Kunnen varkens
leven van gras?

Bedrijven moeten
Afrika opstuwen

‘Het leek hier gisteravond
net een houseparty’

Duur voedsel maakt een nieuwe blik op
oude uitdaging interessant. | p.10 |

Ontwikkelingshulp combineert wel
degelijk met winstdenken. | p.12 |

Studenten en Wageningers wonen naast
elkaar. Dat is soms best lastig. | p.24 |
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Hoe zien we de toekomst van landbouw? | p. 22
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liefdewerk

>> ARIEN + PAPEGAAIEN
Arien van Leusden, ondersteuner ICT bij Facilitair Bedrijf

‘Als je weggaat, zegt–ie doedoei’
Het begon vier jaar terug met een parkietje voor zijn dochter. Het liep uit op een kwekerij van papegaaien. En een
tijdrovende passie. Arien van Leusden besteedt zeker een
uur per dag aan zijn vogelboerderij. Voeden, schoonmaken en vooral aandacht schenken. ‘Weet je dat een papegaai het IQ heeft van een kind van vier à vijf jaar? Het zijn
heel slimme beesten. Je kunt ze kunstjes leren, ze kunnen
praten. De grijze roodstaart is de prater onder de papegaaien. Je hebt echt contact met ze.’ (zie ook www.papeRK / Foto: Guy Ackermans
gaaienland.nl)
Ook een collega met een bijzondere hobby? Laat het ons
weten: redactie@resource.nl
RESOURCE — 13 september 2012
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Het aardige van journalistiek is dat je ’s ochtends vaak niet weet met welk
onderwerp je die dag bezig bent. Het programma voor de opening van het academisch jaar beloofde weinig vuurwerk voor maandag 3 september. Na Jan Peter
Balkenende, Koﬁ Annan en Bernard Wientjes moesten we het dit jaar doen met
een tuinbouwvoorman een Amerikaanse wetenschapsnetwerker. Gelukkig had
onze bestuursvoorzitter een verrassing in petto. Tegen de maatschappelijke
stroom in, pleitte hij voor een meer intensieve landbouw.
Alsof er een bom afging. Op de redactie kregen we weer ingezonden brieven (en
die krijgen we zelden meer nu de discussie online gevoerd wordt), we kregen
mailtjes en telefoontjes en we werden in de kantine aangesproken. Er kwam zelfs
een studentendemonstratie in Forum. Die was erg mager, maar het is toch bijzonder als studenten demonstreren tegen iemands maatschappijbeeld in plaats van
- zoals meestal - een studiemaatregel.
Reuring op de campus dus. En toch nog een spectaculair startschot voor het academisch jaar.
Gaby van Caulil

>> D66 is populairste partij op de campus. Zie p.4
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PEILING: PVDA EN D66 DE GROOTSTEN

FOTO: GUY ACKERMANS

ð 6WXGHQWHQHQPHGHZHUNHUV
NLH]HQQLHWYHUUDVVHQGOLQNV
ð 5XLPHPHHUGHUKHLGYRRU
FHQWUXPOLQNVHFRDOLWLH

Als Wageningen UR de Tweede Kamer mocht kiezen, werden PvdA
en D66 veruit het grootst. Dat blijkt
uit een peiling die Resource op de
verkiezingsdag hield onder studenten en medewerkers. Onder
Wageningse studenten scoren zowel Pechtold als Samsom 34 zetels.
Medewerkers zijn nog uitgesprokener in hun keuze: met 44 (PvdA) en
47 (D66) zetels zouden de twee partijen zelfs samen een coalitie kun-

nen vormen, met een riante kamermeerderheid.
Voor de peiling werden 611 studenten en 181 medewerkers op
woensdagochtend gevraagd naar
de partij van hun keuze. 6 Procent
van de ondervraagden gaat überhaupt niet stemmen en zo’n twintig procent twijfelde nog over het
in te kleuren hokje. De zetelverdeling is gebaseerd op degenen
die wel hun keuze hadden gemaakt.
PVV
In Wageningen blijft GroenLinks
een partij om rekening mee te houden. Bij de studenten wordt de
club van Jolande Sap met twintig

ZETELVERDELING NA PEILING MEDEWERKERS

zetels de vierde partij in de kamer,
bij medewerkers zelfs de derde (19
zetels). Roemer spreekt bij Wageningse studenten ook nog aardig
tot de verbeelding, zo blijkt uit de
16 zetels die hij daar mag incasseren. Onder medewerkers komt de
SP echter niet verder dan 8 zetels.
De VVD doet het bij studenten ook
beter dan bij de medewerkers (23
vs. 15 zetels).
De PVV heeft in Wageningen
weinig in te brengen. Met respectievelijk 2 (studenten) en 3 (medewerkers) zetels blijft Wilders hier
een marginaal verschijnsel. Net als
de partij 50+ , die van de medewerkers 1 zetel krijgt (studenten: 0) en
de piratenpartij die van de studen-

ten 1 zetel krijgt toebedeeld (medewerkers: 0).
COALITIE
Zelfs met de Wageningse uitslag
blijkt het niet eenvoudig een links
kabinet te formeren. De coalitie
SP-PvdA-GL komt tot 70 zetels (studentenaantallen). De ChristenUnie kan ze vervolgens aan een
meerderheid helpen. Centrumlinks, en ook paars, hebben wel
een meerderheid. Centrumrechts
schiet ruim tekort. Maar dat is Wageningen. En iedereen die denkt
dat de plek waar hij werkt of studeert een afspiegeling is van Nederland, mag wakker worden uit
die mooie droom. RR

