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Weer meer studenten
naar Wageningen

Universiteit krijgt eindelijk
een honoursprogramma

Sociale studies verwachten groei van
maar liefst zeventig procent. | p.4 |

Maar het mag geen eliteklasje worden,
waarschuwen studenten en docenten. | p.22 |
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€ 179!

Alleen voor studenten: 15 maanden de Volkskrant voor
€ 15 per maand en een ﬁets cadeau! Check vk.nl/ﬁets
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DE SFEER VAN THUIS
Hoe internationale studenten van hun
kamer een eigen plek maken.

>> 12
DIGITALE MORES
‘Pas als ze afgestudeerd zijn,
mogen studenten mijn facebookvriendje zijn.’

VOORSTELRONDJE
Uh, ben ik nu aan de beurt? Ok. Nou, ik ben dus Resource. Al weer zeven jaartjes
oud en woon hier in Wageningen city. Ik heb een vet mooie plek op de campus,
maar binnenkort moet ik verhuizen. Dus als iemand nog iets weet…
Ik ga niet bij een vereniging of zo. Laat mij maar onafhankelijk blijven, ik ben
niet zo van de verplichtingen. Wel ga ik veel vrienden maken, ik vind het relaxed
om van alles op de hoogte te zijn. Dus als je een verhaal hebt, let me know.
Wat ik echt vet vind, is dat ik afgelopen jaar ben uitgeroepen tot het beste uniblad van Nederland. Cool, want ik vind schrijven het allerleukste wat er is. Dat
doe ik dus elke dag op mijn website, resource.wur.nl. Zou superchill zijn als jullie mijn site komen bezoeken.
Gaby van Caulil

>> Je kunt het logo van Wageningen UR door heel Nederland tegenkomen.
In Lelystad doen ‘we’ onderzoek naar dierziekten. p.16
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De bachelors van opleidingen
maatschappijwetenschappen van
Wageningen University trekken
ﬂink meer studenten dan vorig
jaar. Bedrijf- en consumentenwetenschappen, Gezondheid en
maatschappij en Toegepaste communicatiewetenschap hebben alle
drie 70 procent meer vooraanmeldingen dan vorig jaar rond deze
tijd. Dat blijkt uit cijfers van Studielink, dat de aanmeldingen van
eerstejaars registreert.
Bij Bedrijf- en consumentenwetenschappen hebben zich zo’n
honderd nieuwe studenten aangemeld. Gezondheid en maatschappij telt er ongeveer vijftig en Toegepaste communicatiewetenschappen ruim twintig. Die laatste opleiding kende vorig jaar juist een ﬂin-

ke daling in het aantal studenten.
In totaal hebben zich inmiddels
bijna 1200 nieuwe bachelorstudenten aangemeld voor een studie
in Wageningen. Dat is 11 procent
meer dan vorig jaar. De populairste
opleidingen zijn Biologie en Voeding en gezondheid, die beiden
richting de 130 eerstejaars gaan.
Ook Internationale ontwikkelingsstudies behoort ineens tot een van
de grote trekkers, met ruim negentig geïnteresseerden (een groei van
19 procent ten opzichte van vorig
jaar rond deze tijd).
9+/
Bij hogeschool Van Hall Larenstein hadden zich volgens de laatste cijfers van half juli 1156 nieuwe
studenten aangemeld. Dat was ongeveer net zo veel als vorig jaar
rond die tijd. Wel is het aantal studenten dat een deeltijdopleiding
gaat volgen aan de hogeschool
ﬂink afgenomen. Volgens woordvoerder Judith Pierik heeft dit te
maken met het niet meer bekosti-

5HFRUGDDQWDOLQVFKULMYLQJHQ
YRRUGHLQWURGXFWLH
– 1561 AID-lopers
– 1055 Nederlandse eerstejaars
studenten en 506 internationale
– 109 koppels (uni/VHL/Stoas)
voor Bsc-studenten
– 33 koppels voor Msc Regular
en 9 koppels voor Msc Light

gen van een tweede opleiding in
het hoger onderwijs. ‘Deze landelijke tendens zette vorig jaar al in
en zien we nu verder doorzetten.’
De voltijdopleidingen zitten wel
in de lift. Met name bij Bedrijfskunde & Agribusiness (Leeuwarden en Wageningen), Kust- en zeemanagement en Voedingsmiddelentechnologie in Leeuwarden,
Bos- en natuurbeheer en Land- en
watermanagement in Velp en Tropische landbouw in Wageningen
trekken veel studenten. /YG1
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Jeroen Naaijkens is door de Raad
van Toezicht gevraagd om ‘kwartiermaker’ voor VHL te zijn. Hij
gaat veel gesprekken voeren in en
rond de hogeschool en adviseren
over de ontvlechting en de nieuwe
toezichthouders van de hogeschool.
Naaijkens is een ervaren bestuurder met veel kennis van het
hoger onderwijs, agrifood en landschap. Hij was elf jaar collegevoorzitter van de HAS Den Bosch en
heeft nu een eigen adviesbureau
‘Ik ga de mensen niet overvallen
met plannen’, maakt Naaijkens gelijk duidelijk. ‘Ik ben gevraagd
door de huidige Raad van Toezicht
om een nieuwe RvT te zoeken, zodat VHL zelfstandig verder kan
gaan. Om een goed beeld te krijgen welke kwaliteiten en personen
de Raad van Toezicht nodig heeft,
ga ik veel gesprekken voeren om
de meningen te peilen binnen en
buiten de hogeschool. Dat moet
leiden tot een advies aan de Raad
van Toezicht op 1 oktober.’
Naaijkens zal goed luisteren, zo
vertellen mensen uit zijn netwerk
die hem als bestuurder hebben
meegemaakt. Hij is niet te beroerd
om besluiten te nemen, maar pas
als hij helder heeft dat er draagvlak
voor zijn beslissing is. Die aanpak
lijkt hij ook te kiezen bij Van Hall
Larenstein. ‘Ik ga geen nieuwe
strategie schrijven, ik ga kijken wat
er ligt aan plannen. Daar moet een
aanpak uit rollen waar de hogeschool mee verder kan. Hopelijk
kunnen we de interne discussies
dan afsluiten en vanuit stabiliteit
aan de toekomst werken. Het is
zonde als de mensen door bestuurlijke onduidelijkheid niet met plezier kunnen werken.’ $6

RESOURCE — 16 augustus 2012

5(6SQLHXZLQGG



nieuws << 5

678'(17.$1,('(5('$*$)678'(5(1
ð 3URFHGXUHŋH[LEHOHUJHPDDNW
ð *XQVWLJYRRUODQJVWXGHHUGHUV

Studenten met een goedgekeurd
vakkenpakket kunnen vanaf
komend collegejaar elke dag
afstuderen. De universiteit heeft
procedures en software aangepast
zodat studenten kunnen
afstuderen zodra hun laatste

studieresultaten verwerkt zijn.
‘Tot nu konden studenten een
keer per maand afstuderen,’ vertelt
Jos Kroonenburg van het Student
Service Center. ‘Ze moesten zich
daarvoor binnen een bepaalde termijn aanmelden, daarna gingen
wij controleren of ze inderdaad alle vakken hadden gehaald en als er
nog wat open stond, navragen
waarom dat zo was. Dat hele circus
hoeven we nu niet meer te doen.

Het systeem haalt straks dagelijks
naar boven welke studenten alle
vakken hebben gehaald. Die krijgen een mailtje: “Wil je misschien
afstuderen?”’
De maatregel is gunstig voor
studenten die met de langstudeerboete te maken krijgen, hoewel dat
niet de aanleiding was, zegt Kroonenburg. ‘We zijn al anderhalf jaar
bezig om een koppeling te maken
tussen vakkenpakket en resulta-

tenoverzicht. Andere universiteiten doen het al langer zo, wat dat
betreft hadden wij een afwijkend
patroon. Nu lopen we weer redelijk
mee met de rest.’
De diplomaceremonie verloopt
komend jaar nog wel volgens een
vast stramien: twee keer per jaar
voor bachelorstudenten en vijf
keer per jaar voor masterstudenten. /YG1
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Tien studenten hebben begin augustus
tijdelijk hun woning aan de Hoogstraat
moeten verlaten omdat er mogelijk asbest was gevonden in het winkelpand
waar ze boven woonden. Tijdens verbouwings- en saneringswerkzaamheden
bij The Phone House werd verdacht materiaal aangetroﬀen. Toen bleek dat er
geen gevaar was voor de gezondheid,
konden de studenten weer terug. De aannemer heeft de gaten tussen het plafond
van de winkel en het woonhuis dicht gemaakt. /YG1
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Op het dak van wetenschapsmuseum NEMO in Amsterdam komt een Wageningse
‘algenkwekerij’. Hier is tussen 7 september en 7 oktober zien hoe je algen teelt
voor duurzame energiewinning, biobased materialen en voeding. Het hoort allemaal bij de tweedaagse conferentie
Transnatural. Deze bespreekt duurzame
technologieën die de natuur niet uitbuiten, maar ‘volgens haar regels spelen’.
Voor eenieder die meer wil weten over
dit onderwerp: Op 17 september vertelt
René Wijﬀels, hoogleraar bioprocestechnologie bij Wageningen UR, over algen

als duurzame bron van onder andere
grondstoﬀen. Wageningers kunnen via
Transnatural nog enkele goedkope kaarten bemachtigen. *Y&
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Emeritus hoogleraar Jan Carel Zadoks
heeft een prestigieuze onderscheiding
ontvangen voor zijn verdiensten als gewasbeschermingsdeskundige. Hij is benoemd tot erelid van de International
Association for Plant Protection Sciences
(IAPPS). Zadoks was tussen 1980 en
1994 hoogleraar Ecologische fytopathologie in Wageningen, waar hij onder
meer een systeem voor milieuvriendelijke beheersing van ziekten en plagen ontwikkelde. Ook schreef hij een standaardwerk over gewasbescherming en adviseerde hij vele internationale landbouworganisaties. Samen met hoogleraar
Lawrence Apple is Zadoks de eerste persoon die tot honorary life member van de
IAPPS is benoemd. $6
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Studentenvakbond Pulse houdt op te bestaan. Twee van de vier nieuwe bestuursleden zijn alsnog afgehaakt. De huidige
bestuursleden van Pulse gaan de vakbond nu ontmantelen. Dat Wageningen
straks geen studentenvakbond meer
heeft, is volgens hen een groot gemis.
‘Zeker in deze tijden, met de aanhoudende druk op studentenhuisvesting en de
op handen zijnde overheidsmaatregelen.
‘ Pulse was een fusie tussen studentenraadsfractie PSF en studentenvakbond
WSO. /YG1
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Na het faliekant mislukte EK (het lijkt alweer een eeuwigheid geleden) en de zeperd van de Tour de France brak
voor Nederland deze sportzomer dan toch nog de zon
door tijdens de Olympische Spelen in Londen. Met zes
gouden medailles eindigde ons land als nummer dertien
op de medaillespiegel. Wat mij het meest zal bijblijven is
hoe onze atleten hun doel hebben weten te bereiken.
Door te focussen, door alles opzij te zetten voor dat ene
moment. Weten dat het uiteindelijk gaat om één oefening, één eindsprint, één ﬁnale race, één geslaagde sleeppush, een fractie van een seconde eerder aantikken dan
alle anderen.
Marianne Vos liet de wedstrijden op de baan schieten om
zich volledig te richten op die ene wedstrijd op de weg. Ranomi Kromowidjojo wist te herstellen van een zware hersenvliesontsteking. Focus, gericht zijn, dat geldt in de
sport, maar ook daarbuiten. Het publiceren van een artikel in Nature of Science, het vinden van een kamer in een
goed studentenhuis, het sluiten van een convenant met
het ministerie over de extra te besteden gelden voor natuur of het op een vriendelijke manier ontvangen van een
gast bij de receptie.
Een foto van Klaas Jan van der Weij in de Volkskrant laat
zien hoe Epke Zonderland zijn gouden medaille bekijkt,
een klein boeketje bloemen losjes in de hand, staand op
het hoogste podium. Ik vind het een prachtig beeld. Je ziet
hem denken: ‘Ja, het is gelukt, ik heb er in geloofd, en ja,
het is me gelukt.’ Wilskracht, focus, geloof in eigen kunnen. Laten we met dit beeld het nieuwe academisch jaar
ingaan. -RRS6FKDPLQ«H
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Studentenhuisvester Idealis is optimistisch over haar aanpak van de
kamernood in 2012. De stichting
verwacht voor 1 mei de eerstejaars
onder dak te hebben, in tegenstelling tot vorig jaar toen rond die datum nog enkele tientallen studenten op woonruimte wachtten.
Dit jaar schreven 1499 al eerstejaars zich in bij Idealis, waarvan er
1179 studeren aan de universiteit
Wageningen. Vorig jaar waren er in
totaal 1449 inschrijvingen met
daaronder 1100 WU-studenten.
Het groeiend aantal student vangt
Idealis dit jaar op met 345 kamers
tellende complex Rijnveste dat komende maart wordt opgeleverd.
Idealis heeft vanaf dan ruim 4800
kamers.

