcultuur@gmail.com.
INFO: WWW.POPCULTUUR-WAGENINGEN.NL

mededelingen
Mededelingen van en voor studenten en medewerkers. Lever maximaal 75 woorden aan op donderdag voor verschijning (óók in het
Engels) via resource@wur.nl, met
als onderwerp ‘Mededeling’.
One World Week
De One World Week 2014 is van 10
t/m 16 april met een grote diversiteit aan activiteiten. Deze week is
een week om de internationale
identiteit vieren, en een ieder kan
meedoen. De kans om van elkaar
te leren, om culturen te ervaren en
om meer kennis op te doen van
verschillende culturen door activiteiten samen te doen. Het thema
van dit jaar is: Shall we ....?
BEKIJK HET PROGRAMMA OP WWW.WAGENINGENUR.NL/ONEWORLDWEEK

UNAOC-EF Summerschool
De UNAOC-EF Summer school zal
van 16 tot 23 augustus 2014 worden gehouden in New York. Word
een van de 75 deelnemers voor
‘Positive Change’ en ontwikkel de
vaardigheden die jij nodig hebt als
toekomstig (wereld)leider.
REGISTREER JE VOOR 22 APRIL AS. VIA
WWW.UNAOCEFSUMMERSCHOOL.ORG
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mededelingen (vervolg)
Vegan Challenge
In April Green Oﬃce supports Vegan Challenge campaign with a series of tasty and inspiring events.
Do you want to try something new
and broaden your taste horizons?
Join Vegan Challenge! Pass-by
WUR canteens to discover fresh vegan meals, join a cooking workshop by Eveline Cooks (10 April),
meet and mingle at potluck dinner
(14 April) or learn surprising facts
about sporting and eating vegan at
the lecture by Karlijn Bertens, Dutch
Olympic team dietician (23 April).
INFO: GREENOFFICEWAGENINGEN.NL

Baltoernooi
Dinsdag 15 april wordt door SWU
Thymos en Veste het baltoernooi
weer georganiseerd van 19.00 tot
23.30 in De Bongerd. Er wordt in
allerlei baldisciplines, zoals basketbal en levend tafelvoetbal, gestreden om de eindprijs. Verzamel
een team van 6-8 personen en geef
je gratis op bij swuthymos.nl.
INFO: SWUTHYMOS.NL

Crash course Governance, Policy
and Organisation
The course (one evening) addresses four issues. The ﬁrst one is on
governance and organisation of
WU, the second one on funding of
courses and other ﬁnancial issues,
the third one on main agenda
items of Programme Committees:
the annual Education Modiﬁcation
Cycle), the Education and Examination Regulations and the accreditation of study programmes, including the internal quality assurance
system, the fourth one on tasks,
responsibilities and authorities of
a Programme Committee and its
members. Date: 16 April, Venue:
Forum Building, VIP rooms, Time:
19.30 -22.00 hours, free drinks afterwards. Lecturer: Jan Steen, Consultant Quality of Education.
SUBSCRIBE BY SENDING AN EMAIL TO
MARITA.KLEFKEN@WUR.NL

Seminar Arctic Shipping and Oﬀshore Operations
Wageningen UR, HME, Canatec,
and the Dutch Ministry of Foreign
Aﬀairs organise a seminar to dis-

cuss technical, regulatory and environmental aspects of operating
in the Arctic, for both shipping as
well as oﬀshore operations. The
aim is to identify the Arctic essentials and key issues for the coming
years. Experienced experts in the
ﬁeld will address technical, environmental and regulatory challenges. The seminar will be held on
Wednesday the 16th of April at the
Ministry of Foreign Aﬀairs, The Hague. The seminar will be chaired
by Prof. dr. Herman J.P. Eijsackers.
Conﬁrmed speakers are amongst
others Robert Blaauw from Shell,
Ed Wiersema from Heerema Marine
Contractors and Johan Adriaanse
from Wagenborg Shipping.
MORE INFORMATION AND REGISTRATION: WWW.
WAGENINGENUR.NL/EN/RESEARCH-RESULTS/
PROJECTS-AND-PROGRAMMES/ARCTIC/SHOW/
ARCTIC-SHIPPING-OFFSHORE-OPERATIONS.HTM

