Regenwoud buﬀert niet

Blote voeten

‘Jammer dat hij vertrekt’

Helaas, bomen zetten extra
CO2 van klimaatverandering
niet om in snellere groei. | p.8 |

Na de commotie rond het blotevoetenverbod in Forum de vraag:
moeten we ons beter kleden? | p.22 |

Studentenpastor Yuri Saris neemt
afscheid. ‘Wageningen heeft
niet eens een stilteruimte.’ | p.24 |
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>> TYCHO + WIJN
Tycho Vermeulen, onderzoeker bedrijfskunde, Glastuinbouw Bleiswijk

‘Ik wil wijn maken van eigen druiven’
Als student maakte hij al zijn eigen wijn. Maar nooit van
eigen druiven. Tycho Vermeulen krijgt volgend jaar die
primeur. Met druiven uit zijn eigen wijngaard. De
Haagse Stadswijngaard, een zelf ontwikkeld stuk
stadslandbouw. ‘Ik hou van de teelt als proces. Van het
spelen met mogelijkheden, iets leuks maken uit de
natuur.’ De planten ging dit voorjaar de grond in. De
RK / Foto: Frank van der Burg
eerste oogst is volgend jaar.
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Ruim vier weken mag ik mijzelf hoofdredacteur van Resource noemen. Resource
zie ik onder meer als medium dat ruimte biedt voor discussie. Soms lees ik in de
voorbereiding een interessant artikel waarvan ik vermoed dat het discussie zal
opleveren. Zeker in een inhoudelijke omgeving als Wageningen UR. Waar de
vraagstukken over ﬁnanciering en onderwijskwaliteit ons om de oren vliegen,
ontstond op onze website een andere bijna oververhitte discussie. Gelukkig is
niets menselijks ons vreemd. Iemand heeft in zijn wijsheid besloten verbodsbordjes op te hangen om blootvoets lopen te verbieden. Ineens heeft iedereen
klaarblijkelijk een mening over lopen op blote voeten. Van stank tot kalknagels
en van esthetiek tot het aardse gevoel. Voeten als gespreksonderwerp. Het lijkt
oneindig. Volgens mij heeft het niets met voeten te maken maar ontstaat de commotie uit een aangeboren allergie tegen het uitroepen van een verbod. Deze keer
zijn het blote lichaamsdelen, volgende keer pinnige sieraden of bedekkende kledingstukken. Uiteindelijk gaat het over vrijheid en samenleven, tolerantie en
wederzijds respect. Het lijkt een klein onderwerp maar is bij nader inzien zeker
een discussie waardig.
Edwin van Laar

>> Hoe maak je spruiten lekker? | p.9
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Terwijl de economie aantrekt,
heeft de stichting DLO nog altijd
moeite om de inkomsten en uitgaven sluitend te krijgen, zo blijkt uit
het jaarverslag van Wageningen
UR over 2013. Vorig jaar maakte
DLO 3,4 miljoen euro verlies, een
forse dip ten opzichte van het jaar
ervoor toen het nog een winstcijfer
van 6,2 miljoen euro liet noteren.
%('5,-)6/(9(1
DLO kampt al enige jaren met teruglopende opdrachtenportefeuille, eerst als gevolg van bezuinigingen bij de overheid en nu ook door
het opheffen van de productschappen (zie ook kader). De instituten

doen hun best om dit te compenseren door meer opdrachten van
het bedrijfsleven te werven. Dat
lukt deels, zo blijkt uit het jaarverslag. Afgelopen jaar werd er 48 miljoen opgehaald bij het bedrijfsleven, bijna tien procent meer dan
het jaar ervoor. DLO kreeg van opdrachtgevers daardoor voor het
eerst meer van het bedrijfsleven
dan van overheden, waarvan het
onderzoeksbudget afgelopen jaar
met 8 miljoen daalde tot 42 miljoen.
DLO wist de schade verder te
beperken door enkele reorganisaties, die leidden tot een afname
van de werkgelegenheid met 123
fte, ruim 4 procent van het personeelsbestand van DLO. Desalniettemin bleef er aan het einde toch
een min van 3,4 miljoen euro over
onder de streep.
81,9(56,7(,7
Het andere deel van Wageningen

UR, de universiteit, liet over 2013
een plus noteren van 2,2 miljoen
euro. Wageningen University kreeg
niet alleen meer geld door de
groeiende studentenaantallen, ze

scoorde ook beter bij het bedrijfsleven en de Europese Unie. Het
aantal fte’s groeide dan ook met
RG
155 tot 2695 fte.

%5$1'%5,().523))$$10,1,67(5
Rector magniﬁcus Martin Kropﬀ heeft in mei een brandbrief gestuurd
aan minister Henk Kamp over het krimpende budget voor strategisch
en praktijkonderzoek. Door het wegvallen van de productschappen
loopt Wageningen UR 20 miljoen euro per jaar mis, waardoor er nu
130 onderzoeksbanen op het spel staan. ‘Dat is onderzoekskracht die
direct bijdraagt aan de vernieuwing van de agrosector’, schreef Kropﬀ.
Weliswaar wordt er nu gewerkt aan opvolgers voor de productschappen om collectief in kennis en innovatie te investeren, maar die innovatieclubs zijn volgend jaar nog niet klaar, vreest Kropﬀ, waardoor het
praktijkonderzoek tussen wal en schip valt. Hij richt zich tot de minister om dit probleem op te lossen, maar Kamp heeft ‘vooralsnog voldoende vertrouwen dat de ﬁnanciering vanuit het bedrijfsleven in strategisch onderzoek op orde blijft’. Mocht echter in het komende half
jaar blijken dat er toch een groot probleem ontstaat, dan wil hij in gesprek over de problematiek. AS

/,()'(9(56/$$7
.21,1*92(7%$/
'H0H[LFDDQVH(OL]DEHWK0RQWHVVWXGHHUW
)RRG6DIHW\LQ:DJHQLQJHQ+DDUYULHQG
-RRVW*LHOLQJLVEH]LJPHWGHPDVWHU/HLVXUH
WRXULVPDQGHQYLURQPHQW6LQGV]HYHQPDDQGHQ]LMQGHWZHHHHQVWHOPDDUDIJHORSHQ
]RQGDJZHUGKXQUHODWLHGDQLJRSGHSURHI
JHVWHOGWRHQEHLGHODQGHQWHJHQHONDDU
PRHVWHQDDQWUHGHQLQGH:.DUHQD'HSHVWHULMHQYRRUDIZDUHQQLHWYDQGHOXFKWHQFXOPLQHHUGHQXLWHLQGHOLMNLQHHQJURQGLJHPDNH
RYHUYDQGHNDPHUYDQ-RRVWYODNYRRUGH
ZHGVWULMGRQWGHNWHKLMGDW]LMQKHOHNDPHU
ZDVXLWJHGRVWPHW0H[LFDDQVHSDUDIHUQDOLD
8LWHLQGHOLMNNHHNKHWWZHHWDOVDPHQPHWHHQ
JURHS0H[LFDQHQHQ1HGHUODQGHUVQDDUGH
ZHGVWULMGRSGH0DUNWLQGH:DJHQLQJVHELQQHQVWDG'LHEUDFKW]RDOVEHNHQGHHQ
WHOHXUVWHOOLQJYRRU(OL]DEHWK0DDUGHOLHIGH
RYHUZRQJHOXNNLJWRHQ-RRVWYRRUVWHOGHRP
VKLUWMHVWHUXLOHQè2PWHODWHQ]LHQGDWZH
HONDDUHQHONDDUVODQGHQQRJVWHHGVVWHXQHQéDOGXV(OL]DEHWKGLHKDDUYULHQGZHHULQ
JHQDGHWHUXJQDP 10
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Er moet een maximum komen van
twee bestuurstermijnen voor
WUR-bestuurders, stelt de centrale
ondernemingsraad (COR), het medezeggenschapsorgaan van DLO.

Volgens de raad is regelmatig vers
bloed nodig in de raad van bestuur. De COR adviseert dit naar
aanleiding van de nieuwe ‘corporate governance code’ die afgelopen maart werd vastgesteld. Daarin is geen sprake van een limiet
aan het aantal termijnen voor leden van de raad van bestuur. ‘Als je
kijkt naar de “houdbaarheidsdatum” van een CEO bij een grote onderneming, dan is dat meestal zo’n

acht jaar’, zegt Cees van Dijk, CORlid. ‘Daarna is het goed om een
nieuwe CEO de ingeslagen koers te
laten bekijken.’
Voormalig collegevoorzitter
Aalt Dijkhuizen werd in 2010 benoemd voor een derde termijn van
vier jaar. De medezeggenschap gaf
destijds ook al een negatief advies.
De Raad van Toezicht (RvT) legde
dat uiteindelijk naast zich neer. De
COR hoopt meer gehoor te krijgen

NRUW
ǋǋ/(/<67$'

.HQQLVFHQWUXP
PPO in Lelystad gaat deelnemen aan een
kenniscentrum voor de insectenkweek in
Nederland: Insectpoint. Het
praktijkcentrum, waarin Wageningen UR
samenwerkt met insectenkweker Insect
Europe BV en Delibugs, opent haar
deuren op 2 juli in het BioScience Center
in Lelystad. ‘Het praktijkcentrum wil
bedrijven clusteren die samen de kweek
van eetbare insecten in Nederland
kunnen ontwikkelen’, zegt Ger van der
Wal van Insect Europe BV. Hij denkt aan
voertesten, onderzoek naar
grootschalige insectenkweek en
toxicologisch onderzoek. AS

Väisälä Award gewonnen, een prijs van
de Wereld Meteorologische Organisatie.
Zij krijgen de award samen met Hidde
Leijnse (KNMI) voor het onderzoek naar
het meten van regenval met behulp van
mobiele telefoonnetwerken. Regen
verzwakt het signaal dat zendmasten van
elkaar opvangen. Uit die demping kun je
meten hoeveel regen er is gevallen. Het
artikel daarover in PNAS in 2013 wordt
nu beloond. In ontwikkelingslanden in
Afrika, Zuid-Azië en Zuid-Amerika zijn
weinig regenmeters. Regen meten via
gsm-masten kan daarom een belangrijke
bron worden van informatie. 5.
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Onderzoeker Aart Overeem en hoogleraar Remko Uijlenhoet (Hydrologie en
kwantitatief waterbeheer) hebben de

Er is geen verbod op het lopen op blote
voeten op de campus. Dat zegt Simon
Vink, woordvoerder van de Raad van
Bestuur, in een reactie op de
verbodsbordjes die vorige week
plotseling opdoken in het Forumgebouw.
Volgens Vink ging het om eenmansactie
van een conciërge die zich ergerde aan
de blote voeten dat hij dagelijks in het
gebouw ziet. ‘Voor hem persoonlijk was
de maat vol. Dat staat los van wat de
organisatie er van vindt’, De
verbodsbordjes, die op de site van
Resource tot een felle discussie leidden,
zijn inmiddels verwijderd. Overigens
wordt er in de huisregels volgend jaar
wel degelijk een blote-voetenbepaling
opgenomen. Lopen zonder schoeisel
wordt daarin echter niet verboden,
maar ‘ontraden’ (zie ook pagina 11 en
20). 10

nu de samenstelling van de RvT
ﬂink is gewijzigd.
De medezeggenschap is onderling overigens verdeeld over de
kwestie. De Gezamenlijke Vergadering (GV), die het personeel en
de studenten van Wageningen University vertegenwoordigt, spreekt
zich niet uit over een eventuele limiet. Onder individuele leden bestaat zelfs weerstand tegen het
idee. RR

.((69$19(/8:ǉǉ
(FKWHPDQQHQ
Echte mannen dragen oranje. Echte mannen bidden voor
een doelpunt. Echte mannen hebben een kapsel dat je per
uur bijhoudt, anders vervagen de scherpe lijnen. Zweet
van echte mannen zijn tranen van god. Angstwekkende tatoeages, vooral op de biceps. Vrijen mag ook. Herman van
Veen zong: ‘Als twee mannen vrijen op één of ander feest,
dan vragen vele gasten of er een doelpunt is geweest’?
Echte voetballers staan bol van testosteron en adrenaline.
En dan die sixpack, die borstpartij van Mario Balotelli,
vooral als hij z’n shirt uittrekt, als hij als Gorilla de lofuitingen van zijn ploeg ontvangt! Nergens anders zie je zo’n
uitbundige emotie, zo’n extroverte blijdschap als op een
voetbalveld. Ook diepe vertwijfeling, bijtende wanhoop,
troostende coaches en jankende kerels, zo maar in het
openbaar. Rechtstreeks uit de ziel. Voetbal is het leven, samengebald in 90, soms 120 minuten +penalty’s.
Vinden we op de WUR ook zulke echte mannen? Echte
WUR-mannen dragen saai biobased grijs, gewoon haar,
geen fratsen en al helemaal geen tatoeages, misschien
een heel kleintje op de schouder. Qua uitbundigheid is
het maar een schrale bedoening in de aula als de promotiewedstrijd eindigt. Het Io Vivat is armoe vergeleken met
het Braziliaanse volkslied. Meest zwarte mannen die ingetogen in toga tussen de bankjes door schrijden. Een wat
heilige stilte. Soms een traantje als de bul uitgereikt
wordt. Wat zou het verrassend zijn als de promotor na het
eindoordeel zijn toga uit zou trekken en met een onblote,
wellicht wat kwabbige, sixpack op zijn knieën over het podium zou schuiven met de vuisten gebald omhoog. En dat
we een levensgroot getatoeëerd WUR-logo op zijn buik
zien. De zaal begint enthousiast een wave en scandeert de
naam van de gepromoveerde. Gewoon even herrie maken.
Misschien zien we het in het volgende wetenschappelijke
seizoen? .HHVYDQ9HOXZ
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Dertien procent van alle alfa-opleidingen in Nederland voldoet niet
aan de norm, zo bleek eind juni.
Van alle geteste alfa-opleidingen
kreeg 26 van de 207 opleidingen
het stempel ‘onvoldoende’. De afgekeurde opleidingen hebben nu
twee jaar om orde op zaken te stellen, anders moeten ze hun poort
deﬁnitief sluiten. Het blijken vooral de eindscripties te zijn die tekort
schieten, zegt de NederlandsVlaamse Accreditatie Organisatie
(NVAO), de verantwoordelijke organisatie. In haar steekproeven doken werkstukken op van onvoldoende academisch niveau.
De vraag dringt zich op of de
Wageningen Universiteit ook genadezesjes uitdeelt om mensen aan
een bul te helpen. Jan Steen, verantwoordelijk voor onderwijskwaliteit bij het onderwijsinstituut
(OWI), acht dit nagenoeg onmogelijk: ‘We hebben jaren geleden al
duidelijk gesteld dat genadezesjes
echt niet meer kunnen.’ Daarnaast

ð 3HUVRQHHOGULQNWYRRUWDDQ
NRŌHXLWSDSLHUHQEHNHU
ð 1LHXZHEHNHUPRHWDSDUW
ZRUGHQLQJH]DPHOG

wijst hij op de gunstige accreditaties uit 2012 toen de geteste opleidingen veelal ‘met vlag en wimpel
slaagden’.
%$&+(/256&5,37,(6
Op de werkvloer moeten allerlei
voorzorgsmaatregelen ervoor zorgen dat studenten alleen afstuderen met goed werk. ‘Zo zijn er altijd twee beoordelaars,’ zegt Wilko
van Loon, opleidingsdirecteur bij
Moleculaire levenswetenschappen,
‘en komt er een derde lezer bij als
de verschillen groot zijn.’ Verder
moet een standaard beoordelingsformulier willekeur tegengaan en
zorgen dat iedereen vergelijkbare

cijfers uitdeelt. Ook doen examencommissies steekproeven om de
kwaliteit van scripties te testen.
Het enige waar Steen zich momenteel wel zorgen over maakt is
het toegenomen nadruk die de
NVAO legt op bachelorscripties.
Deze zijn volgens hem zeker goed
genoeg aan de WU, maar hebben
bij sommige studies slechts een
omvang van 12 ects. ‘Het is lastig
om zo’n klein werkstuk aan het
eindniveau te toetsen,’ zegt hij.
Om aan te tonen dat bachelorstudenten goed genoeg zijn ‘moet je
meer dingen betrekken bij de beoordeling: portfolio’s of misschien
de belangrijkste examens.’ RR
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De onafhankelijkheid van het Rikilt is niet in het geding. Dat stelt
directeur Robert van Gorcom naar
aanleiding van een rapport van het
Rathenau instituut. Daarin wordt
gesignaleerd dat kennisinstellingen met een wettelijke veiligheidstaak steeds meer commerciële opdrachten krijgen die hun onafhankelijkheid aantasten. De primaire opdracht zou weer centraal
moeten staan, aldus de onderzoekers.