ZETELVERDELING NA PEILING STUDENTEN

99'3YG$399&'$63'*/&86*33YG'SOXV

99'3YG$399&'$63'*/&86*33YG'3LUDWHQ

‘PARTIJ VOOR DE DIEREN GAAT TE
VEEL OVER GOUDVISSEN’

‘SOCIAAL LEENSTELSEL IS DUIDELIJKER DAN LANGSTUDEERBOETE’

.HHVYDQ9HOXZGRFHQWELRORJL
VFKHODQGERXZ

,UHQHYDQGHU+HLMGHQWZHHGH
MDDUV9RHGLQJHQ*H]RQGKHLG

‘Ondanks de interne problemen in
die partij ga ik GroenLinks stemmen. Zij willen de belasting op arbeid omlaag en die op grondstoffen omhoog. Daarmee wordt het
klimaat en het milieu schoner en
blijven mensen automatisch ook
gezonder. Andere partijen zien dit
als losse problemen. Ze willen de
gezondheidszorg goedkoper of de
economie herstellen, maar een geintegreerde visie ontbreekt. De
Partij voor de Dieren durf ik nog

niet aan. Zij gaan nog te veel over
goudvissen en of de kom wel
groot genoeg is. Al moet ik zeggen; petje af voor Esther Ouwehand.
Waar mijn studenten mee bezig zijn weet ik niet, maar ik heb
niet het idee dat de verkiezingen
sterk leven.
Vanmiddag ga ik stemmen,
maar ik ben toch bang dat de VVD
de grootste wordt. Nee wacht,
streep de VVD maar door en
schrijf PvdA. Dat is toch wat positiever.’ 6Y*

‘Dit is pas de tweede keer dat ik
landelijk mag stemmen, en ik heb
me er dit keer echt in verdiept.
Het belangrijkste thema vind ik
onderwijs. Als we een kenniseconomie willen blijven dan moeten
we daarin investeren. Daarom
stem ik D66. Het is belangrijk dat
studenten naast hun studie vaardigheden opdoen in commissies:
voorzitten, samenwerken, assertief
zijn. Anders heeft iedereen hetzelfde papiertje.

Ik ben voor het sociale leenstelsel,
want het is veel duidelijker dan de
langstudeerboete. Er komt sowieso een maatregel en wil je een duidelijk systeem dat op de lange termijn kan werken. Het is wel een
grote som geld, maar je hebt een
duidelijk perspectief.
Naast onderwijs scoort D66 ook
goed op gezondheidszorg en natuur. Ze maken goede afwegingen
en ze blijven kritisch. Bovendien
zijn ze progressief, en verandering
NM
is nu echt nodig.’

RESOURCE — 13 september 2012
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In Trouw van maandag 3 september pleitte voorzitter Dijkhuizen
voor meer intensieve landbouw.
‘In 2050 telt de wereld twee miljard
meer mensen dan nu. Bovendien

neemt de welvaart in opkomende
economieën toe, waardoor de consumenten daar meer vlees en zuivel gaan gebruiken. Dat betekent
dat de voedselproductie per hectare moet verdubbelen.’ Hij herhaalde die boodschap later die dag in
het achtuurjournaal en bij RTL
Nieuws.
De uitlatingen van Dijkhuizen
leidden tot inhoudelijke discussies
op onder meer twitter, foodlog en

trouw.nl. Binnen Wageningen UR
riep zijn betoog, naast steunbetuigingen, ook felle weerstand op: negen wetenschappers schreven een
brief naar Trouw, in Forum kwam
een kleine demonstratie van studenten en er kwamen veertig reacties op resource.wur.nl. Hij had als
voorman van een academische instelling de pluriformiteit moeten
benadrukken, omdat de wetenschap hier nog niet uit is, zo von-

den veel critici.
Deze respons had Dijkhuizen
niet verwacht. Hij is blij met debat,
maar dan zonder sentimenten.
‘Het heeft me verbaasd hoeveel
moeite we hebben om in discussies feiten te gebruiken in plaats
van emoties, zelfs door wetenschappers. Dat is toch wel een
*Y&
zorgpunt.’
Zie ook pagina 6 en pagina 22.

NRUW
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>> BUITENLANDERS

+RQGHUGVWHSURPRWLH

([SDW&HQWHU

Professor Martin Verstegen heeft op 11
september zijn honderdste promovendus
afgeleverd. Hij is pas de vijfde hoogleraar in ons land die dat heeft gepresteerd. De emeritus hoogleraar voeding is
gespecialiseerd in het metabolisme van
het varken. Onder zijn leiding voerden
promovendi onderzoek uit naar diervoedingsaspecten als voedselopname, vertering en energiemetabolisme.
Van de honderd promovendi kwamen er
39 uit het buitenland. Veel gepromoveerden treﬀen elkaar jaarlijks op de Verstegen-dag. In Nederland is het maar vier
keer eerder voorgekomen dat een hoogleraar honderd promoties begeleidde.
Verstegen kreeg daarvoor de Zilveren Legpenning van de universiteit uitgereikt door
RK
rector magniﬁcus Martin Kropﬀ.