Inspringtheater
Thursday evening, 24th of April we
organise a theatre workshop in
‘Gebouw met de Klok’, Generaal
Foulkesweg 37. Inspringtheater
uses interactive theatre to open up
an active dialogue around diﬃcult
themes at e.g. conferences, workshops or events. In this workshop
we will share our experience with
diﬀerent theatre games and techniques and you can learn a new way
of engaging & encouraging an audience. With or without experience, Dutch or English speaking:
join our workshop for free, 19.30 22.00hrs.
TO SUBSCRIBE OR MORE INFO: WWW.BOERENGROEP.NL/INSPRINGTHEATER

Expositie WO2 in Casteelse Poort
Museum De Casteelse Poort exposeert in een kleine vitrine-expositie 30 bijzondere voorwerpen uit
eigen collectie, die te maken hebben met WO2 in Wageningen. De
mini-expo is een tijdelijke uitbreiding van de vaste presentatie ‘Vrede van Wageningen 1945’, die laat
zien hoe de plaatselijke oorlogsgeschiedenis is uitgegroeid tot een
monument van blijvend nationaal
belang. De bijzondere collectie omvat o.a. verduisteringsattributen,
oorlogszeep, amateursigaretten,
een oﬃcierssabel, bewegwijzering
uit hotel De Wereld en meer. De
mini-expo is te zien t/m 5 mei a.s..
OPENINGSTIJDEN: WWW.CASTEELSEPOORT.NL

How to ﬁnd a job in the Netherlands
After graduation from Wageningen
University, you might want to stay
and look for a job in the Netherlands. However, you might be confused with complicated procedures
and less assured of being transferred from a student to a jobseeker.
You might still lack insight of
Dutch culture and the Dutch way of
working. So where and how do you
start looking for the information
about getting a job in the Netherlands? This lecture (in English) will
provide you with accurate guidelines and practical information on
the job-hunting process, cultural
management diﬀerences, work habits & business etiquette. 23 April
19.00-22.00 in Impulse.
INFO: WWW.KLV.NL

Speed learning & learning
techniques (voertaal Nederlands)
Energie en inspiratie nodig voor je
examens of tentamens? Kom langs,
doe mee en laat je verrassen door
jezelf! Hier leer je o.a. hoe je je beter kunt concentreren, meer kunt
onthouden, een planning kunt maken waar je je ook nog aan houdt,
inzicht kunt krijgen in je eigen motivatie en hoe je daardoor met
minder tijd meer kans hebt om je
vakken met een mooi cijfer af te
sluiten! De training wordt verzorgt
door Trainingsburo Remind Learning. 28 april 14.00-17.00 in Leeuwenborch.
INFO: WWW.KLV.NL.

agenda
Thursday 10 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.
Zaterdag 12 april, 20.00 uur

CANTO OSTINATO IN
ARBORETUMKERK
De Canto van Simeon ten Holt
wordt uitgevoerd door Zwaan Stam
en Erik Langedijk. Ze spelen een
quatre-mains versie op één vleugel.
Deze uitvoering – in lengte variërend tussen de 2 en 2,20 uur – le-

vert bijzondere reacties op bij het
publiek. Volgens de componist is
een uitvoering van de Canto meer
een ritueel dan een concert.
Reserveren: edm.wolf@telfort.nl of
via kaartverkoop aan de kerk.
INFO: WWW.ERICENZWAAN.NL

Zondag 13 april 16.30 uur

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

Maandag 14 april, 18.30 uur

MEET AND MINGLE DINNER
Connectivity! Meet and Mingle Dinner for Green-minded Students
Join our dinner evening for some
social interaction among green and
sustainable-minded students.
Bring your own dinner or buy one
from Cormet and meet and mingle!
At Grand Cafe, Forum.
MORE INFO: ‘CONNECTIVITY!’ FACEBOOK EVENT,
GREEN.OFFICE@WUR.NL OR WEP@WUR.NL

Donderdag 17 april, 21.15 uur.