Van Gorcom stelt echter dat de
condities voor contractonderzoek
voldoende strikt zijn. Zo moet
soms vooraf toestemming worden
gevraagd aan het ministerie. Bovendien komt slechts 10 procent
van alle inkomsten uit commerciële opdrachten. ‘Dat is een kleine
hoeveelheid’, zegt Van Gorcom, die
ervoor zegt te waken dat commercieel werk de overhand krijgt.
Toch herkent Van Gorcom ook
veel uit de analyse van het Rathenau. Zo moeten instituten steeds
meer doen met minder. ‘Daar
maak ik me wel zorgen over’ zegt
hij. In de afgelopen jaren kwam er
geen geld bij terwijl er wel nieuwe
taken bij kwamen. Dit jaar en volgend jaar draait het ministerie de

geldkraan nog verder dicht. ‘Hier
zit echt een grens aan,’ zegt Van
Gorcom. Op één punt is hij het dan
ook helemaal eens met het rapport. De overheid moet garanderen
dat deze instituten voortbestaan
en hun veiligheidswerk goed kunnen doen. Behalve Rikilt onderzocht het rapport ook het KNMI,
Nederlands Forensisch Instituut en
Nederlands Vaccin Insituut. RR

Wageningen UR gaat op kantoor
aan de papieren kofﬁebeker. In
totaal zo’n 150 automaten in de
kantoorruimtes van Wageningen
UR worden in de maand juli
vervangen door de nieuwe automaten van Maas International. De
invoering van de nieuwe
automaten betekent het afscheid
van de witte plastic beker. De
nieuwe espressomachines
schenken de kofﬁe in papieren
bekers met een afbreekbare
coating van polymelkzuur (PLA).
De bekers zijn van cup2paper,
een concept van afvalbedrijf SITA
en BioLogical Solutions, fabrikant
van papieren bekers. Cup2paper
claimt dat haar papieren beker de
laagste impact heeft op het milieu
van alle wegwerpbekers. De bekers
zijn CO2-neutraal en de coating
wordt gemaakt van mais waaraan
niet genetisch gesleuteld is. Bij de
automaten komt ook een speciaal
ontwikkelde kartonnen doos voor
het inzamelen en recyclen van de
bekers. Bodempjes kofﬁe,
klokhuizen of wat dan ook mag
niet in deze afvalstroom. De
nodige promotie, zoals posters bij
de automaten en berichtgeving op
intranet, moet gebruikers daarop
attent maken.
De nieuwe automaten komen
alleen in de kantoorgebouwen. In
de onderwijsgebouwen zijn vorige
week al nieuwe automaten van
Douwe Egberts geplaatst. Deze
(niet espresso)automaten
gebruiken plastic bekers. Papier
zou in deze ‘snelle’ automaten
technisch niet haalbaar zijn omdat
ze gemakkelijker in het apparaat
5.
blijven hangen.
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De nieuwe directeur van Idealis
krijgt ﬂink minder salaris dan haar
voorganger. Nieuwkomer Sylvie
Deenen begon afgelopen september als directeur bij de Wageningse studentenhuisvester. Uit het
jaarverslag van Idealis blijkt dat zij
jaarlijks 125.000 euro krijgt aan salaris en pensioenpremie. Deenens
voorganger Hans van Medenbach
toucheerde per jaar nog zo’n
175.000 euro
Door de aanpassing voldoet Idealis nu aan de Wet normering topinkomens, zegt Corina van Dijk,

woordvoerder van Idealis. Deze
wet legt hoge beloningen in de semipublieke sector aan banden.
Binnen de nieuwe regels hangen
salarissen van corporatiebestuurders samen met het aantal verhuurde huizen en de gemeentegrootte. De norm betreft overigens
het maximum salaris. De nieuwe
directeur blijft daar volgens Idealis
zelfs ruim onder.
Voormalig directeur Van Medenbach werd in 2012 ontslagen.
Intern stond zijn functioneren al
langer ter discussie, bleek uit later
gepubliceerde rechtbankverslagen. Uiteindelijk kreeg hij een ontslagpremie mee van 175 duizend
euro. Voornaamste argument voor
het ontslag was de verslechterde
relatie met Wageningen UR en gemeente. RR
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Medewerkers en studenten kunnen voortaan de begroting van Wageningen University afkeuren. Dat
is een gevolg van het instemmingsrecht dat de medezeggenschap van
universiteiten en hogescholen gaat
krijgen op hoofdlijnen van de begroting.
Marc Loman, lid van de WURCouncil en secretaris van de Gemeenschappelijke Vergadering, is
blij met het nieuwe recht. ‘Het
klinkt alsof er een sterkere rol
komt voor de medezeggenschap
van de universiteit. Maar wat het
precies inhoudt is nog niet duidelijk.

De raad van bestuur reageert via
woordvoerder Simon Vink gereserveerd op de nieuwe ontwikkeling.
‘De raad van bestuur vindt het niet
nodig en heeft het niet gemist.
Zonder dat instemmingsrecht zijn
toch ook goede begrotingen afgeleverd? Maar als het zo is, dan is het
zo en zal de raad van bestuur met
de nieuwe situatie omgaan.’
,167(00,1*23+22)'/,-1(1
Het budgetrecht sneuvelde in 1997
bij de invoering van de Wet op het
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Op aandringen van
D66 draait de huidige onderwijsminister Bussemaker de klok terug. Zij het dat het nu gaat over instemming op hoofdlijnen. Wat dat
precies betekent, moet nog blijken. Het wetsvoorstel hierover gaat
pas in september naar de Tweede
5.
Kamer.

),*85(,7287
‘IK HOOP OP
DE HALVE
FINALE’

Hoe bijzonder is de sfeer in Costa Rica?
‘Nou, het is heel jammer om al die feesten te
moeten missen, maar zoiets plan je niet. Niemand had dit verwacht, omdat we in zo’n
moeilijke poule zaten met Italië, Engeland
en Uruguay. We zijn ontzettend trots en in
Costa Rica zijn de mensen euforisch. Mijn
vrienden en ik maken al grapjes over het vernoemen van onze kinderen naar de spelers.’
Hoe is het om nu in Nederland te zijn?
‘We hebben een klein maar hecht groepje
Costa Ricanen in Wageningen. Samen kijken we de wedstrijden. Zaterdag ook, maar
we gaan niet naar het centrum. We kijken
liever samen.’

:LH"Sergio Salazar,
promovendus Animal
Nutrition, uit Costa Rica
:DW"Groot
voetballiefhebber
:DDURP"Costa Rica
speelt zaterdag tegen
Nederland in de
kwartﬁnale van het WK
voetbal. Het is de eerste
keer dat een land uit
Midden-Amerika zo ver
komt op een WK

Zou je dat ongemakkelijk vinden tussen een
groep Hollanders?
‘Nee, absoluut niet. We hebben geen geschiedenis met Nederland. Tegen Mexico
zou dat totaal anders zijn geweest, dat zijn
echt onze rivalen. Mijn kantoorgenoot is Nederlands en we zijn elkaar al aan het pesten.’
Wat is je voorspelling voor de kwartﬁnale?
‘Realistisch gezien gaan we met opgeheven
hoofd naar huis, super trots. Maar ik hoop
echt op de halve ﬁnale. Argentinië is nog niet
echt goed, dus dan ligt alles nog open.’ 10

Bron: NWO/ERC, gegevens 2013

Illustratie Studio Lakmoes
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Tropische bomen groeien niet harder doordat er meer CO2 in de
lucht zit. Dat is de verrassende
conclusie die Peter van der Sleen
trekt in zijn proefschrift over de
drijvende krachten achter de groei
van tropische bomen. Hij weerspreekt daarmee de populaire hypothese dat tropische bossen de
klimaatverandering dempen door
extra CO2 uit de lucht op te nemen.
Klimaatwetenschappers noemen dat het CO2-fertilisatie-effect.
Kooldioxide als een soort kunstmest van het groen. Meer CO2
jaagt de fotosynthese aan en daardoor groeien bomen en planten extra. Een hogere concentratie CO2
in de lucht zorgt er bovendien voor
dat bladeren hun huidmondjes
minder ver openen. Bladeren verliezen daardoor minder water en
kunnen langer groeien in tijden
dat het droger is of op het heetst
van de dag.
C-13
Van der Sleen blaast de hypothese
van het bemestingseffect van kool-

dioxide min of meer op. Hij legde
van 1100 bomen in Kameroen, Bolivia en Thailand de gegevens van
jaarringen naast de metingen van
C-13 isotopen in die jaarringen.
Jaarringen zijn het historisch archief van de boom. De ringen geven exact aan hoe oud een boom
is. De aanwezigheid van C-13 in
het hout, een stabiele en zwaardere versie van het gewone koolstof,
wordt bepaald door processen in
het blad. Aan de hand van C-13 kan
Van der Sleen de efﬁciëntie van het
waterverbruik berekenen, oftewel:
hoeveel fotosynthese er plaats
vindt per eenheid water die de
boom verbruikt.
Die efﬁciëntie blijkt door de
toename van CO2 in de lucht
enorm toegenomen. Over de afgelopen 150 jaar zijn de onderzochte
bomen 35 procent efﬁciënter met
water omgegaan. Maar die toegenomen efﬁciëntie zag hij niet terug
in de breedte van de jaarringen.
Over de lange termijn bleken de
tropische bomen niet gegroeid.
‘Ik vind dus geen bewijs voor CO2fertilisatie. De vraag is dan natuurlijk hoe dat kan. De volgens mij
meest waarschijnlijke verklaring
is dat de groei van deze tropische
bomen niet gelimiteerd is door de
beschikbaarheid van kooldioxide
of water, maar door nutriënten in

de bodem zoals fosfaat.’
Het ontbreken van een groeirespons op de CO2-stijging in de atmosfeer heeft verstrekkende gevolgen. De opname van koolstof door
tropische bossen is volgens Van
der Sleen waarschijnlijk veel lager
dan wordt aangenomen. Klimaatmodellen gaan uit van een sterk
CO2-bemestingseffect. Tropische
bossen worden daarom als een
koolstofput gezien: ze halen koolstof uit de lucht en bufferen daarmee de klimaatverandering. Het
werk van Van der Sleen haalt dit
onderuit.
CONSISTENT
Promotor Pieter Zuidema ondersteunt de bevindingen van zijn pupil. ‘Dit onderzoek is in drie verschillende landen gedaan. Maar de
resultaten zijn consistent. Ik durf
er mijn handen voor in het vuur te
steken dat je dit ook op andere
plaatsen zult vinden.’ Hij zegt er
wel bij dat het lastig is om dit resultaat te vertalen naar groei van
bossen en de verandering van biomassa in de tijd. ‘Of een bos toeneemt in biomassa hangt af van
aanwas en sterfte. Er zijn veel factoren die daarop invloed hebben.
Die slag om de arm moeten we maken. Maar wij vinden geen bewijs
voor CO2-fertilisatie.’ RK

Haverbrood is een uitkomst voor
mensen met gluten-intolerantie
(coeliakie), want in tegenstelling
tot tarwe, gerst en rogge bevat haver geen gluten. Dat ontbreken van
gluteneiwitten is gelijk ook een
probleem, want deze gluten zorgen
ervoor dat het brood luchtig en
soepel is. Het gluteneiwit vormt
een netwerk in het deeg dat bij het
rijzen het gas vasthoudt en de
luchtige structuur aan het brood
geeft. Daarom wordt het huidige
glutenvrije haverbrood niet gemaakt van deeg, maar van beslag
met glutenvervangers. Promovendus Diana Londono onderzocht of
het mogelijk is om toch een deeg
te maken met haver, omdat bakkers daar de voorkeur aan geven.
Eerst ging ze na welk havermeel
het best presteerde in een brooddeeg met tarwegluten. Een belangrijke conclusie was dat volkoren
havermeel minder geschikt is dan
bloem voor het maken van een
luchtig type brood. Dat komt omdat beta-glucanen, voedingsvezels
die vooral in de zemelfractie zitten,
het rijzen van het brood belemmerden. Daarna zocht Londono
een alternatief voor de gluten om
het deeg toch te kunnen laten rijzen. Ze testte bepaalde melkeiwitten die ook in staat zijn om netwerken te vormen. Deze bleken veelbelovend, maar vergen nog nader
onderzoek. Het proefschrift van
Londono gaat in elk geval naar
bakkerij-organisaties, zodat de
bakkers er kennis van kunnen nemen en zelf aan de slag kunnen
met een goed haverbloemdeeg,
zegt begeleider Gilissen. $6
Diana Londono promoveerde op 19
juni bij Richard Visser, hoogleraar
Plant Breeding, en Rob Hamer, hoogleraar Food Chemistry.
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Het is voor veel kinderen en – laten we eerlijk zijn – volwassenen een nachtmerrie.
Op je bord opeens spruitjes, tuinbonen of
pastinaak aantreffen. Door hun relatief
bittere smaak waarderen we groentes niet
vanzelf. En dat is jammer, zegt Victoire de
Wild, promovendus bij Humane voeding,
‘want groentes zijn een belangrijk onderdeel van een gezond voedingspatroon.’ Zeker wanneer je bedenkt dat onze smaakvoorkeuren al jong worden vastgelegd, is
het gunstig als peuters hun spruitjes leren
waarderen.
Ouders vragen zich vaak vertwijfeld af
hoe je dit voor elkaar krijgt. Het antwoord
is tegelijkertijd simpel en moeilijk. Zij
kunnen hun kinderen het best regelmatig
laten proeven van groentes, toont De Wild
aan in een experiment. Het heeft veel minder zin om kinderen groentesmaken te leren associëren met bekende, lekkere smaken. ‘Dit resultaat geeft een duidelijke
boodschap mee aan ouders,’ zegt De Wild.
‘Blijf volhouden! Kinderen hoeven niet
veel groente te eten, maar geef het niet na