Op de campus komt een expat center dat
voor de hele regio tegen betaling diensten verleent aan buitenlandse gasten en
medewerkers. Het gaat om tal van praktische zaken als huisvesting, verblijfsvergunningen, visa, verzekeringen en contacten met gemeente. ‘Eigenlijk alles wat
geregeld moet worden als je vanuit het
buitenland hier een tijdje komt werken’,
legt Derk Rademaker (directiesecretaris
PSG) uit. Kern van het bureau zijn de bestaande experts van Wageningen UR op
dit vlak. ‘Wij hebben al een aantal van
die experts die fulltime dit soort dingen
voor onze buitenlandse medewerkers regelt. De bedoeling is dat die worden aangevuld met een paar mensen die dit voor
medewerkers uit de regio regelt.’ Het
centrum wordt ondergebracht in Actio en
moet begin volgend jaar van start gaan.
RK

>> ONDERZOEKSCENTRUM

%UHHGIRRG
Wageningen UR gaat in zee met vier fokkerijorganisaties om samen de genetische basis van complexe eigenschappen
in melkvee, kippen en varkens te vinden.
Op maandag, 3 september, tekenden ze
de overeenkomst voor het topinstituut
Breed4Food. Breed4Food is de komende
twee jaar vooral een virtueel onderzoekscentrum - de DNA-onderzoekers
van de fokkerij-organisaties blijven waar
ze zitten en wisselen online informatie
uit het elkaar en Wageningen UR. Over
vijf jaar moet er een R&D-centrum staan
op de Wageningse campus met zo’n vijftig fokkerijonderzoekers, vertelde R&DAS
directeur Ate Lindeboom van CRV.

6&+$0,1(ǉǉ
6QHOZHJHQ
Snelwegen zijn net als luie stoelen. Niet de stoel is lui,
maar degene die er in zit. En zo ook: niet de weg is snel,
maar degene die er gebruik van maakt. Daaraan zal minister Schultz van Haegen gedacht hebben toen ze afgelopen
week met een kilometersbrede glimlach bij de grensovergang Zandvliet in Noord-Brabant een nieuw informatiebord onthulde met daarop het magische getal 130.
Nu gun ik iedereen zijn of haar moment, ook demissionair minister Schultz, maar ik vind wel dat je een beetje
bij de les moet blijven. Zij sprak bij de onthulling van een
‘historische stap vooruit’ (even moest ik aan Neil Armstrong denken, misschien omdat hij vorige maand overleden is), in de wetenschap dat de nieuwe maximumsnelheid de weggebruiker een tijdwinst van welgeteld één procent zal opleveren. Blijkbaar weegt dat op tegen de aantasting van natuur door meer lawaai en stikstof, de extra uitstoot van kooldioxide, toegenomen ﬁles, meer gevaar en
verkeersdoden, en een verslechtering van de luchtkwaliteit door grotere hoeveelheden ﬁjnstof die worden uitgestoten.
Veel wordt duidelijk als je de website van het ministerie
van Infrastructuur en Milieu erop naslaat. Daar worden de
voordelen van de invoering van de maatregel op een rijtje
gezet. Eén van die voordelen is dat de mensen die harder
rijden meer brandstof verbruiken en dat levert de schatkist per jaar zo’n slordige vijftig tot honderd miljoen euro
extra inkomsten op. Daarvan kunnen dan weer wegen
worden aangelegd, zodat we allemaal nog sneller kunnen
rijden en er nog meer geld in het laadje komt, lees ik in de
blik van Schultz. -RRS6FKDPLQ«H
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FOTO: BART DE GOUW
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Op 3 september was de ofﬁciële
opening van Impulse, een informele ontmoetingsplaats voor de
hele campus. De zitkuil in het opgeknapte gebouw 115 was niet
groot genoeg voor alle belangstellenden. Sommigen hoorden dus
staande hoe de collegevoorzitter
Ab Groen, beleidsdirecteur bij corporate education and research,
prees voor zijn vasthoudendheid.
Dankzij hem werd het idee voor
Impulse werkelijkheid. Zelf vindt
Groen het ‘gewoon heel leuk’ rond
te lopen in het gebouw dat lang alleen bestond in zijn gedachten:
‘De sfeer is vandaag geweldig en
we boffen echt met dit weer.’ Opvallend was het eenzijdige publiek
van de opening. Een snel rondje
handen opsteken leverde een kleine honderd ondernemers op en
een handjevol studenten en wetenschappers op. Het was zelfs te zien:

9ROOHEDN
ELMGH
RSHQLQJ
YDQ
,PSXOVH

veel pakken en weinig sneakers.
Dat zou met de timing te maken
kunnen hebben, denkt Renee van
de Weerd, ﬂoor manager van Impulse. ‘Vandaag is ook de opening
van het academisch jaar en de eerste colleges.’
Opvallende afwezige vanmorgen was Martin Scheffer. Hij opperde ruim twee jaar geleden bij de
diesvering het idee voor een acade-

mische ontmoetingsplek. Zijn afwezigheid heeft niets te maken
met de aanpassing van zijn idee tot
een centrum met een breder doel.
Via de telefoon laat hij weten te
laat terug te zijn van een symposium in Amerika. Het initiatief krijgt
van hem ‘alle liefde en steun’.
Vanaf vandaag rolt de bal van
Impulse in ieder geval - letterlijk
en ﬁguurlijk. Collegevoorzitter