FOTO: GUY ACKERMANS
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Ook de kamerbalie van Pulse
merkt een stevige interesse in de
spaarzaam aangeboden kamers.
Momenteel reageren dagelijks
zo’n twintig studenten op advertentie die zij plaatsen. Of het probleem groter is dan vorig jaar
wordt pas duidelijk na de AID wanneer de kamerbalie de cijfers op
een rijtje zet.
En ook camping De Wielerbaan

heeft niet te klagen over belangstelling. De eigenaar vertelt dat
veel studenten bellen voor informatie over een staanplaats. Er zijn
zelfs al tien reserveringen binnen.
De camping ontvangt iedere september traditioneel zo’n veertig
tot vijftig studenten. Deze verkassen een voor een naar Wageningen, waarbij de laatsten meestal
eind maart uitvliegen. RR

DAAROM HEB JIJ GEEN KAMER

-

e loopt opgewekt je introductie,
je studententijd is begonnen.
Maar er is nog wel een ﬂink probleem: je hebt nog geen kamer.
Hoe komt dat?
Waarom is er voor mij geen kamer? Je bent te talrijk. Studeren in
Wageningen is populair. De studentenaantallen rijzen de pan uit.
En dat al jaren op rij. De prognoses gaan uit van een jaarlijkse
groei van tien procent. Dit jaar
gaan we daar overheen. De groei
van het kameraanbod loopt daar
simpelweg op achter.
Hoe groot is de kamernood? Dat
hangt ervan af wie je het vraagt.
Volgens Wageningen UR gaat het
om honderden kamers dit jaar, de
komende vier jaar oplopend tot
een paar duizend! Studentenhuis-

vester Idealis daarentegen ontkent dat er de komende paar jaar
kamernood is. Beiden gaan daarbij uit van dezelfde prognoses over
studentenaantallen, maar komen
tot totaal verschillende conclusies.
Ik heb geen kamer, dan is er toch
nood? Het is allemaal een kwestie
van uitgangspunten en deﬁnities.
Wageningen UR vindt dat zo’n
driekwart van alle studenten
(waaronder alle buitenlandse studenten) in Wageningen moet kunnen wonen, de wachttijd maar een
paar maanden mag zijn en dat wonen in Ede alleen als tijdelijke
overbrugging acceptabel is. Idealis
denkt daar heel anders over. Zij
gaat er vanuit dat 65 procent van
de studenten in Wageningen
woont. Idealis vindt bovendien dat

studenten net zo goed in Ede kunnen wonen, waar zij ook huisvesting aanbiedt. Ook gaat ze uit van
een wachttijd van maximaal acht
maanden. Vóór 1 mei moet iedereen een kamer hebben.
Ik heb dus voor 1 mei gegarandeerd een kamer? Afgelopen jaar
haalde Idealis die datum niet. In
maart komt echter wel Rijnveste
gereed, een nieuw complex dat
Idealis 345 extra eenheden oplevert. Tegenover die meevaller staat
het feit dat de vooraanmeldingen
sterker gegroeid zijn (11 procent)
dan de 10 procent die aan al het
rekenwerk rondom kamernood
ten grondslag ligt. Natuurlijk is er
altijd nog de particuliere kamermarkt in en rondom Wageningen.
Kamperen kan ook heel leuk zijn,
een tijdje. 5.

Plant Research International stelt
op 25 augustus haar proefvelden
met genetisch gemodiﬁceerde
aardappelen open voor het publiek.
Bezoekers maken kennis met een
aardappel die genetisch resistent
is gemaakt tegen ziekte, maar ook
met veredeling in de biologische
landbouw. ‘We laten onder meer
zien dat het ene programma hartstikke relevant is voor het andere’,
zegt initiatiefnemer Bert Lotz.
Dat zie je niet vaak: een
publieksdag rond genetische
modiﬁcatie.
‘Vorig jaar hadden we ook een
publieksavond, maar die was gericht op de regionale bevolking.
Dat is zo goed gevallen dat we het
nu breder onder de aandacht hebben gebracht.’
In het verleden waren jullie veel
terughoudender, in verband met
mogelijk acties tegen genetische
modiﬁcatie.
‘De aardappelziekte is een belangrijk probleem en genetische
modiﬁcatie is een manier om dat
probleem op te lossen. Daar is debat over en dan is het belangrijk
dat je als onderzoeksorganisatie
verduidelijkt wat je aan het doen
bent. Iedereen is uitgenodigd, ook
Greenpeace. We willen open en
transparant zijn. Iedereen moet
zich maar een mening vormen en
na de rondleiding op het proefveld
is er volop ruimte voor discussie.’
Je kunt zelfs biologische landbouw
met gentechlandbouw vergelijken.
‘Dat is uniek in de wereld. We
laten de mogelijkheden van twee
verschillende technieken naast elkaar zien, die ook nog eens deels
door dezelfde onderzoekers zijn
ontwikkeld.’ $6
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Voedselveiligheidsinstituut Rikilt
geeft een klein deel van haar ruimte op. Deze wordt overgenomen
door de voedsel en warenautoriteit
(NVWA), ‘medebewoner ‘ van het
gebouw Vitae op de Wageningse
campus. De NVWA-vestiging in
Wageningen heeft extra ruimte nodig vanwege een toestroom van
medewerkers uit locaties in Zutphen en Eindhoven die worden gesloten.
Directeur Robert van Gorcom
van Rikilt verwacht dat in totaal
zo’n vijf tot tien van zijn medewerkers hun individuele kamers kwijtraken. Anderen zullen een kleinere
werkplek krijgen. Van

Gorcom:‘Ikzelf krijg bijvoorbeeld
ook een kleinere kamer.’ Ter compensatie komen daarvoor meer
overleg- en ﬂexplekken.
De ondernemingsraad van Rikilt staat achter de beslissing en is
voldoende gekend, zegt vertegenwoordiger Richard Helsdingen.
‘Het is een logische oplossing. Protest is er dus ook niet, hooguit wat
individuele ontevredenheid.’
Indirect zorgt de verhuizing
voor een besparing op de huurkosten van het Rikilt. Geen slecht idee
met het oog op de toekomst, vindt
Van Gorcom . ‘Hoewel we er nu
nog nauwelijks last van hebben,
verwachten we dat de inkomsten
volgend jaar terug zullen lopen.’
Rikilt krijgt relatief veel opdrachten van de overheid, die momenteel krimpt en bespaart. RR
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‘HET WAS EEN
HECTISCHE
DAG’

:LH"Bastiaan Meerburg
:DW"Stond vorige week
acht radioprogramma’s
te woord en haalde
de voorpagina van
De Telegraaf.
:DDURP"Meerburg
maakte bekend dat hij
rattenkeutels zoekt om
de resistentie van ratten tegen een bestrijdingsmiddel te meten.
Daar dook de Nederlandse pers bovenop.

Veel media aan de telefoon gehad?
‘Kun je wel zeggen. Op dinsdag 7 augustus
ging het persbericht de deur uit dat ik het publiek vroeg om rattenkeutels op te sturen. De
volgende dag had ik zes radiointerviews met
onder meer Ron Brandsteder, Ruud de Wilt
en het Radio 1 journaal. Duidelijk komkommertijd. Maar dit was precies wat ik wilde – het
publiek activeren om keutels op te sturen.’
En werkt het?
‘Op 9 augustus had ik al rattenkeutels binnen
uit elf postcodegebieden. Wat ook goed werkte: ik kon steeds verwijzen naar de website
bruinerat.nl met nadere informatie. We willen namelijk alleen keutels van de wilde bruine rat. De website was de eerste dag al door
bijna 700 bezoekers geraadpleegd. We hopen
dat we honderden monsters binnenkrijgen.’

*(=(*'
‘@kwakzalverij Wat bezielt prof.dr. Savelkoul van
@wageningenur?’
Kata Ottovay van het RIVM ziet dat Huub Savelkoul een lezing gaat geven op de
scholingsdag van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (twitter, 7 augustus).

.,72

Is die resistentie tegen bestrijdingsmiddelen
een groot probleem?
‘Daar lijkt het op. Vorig jaar hebben we een
vooronderzoek gedaan, waarbij we staarten
van de dode ratten hebben verzameld. Daar
haalden we het DNA uit om de resistentie te
bepalen. Die bleek er te zijn. Nu willen we
meer monsters hebben en nagaan in welke
gebieden de resistentie voorkomt – vandaar
het belang van de postcode. We doen het nu
met keutels, want ik verwacht niet dat veel
mensen rattenstaarten opsturen.’ $6
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Mensen die in de buurt van een
park wonen voelen zich gezonder.
Die relatie is al enige tijd bekend.
Maar groen dichter bij huis, in de
eigen straat, blijkt minstens zo
sterk gerelateerd aan het welbevinden. Dat toont nieuw onderzoek
aan van Wageningen UR, de Universiteit Utrecht en het Nederlands
instituut voor gezondheidsonderzoek NIVEL.
De studie werd uitgevoerd in
tachtig wijken in Rotterdam,
Utrecht, Den Bosch en Arnhem.
Naast de hoeveelheid groen in de
straat en de verdere omgeving (parken) werd ook de kwaliteit daarvan
in kaart gebracht. Met kwaliteit
wordt bijvoorbeeld bedoeld: het
onderhoud, de natuurlijkheid, de
afwezigheid van zwerfafval en de
kleurigheid van het groen. Die gegevens werden gekoppeld aan de
resultaten van een enquête onder
in totaal 1641 bewoners.
Niet alleen de hoeveelheid
groen, maar ook de kwaliteit daarvan heeft een positief verband met
de gezondheid. Dit geldt ook voor
kleinschalig groen. ‘Een groen
straatbeeld is minstens zo van belang als een vaak wat verder weg

ILLUSTRATIE: DICHTBIJ.NL

ð .ZDOLWHLWJURHQQHW]R
EHODQJULMNDOVKRHYHHOKHLG
ð 0LQGHUVWUHVVHQPHHU
ELQGLQJLQEXXUW

(HQJURHQHVWUDDWHYHQEHODQJULMNDOVHHQSDUNYHUGHURS

gelegen park’, verwoordt onderzoeker Sjerp de Vries (Alterra) dat.
De effecten zijn overigens vrij
klein. De Vries: ‘Dat is overigens
niet verbazingwekkend. Er zijn zoveel factoren die van invloed zijn
op de gezondheid. Groen is geen
wondermiddel. Maar het effect
geldt wel voor alle personen in zo’n
wijk en dat telt weer op.’
0,1'(5675(66
Een groene omgeving is dus gezond. Maar waarom eigenlijk? In
vervolgonderzoek (dat nog niet is
gepubliceerd) kijken De Vries en

zijn collega’s naar drie mogelijke
verklaringen. Groen vermindert
stress, verbetert de sociale samenhang of bevordert lichamelijke activiteit. Met name de eerste twee
blijken van belang. Groen ontspant en zorgt voor ontmoeting.
Een park in de buurt zet niet aan
tot meer bewegen. Het mentale aspect van een groene omgeving is
volgens De Vries kennelijk belangrijker dan het fysieke aspect.
Dat sluit goed aan bij de gedachte dat met name een groen
straatbeeld goed is voor de gezondheid. ‘Naar een park moet je toe

om het te ervaren. Met het groen in
je eigen straat word je dagelijks geconfronteerd.’ Dat naast de hoe-

hongergevoel en verlangen naar
eten was. Om het onderwerp te verhullen, leek de proef opgezet als
een smaaktest. Na hun vertrek
werd het overgebleven voedsel van
de proefpersonen gewogen.
De grote porties bleken niet van
invloed te zijn op tevredenheid en
hongergevoel. Dit kan in potentie
helpen om overeten tegen te gaan.
Snackporties groeien namelijk al
decennia, zowel in Amerika en Nederland. ‘De verpakkingen van
drank, chips en koekjes worden

steeds groter,’ zegt Van Kleef.
‘Zelfs de plakjes kaas uit de jaren
zeventig wogen minder dan nu.’
De toename van snackcalorieën tot
een ‘vierde maaltijd’ is zelfs één
van de verdachte aanjagers voor de
obesitas-epidemie.
Omdat studenten maar een
kwartier zijn gevolgd is niet duidelijk of later compensatie-effecten
optreden. Van Kleef: ‘Het kan zijn
dat mensen uit de ene groep na
twee of drie uur meer eten.’ RR

*URHQYHUPLQGHUW
VWUHVV
veelheid ook de kwaliteit van het
groen een belangrijke rol speelt is
goed nieuws. De Vries: ‘Er wordt al
jaren geroepen dat er meer groen
moet komen. Maar de ruimte is beperkt. Werken aan de kwaliteit is
vaak nog wel mogelijk.’ 5.