één of twee keer op. Dit is een zaak van de
lange adem.’
Gedurende haar experiment liet De
Wild 45 peuters zeven weken wennen aan
rode biet en pastinaak. Per dag aten ze willekeurig één van beide groentes, die er na
vriesdroging uitzagen als een soort chips.
De helft van de peuters dipten de rode biet
altijd in ketchup en de pastinaakchips in
een witte saus zonder smaak. De andere
helft deed het tegenovergestelde.
.(8.(17$)(/
Zes maanden na de gewenningsperiode
liet De Wild de kinderen zoveel groentechips eten als ze wilden, zonder dipsaus
dit keer. Waar ze vooraf gemiddeld zo’n 5
gram groentechips oppeuzelden, aten ze
nu 20 gram. Hierbij maakte het niet uit of
ze er tijdens de gewenningsperiode witte
saus of ketchup bij kregen. Het was de gewenning, niet de associatie met de zoete
ketchup, waardoor de peuters meer aten.
Het is onduidelijk in hoeverre je deze
resultaten kunt vertalen naar de keukentafel. Zo werden peuters beïnvloed door de
vriendjes en vriendinnetjes waarmee ze
aan tafel zaten. Bovendien krijgen Nederlandse kinderen meestal gekookte groentes en geen nieuwe groentesnack die ze
ook nog eens ergens in mogen dippen. De
resultaten verschenen afgelopen juni in
het tijdschrift Pediatric obesity. RR

'HPLOMRHQHXURGLH1HGHUODQGGHDIJHORSHQWLHQMDDU
LQGHUHJLR=XLG6RHGDQEHVWHHGGHDDQRQWZLNNHOLQJVKXOS
LVLQHHQKDOIMDDUEXUJHURRUORJLQURRNRSJHJDDQ'DWVWHOOHQ7ZHHGH.DPHUOHGHQYDQGHRSSRVLWLH'DWLVQLHWKHOHPDDOZDDURRUGHHOW5HQV7ZLMQVWUDGLHGH]HZHHNSURPRYHHUWRSRQGHU]RHNLQ=XLG6RHGDQPDDUGH1HGHUODQGVH
UHJHULQJKHHIWZHOJHOGDDQGHYHUNHHUGHGLQJHQEHVWHHG
‘Nederland heeft, net als andere ﬁnanciers als de Wereldbank, de machtsstructuren niet goed in kaart gebracht’, aldus Twijnstra. ‘De gedachte was: we gaan een
nieuwe staat van de grond af opbouwen, met nieuwe
overheidsinstellingen, een nieuw belastingstelsel en andere technische hervormingen. Maar die hervormingen
hebben weinig invloed gehad, want de oude machtsstructuren uit de burgeroorlog met Noord-Soedan waren
er nog. Er was te veel aandacht voor state building en te
weinig aandacht voor nation building.’
Welke problemen zijn onderschat?
‘De Zuid-Soedanese economie draaide vooral op olieinkomsten, maar die olie kon alleen via een pijpleiding
door de noordelijk buur Soedan worden verkocht. Toen
de regeringen het niet eens werden over de transitkosten,
draaide Zuid-Soedan de oliekraan helemaal dicht in 2012.
Daardoor kromp de economie met 90 procent en konden
de diepgewortelde problemen binnen het leger en de politieke top niet meer met oliegeld worden afgekocht.’
Is de ontwikkelingshulp dus weggegooid geld?
‘Niet per se. De instellingen in de hoofdstad Juba houden niet op te bestaan door de burgeroorlog. De douane
aan de grens met Oeganda, die zeer corrupt was, is
enorm verbeterd. Maar de hervorming van de ﬁnanciële
dienstverlening, waar Nederland mede in heeft geïnvesteerd, laat te wensen over, dat is nog steeds een zootje.
De oude machtsstructuren houden hervormingen tegen
als ze er niet aan kunnen verdienen. De donoren hebben
daar te weinig oog voor gehad.’
Is de huidige burgeroorlog een etnisch conﬂict?
‘Nee, dat wordt er nu van gemaakt, maar het is een politiek conﬂict. De regering heeft een andere toekomstvisie
dan de oppositie over democratisering, de verhouding met
Soedan, de verdeling van de olie-inkomsten en de integratie van voormalige rebellen in het staatsleger.’ $6
Rens Twijnstra promoveerde 1 Juli op ondernemerschap in
Zuid-Soedan bij Thea Hilhorst, hoogleraar Disaster Studies

67(//,1*
‘Loneliness in research creates genius’
Phuong Ngoc Truong, promoveerde op 30 juni in
Wageningen
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FOTO WIEBKE KLEMM
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Meer nog dan water zorgt groen ervoor dat we ons prettig voelen in
een stad op een warme zomerdag.
Een goede en verspreide hoeveelheid stadsgroen is daarom essentieel om stadshitte te lijf te gaan. Dat
bewijst onderzoek van Wiebke
Klemm. De promovenda landschapsarchitectuur onderzocht de
bijdrage van stadsgroen aan het
zogeheten thermisch comfort op
warme zomerse dagen in de stad.
Thermisch comfort wil zeggen:
hoe wij de warmte beleven, hoe
(on)aangenaam het samenspel van
temperatuur, wind luchtvochtigheid en straling aanvoelt.
Als het warm is, zoeken we de
schaduw op. En geen lekkerder
schaduw dan die van een mooie
boom. Maar gek genoeg is de relatie tussen thermisch comfort en
stadsgroen volgens Klemm nauwelijks onderzocht. Meteorologen
meten en berekenen van alles over
hitte in de stad, maar dat zegt niks
over hoe een mens die warmte echt
ervaart en wat de rol van stadsgroen daarbij is. Klemm vroeg er
wel naar in Arnhem, Rotterdam en
Utrecht. De conclusie is helder:

6WDGVJURHQ
LVHVVHQWLHHO
RPVWDGV
KLWWHWHOLMI
WHJDDQ

stadsgroen zorgt ervoor dat wij ons
‘thermisch’ prettig voelen. Water
of de schaduw van gebouwen haalt
het in onze beleving niet bij de verkoelende werking van een bomen.
./,0$$79(5$1'(5,1*
In Utrecht werd daarnaast het thermisch comfort van het centrum,
dertien parken en een stukje buitengebied gemeten door op twee
bakﬁetsen vol apparatuur rondjes
te rijden. Dat leverde gedetailleerde gegevens op over de temperatuur, de stralingstemperatuur en
de zogeheten fysiologisch equivalente temperatuur. Dat laatste ge-

tal is een biometeorologische maat
voor thermisch comfort. Ook de
meetgegevens tonen aan dat groene plekken de koelte-eilanden in
een stad zijn.
In parken is de lucht koeler (een
graad Celsius), is de stralingstemperatuur lager (2,5 graad) en is de
fysiologisch equivalente temperatuur lager (1,9 graad) dan in het
centrum. De parken verschillen
onderling tot wel twee graden in
koelte. Dat komt volgens Klemm
met name door de inrichting van
het park. Tien procent meer boombedekking bijvoorbeeld levert een
ruim drie graden lagere stralings-

temperatuur op. Ook maakt het uit
of er uit de richting van waar de
wind komt groen aanwezig is.
De resultaten bewijzen volgens
Klemm het belang van stadsgroen.
Door de klimaatverandering zal de
hitte in steden toenemen. Thermisch comfort zal daardoor volgens haar steeds belangrijker worden bij de inrichting van de buitenruimte. ‘Behoud en onderhoud
daarom bestaand groen en zorg
waar mogelijk voor meer en beter
stadsgroen, zodat mensen op
warme dagen een keuze hebben
aan thermisch aangename plekken.’ RK

&$66$9(7(*(19,7$0,1(7(.257
ð %HWDFDURWHHQYDQJHOHFDVVDYH
]RUJWYRRUPHHUYLWDPLQH$ELM
NLQGLQRQWZLNNHOLQJVODQGHQ

Het vitamine A-niveau van kinderen stijgt na het eten van een gele
variant van cassave. Het gewas kan
daardoor een wapen worden in de
strijd tegen vitaminegebreken. Elise Talsma, promovenda bij Humane voeding, toonde dit aan met een
veldproef in Kenia. Ze promoveert
3 juli op haar bevindingen.
Wereldwijd krijgen honderd

miljoen kinderen te weinig vitamine A binnen. Jaarlijks sterven hierdoor, direct en indirect, zo’n 150
duizend kinderen. Vitamine A-gebrek zorgt onder meer dat kinderen vatbaarder zijn voor infecties,
en in ernstige gevallen last krijgen
van nachtblindheid. Internationale programma’s verspreiden weliswaar supplementen, maar zij bereiken lang niet alle kinderen.
Talsma vroeg zich af of vitaminerijk basisvoedsel tekorten kan
bestrijden. Ze introduceerde daarom in een arme streek van Kenia
een gele cassavesoort. Deze bevat

veel meer betacaroteen – dat in
ons lichaam wordt omgezet in vitamine A – dan de witte cassavesoort
die je overal in Afrika vindt.
Gedurende haar proef volgde ze
342 kinderen met een (mild) vitaminetekort, verdeeld over drie
groepen. Zij kregen gedurende negentien weken ’s ochtends een
bord cassavepuree; de plaatselijke
witte cassave, de witte variant met
een extra betacaroteen supplement óf de gele cassave. Voor en na
deze periode werd gemeten hoeveel vitamine A ze in hun bloed
hadden.

Uiteindelijk bleken de kinderen
die gele cassave aten of witte cassave met het betacaroteen supplement, iets meer vitamine A in hun
bloed te hebben dan de controlegroep. Het aantal gevallen van vitaminegebrek daalde echter niet signiﬁcant. Toch is dit een positief resultaat, zegt Talsma, omdat er voor
het eerst bewijs is dat gele cassave
de vitaminestatus verbetert. ‘Het is
heel moeilijk om aan te tonen dat
en aanpak met voedsel werkt,’ zegt
ze. ‘Voeding werkt nou eenmaal
niet zo krachtig als een pil.’ RR
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In Forum duiken verbodsbordjes op tegen het blootsvoets rondlopen. Een eenmansactie van een conciërge,
zegt de universiteit, want er bestaat geen verbod. Wel
komen er volgend jaar gedragsregels die blote voeten
ontraden.

Studierendementen stijgen vanzelf als onderwijs en
docenten verbeteren, betoogt columnist Jan-Willem
Kortlever. Dwingende maatregelen als bindend studieadvies en harde knip zijn onnodig.

,//8675$7,((67+(5%528:(5

Rondhuppelen op blote voeten lijkt een triviale zaak
PDDUYDQDIEHULFKW««Q]LMQYHHOPHQVHQRSKXQWHQHQ
getrapt. Zo vindt )DWVRHQ het niet meer dan normaal
GDWMHMHYRHWHQEHGHNW+HWLVHHQèVWXNMHFRPPRQ
VHQVHéHQDOOHHQLQè$QDUFKLVWLVFK%ROZHUN:DJHQLQ
gen’ wordt deze ongeschreven regel met voeten getreGHQ]RGDWGHFRQFLUJHVPRHWHQLQJULMSHQ'DWLV
tegen het zere been van 0\UDQ\D=LMOHHIWDOWZLQWLJ
jaar schoenloos en vindt de tegenargumenten onzin.
Zo raakte ze nog nooit gewond aan haar zolen en
merkt ze straatvuil juist beter op dan schoendragers.
'DWNDQZHOZH]HQVFKULMIW:DNNHU9OHHV, maar het
EOLMIWRQIDWVRHQOLMNHQRQSURIHVVLRQHHO1LHWLHGHUHHQ
is overigens zo genuanceerd. Zo zijn er reageerders
die wel punaises zouden willen strooien in het Forum
RIER]LJHWLUDGHVKRXGHQWHJHQèKLSSLHVHQGURHIWRH
ters’.
(QNHOHZHUNQHPHUVYDQKHW)DFLOLWDLU%HGULMI
vinden de reacties op de blotevoetenbordjes
exemplarisch voor het gebrek aan waardering. Een beetje meer respect zou op zijn
SODDWV]LMQVFKULMIW0HGHZHUNHU)%èYRRUDO
die medewerkers van de universiteit die op
de achtergrond bezig zijn om je idealistische droom waar te maken.’ %HUWXV
baalt dat de universiteit de bordjesaﬀaiUHDIVHUYHHUWDOVèHHQPDQVDFWLHYDQHHQ
conciërge’. Er is wel degelijk van hogerhand gevraagd om blote voeten aan te pakNHQè:DDURPKHWRQGHUVWHXQHQGSHUVRQHHO
GHVFKXOGJHYHQ"é'HUHDFWLHVEOHYHQQRJ
lang binnenlopen. Voeten, daar hebben we
kennelijk allemaal een mening over.
Zie ook pagina 22.

5ROI wijst er direct op dat de harde knip niet bedoeld
ZDVRPUHQGHPHQWHQWHYHUEHWHUHQè'HRRUVSURQNH
OLMNPRWLYDWLHKLHUYRRUéVFKULMIWKLMèZDVRPHHQ
ëPRPHQWYDQEH]LQQLQJìYRRUVWXGHQWHQWHIRUFHUHQé
Zij zouden zo weloverwogen een master uitzoeken na
hun bachelor. Resource-redacteur 5RE5DPDNHU vervolgt met een geschiedenislesje over de plaats van de
harde knip binnen het eenwordingsproces van het
(XURSHVHKRJHURQGHUZLMV2QGHUWXVVHQJHHIWKLMZHO
WRHGDWèGHKDUGHNQLSLQGHSUDNWLMNYRRUæVRPVŋLQ
NHæVWXGLHYHUWUDJLQJé]RUJW0RRLHYHUKDDOWMHVKRRU
reageert $QGHUHNDQWYDQKHWYHUKDDOè>'HEHSHUNWH@
geldigheidsduur van tentamens is ook geen regeling
die ooit bedacht is om het rendement te verhogen,
maar wordt nu wel vaak zo gebruikt. Niet alles wat in
theorie zo bedoeld is, pakt in de praktijk zo uit.’