Dijkhuizen en de Gelderse gedeputeerde Annemiek Traag openden
de ontmoetingsplek door een mini-biljartbal in een buizenconstructie te stoten, een kunstwerk
van de Wageningse groep Waterlanders. Hierin bleef de bal bewegen alsof het een perpetuum mobile betrof om te eindigen met fontein van rode balletjes die over de
debatvloeren stuiterden. RK

ANALYSE

DIJKHUIZEN LOOPT VOOR DE TROEPEN UIT

I

n Wageningen bestaan talloze ideeën over
de wereldwijde voedselproductie. In het
dagblad Trouw liet de Wageningse bestuursvoorzitter een van die visies horen. Was dat
verstandig?
Dat Dijkhuizen lef heeft staat buiten kijf.
De samenleving is tegen plofkippen en gruwt
van megastallen, wat de eventuele voordelen
ook mogen zijn. Hij wist daarom dat zijn pleidooi veel weerstand zou oproepen. Die weerstand kwam er, ook vanuit zijn eigen organisatie, maar hij heeft wel de discussie over intensieve landbouw opengebroken.
Dijkhuizen staat niet alleen. Ook emeritushoogleraar Rudy Rabbinge verkondigt al jaren
dat intensieve landbouw productief en schoon
is, zij het genuanceerder. Maar dankzij Dijkhuizens vasthoudendheid – hij mailde Trouw na

een commentaar over de plofkip – is die boodschap nu breed opgepikt: van NOS journaal en
RTL Nieuws tot Foodlog en De Boerderij.
De Wageningse bestuursvoorzitter heeft feitelijk ook een punt. Studies van het LEI en van
veehouderij-hoogleraar Imke de Boer maken
duidelijk dat de Nederlandse veeboer per kilogram vlees minder land en voer verbruikt en
minder CO2 uitstoot dan een Braziliaanse of
een biologische boer. Dat zijn de harde feiten.
Maar Dijkhuizen gaat verder: hij stelt mondiale voedselproductie boven dierenwelzijn. Een
waardeoordeel. Dat mag zijn persoonlijke opinie zijn, maar daarbij lijkt hij even vergeten
dat hij het visitekaartje is van een organisatie
waar heel veel mensen een andere mening zijn
toegedaan.
Want juist binnen Wageningen UR werken

heel wat onderzoekers aan een wereld met
minder vlees en een verbetering van het dierenwelzijn. Velen herkennen zich dan ook niet
in zijn visie en het beeld dat hij daarmee, bedoeld of onbedoeld, neerzet van Wageningen
UR. Op dat punt had Dijkhuizen er beter aan
gedaan te benadrukken dat onderzoek en discussie volop gaande zijn – onder meer binnen
zijn eigen organisatie.
De vrijheid die Dijkhuizen zich toe-eigent is
opmerkelijk. Wageningse hoogleraren die in
2010 een petitie tegen de intensieve veehouderij ondertekenden, kregen van hem het verwijt
dat ze hun proftitel misbruikten: ze waren immers niet allemaal gespecialiseerd op het terrein van de veehouderij. Dat schoenmaker-blijfbij-je-leest-verwijt geldt kennelijk niet voor de
bestuursvoorzitter zelf. *DE\YDQ&DXOLO
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De rode stoelen zijn dezelfde als in
LA13. De oude tribune (een cadeautje van de WUR) is helemaal
uit elkaar gehaald, verhuisd en
weer opgebouwd. De geluidsinstallatie is dezelfde en in de machinekamer staat ook nog de vertrouwde
35-millimeter projector. Verder
heeft het nieuwe Movie W weinig
overeenkomsten met de zaal in
LA13 die het ﬁlmhuis dit voorjaar
noodgedwongen moest verlaten.
Of met het bovenzaaltje in hotel
De Wereld waar het 36 jaar geleden
allemaal begon. De afgelopen
maanden is een van de gebouwen
van ’t Venster omgetoverd tot een
fraai ﬁlmhuis, inclusief een eigen
ontvangstruimte, een kleine

‘DE COLLEGEZAAL WAS HET
HOOGTEPUNT’

:LH"Rob van
Karnenbeek,
toezichthouder namens
ABT op bouw Orion
:DW"Onderwijsgebouw
Orion bereikt het
hoogste punt
:DQQHHU"Komende
dinsdag gaat de
vlag in top

knusse foyer, toiletten en een vaste
bar.
Spiksplinternieuw is ook de digitale projector die naast de oude
35-mm projector is opgesteld. Een
forse, maar noodzakelijke investering. Nieuwe ﬁlms worden allemaal digitaal uitgebracht. Maar de
bar is misschien wel het kenmerkendste verschil met het Movie Woude stijl. Het aandoenlijke en
knullige mobiele barretje in LA13
is vervangen door een echte toog.
De verandering staat symbool voor
de meer professionele en commerciële aanpak van het nieuwe ﬁlmhuis.
‘Als je kijkt naar het interieur en
de ruimte dan zijn we er zeker beter van geworden’, bevestigt bestuurslid Huib de Vriend. Een plus
is ook de combinatie met ’t Venster. De kruisbestuiving met het
kunstencentrum moet tot nieuwe
initiatieven leiden.
De bezoeker ziet de nieuwe aan-