./(,1(561$&.(1=(/)'(3/(=,(5
ð .OHLQHUHVQDFNKDSMHV]RUJHQ
ELMHWHUVYRRUQHW]RYHHOYROGRHQLQJDOVJURWHVQDFNV
ð $DQSDVVLQJSRUWLHNDQRYHUJHZLFKWKHOSHQYRRUNRPHQ

Mensen die van een mini-snack
snoepen zijn na een kwartier net
zo verzadigd als na een veel grotere
portie. Dit blijkt uit een experiment van Van Kleef, universitair
docent bij Marktkunde en consu-

mentengedrag. Haar uitkomsten
verschenen in het tijdschrift Food
quality and preference.
104 Amerikaanse studenten
mochten zo lang ze wilden snoepen van drie snacks: chocolade,
chips of appeltaart. De helft kreeg
een mini-portie, zoals 10 gram
chocolade, 10 gram chips of 40
gram appeltaart. De anderen kregen juist een grote portie: 100
gram chocolade, 80 gram chips of
200 gram appeltaart. Op vragenlijsten gaven ze aan hoe sterk hun
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Fragiele ouderen – ouderen die snel
vermoeid, niet erg sterk en slecht ter
been zijn – varen wel bij krachttraining. Als ze daarbij extra eiwitten
eten, dan neemt hun spiermassa
meer toe dan wanneer ze een gewoon
eetpatroon volgen. Dat ontdekten onderzoekers van het Topinstituut Food
and Nutrition, de afdeling Humane
Voeding van Wageningen UR en het
Maastricht Universitair Medisch Centrum. Het onderzoek verschijnt in oktober in het Journal of the American
Medical Directors Association.
Bij een gelijkblijvend bewegingspatroon verliezen we al vanaf ons dertigste geleidelijk spiermassa. Vanaf
65 jaar gaat dat proces steeds sneller.
Iemand van 80 heeft gemiddeld de
helft minder spiermassa dan iemand
van 30. ‘Dat is een van de voornaamste redenen waarom veel ouderen
slechter gaan functioneren’, vertelt
Michael Tieland, promovendus bij
Humane Voeding en eerste auteur
van het artikel. ‘Het is dus belangrijk
om spiermassa te behouden. En daarvoor is krachttraining nodig.’

FOTO: MICHAEL TIELAND

0((563,(50$66$
Tieland en zijn collega’s waren benieuwd of je het effect van krachttraining kunt vergroten door mensen extra eiwitten te laten eten. Ze onder-

zochten 62 fragiele ouderen van
gemiddeld bijna 80 jaar oud. Die haalden ze tweemaal in de week met busjes op voor een ﬁtness-sessie op de
universiteit. De ouderen trainden gedurende 24 weken hun hele lichaam,
met apparaten zoals een leg press. De
helft van hen at daarnaast tweemaal
per dag een eiwitsupplement van 15
gram eiwit; de andere helft kreeg een
placebo. Tieland: ‘We gebruikten
hoogwaardige eiwitten uit melkproducten: een combinatie van caseïne
en wei-eiwitten.’
De ouderen waren razend enthousiast, aldus de onderzoeker. Beide
groepen hadden aan het eind van de
proefperiode 40 procent meer spierkracht, en ze presteerden vergelijkbaar beter op een balanstest, een
looptest en een test waarbij ze moesten opstaan uit een stoel. Maar de ‘eiwitgroep’ bleek toch bijna anderhalve
kilo méér spiermassa te hebben ontwikkeld dan de ‘placebogroep’. ‘Het
directe gezondheidseffect daarvan is
moeilijk te meten’, vertelt Tieland,
‘en dat verwachten we ook pas op langere termijn. In elk geval is het zeer
aannemelijk dat meer spiermassa
ook meer gezondheidswinst oplevert.’
Als het aan Tieland ligt, dan richten alle verzorgingshuizen zo snel mogelijk een ‘krachthonk’ in. En moeten
ze hun bewoners dan ook speciale eiwitsupplementen voorzetten? ‘Dat
kan’, zegt Tieland, ‘maar een extra
portie eiwitrijke producten zoals zuivel, vlees, soja of vis werkt waarschijnlijk net zo goed. Ik raad mijn eigen
oma aan gewoon een bakje kwark bij
het ontbijt te eten.’ 1LHQNH%HLQWHPD

'HSURHISHUVRQHQZDUHQ
èUD]HQG
HQWKRXVLDVWé
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UHVXOWDDWYDQ
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è1LHWNOLPDDWPDDUODQGERXZSROLWLHNRRU]DDN
KRJHYRHGVHOSULMVé

'HYRHGVHOSULM]HQ]LMQGH]H]RPHUHUJKRRJ'RRUDDQKRXGHQGH
GURRJWHLQGH96HQ5XVODQGLVGHRRJVWSURJQRVHYRRUJUDQHQ
PDLVHQVRMDQDDUEHQHGHQELMJHVWHOGHQEHQDGHUHQGHYRHGVHOSULM]HQGHUHFRUGQLYHDXVYDQHQWRHQYRHGVHOUHOOHQ
XLWEUDNHQ
‘Ja, de extreme klimaatomstandigheden zijn de directe oorzaak
van de hoge voedselprijzen’, zegt landbouweconoom Niek Koning. ‘Maar ik ken geen studies die aantonen dat er meer misoogsten zijn door het extremere klimaat. Vroeger had je ook
misoogsten, maar toen legden regeringen voedselbuffers aan,
zoals de EU met zijn boterberg. Door de liberalisatie van het
landbouwbeleid zijn die buffers afgeschaft en daardoor leiden
misoogsten direct tot een hogere prijs.’
In de VS schijnt een derde deel van de maisoogst in de VS gebruikt te
worden voor biobrandstoffen.
‘Klopt. De impact van de biofuels op de voedselprijzen staat nog
volop ter discussie. Idealiter verwerk je mais tot ethanol als de
maisprijzen laag zijn. Als de maisprijs hoog is, stop je daarmee,
zodat de voedselprijzen niet te hoog worden. Maar de ethanolindustrie heeft geïnvesteerd in fabrieken en stopt de productie
niet omdat de vaste kosten al gemaakt zijn.’
En speculatie?
‘Veel NGO’s wijzen op speculanten die de prijzen opdrijven. In
mijn ogen maar gedeeltelijk terecht. Speculanten versterken de
prijsschommelingen, maar zijn niet de oorzaak van de hoge
prijzen.’
Toch zijn de prijzen hoog.
‘Gemiddeld liggen de voedselprijzen een stuk hoger dan tien
jaar geleden. Eén oorzaak blijft daarbij onderbelicht: de beleidshervormingen en de lage prijzen tussen 1980 en 2007.
Daardoor is er te weinig geïnvesteerd in de landbouw. Neem de
EU: we gingen land uit productie nemen en prijsondersteuning
vervangen door inkomenstoeslagen, zodat de steun minder effect had op productieverhoging. De productiegroei is daardoor
sterk vertraagd. Dat betekent dat we nu blijvend tekort hebben.
De hoge prijzen leiden nu al tot meer landbouwinvesteringen in
Brazilië en Afrika. Ik denk daarom dat de voedselprijzen over
vijf jaar weer dalen.’ $6

67(//,1*
‘Wishful thinking and good intentions hamper
research on real life problems’
Gudrun Schwilch, promoveert op 4 september in Wageningen
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Onze consumptiebanaan, van het
ras Cavendish, wordt door monocultuur steeds vatbaarder voor
schimmels. Vooral de bodemschimmel Fusarium oxysporum
tast bananenplantages in de hele
wereld aan. Maar een oplossing is
in zicht. De Wageningse fytopatholoog Gert Kema, die onlangs samen met Franse wetenschappers
het genoom van de banaan in Nature publiceerde, ontdekte dat de
wilde banaan (Musa acuminata)
resistent is tegen een belangrijke
variant (TR4) van de schimmel. Hij
wil nu de verantwoordelijke genen
opsporen om daarmee een resistente consumptiebanaan te ontwikkelen.
‘De wilde variant zelf kun je
niet eten’, zegt Kema. ‘In tegenstelling tot de Cavendish, die steriel is,
zit de wilde variant vol zaden. Maar
nu we het genoom van deze Musa
acuminata kennen, hebben we een
basisreferentie voor veredeling van
een resistente consumptiebanaan.’
Hoe pak je dat aan?
‘We willen zo’n honderd nakomelingen maken van de Musa, dan
bepalen welke er resistent zijn en
vervolgens nagaan welke genen
voor de resistentie tegen Fusarium
zorgen. Die genen willen we dan
inbouwen in commerciële rassen.
Daar is veel behoefte aan.’
Wie ﬁnanciert het onderzoek?
‘Ik ben een bedrijf aan het oprichten, dat blijkt de meest effectieve manier om geld voor het onderzoek te bemachtigen. Ik praat
al zo’n vijf jaar met onderzoekﬁnanciers en bedrijven of ze het onderzoek naar resistente bananenrassen willen bekostigen. Publiek
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'HZLOGHEDQDDQLVEHWHUEHVWDQGWHJHQVFKLPPHOV

geld is heel lastig, en ook grote bananenbedrijven als Chiquita en
Del Monte hebben minder geld
voor onderzoek dan veel mensen
denken. Maar ik heb nu private investeerders gevonden, ﬁlantropen.
Hun investering in mijn bedrijf wil
ik koppelen aan publieke ﬁnanciering. Het bedrijf krijgt drie eigenaars. Een Australische hoogleraar
en een bananenbedrijf in de Filippijnen doen ook mee.’
Zijn een of twee genen voldoende
om de banaan resistent te maken?
Bij de aardappelziekte Phytophthora zie je dat de schimmel-achtige vervoorzaker door mutaties
voortdurend de resistentie bij
aardappel doorbreekt.
‘In tegenstelling tot Phytophthora plant Fusarium zich niet seksueel voort. Daardoor ontstaan er
veel minder mutaties in deze belager van de banaan. Als gevolg zorgen resistentiegenen in de bananenteelt voor een veel langere bescherming. Dat merk je ook in de

praktijk. In jaren vijftig van de vorige eeuw werd de toenmalige consumptiebanaan, Gros Michel, weggevaagd door Fusarium. Toen ontdekte men dat de Cavendish wel
resistent was tegen deze ziekte.
Dat is hij nog steeds in LatijnsAmerika. Het gebruik van resistentie-genen is dus een duurzame oplossing.’
Wilden de Franse onderzoekers,
met wie je het genoom hebt ontrafeld, niet meedoen in het bedrijf?
‘Frankrijk heeft een eigen onderzoeksprogramma om een resistent ras te ontwikkelen, waarbij ze
de resistentie vanuit de wilde variant proberen in te kruisen. Met die
klassieke methode duurt het zeker
tien jaar voordat je resultaat hebt.
Ik kies een andere route. Ik wil een
cisgene banaan ontwikkelen, waarbij ik gericht resistentiegenen uit
de wilde banaan in commerciële
rassen inbouw. Die aanpak is
nauwkeuriger en sneller.’ $6

Een relatief grote inname van magnesium lijkt te beschermen tegen
darmkanker. Dat volgt uit een studie van Ellen Kampman, hoogleraar Voeding en kanker, die samen
met enkele Londense collega’s een
grote groep darmpatiënten onderzocht. De resultaten verschenen
begin augustus op de website van
de American journal of clinical nutrition.
Bij de deelnemers die relatief
magnesiumrijk aten, werd tijdens
het darmonderzoek minder vaak
een voorstadium van darmkanker
ontdekt. Voor elke 100 milligram
magnesium die men extra eet lijkt
het risico met zo’n tien procent af
te nemen. Opvallend is wel dat het
verband alleen signiﬁcant is bij
55-plussers én de groep mensen
met overgewicht. Kampman: ‘Ik
heb daar nog geen goede verklaring voor.’
Het resultaat heeft geen gevolgen voor de voedingsrichtlijnen
omdat de adviezen indirect al
zorgen voor inname van voldoende
magnesium. ‘We zeggen al dat
mensen meer zuivelproducten,
groente en vezelrijke producten
moeten eten om darmkanker te
voorkomen,’ zegt Kampman.
‘Daar zit ook veel magnesium in
en die boodschap wordt nu niet
anders. Ik zou nog steeds geen
magnesiumsupplementen aanbevelen, omdat niet duidelijk is
wat hoge inname van magnesium
zou doen .’ RR
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VWLMJHQPHWGHKLWWH(UZHUGJHNLEEHOGRYHU
RQWZLNNHOLQJVVDPHQZHUNLQJHQGHVFKHLGLQJ
YDQ9+/HQ:85/LHYHOH]HUVKRXGKHW
NRPHQGMDDUQHWMHV:HVHUYHUHQRQ]H
GLVFXVVLHVJUDDJSLWWLJPDDUQLHW]XXU
2RNHHQPHQLQJ"Mail je reactie naar resource@wur.nl.

:(/.207(58*
Welkom nieuwe en vaste lezers van Resource, het tijdschrift van Wageningen UR.
:HKRSHQGDWLHGHUHHQHHQJRHGHYDNDQWLHKHHIW
gehad en vol energie klaar staat het academisch jaar
te beginnen. Kom op resource.wur.nl meepraten, -discussiëren en -lezen. We schrijven over wetenschap,
studentenleven en nieuws over Wageningen UR en de
academische wereld. Bezoekers van de site dingen
bovendien mee naar de Gouden Trol, een prijs van
250 euro voor de meest interessante, scherpste en
leukste reageerder.
Iedereen die meeloopt met de AID wensen we veel
plezier tijdens de kennismaking met Wageningen, met
andere eerstejaars en bij de vele activiteiten. Maak er
wat moois van en kom vooral onze stand op de intromarkt bezoeken. Hier krijg je een essentieel cadeautje
voor de AID en je eerste jaar…

+(7(',6&866,(=20(5
Soms laait er op een oude webpagina plotseling een
heftige discussie op. Deze zomer was het raak onder
een vrolijk stageverslag uit Tanzania. We hopen dat
alle betrokkenen een koud biertje pakken en hun bloeddruk weer laten zakken.