((1=(7(/7(9(5
Studentenpartij VeSte geeft haar achtste zetel terug. Er
waren te weinig kandidaten. Naar eigen zeggen joeg
de dreiging van het sociaal leenstelsel alle geïnteresseerden weg. De zetel gaat nu naar de nieuwe partij
S&I.
Uit de reacties blijkt dat VeSte ondanks haar groWHYHUNLH]LQJLQJVRYHUZLQQLQJQLHWRYHUDOJHOLHIG
LVè+DGRRNQLHWDQGHUVYHUZDFKWéVFKULMIW
(OOHQGHè=HNXQQHQVLPSHOJH]HJGKXQHLJHQ
GUDDJNUDFKWQLHWHHQVZDDUPDNHQ'RHOORRV
stemmen werven en dan uiteindelijk de zetel wegJHYHQDDQGHFRQFXUUHQWLH"é+HWJHPRSSHUYDQGH
reageerders ontlokt aan .HHV een boze reactie:
è'DWKHEMHOHNNHURQGHUERXZGéVFKULMIWKLMè9HU
GLHSMHHYHQLQKHWZHUNHQNRPWHUXJ'RHOORRV
dingen roepen doe je maar elders.’ Amen, Kees.
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Losse eindjes
De zomervakantie staat voor de deur. De jaarboeken van het
academisch jaar 2013-2014 worden bijna dichtgeslagen en
in de kast gezet. Wat heeft dit jaar ons gebracht? Natuurlijk
heeft iedere tijdspanne een eigen dynamiek vol hoogte- en
dieptepunten. Zo nam Aalt Dijkhuizen afscheid en vierde
Wageningen University haar 96ste dies natalis. Maar welke
verhalen zijn voor het sluiten van de jaarboeken nog niet
afgerond? Van kleine trivialiteiten en bijzonder onderzoek
tot ingrijpende reorganisaties. Een greep uit 2013-2014.
foto’s (archief): SvenMenschell, Guy Ackermans, Bart de Gouw

Glibberen op de forumbrug

Bedankt God!

Duizenden ﬁetsers schieten elke dag over de brug naar
Forum. Als in januari kort na elkaar een aantal ﬁetsers
hard onderuit gaan wordt de houten brug afgezet met
dranghekken en moeten de ﬁetsers een blokje om.

‘Bedankt God, dat ik dit proefschrift heb kunnen
voltooien.’ Sinds dit voorjaar mogen
promovendi iets dergelijks opschrijven in het
dankwoord van hun proefschrift.

De afzetting zorgt op onze site meteen voor veel beroering.
Studenten, die continu over de brug racen, kunnen zich
nauwelijks voorstellen dat deze gevaarlijk is. Zijn de valpartijen niet gewoon domme pech waar de universiteit
vervolgens overdreven op reageert? Ook wordt er geklaagd
over ‘internationals’ die zonder veel ﬁetservaring de
Wageningse wegen onveilig maken.
Volgens de universiteit komen de problemen echter
niet uit de lucht vallen. Hoewel de brug is bekleed met
antislipmateriaal, wordt deze bij vorst meteen glad. Dat
de brug zich ook zonder vorst verraderlijk toont is de
spreekwoordelijke druppel.
Er moet iets gebeuren.
Hoewel de hekken met de
invallende lente weer zijn
weggehaald, wordt er wel
degelijks nog aan het probleem gewerkt. Zo worden er
experimenten gedaan met
strips tegen de gladheid (je
kunt de teststrips zien zitten
op de brug). Ad van der Have
van het Facilitair bedrijf, verwacht dan ook dat het probleem komende winter is
opgelost. ‘We willen niet nog
een winter met dranghekken
aan de slag.’ RR

Promovendus Jerke de Vries bracht in januari het
spel op de wagen. Hij stond erop dat hij zijn Schepper mocht danken in zijn proefschrift. Ofﬁcieel was
zulks op dat moment taboe. De regels waren in een
schrijven aan het begin van het academische jaar
door dean Johan van Arendonk (College voor Promoties) nog eens kort en duidelijk rondgestuurd
naar de hoogleraren. Religieuze uitingen hoorden
niet thuis in een Wagenings proefschrift. De Vries
lapte de regel aan zijn laars, moest ter elfder ure de
gewraakte tekst schrappen en koos ervoor om het
hele dankwoord uit zijn boekje te scheuren. Een
relletje van landelijke proporties was geboren. Het
College voor Promoties deed daarop schielijk water
bij de wijn. God danken mag voortaan, maar religieuze of politieke statements zijn verboden.
Wie denkt dat Wageningse promovendi nu massaal God aanroepen in hun nawoord komt bedrogen uit. Conﬂicten zijn er volgens Simon Vink,
woordvoerder RvB, ook nog niet geweest. ‘Een
enkele hoogleraar heeft geïnformeerd of een
bepaalde uiting nou een statement was of een
dankwoord.’ In de praktijk blijkt de regel dus te
werken. Maar hij staat nog steeds niet op papier.
Juristen breken zich volgens Vink momenteel het
hoofd over hoe je dat onderscheid tussen dankwoord en statement in waterdichte bewoordingen
kunt vangen. RK
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Hoe is het nu met....?
Je studententijd is bij uitstek een moment om grootse plannen te maken en nieuwe initiatieven op te starten.
Niet altijd pakt dat goed uit, maar soms groeit er iets groots uit. Resource kijkt terug op drie projecten van
het afgelopen jaar. Is er iets van terecht gekomen?

United Wardrobe
Een soort Marktplaats, maar dan voor vintage
kleren. Snuﬀelen door virtuele kledingkasten,
en tweedehands – dus duurzaam – shoppen.
Dat is het idee achter UnitedWardrobe.com, dat
in januari live ging. Studenten Sjuul Berden,
Joep Dohmen en Thijs Verheul zijn het brein
achter de site.
De website heeft een vliegende start gemaakt. Ruim
7000 geregistreerde gebruikers hebben al 1700 artikelen verhandeld. Een overdonderend succes vinden ze zelf. ‘We wisten van tevoren niet wat we
konden verwachten, met vierduizend gebruikers
binnen een jaar waren we al tevreden geweest.’
Van elke verkoop gaat tien procent naar United

Wardrobe. ‘Maar we verdienen nog niks’, vertelt
Thijs, ‘alles wat binnenkomt steken we in de site.’
Momenteel werken de heren hard aan een app,
die binnen een maand of twee uitkomt. Maar het
trio kijkt ook verder. ‘Volgend jaar willen we internationaal gaan’, vertelt Thijs. ‘Eerst gaan we naar
België uitbreiden. Frankrijk is dan een logisch
vervolg. Kortom, de jongens zijn ambitieus en
denken groot. En dat wordt steeds lastiger te combineren met de studie. Thijs doet een minor in
Amsterdam, maar verhuist binnenkort naar
Utrecht om fulltime aan United Wardrobe te werken. Sjuul en Joep hopen rond kerst hun bachelor
af te ronden. ‘Daarna komt de focus volledig op de
website.’ NM

PopUpClub
Begin dit collegejaar denderde de PopUp
Club de Wageningse uitgaansscene binnen.
Het beproefde internationale recept van
tijdelijke horecaconcepten in leegstaande
panden sloeg aan.
In voormalig café de Overkant bood PopUp
Club Wageningen een vol programma van september tot januari, met elke donderdag een studentenavond, vrijdags een live band, op zaterdag clubbing en zondags uitbrakken.
Het is nu wat rustiger, vertelt initiatiefnemer
Joris Soeter. ‘Maar de PopUpClub is here to stay.
We hebben echt in een behoefte voorzien, dat
merkte je aan alle kanten.’ PopUp is een crea-

tieve manier om met leegstand om
te gaan. Locaties worden maar
korte tijd gebruikt, meestal tegen
een lage huur. ‘Het is heel erg van
deze tijd’, vertelt Joris. Hij doelt op
hergebruik, burgerparticipatie en
de gemeente en de universiteit die
faciliteren. Hoewel een heel klein
groepje nu de kar trekt, weet Joris
dat er veel mensen betrokken zijn.
‘Toen we in de Overkant zaten, hadden we vijftien vaste krachten en bijna vijftig andere vrijwilligers.’ Hij verwacht weer zo veel enthousiasme bij nieuwe projecten. Bijvoorbeeld PopUp
Beach komende zomer, een strandclub op het

terras van het Gat. Of de binnenlocatie komende
winter. Maar het programma wordt niet meer
zo intensief als afgelopen jaar, weet Joris. ‘Ik
denk eerder aan losse evenementen op verschillende locaties.’ NM

gaat dat geld kosten’, aldus Pim.
Toch zijn er inmiddels zo’n 80 aanbieders op

de site en een paar honderd bezoekers per
week. Mark is inmiddels bezig met zijn MSc
thesis, dus die heeft momenteel weinig tijd
over. Maar ook Pim ziet dit als nevenactiviteit.
De studie blijft het belangrijkst.
Om de naamsbekendheid te laten groeien
doen de twee vooral aan promotie, op markten
bijvoorbeeld. Het doel van de jongens blijft om
een startplaats te zijn voor eerlijk en goed eten
in Nederland. Geld verdienen is zeker niet hun
eerste drijfveer. ‘Aan particulieren die taarten
bakken verdienen we niks, maar die zijn heel
welkom om onze site als een soort marktplaats
te gebruiken’, aldus Pim. NM

SocialFoodMarket
Je voedsel direct dáár kopen waar het
geproduceerd wordt. Geen dure
tussenhandel en een betere prijs voor
producent en consument. Wageningse
studenten Pim Meurs en Mark Lammers
lanceerden ruim een jaar geleden hun
website socialfoodmarket.nl.
‘We groeien langzaam maar gestaag’, vertelt
Pim Meurs. ‘Het is niet zo makkelijk als we
dachten. Mensen vinden ons concept geweldig,
maar ze weten ons niet te vinden.’ Vooral de
vindbaarheid op google is een issue. ‘Als we
hoog in de zoekresultaten willen komen dan

3 juli 2014 — RESOURCE

5(6SDFKWHUJURQGLQGG



14 >> achtergrond
Aalt vertrekt, Aaltje komt

Via @AaltjeDairyCamp deelde Aaltje haar enthousiasme
over ‘coole gele oordingen’ en verse stro met de wereld. De
grote Aalt bracht in de kerstvakantie meteen een bezoek
aan zijn naamgenoot in Leeuwarden. Een paar maanden
later verkeert Aaltje gelukkig nog in blakende gezondheid, vertelt Nelleke Meindertsma, communicatiemedewerker van de Dairy campus: ‘Haar vacht ziet er goed uit
volgens de verzorgers.’ Bovendien is ze in een luttele honderd dagen al gegroeid van 40 naar 120 kilo.
Hoewel ze momenteel weinig meer doet dan ‘eten, luieren en slapen’, werkt Aaltje toch al mee aan het Wageningse onderzoek. Zo doet ze mee in onderzoeksprojecten
rondom smart dairy farming, zegt Kees Lokhorst, senior
onderzoeker bij Livestock research. Sensoren meten hierbij exact hoeveel de koeien eten, drinken, lopen en wegen.
Bovendien zijn er al haren afgenomen voor het ophelderen van haar genetisch materiaal. Op deze manier moet
voor fokkers duidelijk worden wat de genen verraden over
de uiteindelijke levensduur en prestaties van een koe. En
hoe een dier optimaal kan worden verzorgd tijdens haar
leven.
En ook op Twitter zet Aaltje haar beste poot voor. Er

FOTO: HOGE NOORDEN

Een twitterend kalfje, het bleek afgelopen december
een perfect afscheidscadeau voor scheidend
collegevoorzitter Aalt Dijkhuizen.

wordt geposeerd met bezoekende hoogwaardigheidsbekleders en onvermoeibaar promoot ze het Wagenings
onderzoek. Het bestaan als celebrity-kalfje blijkt echter
ook eenzaam. Na haar honderdste levensdag twittert Aaltje verdrietig aan alle 120 volgers dat ze geen enkel bezoek,
of zelfs een felicitatie, heeft ontvangen. Grote Aalt, wanneer kom je weer langs? RR

Groei Bongerd
Sporthal de Bongerd barst uit zijn voegen, zo
berichtte Resource afgelopen december. Door
de groeiende studentenaantallen is er een
prangende behoefte aan een nieuwe sporthal. Hoe staat het met de plannen daarvoor?
Een ledenstop voor verenigingen, trainen in de
nachtelijke uren, uitwijken naar ‘burger’-verenigingen: het zijn allemaal signalen dat de
Wageningse studentensport sterk onder druk

staat. Niet zo vreemd als je bedenkt dat de studentenpopulatie de afgelopen vier jaar met 57
procent toenam, gemiddeld 14 procent per jaar.
Dit jaar klonk de overspannen bezettingsgraad
van de sportfaciliteiten zelfs door in de Nationale Studenten Enquête: hoewel nog altijd
bovengemiddeld, daalde het oordeel van Wageningse student over hun sportcentrum voor het
eerst in jaren.
Maar het uitbreiden van een sportcentrum is

geen kleinigheid, zo weet ook Henri ten Klooster, hoofd van de Bongerd. Sport kost ruimte en
geld. Veel geld. In een pas verschenen nota zijn
de verschillende opties op een rijtje gezet.
Meest waarschijnlijke variant: een tweede
sporthal die aan de huidige sporthal vast zit en
op de plek komt te staan waar nu de tennisbanen liggen. Om het verdwijnen van de tennisbanen te compenseren zouden er banen toegevoegd worden aan de Wageningse burgervereniging die ook bij de Bongerd ligt, en die
juist met een afname van het ledenaantal te
maken heeft. In de nieuwe hal is er verder
ruimte voor 600 plekken per tentamenmoment. Extra parkeerplekken, vaak een struikelblok bij bouwprojecten, zijn in dit geval niet
noodzakelijk, volgens Ten Klooster is er ampele
parkeerruimte op de campus.
Of, en zo ja wanneer, de hal er komt is nog
niet duidelijk. Ten Klooster hoopt op goedkeuring voor de zomer, zodat de bouw in september 2015 kan beginnen. Maar hoewel de raad
van bestuur positief reageerde op de nota, doet
ze nog geen beloftes. De universiteit wil goed
bekijken of de uitbreiding past in een ‘breder
kader’ van groeiende faciliteiten en onderwijscapaciteit. Bovendien is het de vraag of er voldoende geld is. De tweede week van juli wordt
hier over vergaderd. NM
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Voortschrijdend inzicht
Veel van de wetenschapsartikelen die we het afgelopen jaar publiceerden hebben een open einde: dit is de stand van
zaken, de volgende stap is... In dit nummer kijken we terug op drie van zulke projecten. Hoe liep het af?