Hoe hoog is het?
‘De dakrand is veertig meter boven maaiveld.
Maar de schoorsteen en sommige installaties
zullen nog wel wat hoger komen. Het is in ieder geval het hoogste gebouw in mijn carrière.’
Is dit moment een hoogtepunt voor jullie?
‘Nou, nee, naar mijn bescheiden mening niet.
In zo’n bouw als dit zitten heel veel momenten waarvan je wat kunt vinden. Ik hecht zelf
meer waarde aan het moment dat de gevel
wind- en waterdicht is. Dan kun je met de ﬁjne afwerking beginnen. Het bijzonderste moment vond ik zelf de plaatsing van de staalconstructie voor de grote collegezaal. En het
paste allemaal ook nog eens perfect!’
Is het tijdstip van dit feestje dan willekeur?
‘Nee, nee. Het hoogste punt is traditioneel het
moment waarop de ruwbouw op zijn hoogste
punt zit. Vroeger heette dat pannenbier. We
kunnen dan weer naar beneden toe werken
met afbouwen. Eerdaags gaat de eerste kraan
bijvoorbeeld al weg.’
Ligt de bouw op schema?
‘Op zich wel. Maar we hebben iets vertraging
opgelopen. Het laatste dakdeel moet nog gelegd worden. Daarvóór moet het stalen trappenhuis van bovenaf geplaatst worden. We
werken deze en volgende week tot twaalf uur
’s nachts door om dat allemaal voor elkaar te
krijgen.’ RK

FOTO: BART DE GOUW

MOVIE W BEGINT AAN DERDE LEVEN

0RYLH:SURIHVVLRQHOHUHQFRPPHUFLOHU

pak terug in een hogere entreeprijs: zeven euro in plaats van zes.
Studenten krijgen een eurootje
korting. Het aantal bezoekers, nu
een kleine zevenduizend per jaar,
moet op termijn uitgroeien naar
achtduizend. ‘We denken bijvoor-

beeld aan activiteiten voor bedrijven of combi’s met congressen’,
legt De Vriend uit. ‘Commerciëler
dus, maar wel binnen de randvoorwaarden van onze doelstellinRK
gen.’

GEZEGD
‘Thankfully I was born in a one-party country, so now
my life is free from such troubles with choice.’
Chinese student Pan Deli verbaast zich erover dat 20 partijen om 150
zetels strijden (Resource.wur.nl/en, 5 september)

KITO
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GENETISCHE VARIATIE DOOR
BEWEEGLIJKE SCHAKELAAR
ð %DFWHULHJHQHQVWHUNEH±QYORHG
GRRUURQGKRSSHQGHDDQXLW
NQRS
ð 2QWGHNNLQJPDVWHUVWXGHQWH
ZRUGWWRSSXEOLFDWLH

De evolutie van bacteriën blijkt
nog complexer en sneller te verlopen dan gedacht. Tot deze conclusie kwam masterstudente Mariana
Matus-Garcia tijdens haar afstudeeronderzoek. Het onderzoek,
dat in augustus werd gepubliceerd
in Nucleic acids research, richtte
zich op de zogenaamde promotor
van bacteriële genen. Dit stukje code bepaalt wanneer een gen ‘aan’
of ‘uit’ staat. Genen die je nodig
hebt voor overleven moeten altijd
aan staan. Anderen alleen als de
bacterie bijvoorbeeld in een zuur
milieu zwemt of in het donker.

De onderzoekers laten nu zien dat
deze ‘schakelaars’ gemakkelijk
kunnen overspringen naar een ander gen. Dat heeft grote gevolgen,
want de schakelaar kan de functie
van een gen ingrijpend veranderen. Ongebruikte genen kunnen
plotseling actief worden bijvoorbeeld, wat gevolgen heeft voor het
hele organisme. Daardoor kunnen
gunstige nieuwe bacterievarianten
ontstaan. Door aan te tonen dat genen zo gemakkelijk hun promotoren uitwisselen, maakt het onderzoek duidelijk dat er bij de evolutie
van bacteriën veel meer variatie bestaat dan eerder gedacht.
TOEVAL
Dat promotoren verspringen was
anekdotisch al bekend, vertelt universitair docent en onderzoeksbegeleider Mark van Passel. ‘Een collega stuurde bijvoorbeeld via de

post eens bacteriën op die negatief
waren voor een bepaalde eigenschap. Maar toen de ontvangers de
bacteriën cultiveerden, stond het
weer aan.’ Van Passels resultaten
tonen nu aan dat het proces bovendien wijdverbreid is. Zelfs op korte
evolutionaire tijdschalen en bij allerlei bacteriesoorten.
Hoe de promotoren exact verspringen is grotendeels onduidelijk. Van Passel heeft wel enkele
mogelijke verklaringen. Zo beschikken promotoren over een
kenmerkende code die suggereert
dat ze meeliften op de activiteit
van ander mobiel DNA. Daarnaast
zou toeval een rol kunnen spelen.
Van Passel: ‘Gezien het grote aantal dat we gevonden hebben, is het
mogelijk dat ze volgens verschillende mechanismes werken.’ RR