COMEDYSHOW
Deze zevende comedyshow is all
English. Voorafgaand aan het internationale comedy festival in
Utrecht heeft Adam Fields drie
weereldtoppers weten te overtuigen dat zij het beste eerst in cafe
XL een optreden kunnen doen.
Met: Adam Fields, de aanmekaarprater, David deery (USA),
maureen younger (UK), isak jansson (Zweden). Entree 5 euro incl.
een gratis drankje (bier wijn fris).
Donderdag 17, vrijdag 18 en
zaterdag 19 april, 20.30 uur

WDT SPEELT ‘DE VROUW MET DE
BAARD’ VAN KOOS TERPSTRA
Toneelstuk over de kracht van de
liefde en de tol van de leugen. De
voorstelling ging, heel toepasselijk, op verkiezingsavond in première en beleeft nu zijn laatste voorstellingen, in Theater De Wilde Wereld, hoek Herenstraat/Burgtstraat.
RESERVEREN KAN VIA 0317-318031 OF VIA
WWW.WDTTONEEL.NL

RESOURCE — 10 april 2014

5(6SVHUYLFHLQGG



service << 31

Opleidingen voor
medewerkers in
Opleidingscatalogus
Wij vinden het binnen Wageningen UR belangrijk dat mensen zich
ontwikkelen. Nu is op één plek een overzicht te vinden van interne
en externe cursussen en trainingen. In de Opleidingscatalogus
staan veel opleidingen van zowel interne als externe aanbieders
die bewezen kwaliteit leveren. De catalogus kan je helpen om een
goede keuze te maken voor een opleiding.

Meer informatie?
www.wageningenUR.nl/opleidingscatalogus

Samen
werken
Samen
sporten
22-25
april

Kom naar Sports Centre de Bongerd tijdens de
Nationale Sportweek van 22 tot en met 25 april.
Tijdens de lunchpauzes kun je als medewerker
van Wageningen UR gratis deelnemen aan
verschillende sportlessen. Schrijf je in voor
een les en maak kans op een jaar lang gratis
sportrechten.
Altijd al willen weten of Zumba iets voor jou is?
Of dat je meer een Yoga-type bent? Misschien
ZLOMHZHOHHQVGH$OSHG¶+XH]RS¿HWVHQRIOLHYHU
de Mont Ventoux? Dat kan allemaal tijdens de
Nationale Sportweek.
Kijk voor het complete aanbod en inschrijving op
wageningenUR.nl/sportscentre.
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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

Child Labour
The Netherlands sometimes reminds me of the good old days at my grandparents’ farm in the
early 20th century. Child labour was still legal in Spain back then.

All joking apart, I am amazed at all the under 18s employed in all kinds of part-time jobs in
supermarkets and on paper rounds in the Netherlands. A habit that is very important for their
personal development, providing them with valuable skills and experience. The work occurs after
school and is not ‘mentally, physically, socially or morally dangerous’, to quote one deﬁnition of
the negative effects of child labour. Working from a young age is a very positive thing, in my
opinion. This practice does not happen much in Spain, where there is no special legislation which
encourages it – or if there is, people and business owners are not aware of it. The supermarkets
are mostly staffed by full-time employees and in the city where my parents live, the paper rounds
are done by older women with strong legs. When I was growing up, none of my friends were
earning money. It was normal that our parents supported our fun activities and trips or whatever
else we wanted to spend money on.
From the parents’ point of view, working hours would replace homework hours, so they were not
much in favour of that. And to be honest, as teenagers, from our point of view working hours
would replace hanging out and playing hours. If the family had enough money to support the
children, not much attention was paid to the potential beneﬁts of a job in terms of the children’s
learning, independence and development. Seeing kids ﬁlling shelves in the stores made me think,
read about and ﬁnally appreciate this practice of encouraging children to work. Jose Rodes Blanco,
Erasmusstudent.

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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KINDERARBEID
Jose verbaast zich over
werkende kinderen in
Nederland. Tieners werken in supermarkten of
lopen een krantenwijk.
In Spanje hebben supermarkten alleen vaste medewerkers in dienst, en
krantenwijken worden
gelopen door oudere
vrouwen met sterke benen. Als tiener kreeg hij
geld van zijn ouders,
voor een baantje had hij
vrije tijd moeten opgeven. Maar het Nederlandse voorbeeld heeft Jose
aan het denken gezet, en
hij vindt het een goede
manier om allerlei vaardigheden te leren.