Mug en mens(aap)
In de tweede editie van dit academisch jaar
volgde Resource drie jonge wetenschappers
tijdens hun jacht op de prestigieuze Veni-beurs.
Maanden zwoegden zij op het perfecte voorstel,
presenteerden hun idee aan neutrale professoren en wachtten nagelbijtend af. Uiteindelijk
werden twee van de drie beloond, waaronder de
entomoloog Niels Verhulst. Met zijn beurs gaat
hij onderzoeken hoe malariaparasieten zich
bewegen tussen mens en mensaap.
Verhulst heeft inmiddels het eerste veldwerk
achter de rug. Afgelopen mei zocht hij twee
weken in Kameroen naar muggen die juist

mensapen steken. Hiervoor zette hij geurvallen
neer bij een opvangcentrum voor chimpansees.
Daar werden bovendien meteen geur- en bacteriemonsters genomen van de mensapen.
Ook in de jungle werden geurvallen opgezet
naast nesten waar chimpansees ’s nachts in slapen. Een zware klus. Elke dag liep Verhulst acht
uur door de dichte jungle, sjouwend met de
accu’s en zonnepanelen voor de geurvallen.
‘Helaas was Kameroen nog niet zo’n succes
als gehoopt,’ zegt Verhulst. ‘We hebben weinig
muggen gevangen.’ Hij denkt dat mei mogelijk
niet het ideale moment was om te verzamelen.
Toch blijft hij optimistisch. De vallen bij het

De ‘crowd’ redt de es
Anderhalve ton zochten ze om de es te
redden van de essentaksterfte. En dus
wendden Sven de Vries en Jitze Kopinga
van Alterra zich tot de ‘crowd’, inclusief
een hip ﬁlmpje op Youtube.
Dat was afgelopen november. Inmiddels
kan De Vries melden dat de actie gelukt is.
Zij het anders dan gedacht. ‘Je verwacht
reacties van allerlei mensen die begaan
zijn met het lot van de es. Maar het ging
heel anders.’
Slechts drie reacties leverde de actie
op. Een grote terreinbeheerder, een laanboomkweker en
een bosplantsoenenkweker reageerden. De drie wilden
‘in kind’ meedoen. Wel arbeid leveren, maar geen geld.
Maar toch lijkt het goed te komen, legt De Vries uit. ‘De
boomkwekers kunnen subsidies aanvragen die ingezet
mogen worden om ons onderzoek te laten doen. Het eigen
deel van de bijdrage mogen ze in natura leveren. We hebben uitzicht op die subsidies en waarschijnlijk zelfs op
meer dan de 150.000 euro die we vroegen. Het is dus
eigenlijk rond. Ik ben er erg optimistisch over.’
Met het geld willen Kopinga en De Vries essen selecteren die bestand zijn tegen de schimmel die essentaksterfte veroorzaakt. Dergelijk onderzoek raakte in het slop
door het opheffen van het Productschap Tuinbouw. De
eerste proeven zijn inmiddels al van start gegaan. ‘De kost
gaat even voor de baat uit.’ De Vries is blij met zijn ‘crowdfunders’. ‘Het zijn er maar drie, maar ze beslaan wel het
hele spectrum: twee typen kwekers en een grote terreinbeheerder waar we onze proefvelden kwijt kunnen. Ik ben er
zeer tevreden mee.’ RK

opvangcentrum draaien gewoon door. Bovendien horen tegenslagen er gewoon bij, zeker bij
zo’n groot project. Verhulst: ‘Je kunt gewoon
niet alles van te voren beredeneren.’ RR

Dopingonderzoek:
wachten op geld
Rond de Olympische Winterspelen in Sotsji schreef het
Rikilt een artikel over de superdoping MGF (Mechano
Growth Factor) en vergelijkbare groeihormonen.
Dit groeihormoon kon nog niet worden opgespoord door
de sportdopingjagers, maar Rikilt had een methode om
de synthetische variant van groeihormoon – de doping –
van de natuurlijke, lichaamseigen variant te onderscheiden in runderen. Het Wageningse onderzoeksinstituut
wilde dit vertalen naar een dopingtest voor sporters. Hoe
staat het daarmee?
Zoals vaak met wetenschappelijke innovatie wachten
de onderzoekers noodgedwongen tot iemand bereid is
om de uitwerking van het plan te ﬁnancieren. De Nederlandse overheid ﬁnanciert geen dopinglaboratoriumonderzoek, de Nederlandse Dopingautoriteit heeft geen
onderzoeksbudget en ook de Europese Unie geeft niet
thuis. Dus hebben Rikilt-onderzoekers Nathalie Smits en
Saskia Sterk in maart een onderzoeksvoorstel voor ﬁnanciering ingediend bij de WADA, de World Anti-Doping
Agency. Maar die zet er geen haast achter. Pas eind dit jaar
hoort het tweetal of het geld wordt toegekend.
Sterk moet dus geduld hebben en stiekem hopen dat er
dopingschandalen de kop opsteken. Want vaak leidt
publiciteit over doping tot nieuwe onderzoeksopdrachten. Zo gaat Sterk later dit jaar precies uitzoeken hoe clenbuterol, groeihormoon in de veehouderij, na vleesconsumptie in de urine van sporters terecht kan komen.
Daarmee zou ze eindelijk uitsluitsel kunnen geven of
Alberto Contador in de Tour de France van 2010 echt doping gebruikte, of slachtoffer was van besmet vlees. AS
3 juli 2014 — RESOURCE

5(6SDFKWHUJURQGLQGG



16 >> beeld
DE STERKSTE
Boomstammen liften, een tractorband ﬂippen en een
grote steen op een kast tillen. Allemaal beproevingen
van de Strong (wo)man Experience die op 24 juni bij
de Bongerd werd gehouden. In drie klassen –
Studenten, Monster en Dames –streden 18 studenten
op vier onderdelen om zich de sterkste te mogen
noemen. Winnaars waren Bibilotte van der Horst (vrouwen), Alexander Dank (studenten) en Bart de Groof
(monster). Deze laatste is hier in actie bij de Log Lift.
Voor de krachtsporters van de Wageningen Beasts was
dit het eerste evenement als oﬃciële Thymos
NM, foto Sven Menschel
vereniging.
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Onrust in de tent
Binnen Wageningen UR werd dit jaar meer dan gemiddeld ingegrepen. DLO-instituten
worstelden met veranderlijk overheidsbeleid en teruglopende opdrachten. De afdeling
communicatie zag haar vak transformeren en had moeite te volgen. Uiteindelijk werd
er op drie plekken gereorganiseerd. Hoe ging het verder?
tekst: Rob Ramaker & Albert Sikkema

‘Een begrijpelijk besluit’
Wat is er aan de hand?
Communication Services (CS) blijkt niet meer de communicatie-uitingen te maken waaraan behoefte bestaat
binnen Wageningen UR. Zo is er steeds meer vraag naar
vernieuwende producten als apps en sociale media, terwijl CS vooral sites en drukwerk maakt. Bovendien draait
de organisatie ﬂink verlies, onder meer door krimpende
communicatiebudgetten.
Wat is de gekozen oplossing?
CS slankt met de helft af,
zodat er alleen een kernteam
overblijft. Zij gaan zich vooral
bezighouden met projectmanagement plus het coördineren
en beheren van online media. Om
dit team hangt straks
een schil van freelancers die veel van
het praktische werk
voor hun rekening
nemen. De huidige
medewerkers konden sol- l i c i t e r e n
op alle nieuw gecreëerde functies.
Hoe staat het er nu voor?
Afgelopen mei hoorden 19 van de circa 40 medewerkers dat ze mogen blijven. Voor de overige 21 wordt een

andere oplossing gezocht. Zo zal een deel met vervroegd
pensioen gaan, enkele vertrekken vrijwillig en voor de
anderen wordt gezocht naar een nieuwe baan, binnen of
buiten Wageningen UR. Voor wie over 13 tot 15 maanden
geen nieuwe baan heeft, volgt ontslag. De reorganisatie
verloopt in relatieve harmonie. Directeur communicatie
en marketing Marc Lamers zegt bewust de tijd te hebben
genomen voor een zorgvuldige procedure, met veel aandacht voor de medewerkers. ‘Er is inderdaad goed overleg,’
zegt Wiebe Aans, voorzitter van de
medezeggenschap,
‘bovendien begrijpen we dat
dit besluit nodig was
om een communicatieafdeling te behouden in de toekomst.’
Hoe ziet de toekomst eruit?
CS-manager Sander Fransen
is blij dat hij langzamerhand
echt vooruit kan kijken. Het
bleek vaak lastig om tegelijkertijd te ‘breken en bouwen’ aan
respectievelijk het oude en nieuwe CS.
Hij hoopt vooral dat het imago van CS de komende tijd
erop vooruit gaat en dat zijn ‘nieuwe’ dienst een eerlijke
kans krijgt binnen Wageningen UR.

‘Veel medewerkers hebben, na de slechte cijfers
van 2012, de knop hebben omgezet.
Zo van: de schouders eronder, we gaan er voor.’
3 juli
2014 2009
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‘De attitude is veranderd bij het LEI’
Wat was er aan de hand?
Vorig najaar was het LEI in rep en roer. Het onderzoekinstituut draaide verlies, vooral omdat het ministerie van
EZ minder opdrachten uitzette. De directie wilde nieuwe
opdrachtgevers vinden en een cultuurverandering doorvoeren en stuurde verschillende managers de laan uit. Dat leidde tot meningsverschillen en veel gemopper bij het
personeel over de koerswijziging.
Wat is de gekozen
oplossing?
Sinds vorig jaar
heeft het LEI een
nieuwe organisatiestructuur. Het aantal
afdelingen is verminderd en er zijn
vier nieuwe programma-managers
en acht groepshoofden benoemd.
Ook gingen de medewerkers aan
de slag met zogenaamde product-markt-combinaties, om vraag
en aanbod van onderzoek af te stemmen.
Hoe staat het er nu voor?
De rust is weergekeerd, zegt Janneke Vader, secretaris
va de ondernemingsraad. ‘Wat daarbij helpt is dat het
goed gaat met de orderportefeuille van het LEI. We

draaien boven verwachting, iedereen heeft het druk.’
Vader denkt niet dat de aanpassingen in de organisatie de
oorzaak zijn dat het nu beter gaat met het LEI. ‘Het is nog
te vroeg om echt resultaten van de reorganisatie te kunnen zien. De belangrijkste reden is dat veel medewerkers,
na de slechte cijfers van 2012, de knop hebben omgezet.
Zo van: de schouders eronder, we
gaan er voor.’ En wat ook positief
werkt: er zijn weer vacatures, er
worden weer mensen aangenomen.’
Hoe ziet de toekomst eruit?
De vacatures zijn
een signaal is dat het
instituut een stabiele
basis heeft voor de
toekomst. Toch vragen
medewerkers zich nog
steeds af wat het businessmodel van
het LEI is, nu de Rijksoverheid steeds
minder opdrachten uitzet. Om onderzoeksopdrachten te krijgen van
bedrijven, provincies en waterschappen,
moet het LEI commerciëler kunnen werken en resultaten
claimen. Dat zijn nog niet alle de medewerkers gewend.
Die cultuuromslag gaat langzaam, zegt een medewerker
die anoniem wil blijven.

‘De arbeidsmarkt zit niet mee’
Wat is er aan de hand?
Door de ophefﬁng van het productschap Tuinbouw
krijgen Plant Research International (PRI) en Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) plotseling veel minder
opdrachten. In 2012 haalden ze via deze weg nog ruim 10
miljoen euro binnen; een ﬂinke aderlating dus. Ook de
invoering van topsectoren zorgde
voor de nodige onzekerheid. Het
zijn vooral de business units Glastuinbouw en Bollen, Bomen en
Fruit die veel klandizie verliezen.
Hoe worden de
problemen
aangepakt?
De directie van de
Plant Sciences Group
(PSG) hoopte aanvankelijk de terugvallende inkomsten op
te vangen met besparingen en ‘werkenderwijs’ de organisatie te hervormen
door medewerkers op vrijwillige basis
te begeleiden van werk naar werk. In
februari werd echter duidelijk dat er echt gereorganiseerd
moest worden. In totaal verdwijnen er zo’n 50 fte’s, vooral
bij het praktijkonderzoek in Lisse, Randwijk en Bleiswijk.
Een aantal mensen kan echter terugkeren op nieuwe
functies, zodat ‘slechts’ 41 fte echt verdwijnt.