MASTERONDERZOEK
GEPUBLICEERD
Het is erg
ongebruikelijk dat
het afstudeerwerk
van bètastudenten
wordt gepubliceerd,
zeker in een vooraanstaand
wetenschappelijk tijdschrift als
Nucleic acids research. De Mexicaanse Mariana Matus-Garcia
lukte het met haar onderzoek op
de afdeling Systeem- en synthetische biologie. ‘Zij was een hele
goede student die echt nog een
eigen draai gaf aan het project,’
vertelt universitair docent en
haar begeleider Mark van Passel. ‘Ze is inmiddels overal aangenomen, Cambridge, Heidelberg, maar uiteindelijk heeft ze
gekozen voor topuniversiteit
MIT.’

SIMULATIEMODEL LEGT LOGISTIEKE ZWAKHEDEN BLOOT
ð 9RHGLQJVLQGXVWULHNZHWVEDDU
GRRUFRPSOH[HORJLVWLHN
ð 6LPXODWLHPRGHOKHOSWULVLFRéV
EHKHHUVEDDUWHPDNHQ

De logistiek van voedingsbedrijven
is de afgelopen jaren kwetsbaarder
geworden. Door globalisering komt
het voedsel immers van steeds verder weg, waarbij de consument
steeds hogere en gevarieerdere eisen stelt. Bovendien houden bedrijven minder voorraden aan uit
kostenoverwegingen. Promovenda
Jelena Vlajic ging na welke knelpunten de voedingsbedrijven incidenteel parten spelen en beschreef
de kwetsbare plekken in de keten.
‘Voedingsbedrijven zouden zich
moeten voorbereiden op logistieke
verstoringen’, zegt Vlajic. Want die
verstoringen kosten de bedrijven
geld. Kijk alleen maar hoeveel
voedsel er wordt weggegooid in de

2QQRGLJHORJLVWLHNHYHUVWRULQJHQNRVWHQEHGULMYHQYHHOJHOG

voedselketen, bijvoorbeeld omdat
geleverde partijen worden afgekeurd door de koper.’
De promovenda bekeek mogelijke verbeteringen om de kwetsbaarheid te verminderen. Met die
gegevens ontwikkelde ze een prototype van een Event Management
Systeem: een simulatiemodel

waarmee de voedselmanagers de
gevolgen van een kink in de kabel
nabootsen. Met het model kunnen
ook maatregelen worden beproefd
die het probleem voorkomen of de
gevolgen ervan beperken.
KINK IN DE KABEL
Vlajic’s begeleider Jack van der

Vorst benadrukt dat er in de voedingslogistiek geen standaard oplossingen zijn - veel hangt af van de
beleidskeuzes van het voedingsbedrijf. Een partij voedsel die niet helemaal aan de eisen voldoet, kun je
terugsturen en de rekening bij de
leverancier leggen. Dat kost je bedrijf niets, maar de ketenkosten
zijn hoog en je hebt minder product. Je kunt ook afspraken maken
met leveranciers over de kwaliteit
van het product dat ze aﬂeveren.
Dan bewaak je de kwaliteit voor de
poort. Dat doe je alleen als het product heel belangrijk voor je is, zegt
Van der Vorst. De keuzes bij het risicomanagement verschillen per
bedrijf en productcategorie, want
je hebt prijsvechters en bedrijven
die voor duurzaamheid gaan. De
methode van Vlajic, die op 12 september promoveerde, maakt de gevolgen van die keuzes helder, als er
een kink in de kabel komt. AS
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Science Café Wageningen

ER GEBEURT VAN ALLES IN SLAPEND BREIN
ð 6FLHQFH&DIHXLW]RPHUVODDS
ð 6ODDSRQGHU]RHNHU,QVRPQLDLVHHQ
HSLGHPLH

Het Science Café Wageningen buigt zich
vrijdag over slaap en het brein. Somnoloog Sebastiaan Overeem (Radboud Universiteit/Slaapcentrum Kempenhaeghe)
en slaapdeskundige Ysbrand van der Werf
(VU, Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen) vertellen over de laatste
stand van zaken. Van der Werf beantwoordt alvast een paar vragen.
Als je zegt dat je slaaponderzoeker bent,
zit je zeker nooit om gespreksstof
verlegen?
‘Dat klopt, en dat is het leuke aan mijn
vak. Iedereen heeft wel iets met slaap. Iedereen slaapt wel eens slecht. Slapen appelleert heel erg aan de dagelijkse ervaringen van mensen.’
Wat is de meest gestelde vraag?
‘Op de eerste plaats: waarom slapen
we? Vervolgens: is het echt zo dat je acht
uur slaap nodig hebt?’
En?
‘Het antwoord op de waarom-vraag is
de holy grail van het slaaponderzoek. Dat
is nog steeds de vraag. Slapen is natuurlijk
heel uitzonderlijk gedrag. Waarom moet
je zoveel van je dag doorbrengen in een
soort coma? We weten een aantal antwoorden, maar die verklaren ieder voor
zich niet het hele verhaal. De herstel- en
groeifunctie is belangrijk. Het onderhoud
van de hersenen zelf. Maar dat is niet alles.’