'2.7(5,.92(/*((138/6(
Opgeheven, gefuseerd, bedreigd, afgeslankt, gered
en… toch opgeheven. Pulse (voorheen WSO) heeft een
roerige tijd achter de rug die net als vorig collegejaar
eindigde met opheﬃng. Zal de soap dit jaar nog verder
gaan?
‘Is het nieuwe logo [van Pulse] toch nog goed geko]HQéJUDSW-+RYHUGHDIJHEHHOGHﬂatline die een wegJHYDOOHQKDUWVODJDDQJHHIW.HHVSUREHHUWRSWLPLV
tisch te blijven: ‘Gelukkig is er nog wel een
VWXGHQWHQUDDGQLNVDDQKHWKDQGMHé9DQXLW'HOIW
NRPHQèNXVMHVéYDQ966'YRRUKDDUèYHJD]XVMHé'H
èJURWHEURHUéZHQVW]HYRRUDOèVWHUNWHé$QGHUHQVSUH
ken hun zorgen uit over de studentenraad. Zal deze
studenten nog wel goed vertegenwoordigen nu er
GHŊQLWLHIQRJPDDU««QIUDFWLHRYHUEOLMIW"5REGH%RHU
pleit voor een discussie over het onderwerp. .HHV
maakt zich ook wel zorgen, maar denkt niet dat Pulse
in de huidige vorm nog iets had kunnen toevoegen:
‘een partij die alleen maar bezig is met overleven
YRHJWQLHW]RYHHOWRHé*H]LHQGHYRRU
geschiedenis is het niet onmogelijk dat
3XOVH]HOIVYHUQDGHEOHVVXUHWLMGWRFK
een bestuur uit de hoge hoed tovert.
%OLMIRQ]HVLWHLQGHJDWHQKRXGHQYRRU
het mogelijke vervolg: ‘terugkeer van
GH]RPELHYDNERQGé
ILLUSTRATIE: ESTHER BROUWER

Het begint allemaal als een lezer om hulp vraagt voor
een inzameling om koeien te betalen voor een Tanzaniaans weeshuis. -+ wijst erop dat het bericht erboven juist gaat over een investeringsprogramma waarin mensen op krediet hun eigen runderen verdienen.
3DXO duikt er meteen bovenop: ‘Jij hebt zeker ook nog
nooit geld van iemand aangenomen.
Heel je studie bij elkaar geleend om
KHW]HOIWHUXJWHYHUGLHQHQé(HQYHUWH
kening van zijn standpunt vindt -+. VolJHQVKHPPDNHQJLIWHQPHQVHQDOOHHQ
PDDUDIKDQNHOLMN]RQGHUGDW]HZH]HQ
lijk vooruit geholpen worden. Dit schiet

0DUFR%DXGRX[ in het verkeerde keelgat. JH moet zich
YROJHQVKHPQLHWPHWYULMZLOOLJHJLIWHQEHPRHLHQHQ
diens – regelmatig geventileerde – mening hangt BauGRX[VRZLHVRèGHNHHOXLWé0HWHHQGDDUQDYROJWGH
eerste – slecht gespelde – beschuldiging van racisme.
-+LVGHGLVFXVVLHPHWHHQEHXHQJHHIWHUGHEUXLDDQ
Volgens hem vertekenen opponenten zijn standpunten
HQZLOOHQ]HKHPVLPSHOZHJQLHWVQDSSHQ2ILQ]LMQ
eigen woorden: ‘Ik ga het hier niet weer proberen uit
te leggen, want het is net zo kansrijk als een hond
OHUHQSUDWHQé

Resource is het magazine en de website
voor studenten en medewerkers van
Wageningen UR. Resource magazine
verschijnt tweewekelijks op donderdag.
$ERQQHPHQW
Een abonnement op het magazine kost €58
(buitenland €131,50) per academisch jaar.
Opzeggen voor 1 augustus.
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‘Yo prof, hoe is
Dankzij mail en sociale media communiceren studenten en docenten steeds gemakkelijk
met elkaar. Maar onduidelijkheid over de omgangsvormen zorgt vaak voor misverstanden
en irritatie. ‘Ik wil m’n ouders ook niet op Facebook, laat staan m’n docenten.’
tekst: Linda van der Nat / foto: Yvonne Kroese

‘U HEEFT 187 NIEUWE BERICHTEN’

TAALFAAL
Alet Leemans vindt ze regelmatig in haar inbox; slordig
geschreven mailtjes met half afgemaakte zinnen, informeel of zelfs onbeleefd taalgebruik. ‘Dan staat er in zo’n
mailtje alleen “Hey, wanneer kan ik langskomen?”’, vertelt de studieadviseur. ‘Ik antwoord dan: “Stel me die
vraag nog maar eens in een net bericht”. Dat klinkt betuttelend, maar als studieadviseur heb ik ook een opvoedkundige functie. Je kunt met zo’n mailtje niet naar een
sponsor, stageadres of sollicitatie.’ Over het algemeen
schrijven studenten keurige mails, benadrukt Leemans.
Marcel van Oijen, docent Dierwetenschappen aan Van
Hall Larenstein, valt het ook op dat sommige studenten
email als een soort veredelde sms-dienst zien. ‘Geen aanhef, geen hoofdletters, geen interpunctie. De toon is vaak
vrij informeel, alsof ze met vrienden praten in plaats van
met hun docent. Melden ze me dat ze het “erg shit” vinden
dat ze een tentamen niet hebben gehaald.’ Dat informele
vindt Van Oijen overigens juist wel prettig. ‘Als ze me met
‘u’ of ‘meneer’ aanspreken, voel ik me ongemakkelijk.’
Volgens de Duitse studente Evelyne Lukat, onlangs
afgestudeerd omgevingswetenschapper, spelen ook cultuurverschillen een rol. ‘In Duitsland begin ik mailtjes
met Mr. Prof. Dr, maar ik kreeg al snel door dat dit in
Wageningen niet nodig is.’

De drempel om docenten te benaderen is laag. De mailbox van de Teacher of
the Year 2012, Frits Claassen, puilt regelmatig uit. ‘Zeker rond examentijdstippen vliegt de mail op en neer.’ Ook Van Oijen krijgt veel mails van zijn studenten. ‘Zeker in de latere fase van hun studie, wanneer ze minder in huis zijn
door stage of afstudeeronderzoek.’ Doorgaans zorgt hij ervoor dat hij snel en
adequaat de mails beantwoordt. ‘Dat vind ik belangrijk, want het is mijn taak
als docent om studenten te coachen en feedback te geven.’
Studenten verwachten dat ook van hun docenten. ‘Ik accepteer het niet
wanneer iemand zelfs geen minuutje heeft om me te antwoorden, ook al is het
een “Ik ben druk, ik kom er zo snel mogelijk op terug”’, zegt Rimante Rusaite
uit Litouwen. ‘Een snel antwoord laat zien dat de docent geeft om zijn studenten en dat ze hun werk serieus nemen.’ Jacqueline Geerts waardeert het als
een docent snel op een mail reageert, maar verwacht het niet. ‘Ik reageer ook
niet altijd meteen op een mailtje van docenten, dus ik verlang dat ook niet van
hen.’
Domme vragen zijn er volgens Van Oijen niet, maar ‘Ik ga ze niet stimuleren om mij als een soort joker in te zetten als ze iets niet weten’. Studenten die
zeggen niet op Eduweb te kunnen of niet weten in welke zaal college wordt
gegeven, mogen dat van Van Oijen zelf uitzoeken.
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s ut?’
FACEBOOK STUDIEBOEK
Uit een inventarisatie die de universiteit onlangs hield,
blijkt dat 90 procent van de studenten op Facebook zit.
Bijna de helft van hen checkt Facebook meerdere keren
per dag. Frits Claassen herkent het beeld. ‘Dat een student midden in een gesprek zijn smartphone uit de broekzak haalt en simultaan daarop kijkt en jou te woord staat.’
Het hoort bij de cultuur inmiddels, denkt hij. ‘Af en toe
zeg ik er wat van, met een grap en een grol.’
Verschillende vakken en docenten maken gebruik van
social media voor studiedoeleinden. Zo kunnen eerstejaars biologiestudenten via een Facebookpagina informatie uitwisselen en heeft Bos- en natuurbeheer een pagina
waar interessante onderwerpen of conferenties aan de
orde komen. Bij het vak Sociale psychologie gaat de communicatie al niet meer via de mail, maar via een WhatsAppgroep (chatprogramma voor smartphones –red).
Volgens Van Oijen is Facebook een handige tool in het
onderwijs. ‘Het is als de Albert Heijn: de plek waar iedereen elke dag te vinden is. Ik heb voor mijn studenten een
groep aangemaakt op Facebook waar ze berichten kunnen achterlaten of vragen aan mij kunnen stellen. Ik ben
de beheerder en kan in de gaten houden wat er gebeurt.’

DOCENT ALS BFF?
De docenten Alet Leemans en Van Oijen
hebben een Facebookproﬁel, maar houden dat privé. Van Oijen: ‘Ik ben hun
docent, ik moet hun werk beoordelen. Dan
moet je afstand houden. Pas als ze afgestudeerd zijn, mogen ze mijn vriendje zijn.’
Claassen heeft geen Facebook. ‘Daar
bescherm ik mezelf tegen. Ik krijg die uitnodigingen wel, maar die vallen meteen in
het ronde archief. Iemand die mij wil vinden die vindt mij wel.’
De meeste studenten zitten op hun beurt ook niet te wachten op een friend request van een
van hun professoren. Waar ze zich buiten college-uren mee bezig houden en wat ze in het
weekend uitspoken, is privé. Laura Martinez Izquierdo: ‘Ik wil mijn ouders ook niet op Facebook, laat staan mijn docenten. Facebook is voor vrienden.’
De onlangs afgestudeerde Peruviaanse Jazmin Gonzalez Tobar denkt daar anders over. ‘Ik
heb ze nooit uitgenodigd op Facebook want ik had geen langdurige relatie opgebouwd. Maar
nu ik er zo over nadenk, ga ik het wel doen. Mijn docenten waren erg vriendelijk en ik praatte
met ze alsof ze mijn vrienden waren.’
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Online en afgel
Het internet is er tegenwoordig altijd, overal en voor iedereen.
Handig bij het studeren, maar ook een enorme aﬂeiding.
‘Facebook is de grote boosdoener.’
tekst: Rob Ramaker / illustratie: Kito

‘A

ls ik afgeleid raak tijdens het studeren, ga ik
meestal online nieuws lezen. Ik kijk op Facebook of er iets nieuws is en chat met vrienden.
Als ik weer aan het werk ga, luister ik even
muziek om mezelf opnieuw te motiveren,’
zegt Mia Schoeber, derdejaars Internationale ontwikkelingsstudies, die met laptop zit te werken in een stil hoekje
van Forum. ‘Die aﬂeiding doet het studeren natuurlijk
geen goed, alles duurt dubbel zo lang.’ Of ze daarmee een
typische student is? Mia lacht een beetje verlegen: ‘Ja,
iedereen is tegenwoordig zo’.
De opmars van internet in studentenlevens lijkt
onstuitbaar. CBS-statistieken laten zien dat nu al 75 procent van de jongeren tussen 15 en 25 jaar altijd online is
via een smartphone. Verder concludeerde lobbybureau
SPOT dat jongeren tussen de 20 en 34 jaar van hun vrije
tijd gemiddeld zo’n 2 uur per dag online doorbrengen,
vooral met e-mail en sociale media.
Volgens de Amerikaanse schrijver Nicholas Carr is het
schadelijk om altijd en overal maar online te kunnen. In
Het Ondiepe waarschuwt hij dat het web ons aﬂeidt en de
concentratie verstoort. Veelvuldig gebruik verandert onze
hersenenverbindingen zodat we ook buiten internet korter kunnen focussen en minder diep nadenken. Omdat er
nog maar weinig onderzoek is gedaan naar de impact op
lange termijn, baseert Carr zich vooral op laboratoriumexperimenten. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat lezers van
webpagina’s informatie minder goed opnemen dan lezers
van ‘papieren’ tekst. Ook multitasking blijkt een slechte
gewoonte: het combineren van activiteiten maakt ze
minder effectief. Ondertussen becijfert SPOT dat jongeren tussen de 20 en 29 jaar meer dan 70 procent van hun
onlinetijd multitasken.