Hoe staat het er nu voor?
Op 1 juli weten medewerkers deﬁnitief of ze mogen
blijven. Boventallige medewerkers krijgen hulp van een
outplacementbureau om een nieuwe baan te vinden. Lukt
dit niet, dan wacht er uiteindelijk gedwongen ontslag. In
de medezeggenschap is er begrip voor
de reorganisatie, al is men kritisch
over de ‘werkenderwijs’ aanpak.
‘Begeleiden van-werk-naar-werk is in
principe een goede aanpak, maar het
blijft een confronterend proces,’ zegt
OR-voorzitter Pieter
van de Sanden,
‘bovendien zit de
arbeidsmarkt niet mee.’
Hoe ziet de toekomst eruit?
Momenteel wordt er gekeken
naar alternatieven voor de productschappen, zoals een branchevereniging of innovatiefonds.
De business unit glastuinbouw wil daarnaast meer werk
binnenslepen uit de markt en internationaal aan de weg
timmeren, zegt Derk Rademaker, directiesecretaris bij
PSG. Bollen, bomen en fruit wil juist met bedrijven gaan
samenwerken. Ook worden dure onderzoeksfaciliteiten
afgestoten.
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‘Over vier jaar
ski ik heel anders’
Wat doet een skiester in de zomer? In ieder geval niet
languit in het gras liggen niksen, legt paralympisch
skiester Anna Jochemsen uit. Ze moet studeren, en hard
ook. Dus wordt het een foto in de bieb. Maar ze maakt
wel een half uurtje vrij om terug te kijken op Sotsji,
waar ze net geen medaille haalde.
Een paar valpartijen, een diskwaliﬁcatie, een zesde,
zevende en achtste plek op in totaal vijf verschillende
onderdelen. Wat ging er mis?
‘Bij skiën moet je altijd risico’s nemen. Zeker als je kans
wilt maken op een medaille. Dat weet je. En als je risico’s
neemt, is er een kans dat het mis gaat. Maar ik heb nergens
spijt van. Ik verwijt mezelf niet dat ik teveel risico heb genomen. Voor mijn doen heb ik eigenlijk heel goed geskied.
Op mijn beste nummer, de slalom, stond ik tweede na de
eerste run. Dat was nog nooit gebeurd. En ook tijdens die
tweede run was mijn tussentijd goed. Totdat ik dus viel.
Normaal gesproken hoor ik niets tijdens een race. Maar nu
hoorde ik mijn coach heel erg hard schreeuwen: NEE.’
Weg medaille. En je had er stiekem wel een beetje op
gerekend?
‘Nee, ik rekende er niet op. Ik hoopte er wel op. Ik zat in
een ﬂow, de focus was er. Elke wedstrijd was er een plan dat
ik uit kon voeren. Een medaille had gekund, maar dat heb
ik niet waar kunnen maken. De omstandigheden waren
ook zwaar. Van het hele deelnemersveld is maar 50 procent geﬁnisht. Het is dus niet heel raar dat ik een paar keer
gevallen ben.’
Je zei in een interview dat deze Spelen voor jou eigenlijk te
vroeg kwamen. Wat bedoel je daarmee?
‘Als je kijkt naar de opbouw van mijn carrière dan kwam
Sotsji te vroeg. Afgelopen seizoen was pas de eerste keer
dat ik het goed deed in de World Cup-wedstrijden. Risico’s
nemen heeft ook met ervaring te maken. Je hebt ervaring
nodig om constant te skiën. Over vier jaar ski ik heel anders.’
Dus je gaat door tot de spelen in Zuid-Korea?
‘Ja, zeker.’
Bij de slotceremonie mocht jij de vlag dragen. Een kleine
pleister op de wonde?
‘De vlag dragen is iets om trots op te zijn. Ik zie het als
een erkenning van de NOC/NSF voor mijn prestaties.’
En lekker lang niks gedaan daarna?
‘Nou nee. Een dag na de slotceremonie zat ik al weer in
de collegebanken. Nu doe ik een klein vak en ik wil deze
zomer drie grote vakken inhalen. Mijn zomer bestaat uit
studeren en trainen. Krachttraining en conditietraining.
De zomer heb je echt nodig om conditie op te bouwen. En
dan in augustus al weer naar de sneeuw in Oostenrijk. In
maart wacht de WK. Daar wil ik revanche.’ RK, foto GA
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Een tweede leven
Dit is een studentenkeuken. Liters frituurvet,
een ﬂink aantal drankﬂessen en allerlei
vergaarde parafernalia.
Het zorgt voor een tafereel waarop je telkens
weer nieuwe dingen ziet; neem de over de balk
gedrapeerde ﬁets of de complete zithoek die
achterin tegen het plafond zit geplakt. Werknemers van het bestuurscentrum merken misschien nog iets anders op. Dit is namelijk niet
zomaar een keuken, maar hun oude kantine in
het voormalig bestuursgebouw aan de Costerweg.
Sinds augustus wonen hier, voor minimaal
vijf jaar, zo’n 180 studenten. Dit academisch

jaar zijn de kale kantoorgangen opgeﬂeurd met muurschilderingen en vergaderruimtes zijn verrijkt met
afgetrapte banken en kratten
bier. En wie weet wonen in de
voormalige kamers van de
raad van bestuur nu de ceo’s
van de toekomst.
De bewoners van deze gang
hebben geluk. Bij hun kamer
krijgen ze zomaar een professionele keuken die ze naar
eigen zeggen goed gebruiken. Zo schijnt de
inwonende gediplomeerde kok een heerlijke

biefstuk te maken. Het eten in de kantine is er,
kortom, alleen maar op vooruit gegaan. RR

Stilte voor de bouwstorm
Terwijl Helix zo ongeveer zijn hoogste punt
heeft bereikt, wordt achter de schermen hard
gewerkt aan de volgende bouwprojecten:
Campus Plaza en de Incubator aan de
‘Business Strip’ van de campus.
Voor het einde van dit jaar moet voor dit gebouwencomplex de schop de grond in. Dat krappe
tijdspad is nog steeds haalbaar, zegt Ad van der
Have (Facilitair Bedrijf).
Deﬁnitieve ontwerpen zijn er evenwel op dit
moment nog steeds niet. ‘We hebben ons de
afgelopen tijd vooral geconcentreerd op het
bestemmingsplan en alles wat daarmee samenhangt. Zoals een beeldkwaliteitsplan voor de
hele Business Strip, dat nu af is. De bestemmingsplanprocedure is in de planning het kri-

tieke pad.’ Van der Have verwacht dat de Wageningse gemeenteraad in september/oktober
over de plannen besluit. Intussen werken de
architecten aan de deﬁnitieve vormgeving.
Campus Plaza gaat er in hooﬂijnen uitzien
zoals op bijgaande illustratie van SVP Architectuur en Stedenbouw uit Amersfoort. In het
gebouw komen 400 studentenwoningen. Op de
begane grond is ruimte voor 2200 vierkante
meter winkels, waaronder een kleine supermarkt, horeca en kinderopvang. Volgens Van
der Have hebben zich tot op dit moment een
vijftiental kandidaten gemeld, waaronder een
supermarkt, een ﬁetsenmaker en een bakker.
In Campus Plaza komt ook een kinderopvang.
Daarvoor hebben zich tien kandidaten geRK
meld.

Het verboden stukje Orion
Onder de stralende aanwezigheid van
koningin Maxima werd in september het
nieuwe onderwijsgebouw Orion geopend.
Héél Orion? Nee, een klein stukje van het
gebouw bleef tot de dag van vandaag
hermetisch gesloten.
Dat obstinate stukje Orion is een terras op de
vierde verdieping. Een fraai langwerpig plateau
dat zowel uitzicht biedt op de wat lager gelegen
binnenruimte als op het zuidelijke campusterrein. Bij mooi weer misschien wel het lekkerste
chillplekje van het hele gebouw. Maar onbereikbaar.
Oorzaak: een foutje van de aannemer. Volgens locatiemanager Annemarie de Vries was
de dakbedekking niet goed gelegd. ‘Al snel was
duidelijk dat het foute boel was’, zegt De Vries,

‘het regenwater lekte door tot
beneden.’
Na lang soebatten over de
onvermijdelijke schuldvraag,
is er dit voorjaar eindelijk overeenstemming bereikt, zodat de
werklui aan de slag kunnen. De
Vries heeft er vertrouwen in dat
het terras in de zomervakantie
af komt, al durft ze niets te
beloven. Bezoekers kunnen het
terras straks van twee kanten
betreden om in comfortabele
stoelen te genieten van een versnapering uit
een van de automaten. ‘Het wordt een soort
patio, uniek voor de campus.’
De lager gelegen binnenruimte zou volgens
het oorspronkelijke ontwerp met bomen worden

beplant, maar daar hoeven we niet meer op te
rekenen. De dakversteviging die daarvoor nodig
was, is uit kostenoverwegingen geschrapt. Er
zijn nog geen plannen voor andere invulling
van die ruimte. PT
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DRESS TO IMPRESS
Het zorgde afgelopen week voor veel reacties op de website, het al dan
niet verbieden van het lopen op blote voeten in universiteitsgebouwen.
Storen mensen zich misschien aan meer dan blote voeten? Tijd voor een
dresscode in de huisregels?
tekst: Yvonne de Hilster

Josephine Ecklu

Jeroen Sijbers en Yannick Weesepoel

Student Food Technology uit Ghana
‘Nederlanders kleden zich zoals ze
zijn: eerlijk en een beetje bot. Een
dresscode gaat wat ver, maar studenten zouden zich best wat netter mogen kleden. De universiteit heeft
toch een bepaalde status in de wereld. In Ghana gaan studenten veel netter gekleed. Er gelden ook kledingcodes. Zo dragen rechtenstudenten blauw,
zwart en wit, en altijd een lange broek met een jasje. Dat
Nederlandse mannen snel een korte broek aantrekken
komt omdat de zon te weinig schijnt – wij zijn het gewend
en dragen altijd een lange broek. Blote topjes leiden me
ook af. En als een docent in korte broek op college zou verschijnen, zou ik niet meer bijkomen van het lachen.’

projectleider Bètasteunpunt (Jeroen,
re.) en onderzoeker RIKILT (Yannick,
li.)
Y: ‘Ik was vorige week op een kort seminar, met iedereen in business casual of pak. Komt er iemand in afritsbroek en sokken in sandalen: een
Wageningse wetenschapper. Zelf denk ik wel na over wat
ik aantrek naar mijn werk. Altijd een overhemd, en nette
schoenen als ik een afspraak heb, op andere dagen gympen.’
J: ‘Ik trek daarbij een jasje aan als ik moet spreken. Ik zou
het waarderen als studenten bij een presentatie een bloesje en nette schoenen droegen, maar vind tegelijk dat je
vorm en inhoud moet scheiden. Laat studenten student
zijn.’

Demian Overduyn
student Biologie die bijna Mr World
werd
‘Het is Wageningse charme, lopen
op blote voeten of met een cowboyhoed zoals ik laatst zag. Ieder z’n
ding. Ik heb er geen last van. Kledingsmaak is net als schoonheid: iedereen vindt wat anders. Ik kleed me wel goed, daar kies
ik voor. Maar er zijn vast mensen die me overdressed vinden. Studenten die willen weten hoe ze zich beter kunnen
kleden, moeten gewoon kijken naar wat mensen buiten Wageningen dragen. Goed shoppen kun je hier trouwens ook
niet.’

Mike Bandecchi
masterstudent Plantbiotechnology en
Mangement & Consumer Studies uit
Italië
‘Een schooluniform, zoals op Amerikaanse universiteiten, versterkt het
gevoel dat je deel uitmaakt van een
groter geheel en doet verschillen verdwijnen. Maar Nederlanders zijn vrij, open en individualistisch ingesteld. Dan
voelen kledingvoorschriften als een inperking van de persoonlijke expressie. Wat me wel verbaast is dat er studenten
met teenslippers en swim shorts examen komen doen. Als je
je beter kleedt, geeft dat namelijk zelfvertrouwen.’
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Jan van de Haar
VHL-student, doet minor
International Development bij WU
‘Het leuke aan Wageningen is juist
dat je je kunt kleden zoals je wilt.
Ik heb ook een jaar diergeneeskunde
in Utrecht gedaan, en daar kleden studenten zich een stuk formeler. Hier
trek je gewoon een T-shirt uit de kast; ik besteed minder
tijd aan mijn kledingkeus. Het komt ook door de vele internationale studenten. Die brengen allemaal een eigen
stijl mee. Van docenten verwacht ik wel wat formelere kleding. Een T-shirt vind ik voor hen niet netjes, daar erger ik
me aan.’

Selke Hagemans en Milangela Heyden
student Levensmiddelentechnologie
(Selke, re.) en student Food Safety
(Milangela, li.)
S: ‘Ik heb me nog nooit gestoord aan
wat anderen aanhebben. Dat mag iedereen zelf weten. Variatie is juist
leuk, dan heb je wat te kijken. Voor

mij ligt de grens op of het nog kuis is, of je ermee over
straat mag lopen.’
M: ‘In het lab is het anders, maar verder mag van mij iedereen zijn gang gaan. Studenten leren vanzelf of ze zich
netter moeten kleden. Als wat ze dragen invloed heeft,
dan ondervinden ze zelf de consequenties. Bij de McDonalds word je bijvoorbeeld niet geholpen als je op blote
voeten komt. Ik vind de e-wallet in Forum ergerlijker dan
blote voeten.’

Alberto Scorzon
student Food Quality and Safety
Management uit Italië
‘Je deﬁnieert jezelf met hoe je je
kleedt. In Italië word je zeker beoordeeld op wat je aanhebt. Je kunt je
daar iets van aantrekken, of niet. Ik
voel me hier in ieder geval veel vrijer.
Docenten zijn hier wel vaak allerbelabberdst gekleed, door
de stoﬀen, kleuren en vormen van hun kleding. Toch scoort
Wageningen hoog op wereldranglijsten. Inhoud gaat dus
boven vorm. Het is trouwens niet zo dat je hier geen mooie
pakken kunt kopen. Ken je de Bijenkorf in Amsterdam? Ik
zou daar graag willen winkelen.’
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HOF

Afscheid studentenpastor

‘VOOR BUITENLANDSE STUDENTEN
IS RELIGIE VANZELFSPREKEND’

Iets ten noorden van de campus
vinden we sinds kort de Creative
Community Garden, een collectieve tuin waar Wageningse studenten naar hartenlust experimenteren met exotische
gewassen en ecologische
methodes. Resource nam een
kijkje.

Yuri Saris blies als rooms-katholieke studentenpastor het studentenpastoraat nieuw leven in.
Eind deze maand vertrekt hij
naar Utrecht.

INTERNATIONAAL
Het pastoraat is er echter om studenten elkaar te laten ontmoeten
rond levensbeschouwelijke kwesties. Saris wist de contacten met de
christelijke en andere studentenverenigingen te vernieuwen. ‘Ik
ben bijvoorbeeld regelmatig te

‘Jammer dat hij vertrekt’
Studentenvereniging KSV St.
Franciscus vindt het jammer dat
Yuri Saris vertrekt. ‘We hebben
hem ervaren als een prettige,
bijzonder open en begripvolle
man, en hij snapt hoe jongeren
communiceren’, zegt praeses
Marco Vogelzang. ‘Het meest
zichtbaar was hij bij onze twee
jaarlijkse kerkdiensten; bij de
inauguratie van leden en onze
dies natalis. Yuri Saris liet de
diensten opleven door ze mooi
en afwisselend te maken, met
plaats voor muziek en zelfreﬂectie. De meeste van onze leden
geloven niet of niet- actief, maar
de diensten werden goed bezocht en je ging met een goed
gevoel naar huis.’

FOTO: GUY ACKERMANS

In de zeven jaar dat Saris in Wageningen werkte, blijkt er best wat
veranderd. Saris: ‘Toen ik kwam
was het pastoraat door omstandigheden een beetje stilstaand water
geworden. Er was slechts een kleine, vaste groep van vooral Nederlandse studenten die de activiteiten bezocht. We vielen een beetje
tussen wal en schip. Om het wat
overdreven te schetsen: de christelijke studentenverenigingen zagen
het pastoraat als ‘afvallig’ en nietgelovigen vonden het studentenpastoraat maar een stofﬁge christelijke club.’