VISIE<<

Ik slaap geen acht uur per dag, is dat erg?
‘Gemiddeld slapen mensen 7 tot 8 uur,
maar dat is een gemiddelde. Flinke afwijkingen naar boven en beneden zijn normaal. Die verschillen hebben te maken met
de diepte van de slaap. Mensen die sneller
in diepe slaap raken, slapen minder lang.
Het heeft dus met de efﬁciëntie van de
slaap te maken.’

è:H]LMQGRORSFLMIHUVé

Wat is de grootste misvatting over slapen?
‘Dat er in je slaap niks gebeurt in je hersenen. Dat het een soort stille periode zou
zijn. Maar de hersenen zijn ’s nachts net zo
actief als overdag. Het totale energiegebruik is hetzelfde. Er is in je slaap een hele
rijke hersenactiviteit. Ik zal tijdens het Science Café onder andere voorbeelden van
hersenscans laten zien.’

‘Dat heeft zeker invloed’, zegt communicatiewetenschapper Noelle Aarts, ‘en het illustreert nog eens
het belang van cijfers in het politieke debat. Mensen
hechten veel waarde aan getallen, we hebben onmiddellijk een beeld bij de cijfers en ervaren dat beeld als
waarheid. Politici weten dat en gebruiken vaak cijfers.
Maar die zogenaamde feiten zijn vaak multi-interpretabel, je kunt er mee spelen en ze zijn tijdelijk. Daarom zie je de fact checker vaak ‘half waar’ aangeven.’

Hoe erg is slapeloosheid?
‘Slapeloosheid is een epidemie. Tien
procent van de bevolking heeft te maken
met echte insomnia. En dan heb ik het niet
over slecht slapen: daar heeft 30 procent
van de bevolking last van. De klacht ‘slecht
slapen’, gekoppeld aan vermoeidheid is de
meest voorkomende klacht in de wereld.
Slecht en problematisch slapen is een groot
persoonlijk, maatschappelijk en economisch probleem.’

Waarom hechten we zo aan cijfers?
‘Je moet het boek ‘Ons feilbare denken’ van Daniel
Kahneman lezen, die dat prachtig uitlegt. We nemen
besluiten op basis van twee systemen: intuïtie en bewust nadenken. Cijfers en beelden sluiten goed aan
bij dat eerste systeem van intuïtie, terwijl ons tweede
systeem – nadenken - een beetje lui is. Met cijfers kun
je snel een beeld neerzetten, waarvan mensen zeggen: zo zit het. Ook al omdat ons gevoel voor statistiek – wat zeggen die cijfers eigenlijk? – erbarmelijk
is. Cijfers werken dus als bewijs in de politieke debatten en de fact checker is daar weer een reactie op.’

Zijn dromen bedrog?
‘Ja, dat denk ik wel. Dromen zijn een hersenspinsel dat gemaakt wordt door de slaper. Dromen is een creatief proces, het is
geen weergave van de werkelijkheid. Dromen moet je daardoor met een korreltje
zout nemen.’ RK
Donderdag 27 september, cafe Loburg. Science Cafe
Wageningen is mede een initiatief van Resource.g

7LMGHQVGHYHUNLH]LQJVGHEDWWHQGRHWGH1HGHUODQGVH
SHUVWHJHQZRRUGLJDDQèIDFWFKHFNLQJéRPSROLWLFLRS
OHXJHQWMHVWHNXQQHQEHWUDSSHQ+HHIWGDWLQYORHGRS
KHWSROLWLHNHSURFHV"

Beïnvloedt de productie en controle van feiten het
politieke proces?
‘Je heb nu ook de peilingen, dat is een soort fact producing hoe de verschillende partijen er voor staan. En
die hebben veel invloed. Partij doet het goed in de
peiling, put daar zelfvertrouwen uit en doet het dus
nog beter. Niet voor niets pleiten sommige mensen
voor een verbod op peilingen vlak voor de verkiezingen – omdat ze de stemming beïnvloeden. Maar ondertussen produceren verschillende bureaus lekker
veel cijfers en infographics, want daar zijn we dol op.
Mensen trekken namelijk conclusies uit cijfers, die
ze dan weer bespreken met vrienden en bekenden
die het al met hen eens zijn. Zo construeren wij onze
werkelijkheid – in sociale gesprekken, om de waarheid te delen.’ AS