NUTTTIGE DINGEN
Wageningse studenten beamen dat internet hen erg
aﬂeidt van hun studie. ‘Facebook is de grote boosdoener,’

zegt Sander Onsman, een vijfdejaars Biologie die op een
studieplek in Forum met zijn smartphone aan het spelen
is. ‘Loop in Forum maar eens een rondje door de bieb,
overal staat Facebook open.’ Ook Katrui Veldhuijzen,
masterstudent Environmental biology, dwaalt tijdens het
studeren regelmatig af naar ‘andere nuttige dingen’. ‘Als
ik écht aan de bak moet dan laat ik het internet uit, maar
zo lang de druk niet zo hoog is, leidt het wel af.’ Sander
sluit bij hoge studiedruk zijn drie mailboxen, maar helemaal afzweren lukt niet. ‘Ik kijk nog wel op mijn telefoon:
snel de knop indrukken, het scherm licht op en ik zie of ik
mail heb.’
Toch blijkt het voor veel studenten té verleidelijk,
vooral de mogelijkheid om altijd met elkaar in contact te
zijn. Zo snuffelen ze graag op elkaars Facebookpagina of
kijken uit naar die ene belangrijke mail van een scriptiebegeleider. ‘Ik denk dat de aﬂeiding ook positief kan zijn,’
verdedigt Sander zijn obsessieve gewoonte om te checken
of hij nieuwe mail heeft. ‘Je bent even ontspannen en kan
daarna weer geconcentreerd aan het werk.’ Maar zelf
klinkt hij ook niet helemaal overtuigd.
De gevolgen van overmatig internetgebruik blijven niet
altijd beperkt tot louter tijdverspilling. Voor sommige studenten zijn de gevolgen ingrijpender. Studieadviseur Martine Nijboer: ‘Ik schat dat zo’n 80 procent van de concentratieproblemen te maken heeft met sociale media, vooral
Facebook.’ Dat betekent niet dat sociale media altijd de
oorzaak zijn. Aﬂeiding kan een symptoom zijn van meer
fundamentele problemen. Nieboer: ‘Het vak is te moeilijk
of je vindt de studie niet leuk.’
Haar collega Alet Leemans bevestigt dat internetgebruik een structureel probleem kan worden: ‘Van de studenten met concentratieproblemen heeft meer dan de
helft te maken met internetaﬂeiding.’ Volgens haar hebben veel studenten geen realistisch beeld van hun studiegedrag en overschatten hun gewerkte uren. Maar het lukt
het niet om hun gedrag aan te passen. Leemans: ‘Ze laten

RESOURCE — 16 augustus 2012

5(6SDFKWHUJURQGLQGG



achtergrond << 15

leid

zich te veel aﬂeiden door Facebook en alle berichten die
maar binnenploppen. Daar durven ze zich ook niet voor af
te sluiten, want je zult maar eens iets missen.’
INFORMATION LITERACY
Fervent twitteraar en Universitair hoofddocent Gezondheidscommunicatie Reint-Jan Renes vindt het niet verbazingwekkend dat studenten blijven klikken naar sociale
media. ‘We willen ontzettend graag sociaal contact en die
behoefte kunnen we niet continu weerstaan. Natuurlijk is
het rationeler om alles af te sluiten tijdens het studeren,
maar de praktijk is anders. Ook dat is wie wij zijn.’ Zelf
vindt Renes het ook leuk zijn telefoon te checken onder
het schrijven en lezen. Hij heeft dan ook niets met het
gesomber over de verderfelijke invloed van nieuwe media,

Tachtig procent van de
concentratieproblemen
heeft te maken met sociale
media, vooral Facebook
maar focust zich op de kansen. Renes: ‘De realiteit is
inderdaad dat je aandacht verdund raakt, maar uiteindelijk worden we vaardiger met het integreren van informa-

tie en het leggen van verbanden. Je levert dingen in, en
wint aan de andere kant.’
Ook de andere ondervraagden erkennen dat het web
hen veel oplevert, zeker de iets oudere onderzoekers. Zij
herinneren zich de tijd dat ze brieven schreven naar buitenlandse onderzoekers met verzoeken om publicaties op
te sturen. Iedereen koestert bovendien de enorme hoeveelheid actuele informatie die online te vinden is. ‘Ik
merk dat nieuwsgierige studenten komen met informatie
die net is verschenen,’ vertelt Ljiljana Rodic-Wiersma,
onderzoeker bij Milieutechnologie. ‘Dat geeft diepgang
aan discussies en zorgt er voor dat ik als docent scherp
blijf.’ Wel verschilt de mate waarin studenten proﬁteren
van die informatie enorm. ‘Ik merk dat er grote verschillen zijn in information literacy,’ zegt Rodic-Wiersma.
‘Sommigen zouden er een cursus over kunnen geven, terwijl anderen geen idee hebben wat ze met informatie
moeten doen.’
Het internet vervlecht zich de laatste jaren zo snel met
onze levens dat we bijna continu ‘verbonden’ zijn. Studenten proﬁteren van bergen informatie waar ze eenvoudig
en onmiddellijk bij kunnen. Maar wanneer ze zich moeten concentreren blijven de mogelijkheden van het net
lonken. Het lijkt dus een goed idee om je af en toe af te vragen of je nú op internet moet. Misschien wordt het dan ook
wel leuker je cijferlijst te bekijken – ook via internet.
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Texel Imares, ecosystemen van Wadden- en Noordzee

Den Helder Imares, ecologie bij scheepvaart, boorplatforms en in tropen

Lelystad

IJmuiden Imares, visecologie en viskweek

Den Haag DLO Landbouweconomisch instituut

Lisse Praktijkonderzoek bloembollen en bomen
Bleiswijk Praktijkonderzoek glastuinbouw

Randwijk P
Yerseke Imares – schelpdiervisserij en delta’s

Westmaas Proefboerderij aardappel
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Leeuwarden Van Hall, hogeschool VHL;
Dairy Campus, onderzoeksboerderij en bedrijfsverzamelgebouw voor melkveehouderij

ystad DLO-instituten voor dierziektes en veehouderij

Wageningen Universiteit; Rikilt (voedselveiligheid);
Hogeschool VHL Wageningen;
DLO-instituten voor Plant (PRI), Voeding (Food &
biobased) en Omgevingswetenschappen (Alterra)
Velp Larenstein, hogeschool VHL

wijk Praktijkonderzoek fruit

Sterksel Praktijkonderzoek varkens

WAGENINGEN NL
Studenten realiseren zich vaak niet dat
je Wageningen UR door heel Nederland
kunt tegenkomen. Haar spoor loopt van
Friesland, via onder meer Flevoland en
Brabant, door tot in de golven van de
Zeeuwse Noordzee. De meeste vestigingen zijn voor commercieel en toegepast
onderzoek, maar ook horen de hogeschoolvestigingen in Velp en Leeuwarden er (nog) bij. Een kaart met de vele
gezichten van Wageningen UR in NL.
GvC, tekening: Henk van Ruitenbeek
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De sfeer
van thuis

27 augustus
RESOURCE — 16
augustus 2009
2012

5(6S]RQGHULQGG



achtergrond << 19

Wageningen loopt weer vol met nieuwe studenten die van hun kamer hun nieuwe huis
willen maken. Met een klein budget. Helemaal lastig als je naar een ander continent
verhuist en bijna geen spullen van thuis mee kunt nemen. Hoe creëren internationale
studenten hun eigen plek?
tekst: Nicolette Meerstadt / foto’s: Guy Ackermans

‘IK PROBEER MIJN PLANTEN TE BEGRIJPEN’
Daniel (Yu) Huang, uit China. Studeert Plant Sciences en woont op Hoevenstein
‘Ik heb een passie voor bloemstukken. Wat ik vooral mooi vind is hoe verschillende planten samen kunnen groeien in een pot. Voor ik hier kwam
studeren heb ik een bloemencursus gevolgd in Aalsmeer bij een van de
beste instituten hiervoor in het westen. Als ik afgestudeerd ben wil ik een
jaar naar Japan om die typische, eenvoudige stijl te leren.
Ik voel me ontzettend thuis in mijn kamer. In China staat ons huis vol
dieren en planten. Die stijl heb ik hier mee naartoe genomen, maar de
meeste materialen heb ik hier gevonden. Mijn planten haal ik uit het bos
of bij het tuincentrum. Eentje heb ik uit een botanische tuin in Utrecht en
ik heb wat zaadjes uit China meegenomen. Dat mag misschien niet, maar
ik weet wat ik doe. Als ik wegga moet ik die planten vernietigen.
Ik heb geen lievelingsplanten, maar ik zoek altijd naar de beste plek
voor elke plant: waar krijgt hij de juiste hoeveelheid zon en de juiste mest.

Al mijn planten zijn heel gezond. Ik ben niet alleen een plantenwetenschapper, maar ik zie mezelf ook als plantkunstenaar. Ik wil dat ze er
mooier uitzien, ik probeer ze nog beter te begrijpen zodat ze nog blijer
worden.
Mijn eerste bloem weet ik nog goed. Ik was vier en ik kreeg hem van
mijn oma, een kleine witte lelieachtige.
Mijn aquarium heb ik van thuis meegenomen. De meeste vissen heb ik
hier gekocht, maar ik heb ook een mooie blauwe uit Thailand. Via internet gekocht en hier laten bezorgen. Het volgepoepte water is ontzettend
goede mest voor mijn planten.
Ik had geen ruimte in mijn koffer voor foto’s, maar ik heb er een hoop
op mijn computer staan. Hier sta ik op met mijn ouders en grote broer, tijdens een feest een paar jaar geleden.’
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‘DE TWEEDEHANDSWINKEL IS ONZE VRIEND’ >

Indarwati Aminuddin uit Indonesië, studeert Leisure, Tourism and Environment. Woont in de Fire house aan de Haarweg.
‘Toen ik hier binnenkwam heb ik Indonesisch geld en wat rijst op een zichtbare plek gelegd. Dat zijn onze symbolen
van geluk en ze gaven me het idee dat ik een echte Indonesische ben. Van de universiteit kregen we een mok als welkomstcadeau. Die heb ik meteen neergezet met wat pennen erin, als teken dat mijn studententijd is begonnen. Daar
ben ik hier tenslotte voor.
De paraplu’s heb ik van vrienden. Ze zorgen voor beter sfeerlicht, die tl-buizen zijn anders zo fel en kil. Er zijn hier
veel Indonesische studenten die dingen met elkaar ruilen en aan elkaar geven. En ik heb al vier dozen per schip naar
huis gestuurd. Vooral boeken, want goede boeken zijn daar toch niet goed te krijgen.
De meeste dingetjes in mijn kamer heb ik bij Emmaus gekocht. Die tweedehandswinkel is onze vriend. Alles voor
50 cent of een euro. Ik heb zo een Thaise lamp op de kop getikt, maar ook spulletjes uit Indonesië. Die kop is het symbool van Java.
De klamboe over mijn bed ziet er net zo uit als wat ik thuis heb, ik heb die sfeer nagemaakt. Daardoor voel ik me
hier meer op mijn gemak.’
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‘HET LIEFST EET IK CHINEES’
<Yu Tong
uit China, studeert Food Technology, woont op Dijkgraaf.
‘Toen ik deze kamer voor het eerst binnenkwam vond ik het een prima ruimte, maar totaal niet interessant. Toen
heb ik mijn muur groen geschilderd, ik hoop dat Idealis dat geen probleem vindt. De grote groene boom heb ik
samen met wat vrienden geschilderd. Die geeft me het hele jaar door een lentegevoel.
De standaard meubels heb ik van Idealis, de rest is hier achtergelaten door vrienden die weer naar huis gingen.
De kleurige Ikea stoeltjes bijvoorbeeld. En de bank, dat is echt een mazzeltje. Die heb ik op straat gevonden, iemand
had hem daar achtergelaten.
Ik woon op een gang met achttien huisgenoten, de meesten zijn Nederlands. Ze hebben me wat Nederlands
geleerd, maar niet alle woorden zijn geschikt voor dagelijks gebruik zeggen ze. Er wordt hier veel samen gegeten,
maar ik heb toch het liefst Chinees eten, vooral rijst. Vorig jaar heb ik een grote rijstkoker meegenomen uit China.
Van mijn vader moest ik een grote kiezen, want daar kun je ook soep in maken of groenten en rijst apart koken. Ik
had hem in een rugzak en toen ik hurkte op het vliegveld viel ik achterover. Mijn vader lachte. “Je hebt die grote echt
nodig, want je moet meer rijst eten”, zei hij.’

HEB IK GEGAPT UIT DE KROEG’
<Evans‘BIERVILTJES
Agbossou uit Benin, studeert International Land and Water Management en woont op Dijkgraaf.
‘Dit is niet een hele bijzondere kamer, niet zo sfeervol van zichzelf. De meubels heb ik van Idealis, een bureau, twee
kasten, een bed en een stoel. Voor mij is dat genoeg, de sfeer heb ik zelf gemaakt met mijn spulletjes. Het meest
opvallend aan mijn kamer is mijn verzameling bierviltjes. Ik hou van bier, en ik ben gewoon gaan sparen. Ik heb er
gewoon eentje opgehangen, en toen nog een paar, tot wat het nu is. Soms heb ik er een paar gegapt uit een kroeg,
vooral voor de grotere moest ik wat moeite doen. Het is een goedkope manier om je stempel te drukken op je eigen
ruimte.
Deze poster boven mijn wasbak is het eerste dat ik heb opgehangen toen ik hier kwam. Ik had hem gratis gekregen. De sombrero’s heb ik van vrienden, net als veel andere dingen. De klompsloffen heb ik bijvoorbeeld van Sinterklaas.
Het prachtige Afrikaanse schilderij van de liggende vrouw heb ik in Ede gekocht. De foto’s boven mijn bed zijn
van mijn eigen hand. Tijdens een kampvuur aan de Rijn begonnen we zomaar foto’s te maken. Ik vind ze best mooi
geworden, een beetje een artistieke serie.’
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EXCELLENTIE EE
Veel Nederlandse universiteiten hebben een zogenaamd
honoursprogramma voor excellente studenten. De Wageningse
universiteit wil daar volgend jaar ook mee starten. Goed idee?
tekst: Nicolette Meerstadt, Albert Sikkema, Linda van der Nat / illustratie: iStock

Aart Claassens
Lid Student Council
‘De studentenraad is al sinds 2008
voor een honoursprogramma, dus
we vinden het erg ﬁjn dat het er nu
komt. Er is een grote diversiteit onder studenten en ze moeten allemaal
uitgedaagd worden. De universiteit
heeft lange tijd gezegd dat ze geen honoursprogramma
wil omdat het onderwijs in Wageningen al goed en kleinschalig is. Maar wat ons betreft is het een extraatje voor studenten die hun studie nu te makkelijk vinden. Onze enige
voorwaarde is dat het onderwijs voor de gemiddelde student er niet op achteruit gaat.’