Yuri Saris.

gast geweest voor een lezing, preek
of als debatleider.’
‘Buitenlandse studenten weten
het pastoraat inmiddels ook beter
te vinden, doordat we Engelstalige
activiteiten zijn gaan aanbieden en
bijeenkomsten waarbij gegeten
wordt en zowel cultuur als religie
aan bod komt – Meet Thy Neighbour.’
DISCUSSIE
Een universiteit die wil internationaliseren heeft naast Engelstalige
colleges ook een vanzelfsprekende
open houding ten aanzien van religie nodig, meent Saris. ‘Voor veel
buitenlandse studenten is religie
een vanzelfsprekend deel van hun
leven. Dat zou de universiteit zich
nog beter mogen realiseren.’ Hij
verwijst naar de universiteit van
Californië in Davis: ‘Daar staat gewoon een kapel op de campus.’
Wageningen heeft niet eens een
stilteruimte.
Terugblikkend bekent Saris dat

Kleine zwarte puntjes bedekken de
stengels van de bonenstaak, de onderste bloemen zijn verdord. Luizen. Jeroen Postma maakt zich er
niet druk over. De bonen lokken
de luizen naar de rand van het
veld, zodat andere gewassen worden ontzien. Bovendien is de biologische bestrijding al onderweg.
Hij wijst op een vreemd oranjezwart torretje, de larve van het lieveheersbeestje. ‘Als je ze een beetje
de tijd geeft, komen ze vanzelf en
eten de luizen zo op.’
Slimme beplanting, biologische
bestrijding: het is kenmerkend
voor de stijl waarin getuinierd
wordt in de Creative Community

hij wel graag meer structurele,
diepgravende religieuze discussie
met een grote groep studenten
had gehad; een open activiteit met
dertig, veertig mensen waar je stevig, veilig en betrokken kunt discussiëren over het geloof; over leven, dood, eenzaamheid en de zin
het leven. ‘Zoiets als onze Filosoﬁetour, maar dan gericht op theologie en religie.’
Misschien dat zijn kwaliteiten
als theoloog meer weerklank vinden in zijn nieuwe parochie WestUtrecht. Ze hebben in ieder geval
een goede verbinder en organisator in hem. YdH

SPC
De studentenpastors van de verschillende geloofsovertuigingen
zijn onderdeel van het Student
Platform & Chaplaincy dat huist
op Generaal Foulkesweg 37.
www.spc-intheworld.com
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VAN EDEN
Hooge Born had een terrein beschikbaar, de voormalige ‘helende
tuin’, om daarvoor een trainingscentrum op te zetten. Of Jeroen
wilde helpen?
Dat wilde Postma. Hij verzamelde een club mensen om zich heen,
voornamelijk Wageningse studenten, en ging van start. Inmiddels
wordt de tuin beheerd door negen
actieve leden, ondersteund door
zo’n vijftig vrijwilligers. De groep is
geïnspireerd door agro-ecologie en
permacultuur. Ze werken zonder
bestrijdingsmiddelen of kunstmest, maar met een ﬂinke dosis
vindingrijkheid.
DROOM
Zes maanden later kunnen de eerste peultjes geoogst worden en
scharrelen de kippen tussen het
gemaaide gras. Er is een spiraaltuin gemaakt waar geïnteresseerden kleine stukjes grond hebben
gehuurd om zelf groenten in te verbouwen. De een kweekt bedjes sla
en wortelen voor eigen gebruik,

een ander experimenteert met ongebruikelijke gewassen zoals paarse truffelaardappels en zwarte
maïs uit Mexico. Een kuil op de top
van een heuveltje is overspannen
met doorzichtig plastic en doet nu
dienst als broeikas. Een caravan
doet dienst als gereedschapsschuur en vergaderzaal in geval
van regen.
Deze tuin moet laten zien hoe
voedselproductie op een gemeenschappelijke manier plaats kan
vinden, legt Postma uit. Hij ziet het
als een van de grootste uitdagingen om de energie en dynamiek in
de groep te bewaren. Daarom volgt
hij het model van Dragon Dreaming. ‘Veel groepsprojecten beperken zich tot plannen maken en uitvoeren. Daar is weinig ruimte voor
de ambities van de leden of waardering voor hun inspanningen.
Wij beginnen met dromen: we
sluiten de ogen en spreken uit wat
we voor ons zien op dit land. Zo
stellen we onze ambities op elkaar
af tot een gezamenlijke droom.

Aan het einde van de dag vieren we
dat het werk volbracht is. Dan bakken we pizza’s, brood en groenteschotels in onze zelfgemaakte
houtoven. Zo houden we de lol er-

De groep is geïnspireerd door
agro-ecologie en permacultuur.
Ze werken zonder bestrijdingsmiddelen of kunstmest
in, en lol houdt een groep mensen
samen.’
Postma is naast tuinier ook zelfstandig studentencoach en begeleidt studenten die niet lekker in
hun vel zitten. Soms neemt hij ze
mee naar de tuin. ‘Als je even niet
meer weet wat je plek is op aarde,
kan het helpen om in de open lucht
te werken met planten en aarde. Je
kunt hier weer even opladen en in
balans komen.’ Paul Thung
Website Creative Community Garden:
www.creativecommunitygarden.com
Facebook: www.facebook.com/
groups/communitygardenhogeborn

FOTO: GUY ACKERMANS

Garden. Het tuincomplex is pas
een half jaar oud, maar nu al valt er
van alles te zien op het terrein van
bijna twee voetbalvelden groot. De
toegangscorridor van wilgenstengels bijvoorbeeld, het doolhofbosje en natuurlijk de moestuintjes
waar studenten hun groenten en
kruiden kunnen verbouwen.
Het project begon in december
vorig jaar. Oud-student Jeroen
Postma had zich net teruggetrokken uit een ander project dat als
doel had om een ‘eetbare academische tuin’ op de campus aan te leggen. Onrealiseerbaar, zo bleek.
Postma worstelde nog met zijn teleurstelling toen Hans Janssen van
De Hooge Born contact met hem
opnam. Hij vertelde over een project van Alterra, welzijnsorganisatie
Solidez en de gemeente, met als
doel om een eetbaar Wagenings
landschap te realiseren. Braakliggende stukken land worden daarbij omgevormd tot tuinen waar bewoners kunnen ontmoeten en
stadslandbouw bedrijven. De
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OEPS, VERGETEN
Eerstejaars zijn 60 procent van hun
examenstof middelbare school alweer vergeten als ze op de universiteit beginnen. Dat wijst onderzoek
van de Universiteit van East Anglia
uit. En dat in drie maanden tijd. De
onderzoekers hebben alleen naar
parate kennis gekeken en niet naar
vaardigheden. Het goede nieuws:
ook met 40 procent VWO-kennis
kun je dus slagen op de uni.

VAST EN ZEKER

In de Duitse universiteitsstad
Tübingen is een Amerikaanse student vast komen te zitten in het
beeld van een vagina. Na een verloren weddenschap moest hij in
het stenen beeld klimmen, maar hij
bleef haken met zijn voet. De
brandweer moest uitrukken. Het
beeld ter waarde van 120.000
euro liep gelukkig geen schade op,
maar de jongen had nog enige tijd
last van stijfheid.

Studenten starten adviesbureau
Wageningen krijgt een adviesbureau dat wordt gerund door studenten: UniPartners.
Het is een mooie bijbaan voor studenten, het adviseren van bedrijven en organisaties. Je kunt je vakkennis direct in de praktijk toepassen en wordt naar studentenmaatstaven heel fatsoenlijk betaald.
Tien van de twaalf studentensteden in Nederland hebben inmiddels een vestiging van studentenadviesbureau UniPartners. Alleen
Wageningen en Leiden nog niet.
Daar komt nu verandering in.
NON-PROFIT
Maandag 23 juni wees het landelijke bestuur de Wageningse studenten aan die met z’n vijven het eerste bestuur gaan vormen en de
vestiging gaan opzetten. Een oudbestuurslid uit Maastricht die in
Wageningen komt studeren en
landelijk secretaris Hanneke Dek-

kers ondersteunen hen daarbij.
Volgens Dekkers is er in Wageningen wel een markt voor het
studentenadviesbureau. ‘Voor het
vak Academic Consultancy
Training dienen bedrijven en
organisaties meer projecten in het
vak aankan. Wij kunnen hen
misschien een goed alternatief
bieden. Daarnaast hebben
Wageningse studenten speciﬁeke
kennis in huis waar ook vanuit
andere vestigingen vraag naar kan
zijn.’ UniPartners richt zich vooral
op het midden- en kleinbedrijf.
‘We zijn als non-proﬁt bureau
minder duur en nemen ook
kleinere projecten aan.’
VOORZITTER
Derdejaars Biotechnologie Lennard van Buren wordt de eerste
voorzitter van vestiging Wageningen. Hij solliciteerde vooral omdat
het hem een geweldige ervaring
lijkt de vestiging op te zetten, naar

eigen ideeën. ‘We gaan nu nadenken over hoe we consultants gaan
werven, welke bedrijven onze doelgroep vormen en hoe we de kwaliteit van de projecten waarborgen.
Als bestuurslid krijg je niet betaald

Als consultant moet je toch
heel anders nadenken dan
wanneer je een vak volgt
en examen doet.’
zoals de student-consultants, maar
ik leer nu wel hoe ik een bedrijf op
kan zetten en consultants kan begeleiden. En na mijn bestuursjaar
kan ik altijd zelf nog consultant
worden.’
Zelf had hij naast zijn bachelor
ook wel iets leuks en uitdagends
willen doen zoals werken voor UniPartners. ‘Als consultant moet je
toch heel anders nadenken dan
wanneer je een vak volgt en examen doet.’ YdH

STEMMEN
Of wij wel of niet gaan stemmen, is
deels hormonaal bepaald. Dat
beweren wetenschappers van de
University of Nebraska-Lincoln.
Stemmen veroorzaakt (keuze)
stress en dus verhoogde cortisolwaarden. Speekselonderzoek liet
zien dat mensen met een lage cortisol-drempel minder vaak gaan
stemmen. Zo voorkom je stress. De
oplossing ligt voor de hand: een
pilletje valium bij de oproepkaart.

DOORSP(O)ELEN
Tijdens de WK wedstrijd Nederland
Chili is er opvallend weinig geplast
in ons land. Althans, weinig doorgespoeld. Dat zegt waterbedrijf
Vitens. Slechts een enkeling zette
de kraan nog open, stapte onder de
douche of bezocht het toilet tijdens
het spel, zo stelde de woordvoerder. In de rust werd er weer massaal geplast. Toen werd ruim twee
miljoen liter water door de leidingen gepompt. Dat lucht op!

SPORTEN IN HET DONKER Ooit begonnen als een ludieke
protestactie tegen minister Deetman (1987!) is de Sportnacht in Wageningen uitgegroeid tot een populair jaarlijks
studentenevenement. Dit jaar voor het eerst in juni, in

plaats van november. Maar de populariteit van het door
Thymos georganiseerde evenement heeft onder die kalenderverschuiving niet te lijden had. Alle 350 beschikbare
RG, foto Sven Menschel
plaatsen waren op 19 juni bezet.
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AFLEVERING 33 - MORTIERSTRAAT 14B<<
ILLUSTRATIES: KIM PETERSE

Wat voorafging: Vera is zich pijnlijk bewust dat ze de
jongste is in huis. Aangezien ze dit jaar hard heeft
gestudeerd, denkt ze bovendien dat de huisgenoten
haar braaf en suf vinden.

Orion
‘L

adies and gentlemen,’ galmde de robotstem door
Orion. ’We are going to close ﬂoors three through
ﬁve.’ Met bonkend hart zat Vera op een toilet op de
bovenste verdieping. Bij elke herhaling, groeiden
haar twijfels. Was ze dit echt aan het doen? Waarom
was ze ooit aan deze actie begonnen?
Het was allemaal de schuld van de donderdagavond
ervoor. Iedereen in huis was klaar met zijn tentamens
en ze vierden dat met een biertje. Uiteraard bralde WillemJan honderduit; dit maal over de keer dat hij zich liet
insluiten in zijn middelbare school. Niemand geloofde ooit
zijn sterke verhalen, maar wat biertjes later ontstond een
weddenschap. Wie zou zich als eerste durven laten insluiten
in de universiteit?
‘En ik had zo nodig iets te bewijzen’, dacht Vera. ‘Maar was
dit nou de manier om te laten zien dat je meer bent dan een
braaf stuudje?’
Toen de omroep stopte, was het doodstil. Ze hoorde een
bewaker langslopen en een deur dichtslaan. Nu was er geen
weg meer terug, ze zat in een hermetisch afgesloten Orion.
Om niet gesnapt te worden, moest ze voorzichtig zijn,
bedacht Vera. Buiten zou je licht in de lokalen kunnen zien.
Bovendien wist ze niet of er bewegingssensoren waren, en
of er camera’s hingen. En dus rolde ze haar slaapzakje uit
bij de wasbakken in het damestoilet. Leunend tegen de
muur probeerde ze te studeren, maar het lukte Vera
nauwelijks zich te concentreren. Uren kropen voorbij en
soms zat ze zo stil dat ze naar de sensor moest zwaaien om

het licht weer aan te laten gaan. Toen ze rond elven net
haar tanden had gepoetst, hoorde ze iets op de gang. Haar
hart begon onmiddellijk weer te razen. Op de gang hoorde
ze nu een plof, alsof er iets groots omviel en ze werd
overvallen door angst.
‘Jemig Veer,’ dacht ze, ‘dit was echt een superdomme actie.’
Meteen realiseerde ze zich dat het licht onder de toiletdeur
door moest schijnen. Als er echt een inbreker liep, was ze er
meteen bij. Met trillende handen pakte ze haar zaklantaarn
om tenminste iets te hebben dat als wapen te gebruiken was.
Stap voor stap bewoog ze naar de deur. Haar hand leek een
eeuwigheid op de klink te rusten, terwijl ze moed verzamelde. Plotseling werd de deur opengerukt van buiten. Het was
lastig te zeggen wie harder schrok, Vera of Filippo. Luid Italiaans vloekend vloog Filippo terug de gang op.
‘Vera, you crazy fucking girl,’ was het enige dat hij
minutenlang uitbracht. Daarna begonnen ze allebei keihard
te lachen, tot de tranen over hun wangen rolden. Grijnzend
pakte Filippo uiteindelijk zijn smartphone om een selﬁe te
maken: ‘To show that we both won.’

Resource volgt de belevenissen in de Mortierstraat 14B

Crossen

‘Zelfs in de regen altijd lol op de Zwarte Cross. Wij als diehards’, mailde
Samantha Kloet. Met deze foto wint de promovenda Toxicologie de Resource
festival-foto-wedstrijd en daarmee twee kaartjes voor het festival. Al vier
keer eerder ging ze naar de cross, meestal met een groepje vriendinnen van
haar studie in Nijmegen.
Samantha: ‘Ik ga vaak naar festivals, maar hier is de sfeer echt anders,
superleuk. En dat eigenlijk voor alle leeftijden.’ Omdat het de cross vorig
jaar voor Samantha letterlijk in het water viel, gunnen we haar een nieuwe
kans.
NM
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>> FEESTEN
k

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

CERES - PRE-AID FEEST: TURN ON THE SUMMER /
AWAGENINGS
Donderdag 3 juli van 23.00 tot 02.00 uur
Awakenings? Nee Awagenings, dat is weer een
ander feestje.