Pim Brascamp
Tot juni van dit jaar directeur van het
onderwijsinstituut (owi) van de
universiteit:
‘Ik ben nooit voorstander geweest van
een honoursprogramma voor superslimme studenten. Het is veel belangrijker ons op de grote groep studenten te richten. We moeten alle studenten uitdagen met
onderwijsprogramma’s die hun capaciteiten aanspreken.
Het onderwijsniveau wordt gewantrouwd, vooral door de
overheid. Daarbij past de roep om voortdurende kwaliteitscontrole en de behoefte aan accreditaties en kwaliteitsstempels. De controleurs stellen niet de vraag of de
kwaliteit prima is en hoe het beter kan, maar of het voldoet aan minimumvereisten. Logischerwijze zal de overheid dus denken dat de gemiddelde student niet goed genoeg is. Vandaar die focus op excellentie.
Naar mijn mening staan die controles en het aantonen

dat het onderwijs ‘goed genoeg’ is de daadwerkelijke kwaliteitsverbetering in de weg. Universiteiten moeten zich
niet richten op de bureaucratie van goed onderwijs, maar
op de studenten.’

Marieke van der Heiden
Vijfdejaars Food Safety
‘Dit is de eerste keer dat ik van het
programma hoor, maar het lijkt me
best een goed idee. Zeker als mensen
zich vervelen in hun eerste jaar. Het
is goed dat ze zich verder kunnen
verdiepen als ze daar behoefte aan
hebben. Maar het moet niet zo zijn dat docenten ze gaan
zien als ‘beter’ en ze meer aandacht gaan geven. Of dat ze
een aparte kliek worden binnen je studie. Dat lijkt me vervelend. Voor mij zou het niks zijn. Tijdens mijn bachelor,
en vooral in mijn eerste jaar, was ik totaal niet bezig met
presteren.’

Peter de Ruiter
Coördinator bij het ESG excellence
programme dat als pilot voor het
honoursprogramma dient.
‘Ik vind het uiteraard een goed idee.
Sommige studenten willen zich verder verdiepen en dat kunnen wij bieden. De naam kan pretentieus overkomen, maar het is een leuk en fris programma voor hele
normale studenten die inhoudelijk meer verdieping en
verbreding willen. Het gaat niet om nerds die solo de diepte ingaan.
Een belangrijke vraag is wel: zijn er genoeg studenten die
dit willen? Binnen ESG valt dat tot nu toe tegen. Het eerste
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EERST?
jaar zijn er zeven begonnen en komend jaar zijn het er nog
minder. Als je zo’n programma Wageningenbreed organiseert zal dat beter gaan, verwacht ik.
We selecteren wel streng. Het is belangrijk dat je geen studievertraging hebt en dat je dit naast je normale studie
kunt doen. Belangrijk is dat de student zelf de beslissing
neemt, waardoor hij ook niet makkelijk uitstapt. Je moet
het met plezier doen. Volgens mij is het goed om zowel
verdiepend als interdisciplinair bezig te zijn. Dat past het
beste bij Wageningen. Mijn advies: Wageningenbreed, low
proﬁle, bescheiden beginnen, en... houd het vooral leuk.

Jordy Stokhof De Jong (26)
Masterstudent Landschapsarchitectuur
‘Het lijkt me wel een goed idee om
studenten die dat aan kunnen, meer
te bieden. Het is natuurlijk een unieke
manier om je te proﬁleren. Wel lijkt
het me belangrijk dat zo’n programma echt toegevoegde waarde heeft
en dat studenten goed worden voorgelicht over wat het van je vraagt. Eerstejaars studenten
zijn vaak nog zoekende, moeten hun passies nog ontdekken. Het lijkt me dan ook verstandig om zo’n programma
ﬂexibel in te richten, zodat een student makkelijk uit kan
stappen als het toch niks blijkt te zijn. Een honoursprogramma had mij niet aangetrokken. Mijn bachelor was al
vrij intensief. Ik had mijn avonduren al hard nodig.’

Bart Driessen
Derdejaars vrije bachelor, doorloopt
het excellence programma van ESG
Als je alle vakken met mooie cijfers
haalt zonder veel tijd aan je studie te
besteden, dan ga je al gauw denken
dat je ook met niks doen een zes of
een zeven haalt. Uiteindelijk zorgt dat
ervoor dat je echt helemaal niets meer uitvoert. Ik wilde
meer uitdaging, maar doe ook mee omdat ik dingen wilde
leren die niet binnen mijn studieprogramma passen. Bovendien maak ik hiermee meer kans maak op een studieplek op de universiteit waar ik mijn master wil gaan doen.
Het leuke aan dit programma is dat je een heleboel vaardigheden verwerft die je bij het volgen van extra vakken
niet meekrijgt, zoals leren vergaderen, plannen, in groepen werken, onderzoeken opzetten, interviews afnemen.
Daarnaast kun je projecten doen over onderwerpen die
niet direct aansluiten op je studie. We hebben bijvoorbeeld een boek gelezen over de opkomst van succesvolle
maatschappijen en over het ontstaan van het heelal. Het
lijkt irrelevant maar toch leer je zo een hoop dingen die
ook binnen je studiegebied je denkrichting beïnvloeden.
Ik had gedacht dat het programma strikt geregeld zou zijn,
maar het was vanaf dag één: dit zijn je groepsgenoten, en
zoek ‘t maar uit. In het begin was dat moeilijk, maar zo kun
je iets kiezen dat je echt interessant vindt, in plaats van opdrachten die iemand anders voor je verzonnen heeft.’
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Enquête

BLOKKEN, BIER
& BEDMAATJES
Studeren aan een universiteit, da’s ook een beetje
sex, drugs & rock-‘n-roll. Zo wordt althans vaak
verondersteld, ook door de nieuwe eerstejaars. Maar
is dat wel zo? Hoe ziet het leven van de gemiddelde
Wageningse student er eigenlijk uit in termen van
vrienden, uitgaan, drank, drugs en bedpartners? We
vroegen het ze zelf in een enquête.
tekst: Rob Goossens / foto: CAID

OVER DE ENQUÊTE
Om het overzichtelijk te houden
hebben we de onderzoeksgroep
verdeeld in drie verschillende
groepen: Nederlandstalige universitaire studenten, internationale universitaire studenten en
VHL-studenten. Het hoofdverhaal
gaat over de eerste groep, de andere twee komen aan bod in
aparte kaders. De enquête werd
vóór de zomervakantie afgenomen in de kantines van Forum, de
Leeuwenborg en VHL Velp. Van
de Nederlandstalige universitaire
studenten kregen we 162 formulieren retour: 32 procent eerstejaars (inmiddels tweedejaars), de
rest redelijk representatief verdeeld over de ouderejaars. Verreweg de meeste ondervraagden
wonen op kamers (90%). Van de
internationale universitaire studenten waren er 55 respondenten. De enquête onder VHL’ers leverde 51 reacties op.

VRIENDEN
Allereerst: hoe maakt een Wageningse student vrienden? De opleiding is de belangrijkste bron van
vriendschap: 59% kent vrienden en
vriendinnen voornamelijk via de
studie. Een goede tweede zijn de
gezelligheidsverenigingen met
40%. Van onze huisgenoten houden we liever een beetje afstand, zo
blijkt. Als bron van vriendschap
scoort studentenhuis/gang een
magere 19%.
TIJDSBESTEDING
Hoe ziet de week van een Wageningse student eruit? Uit andere
enquêtes weten we dat ze gemiddeld bijna 35 uur aan hun studie
besteden, een hoog landelijk gemiddelde. Ons onderzoek maakt
duidelijk hoe ze de rest van de
week invullen. De gemiddelde student doet 2,1 keer per week aan
sport, gaat anderhalf keer per
week uit of naar een feest waarbij
in totaal 9 biertjes of andere alcoholische versnaperingen worden
genuttigd. De bijbaan neemt weke-

lijks gemiddeld een dagdeel in beslag: vier uur. En er gaat ook nog
eens 2,7 uur in een bestuurlijke
functie zitten.
GROTE VERSCHILLEN
Actief en toch verantwoord, zo
lijkt het. Maar achter die gemiddelden gaan grote verschillen
schuil. Tweederde deel van de
respondenten heeft bijvoorbeeld
geen bestuurlijke functie, maar
omdat een kleine minderheid
besturen als een dagtaak blijkt te
hebben (tot wel 50 uur in de
week!) wordt het gemiddelde
ﬂink omhoog getrokken. Iets vergelijkbaars geldt voor de alcoholconsumptie waarvan het gemiddelde ook ﬂink omhoog wordt gestuwd door een klein aantal
veeldrinkers. Eén respondent nuttigt naar eigen zeggen zelfs 65 glazen per week.
MANNEN VERSUS VROUWEN
Tussen mannen en vrouwen zijn er
signiﬁcante verschillen. Die lijken
het beeld te bevestigen dat vrouwen serieuzer met hun studie en
hun toekomst bezig zijn. Mannelijke studenten sporten per week vaker (2,5 keer tegen 1,9), besteden
meer tijd aan hun bijbaan (4,5 uur
tegen 3,6), gaan vaker uit (1,7 keer
tegen 1,4) en drinken met 14 glazen alcohol per week aanzienlijk
meer dan vrouwen (6 glazen).
Daarentegen zijn het vooral de
vrouwen die zich met een bestuursfunctie voorbereiden op hun

maatschappelijke carrière (3,3 uur
bestuurswerk tegen 1,5 bij de mannen).
MATIG DRUGSGEBRUIK
Het drugsgebruik in Wageningen
is matig. 81% van de respondenten
gebruikt helemaal geen drugs. De
overige 19% bestaat vooral uit studenten die ‘af en toe’ een jointje
(‘hasj of wiet’) nemen. Slechts een
enkeling (4%) gebruikt wel eens
partydrugs. Zwaardere drugs zijn
volgens deze enquête zo goed als
afwezig.
SEKSLEVEN
Hoe seksueel actief zijn Wageningse studenten? Om te beginnen komen de meesten niet zonder ervaring naar de universiteit. Gemiddeld hebben studenten met anderhalve partner het bed gedeeld wanneer ze hier arriveren. Die lijn zet
zich in versneld tempo voort. In de
tijd dat ze hier studeren, zeggen de
respondenten met gemiddeld 2,5
partners seks gehad te hebben.
Vrouwen geven daarbij een lager
aantal op (2,3) dan mannen (2,7).
Toch zijn er ook nog voldoende
studenten die, al dan niet vrijwillig, hun relaties platonisch houden. Een kwart van de ondervraagden zegt in de studietijd nog geen
seks gehad te hebben. Wel heeft
43% een vaste relatie, de rest is vrijgezel.
Saillant detail: de gezelligheidsverenigingen blijken veel minder
een broeinest van seksuele activi-
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Wageningse studenten tijdens de introductie van 2011.

teit dan soms verondersteld
wordt. De respondenten die zeggen hun vrienden voornamelijk
van gezelligheidsverenigingen te
kennen, scoren een gemiddelde
van 2,2 bedpartners, 0,3 minder
dan het gemiddelde van 2,5.
Minder verrassend is dat wonen
bij pa en ma een gegarandeerde
turn off blijkt: de thuiswoners
laten slechts 0,3 bedpartner noteren.
GENIET!
Tot slot vroegen we de respondenten om een advies voor de
eerstejaars. Uit de reacties die
dat opleverde komt een heel duidelijke teneur naar voren: geniet
ervan! Waar een ervaren vijfdejaars nog aan toevoegde: ‘Het is
voorbij voor je het weet. Er is later nog tijd genoeg om serieus te
doen.’

INTERNATIONALE STUDENTEN

VHL

In veel opzichten verschillen
internationale studenten
(55 geënquêteerden) niet veel
van de Nederlandse. Ze halen
hun vrienden vooral bij hun
eigen opleiding vandaan (53%),
net als hun Nederlandse collega’s. De tijdbesteding aan sport,
bijbaan, bestuurswerk en uitgaan/feest is ook ruwweg vergelijkbaar met die van de Nederlandse studenten. Wel drinken
internationale studenten aanzienlijk minder: gemiddeld 4 glazen alcohol per week, tegen 9
voor de Nederlandse studenten.

Tussen de studenten van Wageningen University en die van VHL
Velp (51 geënquêteerden)
bestaat nogal een verschil, zo
blijkt uit onze enquête. De
hbo’ers sporten minder (0,4 vs.
2,1 keer per week), drinken aanzienlijk minder (3,3 vs. 9 glazen
per week) en zijn seksueel minder actief (0,9 vs. 2,5 partners
tijdens de studie) dan de Wageningse studenten. Bovendien
heeft maar liefst 53% een vaste
relatie, tegen 43% van de Wageningse respondenten. Verder
valt op dat VHL’ers hun vrienden
veel meer via de vereniging vinden (55%) dan via de studie
(25%), een groot verschil met
studenten van de universiteit.

OUDER
Internationale studenten hebben
in Wageningen ook minder bed-

genoten dan Nederlandse:
gemiddeld 1,3 (mannen 1,9, vrouwen 0,9) tegenover de 2,5 van de
Nederlanders. Daaruit mag echter niet geconcludeerd worden
dat ze zoveel kuiser zijn, want
vóórdat ze naar Wageningen
kwamen, hadden de internationale studenten juist veel méér
partners; gemiddeld 4,2 tegen
1,5 voor de Nederlanders. Verder
hebben internationale studenten
vaker een vaste relatie: 56%,
tegenover 43% bij de Nederlanders. Concludeer wat je wilt,
maar hou wel in gedachten dat
internationale studenten gemiddeld ouder zijn (meestal masterstudenten) en dat ze korter in
Wageningen verblijven.

16 augustus 2012 — RESOURCE

5(6SQLHXZLQGG



26 >> student
BETROUWBAAR
Wat is een van de moeilijkste dingen in het leven? Misschien wel het
strikken van je stropdas. Waarom
zou een groep Duitse studenten
anders werken aan een heuse
stropdas-strik-automaat? Het eer-

ste prototype is af, maar het ding
ligt nog lang niet in de winkel. Het
apparaat is nog te duur. Bovendien
is het ‘niet 100 procent betrouwbaar’. Hoeveel slachtoﬀers hij
heeft gemaakt is onduidelijk.

GOUD
Chocofans opgelet. Chemici van de
universiteit van Warwick hebben
een procedé ontwikkeld om de
helft van het vet en boter in chocola te vervangen door kleine druppeltjes sinaasappelsap. Het ziet
eruit als chocola, het smaakt als
chocola en het smelt als chocola.
Dan zal het wel chocola zijn. Toch?
Wederom goud voor de Britten!

Bijna helft van studenten heeft studieschuld
‘Aan het eind van mijn geld heb
ik altijd een stukje maand over’,
is een gevleugelde uitspraak van
Loesje. En dat geldt voor bijna de
helft van alle studenten, blijkt uit
onderzoek van Nibud. 47 procent
kan maandelijks de touwtjes
moeilijk aan elkaar knopen. Zij
moeten lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) of aankloppen bij hun ouders.
Maandelijks komt er bij thuiswonende studenten gemiddeld 535
euro binnen, bij uitwonende studenten 915 euro. Dit inkomen bestaat voor het grootste gedeelte uit
studieﬁnanciering. ‘Studeren’ kost
echter meer: thuiswonende studenten geven gemiddeld 603 euro uit,
uitwonende studenten 1093 euro.

Veel studenten zeggen niet te
kunnen rondkomen als ze geen
geld lenen bij DUO. Bijna de helft
van alle studenten heeft een studieschuld bij de overheidsinstantie. Per maand lenen ze gemiddeld
365 euro. Wanneer een student
vier jaar lang dat bedrag leent, zal
zijn of haar schuld, exclusief rente,
minimaal uitkomen op 17.500 euro. De gemiddelde schuld van studenten die in 2009 hun studie beeindigden, was in januari 2012
14.450 euro.
PA EN MA
Ook ouders springen vaak ﬁnancieel bij. Zes op de tien studenten
geeft aan geld te lenen van hun vader en moeder. Het gaat dan vaak
om een vast bedrag per maand: ge-

middeld 191 euro, maar ouders
worden ook ingeschakeld om speciﬁeke kosten voor hun rekening
te nemen, voornamelijk het collegegeld, de zorgverzekering en studieboeken.
Studenten zijn niet goed op de
hoogte van de leenvoorwaarden
van DUO, aldus het Nibud. Zo weten ze bijvoorbeeld niet dat je direct rente opbouwt over je lening.
Toch vindt ruim twee derde zijn eigen leengedrag wel geheel verantwoord, en maakt de helft van de
studenten zich nog niet druk of zij
hun lening wel kunnen afbetalen.
Wel zeggen ze dat hun leeftijdsgenoten te makkelijk denken over lenen en zich onvoldoende realiseren wat de ﬁnanciële consequenties op lange termijn zijn. LvdN

Marlies Bos (type linkse pluis) en Jillis Herweijer (type rechtse bal) staan op het gebied van
politiek, natuur en studentenleven vaak lijnrecht tegenover elkaar.

ENERZIJDS/ANDERZIJDS
Stelling: Voor een leuke studententijd móet je je inschrijven
bij een studentenvereniging

HERSTEL
Weggooien? Mooi niet! Korter kun
je een Repair Cafe niet omschrijven. Wageningen (Stadsatelier-Ons
Huis, Harnjesweg 84) haakt al enige tijd in op dit landelijke fenomeen. Je kapotte spulletjes met
hulp van anderen repareren. Ten
behoeve van het milieu. Overigens
niet voor gebroken harten, ontvlechtings- of ander leed. Volgende
bijeenkomst: vrijdag 24 augustus.

KOFFIE
Lekker gratis koﬃedrinken. Een
hoop mensen haastte zich om mee
te doen met het smaakonderzoek
in het Restaurant van de Toekomst.
Tijdens 65 testen kregen gemiddeld
64 proefpersonen koﬃe of cappuccino uit een automaat. Fresh brew
of instant, met verschillende soorten en hoeveelheden melkpoeder.
Er gingen 7776 kopjes koﬃe doorheen, goed voor 972 liter. Van de
65 soorten koﬃe zijn er 28 lekker
genoeg bevonden. Helaas wordt
niet bekendgemaakt welke dat zijn.

MARLIES: Er zijn studenten zat die het hartstikke
naar hun zin hebben zonder lid te zijn. Ook studieverenigingen organiseren vaak veel activiteiten, zowel studiegerelateerd als gewoon gezellig. Daarnaast
zijn er natuurlijk nog de christelijke verenigingen,
sportverenigingen en verschillende culturele of
maatschappelijke verenigingen. Verder weet ik uit ervaring dat ook studiegenoten je beste vrienden kunnen worden. Zelf zie ik ook duidelijk nadelen van lid
zijn van een grote vereniging: er wordt duidelijk een
stuk meer gedronken, het kost veel tijd en geld, en er
zijn elk jaar weer veel mensen die lid-af worden omdat ze niet echt aansluiting vinden. Zelf ben ik lid van
een christelijke vereniging; het is tof om op die manier met mijn geloof bezig te zijn. Daarnaast is het
een mooie combinatie van diepgang en gezelligheid,
en word je er geaccepteerd zoals je bent.
JILLIS RESPONDS: Zeker kun je een leuke studententijd hebben zonder lid te worden. Echter, je kan het
absoluut een stuk leuker maker door wél lid te worden! Geen aansluiting vinden? Als je gewoon eens
binnen loopt nadat je lid bent geworden, komt alles
vanzelf goed. Uiteraard moet je wel je gezicht eens laten zien, maar dat doe je bij de voetbalclub toch ook?

JILLIS: Hallo eerstejaars! Net onder moeders vleugels vandaan, op eigen benen staand, moet je keuzes gaan maken. Je eerste keuze was alvast goed:
studeren in Wageningen. Nu de tweede keuze nog:
bij welke studentenvereniging word je lid? Want
dat je lid wordt, staat vast. Toch? Wageningen is
een leuk stadje, maar het is nou eenmaal geen
Utrecht, Groningen of Amsterdam. Niet voor niets
wordt meer dan 50 procent lid; ongekend in Nederland, maar logisch in het kleine Wageningen.
Hier moet je zelf een eerste stap zetten, zodat je
straks zeker weet dat je een briljante studententijd zult hebben, veel vrienden maakt en talloze ervaringen zal opdoen waar je later als werkende
burger met plezier en weemoed op terugkijkt.
Dus: kijk zeker goed rond bij Ceres, KSV en SSR en
bepaal zelf wat je het meeste ligt. Ik kan je het in
elk geval van harte aanraden.
MARLIES RESPONDS: Dat je zelf een eerste stap
moet zetten om het leuk te maken klopt, maar je
gaat er volgens mij wel erg makkelijk vanuit dat
een studentenvereniging daar garantie voor geeft.
En wat heeft het feit dat Wageningen klein is er
nou precies mee te maken?
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UNDER CONSTRUCTION. Nu staat de festivaltent in vol ornaat te pronken, maar aan het begin van de week waarin de AID losbarst, werd er nog
met man en macht gewerkt aan de opbouw van het enorme gevaarte. Op het grasveld tussen het Forum en Atlas zullen tijdens het muziekfestival
The Hype, Handsome Poets en Shantel optreden.
Eerdere jaren bleven de voorbereidende werkzaamheden veelal uit het zicht omdat het eindfeest bij het bestuursgebouw op Duivendaal werd georganiseerd. Nu de Wageningse bestuurders en verschillende studentenverenigingen van Duivendaal naar de campus zijn verhuisd, vindt ook de
LvdN
afsluiting van de introductietijd op de campus plaats.

‘WE HEBBEN GEOEFEND OP DE UITSPRAAK’

Wie? Elysa Overdijk, vijfdejaars
Biologie
Wat? Sopraan bij het Wagenings
Studenten Koor en Orkest Vereniging (WSKOV)
Waarom? Mede-organisator van
de WSKOV-concertreis naar Scandinavië

Een bijzondere trip?
‘Zeker! We gaan als vereniging een keer in de vijf jaar
op reis. Aan deze week is twee jaar aan voorbereidingen besteed, dus het is ﬁjn dat het nu eindelijk zover
is. We gaan met een stuk of negentig man naar Kopenhagen, Uppsala en Stockholm, waar we overdag
gewoon lekker kunnen rondlopen en activiteiten hebben met Zweedse studentenverenigingen en ’s avonds
gratis concerten geven op bijzondere locaties. In
Uppsala treden we zelfs op samen met een Zweeds
studentenkamerkoor.’
Zingen jullie dan ook in het Zweeds?
‘Ja, in het Zweeds en we zingen ook in het Deens.
Hopelijk zetten we onszelf dus niet voor gek, want we
spreken die talen geen van allen. Gelukkig hoor je bij

zang minder goed of je uitspraak wel helemaal correct
is dan bij spraak. Toch heeft een van de koorleden die
stage heeft gelopen in Zweden ons een beetje geholpen met de uitspraak.’

Hoe hebben jullie het geld voor deze reis bij elkaar
gekregen?
‘Het grootste deel van de reis wordt betaald door de leden. Daarnaast hebben we subsidie gekregen en heeft
de universiteit een bijdrage geleverd. We hebben ook
veel vrijwillige donaties gekregen via een adoptieprogramma waarbij familie, vrienden en kennissen een
WSKOV’er die mee op reis gaat kunnen sponsoren.
Daarmee hebben we iets van tweeduizend euro binnen
gehaald, daar hadden we niet op durven hopen. Als
dank sturen we hen een kaartje uit Zweden.’ LvdN
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5(6SQLHXZLQGG



28 >> student

>> CULT
Wat? AID-muziekfestival Wie? Handsome poets,
The Hype en Shantel & Bucovina Club Orkestar
Waar? AID-tent op campus Hoeveel? Nieuwe studenten gratis
entree, voor anderen 10 euro (zie aid.wur.nl)

Springen bij AID-afsluiter
Als aankomende eerstejaars ben je op de laatste AID-dag aan het einde
van je Latijn. Het is maar een korte week maar deze is volgepropt met
nieuwe ervaringen, gezichten en informatie. Bovendien moet je arme
brein dit allemaal verwerken in een door junkfood en alcohol uitgelokte staat van verdwazing. Gelukkig zal het afsluitende muziekfestival dit
jaar je nog één oppepper geven.
De geprogrammeerde bands zijn geknipt om je nog één keer te laten
springen alsof je je benen nog voelt. De avond begint met de britpop
van The hype en de catchy muziek van 3FM-hitkanon Handsome Poets.
De afsluiter is de Duitse DJ en muzikant Shantel vooral bekend van zijn
mixes van traditionele Balkan-muziek. En daarna gaat het feest gewoon
verder bij de verschillende verenigingen. Alvast veel succes met bijkomen van je studiestart. RR
Vorig jaar zette afsluiter De jeugd van tegenwoordig de AID-tent op zijn
kop. Foto: AID

>> HET ECHTE WERK
‘BLIJ DAT IK NIET GEHECHT
BEN AAN IEMAND’
Wie? Masha van der Sande, vijfdejaars biologie, Wageningen
University
Wat? Omgezaagde bomen meten vanaf een basic veldstation
Waar? La Chonta in Bolivia, een tropisch bos waar hout gekapt
wordt
‘De tropen zijn een mysterie voor me; ik wil precies weten hoe het daar
in elkaar zit. Vorig jaar was ik in Panama, maar daar zat ik in een westers onderzoeksdorpje. Nu wilde ik graag echte bushervaring. Dat vond
ik in La Chonta, waar ik alleen was met drie lokale veldassistenten, op
vijf kwartier rijden van de eerste heuvel met telefoonbereik.
Met dat basic viel het mee. Okay, geen telefoon of internet en heel soms
stroom via een generator. Maar er was alles wat ik nodig had. Ik kon
zelfs gewoon douchen, al waste ik mezelf liever in de rivier.
Ik onderzoek wat de snelheid bepaalt waarmee bomen groeien. Daarvoor zaagde assistent Bruno geselecteerde bomen om, waar we vervolgens allerlei metingen aan deden. Ik had verwacht dat het soms eenzaam zou zijn, maar vaak had ik vermakelijke gesprekken, vooral met
Ricardo. Hij zit onder de littekens en is aan één oog blind, maar zelfs
met dat ene oog straalt hij. Ik heb thuis niemand echt gemist. Van mijn
assistenten hoorde ik soms verhalen over studenten die huilend de
heuvel met telefoonbereik verlieten. Dan dacht ik: ik ben blij dat ik niet
zo gehecht ben aan iemand. Dat geeft een enorm gevoel van vrijheid: ik

kan gaan waar ik wil.
Door mijn assistenten verbaasde ik me steeds
weer over hoe simpel het leven eigenlijk is. Toen ik bestek voor de
lunch vergat, maakte Bruno in een handomdraai wat spateltjes, dat
soort kleine dingen. Terug in Wageningen kan me nog steeds ergeren
aan de ‘problemen’ die Nederlanders hebben.
Of ik nog contact met mijn assistenten heb? “Studenten laten nooit
meer wat van zich horen”, zei Ricardo nog toen ik vertrok. Ach, ik had
hem nog wel ‘ns willen bellen, maar ja, zoiets komt er dan toch niet
van. Maar volgende maand zie ik ze weer, want dan begin ik aan een
PhD in hetzelfde gebied.’ SvG
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Future Challenges

STUDIO STEENHUIS/MAARTEN GAILLARD

Opening Academic Year 2012-2013

Hokjesdenken
De oplossing van de laatste hokjes voor de vakantie is ‘relatietherapie’.
Koos Jorritsma van VHL Leeuwarden mailde: ‘Ik zou een mooie cryptische
omschrijving weten voor de oplossing: mosterd na de maaltijd tussen MR VHL
en Aalt Dijkhuizen?’.