Tijdens de AID sta je gegarandeerd in de rij om
bij Ceres binnen te komen omdat leden en AIDlopers voorrang krijgen. Maar nu er nog geen
AID-ers zijn kun je zo doorlopen naar binnen,
ideaal!
Dit feestje is helemaal ﬁjn als je vrijdag 4 juli
geen tentamen meer hebt of je thesis al is ingeleverd.
THE SPOT - WAGENINGEN OPEN AIR
Vrijdag 4 juli van 17.00 tot 23.00 uur
De zomer is begonnen en zo ook de festivals.
Heb je geen geld, tijd of zin om heel Nederland
door te crossen voor een feestje? Ga dan gewoon 4 juli naar het Orion. Daar is, voor het
eerst, Wageningen Open Air! Een festivalachtig
feestje, gewoon op de campus en helemaal gra-

tis. The Dead Grass Band en Soul Food zorgen
voor live muziek. Wij zijn heel benieuwd.
WAGENINGEN - BERGPOP FESTIVAL 2014
Zaterdag 5 juli van 16.00 tot 04.00 uur
Nog een festival, maar dit keer een bekende.
Bergpop Festival is een dag en een nacht vol live
muziek van zowel regionale als nationale
artiesten, van elektronisch tot rock en
wereldmuziek. Dit gratis festival heb je te
danken aan Popcultuur, Unitas en cafés het
Gat, de Zaaijer en Vreemde Streken. Je hebt
gegarandeerd je academisch jaar afgesloten,
dus ga lekker chillen op het Conventplein.

De rubriek wordt verzorgd door het
Wageningen UP-team.

>> HET ECHTE WERK

‘PAS NA MAANDEN
KREEG IK HET
GEVOEL TERUG’
Wie? Sifra van der Vis, MSc Dierwetenschappen
Wat? Vier maanden masterstage bij AgResearch
Waar? Palmerston North, Nieuw Zeeland
‘Altijd wilde ik al iets met paarden, maar mijn masterstage liep toch
anders. Uiteindelijk onderzocht ik hoe je de methaanuitstoot van
melkkoeien kunt verminderen door kalfjes speciaal voedsel te geven.
Niet helemaal mijn ding, maar wel leuk. Ik voerde ze, mestte hokken
uit en nam monsters af die ik vervolgens analyseerde in het lab. Het
praktische gedeelte van monsters afnemen vind ik eigenlijk veel leuker dan kantoorwerk of labwerk. Zo moest ik bijvoorbeeld pensmonsters afnemen waarbij een slang via de slokdarm naar binnen gaat.
Naast mijn stage ging ik elk weekend op pad en deed vooral outdoordingen, zoals hiken en bergbeklimmen. Ik beklom met een ofﬁcier uit
het Nieuw-Zeelandse leger bij volle maan Mount Ruapehu. Het was
toen in Nieuw Zeeland winter en dus koud, zeker op de berg. Prettig
contrast als je vanaf 10 graden op zeeniveau de berg op rijdt en in min
20 graden belandt. Halverwege de berg hebben we in een kuil in een
bivakzak geslapen. Die nacht liep ik bevroren tenen op. Pas na een aantal maanden kreeg ik weer het gevoel terug.
Het methaanemissieproject was best leuk, maar ik wilde eigenlijk liever
iets met paarden doen. Via een kennis hoorde ik van de Australische

paardengedragswetenschapper, Andrew McLean. Mijn stage in NieuwZeeland was toen al geregeld, maar ik heb toch contact gezocht met
Andrew. Hij heeft een effectieve, ethisch verantwoorde en wetenschappelijk onderbouwde trainingsmethode voor paarden ontwikkeld. Ik
heb na mijn stage drie maanden als veredeld stalhulpje op zijn trainingscentrum gewerkt, in 40°C met bosbrandgevaar. Het was hard werken,
van ’s ochtends 7 tot ’s avonds 6 uur. Zwaar, maar heel leuk. Ik kreeg er
ook les en mocht zelf paarden trainen, waardoor ik veel over het trainingssysteem heb geleerd. Ik kwam erachter dat ik graag een PhD in
paardengedrag of -training wil doen. Andrew kan me daar gedeeltelijk
in begeleiden, dus nu schrijf ik een PhD-voorstel.’ MvdH
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mededelingen
Mededelingen van en voor studenten en medewerkers. Lever maximaal 75 woorden aan op donderdag voor verschijning (voor de
international edition óók in het
Engels) via resource@wur.nl, met
als onderwerp ‘Mededeling’.

MEANWHILE IN... <<
Hond eten om warm te blijven
In het nieuws: De stad Yulin in de Zuid-Chinese provincie
Guanxi vierde het begin van de zomer met een
hondenvleesfestival. Onder luid protest van dierenactivisten
werden zo’n tweeduizend honden gedood.
Commentaar van Yun Xing, MSc International Development
Studies uit Beijing
‘Het zuiden van China is anders dan het noorden. In Beijing
eet bijna niemand hond maar in het zuiden is het vrij normaal.
Een vriendin uit Guanxi, vertelde me dat dit komt doordat ze
daar geen centrale verwarming hebben. In de winter zijn de
huizen koud. Hondenvlees helpt dan het lichaam warm te
houden. Mijn vriendin vindt het heerlijk om hond te eten bij
een biertje.
Ik ken zowel mensen die zich het vlees goed laten smaken als
anderen die het verschrikkelijk vinden. Ikzelf zou het nooit
eten. Ik ben tamelijk westers opgevoed en heb honden altijd
als huisdieren gezien. Maar ik ben me ervan bewust dat
anderen honden zien als voedselbron. Vooral mensen uit meer
landelijke gebieden vinden het vaak raar dat stedelingen vee
in huis nemen en vertroetelen. Wie niet in een cultuur leeft
waar honden eten normaal is, kan wel beweren dat ze ‘man’s
best friend’ zijn en als zodanig behandeld moeten worden.
Maar dit is een culturele opvatting en China bestaat niet uit
slechts één cultuur.
Het is nogal amusant hoe veroordelend en emotioneel
mensen worden als het over de hondenindustrie gaat, terwijl
er ook zo veel andere dieren gedood worden. Dat noem ik
discriminatie: dierenracisme. Alleen vegetariërs mogen
protesteren, de anderen zijn hypocriet. Overigens zijn de
honden die gegeten worden niet dezelfde als de huisdieren.
Daar hebben we zogenaamde vleeshonden voor, net zoals
vleesvarkens en hobbyvarkens niet hetzelfde zijn. Honden zijn
niet zieliger dan varkens. Eerder andersom, want varkens
PT
hebben meer intelligentie.’

Student Council 2014/2015;
election result
As announced in Resource #20 of
19 June 2014 VeSte had one
vacancy due to the fact that all
qualiﬁed candidates stepped
down, and was given one month to
nominate another candidate to ﬁll
the seat. VeSte’s own deadline has
expired and no new candidate for
VeSte has been nominated.
According to the SC regulations,
the seat is then allocated to the
list with the largest number of
surplus votes. This means that the
vacant seat is allocated to S&I and
will be ﬁlled by Guo Yu, the next
person on the list of S&I. The 12
seats of the Student Council will
be divided as follows: CSF 2 seats,
S&I 3 seats and VeSte 7 seats.
Films voor studenten
Van 3 juli t/m 16 juli vertoont
ﬁlmhuis Movie W twee ﬁlms. Lucia
de B. is een op feiten gebaseerd
sociaal en justitieel drama. Een
verpleegster wordt zonder hard
bewijs veroordeeld tot levenslang.
Na inzet van burgers komt ze vrij.
In Tracks trekt een jonge vrouw op
persoonlijke zoektocht 2700 km
door ruige Australische woestijn
met kamelen, hond en fotograaf.
Gebaseerd op de tocht van Robyn
Davidson in 1977.
WWW.MOVIE-W.NL.

Student Research Conference 2014
Een keer zien hoe het eraan toe
gaat op een echte wetenschappelijke conferentie? Heb je recente-

lijk (minder dan twee jaar gelden)
je bacheloronderzoek afgerond en
wil jij de Student Research Award
2014, de prijs voor het beste bacheloronderzoek van Nederland en
Vlaanderen, winnen? Schrijf je dan
in voor de Student Research Conference 2014, een conferentie voor
studenten van Nederlandse en
Vlaamse universiteiten en hogescholen. De SRC vindt dit jaar
plaats op 26 november aan de TU
Delft. Wil jij jouw onderzoek presenteren tijdens een echte academische conferentie én kans maken
op de Award? Dien dan je onderzoek in vóór 7 juli.
GA NAAR WWW.VSNU.NL/SRC VOOR MEER
INFORMATIE OVER HOE JE KUNT DEELNEMEN.

iWeek
The iWeek is a three day un-conference about interactive methods
for social change ﬁlled with workshops, lectures, case-studies and
brainstorms on interactive methods and community participation. The aim of iWeek 2014 is to
create a platform for knowledge
sharing and co-creation. Are you
…a student, scientist, community
member, project leader, facilitator,
policy maker or creative enthusiast? You are invited to join us! This
years iWeek has the theme: Creativity as a bridge: creativity as a
way to bridge between science and
society. Various creative tools will
be presented, such as: story-telling, interactive theatre, participatory video, music & dance, and
many more new creative methods!
INFO: WWW.IWEEKS.NL

Farm Experience Internship 2014
An amazing 3ECTS summer course
from the Wageningen University
which intends to bring together
theoretical knowledge from (non-)
students with practical skills and
knowledge from farmers.
FARMEXPERIENCEINTERNSHIP.WORDPRESS.COM

(ADVERTENTIE)
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HET ONDERZOEKSPROGRAMMA
VAN VILENTUM
HOGESCHOOL

Zomercursus
English for IELTS
Verbeter je Engels in tien dagen

Vilentum Hogeschool bestaat uit twee faculteiten, CAH Vilentum en
Stoas Wageningen Vilentum Hogeschool. Beide faculteiten hebben een
eigen onderzoeksprogramma. Vilentum Hogeschool werkt samen met
de andere hogescholen voor agrarisch onderwijs vanuit het sectorplan
Hao 2011-2015 Agro, voeding en leefomgeving.

Ook mogelijk:
Duits, Frans,
Italiaans, Spaans,
Chinees, Portugees
en Nederlands

18 tot 29 augustus
Schrijf je nu in!

Voor CAH Vilentum, vestiging Dronten zijn we op zoek naar:
+ Projectlector Aardappelketen & Sector-innovatie voor 0,5 fte
+ Projectlector Duurzaam bodemgebruik voor 0,5 fte
+ Projectlector Beweiding voor 0,5 fte
+ Projectlector Global dairy farming voor 0,5 fte
Bent u geïnteresseerd?
Kijk dan voor meer informatie
op www.cahvilentum.nl

www.wageningenUR.nl/into

Hogeschool

Hoger onderwijs dat er toe doet

Forum Irregular Opening Hours
Summer 2014
Date

Monday to Friday

Saturday and Sunday

The Building

7 July to 3 August

8 am - 8 pm

Closed

The Library

7 July to 31 August

8.30 am - 5.30 pm

Closed

Student Desk

7 July to 10 August

12 pm - 2 pm

Closed

WURshop

14 July to 10 August

Closed

Closed

Restaurant

14 July to 17 August

11.30 am - 1.30 pm

Closed

Grand Café

7 July to 13 July

8 am - 3 pm

Closed

Closed

Closed

14 July to 17 August
18 August to 31 August
Date
Wageningen
in’to Languages

7 July to 3 August

8 am - 3 pm

Closed

Monday to Thursday

Friday to Sunday

9 am - 5 pm

Closed

During working hours, the building is open to the public. After working hours, entrance is only possible with a WUR card.
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Personal Assistant
Voorzitter Raad van Bestuur Wageningen UR
Voor de ondersteuning van de nieuwe voorzitter van de
Raad van Bestuur zijn wij op zoek naar een enthousiaste
en ervaren personal assistant (PA) die gewend is te
opereren in een dynamische, bestuurlijke omgeving met
veel internationale contacten.
Kijk voor de volledige vacaturetekst op
IntranetPeopleLoopbaanInterne vacatures.
De sollicitatietermijn sluit op 10 juli 2014.

Nog niet uitgelezen?

Abonnement?

Je hoeft niet tot 14 augustus te wachten op de
nieuwe Resource. Op resource.wageningenur.nl
gaan we gewoon door met nieuws en discussie.

Wil je Resource blijven ontvangen als je bent afgestudeerd,
gepensioneerd of niet meer binnen Wageningen UR werkt?
Voor 58 euro krijg je jaarlijks 22 nummers thuisbezorgd.
See resource.wageningenur.nl/nl/colofon.htm

>>
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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

Biking like crazy
Bikes every day and everywhere make this country diﬀerent from mine. It’s not just the special
lanes, the bike traﬃc, the special lights or the full parking racks.

A big difference is the almost instinctive way Dutch people use their bikes. It could be biking with
a milk carton in one hand and the other in their pocket, or just enjoying themselves in a group
while biking. How could a group of bikers still talk and bike fast without hitting each other?
Simple: everyone somehow sticks to a few shared rules like how many can be in the lane together
or who goes behind when another biker is coming. Rules a Dutch kid probably knows like the
back of his hand.
I did not realize the extent of this until I was crossing a bamboo bridge in Luang Prabang, Lao
PDR. Of course, I left my bike on the other side of the river while crossing by foot. Two monks also
crossed behind me, bringing nothing but their umbrellas. Then a group of tall foreigners ambled
across, bringing their bikes with them, while talking in Dutch. I guess even in Asia, you can easily
spot Dutch people because their bike is like a physical extension of themselves. Rica Joy Flor, Thai
PhD student at the Knowledge, Technology and Innovations Group

Do you have a nice anecdote about your experience of going Dutch? Send it in! Describe an encounter
with Dutch culture in detail and comment on it brieﬂy. 300 words max. Send it to resource@wur.nl
and earn ﬁfty euro and Dutch candy.

5(6SVHUYLFHLQGG

FIETSGEK
Fietsen zijn er elke dag en
overal. Maar wat Rica opvalt
is niet alleen de ﬁetspaden,
de speciale stoplichten en de
volle ﬁetsenrekken in Nederland. Het is vooral de instinctieve manier waarop Nederlanders ﬁetsen. Zonder handen, of in een groep zonder
elkaar te raken. Kennelijk zijn
er ongeschreven regels die
iedereen kent. Toen Rica in
Laos een gammele bamboebrug over moest, durfde ze
haar ﬁets niet eens mee te
nemen. Maar op de brug werd
ze ingehaald door een groep
buitenlanders, met de ﬁets
aan de hand. Nederlanders.
Zelfs in Azië kunnen ze het
niet laten.