With
– Ellis Rubenstein, President and CEO of New York
Academy of Sciences
– Loek Hermans, Frontman of the Dutch horticultural sector
– Aalt Dijkhuizen, President and Chairman Wageningen UR
– Martin Scholten, Managing Director Animal Sciences
Group Wageningen UR
All are welcome!
3 September 2012, Aula Wageningen UR
Register: www.openingacademischjaar.wur.nl

Er zat een foutje in de puzzel: Euwe heeft 12 en niet 13 keer het NK schaken
gewonnen. Verwarrend, omdat er wel een schaakster is met een vierletterige
achternaam die 13 keer Nederlands kampioen is geworden: Zhaoqin Peng.
De goede inzendingen kwamen van Willem Menkveld, Renée en Susan van
der Salm, Milieutechnologie, Sexy Chickies, Ingo en Miriam, Leerstoelgroep
Nematologie, de biebbreiners, Gert-Jan Steeneveld, Ja-dit-is-het team, Ditje
van der Vossen, Koos Jorritsma, eenzame Marie Curie, Ans Lijftogt, Anton
Korteweg, Clasien Lock en Annemarie Patist, Theo Viets, Marianne van der
Gaag, Hanneke Pompe en Gosse Schraa, Ellen Slegers, team ‘geen groot
succes’.

Horizontaal
1 Spaarlamp avant la lettre 3 Moeten studenten bij blijven 6 Daar kan een
wetenschapper wat mee 10 Draagt meer bij aan spiergroei bij ouderen dan
eiwitsupplementen 13 Koning der bomen 14 Maatje kleiner dan een penlight
15 Kopie-ontvanger(s) 16 Wie hier vlakbij woont, voelt zich gezonder
18 Kan op tafel gelegd worden 20 Haalbaar 23 Tijdelijk verlies 27 Staat op
Egyptische auto’s 28 The Hobbit: __ Unexpected Journey 29 ‘City of Angels’
30 Universitaire graad 31 The Blue __, ﬁlm 34 Die studies trekken ﬂink meer
studenten dan vorig jaar 36 Isn’t __ Lovely?, Stevie Wonder 37 Een kleine
blijkt voor net zo veel voldoening te zorgen als een grote 38 Ontzag
40 Keurclub die in zaken gaat om resistente bananen te maken 41 Tussen
blauw en violet

Verticaal
1 Oplossing voor vetproblemen 2 Werkt in livrei 3 Ligt op het dak van de
wereld 4 Boze Basken 5 Niet knipperen 6 Leidt af bij het studeren
7 IVF-materiaal 8 De i van i.h.a. 9 Advies voor de bediening 10 Wil Bastiaan
Meerburg graag hebben 11 __ bijsmaak 12 Zijn laatste roman heet De man
zonder ziekte 17 Alles __ achter de rits? 19 Korte inlichtingen 21 Is de PVV
tegen 22 Typisch Franse bloemen 24 Heeft als hoofdstad Salt Lake City
25 Hemelse gave 26 Is 25% van de Wageningse studenten (maar jij niet
natuurlijk) 32 Niet alledaags 33 Wij, gegoede burgers 34 __ Cambuur
35 My __, Vietnamdrama 39 Eentonige zangeres
Mail de groene hokjes uiterlijk komende woensdag naar hokjes@wur.nl. De
oplossing komt donderdag op resource.wur.nl.

Taalcursussen
Start vanaf 17 september

Language Services
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30 >> service
in memoriam

Huug Boer
On Tuesday 3 July, we received the
sad news that our friend and former colleague Huug Boer lost the
battle against his illness. He passed away at the age of 72 years.
As head of the laboratory, Huug was
a prominent member of the Animal
Nutrition Group for more than 20
years. He started his career at the
Organic Chemistry Group and switched to the Animal Nutrition Group
to start a new laboratory in the
Haagsteeg “villa” in his new ﬁeld
of interest: chemical analyses for
nutritional purposes. He brought
structure into the laboratory activities, and passed on his skills and
knowledge to the staﬀ members
and students with passion, and in
his own remarkable way. Huug had
a central function within the
group; not only in the laboratory
but also with regard to the social
activities. He always participated
in the group’s activities – playback shows, sailing, volleyball with a great deal of enthusiasm,
which he continued to do after his
retirement in 2003.
We will all miss him and our
thoughts are with his wife Leny,

his children and grandchildren. We
wish them and further family and
friends strength in dealing with
this great loss.
Dr. Thomas van der Poel, on behalf
of the Animal Nutrition Group
Geert Montsma
Op 1 augustus is oud-collega Geert
Montsma overleden. Geert werd 82
jaar. Geert was van 1966 tot 1988
wetenschappelijk hoofdmedewerker bij Tropische Veehouderij, na
eerst bij de University of Ghana en
Wessanen gewerkt te hebben.
Generaties studenten zijn door
Geert begeleid bij hun studieweg
waarvan altijd een deel plaats
vond bij een veehouderijproject in
een ontwikkelingsland. Geert wist
met warmte zijn studenten te boeien met kennis over dieren en mensen in de tropen. Twee jaar geleden hebben oud studenten nog een
reünie georganiseerd, waarbij
Geert eregast was. Hij had een brede belangstelling en verdiepte zich
in andere disciplines en culturen.
Geert was één van de eersten die
inzag dat vee gewaardeerd moet
worden als onderdeel van de bedrijfssystemen in de tropen, dat
socio-economische structuren zeker zo belangrijk zijn als technologie en dat wat in het westen mogelijk is lang niet altijd wenselijk en
mogelijk is in ontwikkelingslanden.
Geert was initiator en aanjager van
een groot aantal projecten in ontwikkelingslanden zoals het dwerggeiten project in Nigeria. De dwerggeiten in de wei gaven lange tijd
ZODIAC een diervriendelijk gezicht.
We herinneren ons een ﬁjn mens.
Henk Udo, Animal Production Systems

Wageningen UR zoekt:
Modeling life: exciting PhD positions in Systems Biology
AFSG, Systems and Synthetic Biology, Wageningen
vacaturenummer AFSG-SSB-0012

Assistant Professor in Organic Surface Chemistry (Tenure Track)
AFSG Organische Chemie, Wageningen; vac.nr. AFSG-ORC-0023

4 PhD Organic Chemistry
AFSG Organische Chemie, Wageningen; vacaturenummers
AFSG-ORC-0018, AFSG-ORC-0019, AFSG-ORC-0020, AFSG-ORC-0021

Postdoc Improved Dialysis
AFSG Organische Chemie, Wageningen; vac.nr. AFSG-ORC-0022

Postdoc Sugar crystallisation
AFSG Biobased Commodity Chemicals, Wageningen; vac. AFSG-BCH-0008

Bioinformatics Research Assistant
ASG, Central Veterinary Institute, Lelystad; vac.nr. ASG-CVI-ONDZ-0024

2 PhD Dietary protein
ASG DW, ANU, diervoeding, Wageningen; vacaturenummers
ASG-DW-ANU-0008, ASG-DW-ANU-0009

Senior Onderzoeker ‘Ontwerpen voor Systeeminnovatie’
ASG, Backofﬁce Veehouderij, Wageningen en/of Lelystad;
vacaturenummer ASG-WLR-BO-0038

Assistent controller
ASG Adviesgroep, Lelystad; vac.nr. ASG-STAF-0003

Communicatieadviseur
ASG CVI, CVI onderzoek, Lelystad; vac.nr. ASG-CVI-ONDZ-0023

Business Manager Markt & Acquisitie
ESG Directie Staf, Wageningen; vac.nr. ESG DIR-0009

Technisch (applicatie) beheerder
FB IT Information Systems, Wageningen; vac.nr. FB-0027

Onderzoeker Computer Vision in de glastuinbouw
PSG Glastuinbouw, Wageningen; vac.nr. PSG-GLAS-0019

Postdoc Responses of Solanaceous crops to abiotic stress
PSG Lab. voor Plantenfysiologie, Wageningen; vac.nr. PSG-PPH-0013

Secretarieel/administratief medewerker voor 8 uur per week
PSG Lab. voor Plantenfysiologie, Wageningen; vac.nr. PSG-PPH-0014

PhD-project - From Diagnosis to Design
PSG Plantaardige Productie Systemen, Wageningen; vac.nr. PSG-PPS-0007

Projectleider Radiochemische analyses met frisse ideëen
RIKILT Contaminanten, Wageningen; vac.nr. RIKILT-CT0001

Administratief Medewerker Agrarisch
SSG LEI DATA, Huissen; vac.nr. SSG-LEI-BIN-0006

Docent Wildlife Management
VHL Diermanagement, Leeuwarden; vac.nr. VHL DM0011

Docent Tuin en akkerbouw
VHL Landbouw, Leeuwarden; vac.nr. VHL LB0012

Docent Procestechnologie
VHL Life Sciences & Technology, Leeuwarden; vac.nr. VHL LST0012

Docent Klinische Chemie
VHL Life Sciences & Technology, Leeuwarden; vac.nr. VHL LST0011

Instructeur Praktijkonderwijs Flora en Fauna
VHL Landbouw, Leeuwarden; vac.nr. VHL LB0013

Lecturer Equine Business & Economics
VHL Wageningse opleidingen, Wageningen; vac.nr. VHL WO0009
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service << 31
Hoog op de stuwwal, de natuur aan uw voeten

#FFLEBM3FOLVN
%JDIUCJK8BHFOJOHFO 
WFSSBTTFOEWPPSEFMJH
Op zo’n 3 kilometer ten oosten van
Wageningen verrijst Beekdal Renkum.
Een bijzondere buurt, met royale eengezinswoningen aan rustige straatjes en
intieme, autovrije hofjes.
De wijk is prachtig gelegen boven het
beekdal, dat de Veluwe verbindt met de
uiterwaarden van de Nederrijn.

3JKXPOJOHFO
ŔXPPOPQQFSWMBLDBN2
ŔPQMFWFSJOHJO
ŔQSJK[FOBMWBOBGŚWPO

Bezoek op 8 september (tussen 10-12 uur)
de open dag in de modelwoning of maak
een afspraak met de makelaar.
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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

Sir, your time is up!
In one of my classes I had to do a group project. The teacher gave us time to meet him informally
other than the meeting in the class.

We were scheduled to have the meeting from 13.30 until 15.30. Apparently, the teacher was enjoying the discussion and forgot that he had already exceeded the scheduled time. One of my Dutch
friends interrupted him in the middle of his speech. My friend told the teacher to ﬁnish the meeting because she had another appointment at 15.30. The teacher apologized and stopped the meeting.
I thought it was very impolite to ask the teacher to stop the meeting in the middle of his speech. In
my home country, Indonesia, when the teacher exceeds the scheduled time, in class or in an informal meeting, we have to wait until he has ﬁnished his speech.
Being polite to older people is considered an important value in my country. It is impossible for us
to interrupt older people (or teachers) in the middle of a speech. I recognized that my friend’s attitude was a part of the values in Dutch culture : the low power distance which ‘power’ is not considered as a burden. Students and teachers communicate at the same level, so that when the
teacher makes mistakes the student can just easily remind him. Halida Sukmala Sudarmo (Indonesia), Msc student of Landscape Architecture and Planning Program

Do you have a nice anecdote about your experience of going Dutch? Send it in! Describe an encounter
with Dutch culture in detail and comment on it brieﬂy. 300 words max. Send it to resource@wur.nl
and earn ﬁfty euro and Dutch candy.
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ONGEHOORD
Halida Sukmala Sudarmo
uit Indonesië heeft een
informele bijeenkomst
met een docent en een
paar studenten. Om
15:30 is de docent nog
lekker op dreef als een
Nederlandse studente
hem onderbreekt en
vraagt om af te ronden.
Ze heeft een andere afspraak.
In Indonesië is zoiets ongehoord, daar wacht je
gewoon af tot de docent
klaar is. Respect is erg
belangrijk. In Nederland
is er een kleinere afstand
tussen mensen, waardoor studenten hun docenten gewoon kunnen
wijzen op fouten.