STELLING
6ODDSèZDDU
RPPRHWMH
]RYHHOYDQMH
GDJGRRUEUHQ
JHQLQHHQ
VRRUWFRPD"é

‘By forming unstable government
coalitions, political parties cause
“electile dysfunction”’
Simon Lindhoud, promoveert op 12 september in
Wageningen
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ONDERZOEK MET EEN LUCHTJE

vrijwel meteen te walmen en bereiken na tien dagen een hoogtepunt.
De droog/koude muizen moeten
dan nog ongeveer beginnen. Na
dertig dagen ‘geuren’ beide ongeveer even hard, maar wel anders.
Die verschillen zijn volgens
Mumm een gevolg van verschillen

in micro-organismen die werkzaam zijn. ‘Het lijkt erop dat bij
droog/koude omstandigheden
meer schimmels actief zijn dan
bacteriën.’
Mumm en collega’s identiﬁceerden in totaal 51 verschillende
vluchtige organische verbindingen. Met diverse statistische technieken zocht Mumm in dat palet
naar merkers: geurstoffen die speciﬁek zijn voor bepaalde fasen in
de ontbinding. Dimethyl-tetrasulﬁde bijvoorbeeld, een polysulﬁde,
zou die functie kunnen hebben. De
stof komt onder vochtig/warme
omstandigheden na tien dagen
ruim voor, maar ontbreekt vrijwel
volledig onder droog/koude omstandigheden. Dat duidt op vertraagde eiwitafbraak als het droog
en koud is.
Polysulﬁdes zijn afbraakproducten van eiwitten met zwavelhoudende aminozuren. Bekend is
dat ze bromvliegen en doodgravers
aantrekken, zeg maar de opruimploegen of lijkenpikkers in het dodenvak. ‘Maar we moeten voorzichtig zijn met het doen van uitspraken over de aanwezigheid van een
stof en een mogelijke datum van
overlijden’, vindt Mumm. ‘De link
tussen bepaalde geurstoffen en bepaalde insecten is nog nauwelijks
gelegd. Maar wat wij gevonden
hebben, bevestigt wel de algemene
idee.’ RK

Wat speelt er zich in die darmen
af?
Zo kwam ze in Wageningen terecht, waar de leerstoelgroep Diervoeding een in vitro systeem - een
soort namaak-darm – heeft ontwikkeld. Het hooi of kuilgras gaat
in een ﬂesje met een oplossing en
daar voegde Sappok wat varkenspoep aan toe, want die bevatten
de darmbacteriën die de vezels afbreken. Tijdens dit proces ontstaat
gas. Door de snelheid van de gasvorming te meten, kon ze schatten

hoe goed het varken het kuilgras
verteerde.
Sappok heeft de in vitro test zodanig verbeterd dat deze de gang
van het voer door het varken goed
nabootst. Duidelijk is dat varkens
moeite hebben met de vertering
van kuilgras. Maar als je de varkens langdurig laat wennen aan
ruwvoer, zoals in de biologische
sector, dan blijken ze veel beter in
staat om vezels af te breken. Voor
harde conclusies is het echter nog
AS
te vroeg, meent Sappok.

ð 6DPHQVWHOOLQJOLMNHQOXFKW
KDQJWDIYDQZHHU
ð :DUPHQYRFKWLJNOLPDDWUXLPW
PXL]HQVQHOOHURS

Een lijk in ontbinding wasemt een
divers palet van geuren en dampen
uit. Elke fase van ontbinding trekt
daarbij een eigen dierentuin van
insecten aan. De forensische wetenschap doet daar zijn voordeel
mee: insecten als verklikkers van
het tijdstip van overlijden. Maar
waar bestaat lijkenlucht chemisch
gezien nou precies uit? En wat is
de invloed van temperatuur en
vochtigheid op die samenstelling?
Samen met collega’s van de Humboldt Universiteit in Berlijn en de
Universiteit Regensburg lichtte
Roland Mumm van PRI een tipje
van de sluier op.
De onderzoekers lieten muizen
op petrischaaltjes onder gecontroleerde omstandigheden wegrotten:
droog en koud of vochtig en warm.
De lijkenlucht werd na een, tien en
dertig dagen opgevangen en chemisch geanalyseerd. Het resultaat
werpt nieuw licht op de forensische wetenschap. Het maakt namelijk nogal uit onder wat voor
omstandigheden lijken wegrotten. Warmte en vochtigheid leiden
niet alleen tot een veel snellere
ontbinding, de samenstelling

,QHHQYRFKWLJHZDUPHRPJHYLQJ OLQNV RQWELQGWHHQPXL]HQOLFKDDPDDQ
]LHQOLMNVQHOOHUGDQZDQQHHUKHWGURRJHQNRHOLV

van de geurstoffen is ook veel diverser.
DOODGRAVERS
Die verschillen tussen droog/koud
en vochtig/warm zijn al vanaf de
eerste dag zichtbaar. De vochtig/
warme muizenlijkjes beginnen

VARKENS AAN HET GRAS
ð .XQVWPDWLJGDUPV\VWHHPWHVW
WROHUDQWLHYRRUYH]HOV

Varkens krijgen een dieet met veel
granen, daarmee concurreert dit
voer met de voedselvoorziening
voor de mens. Nu er schaarste ontstaat en de voerprijzen stijgen, is er
behoefte aan alternatieven, zoals
kuilgras en knolgewassen. Die bevatten weinig zetmeel en veel vezels, wat goed is voor de darm en

de weerstand. Maar de varkens
groeien er wel minder snel door.
En dat willen de varkenshouders
niet.
Toch lijken de kans voor vezelrijk voer niet helemaal verkeken.
Als je het volwassen varkens een
tijdje voorzet, dan blijken ze een
deel van de vezels om te zetten in
energie. De bacteriën in de dikke
darm van de varkens zorgen voor
deze fermentatie. Maria Sappok,
promovendus bij Diervoeding,
wil weten hoe dat precies zit.
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ǋǋ5(6285&(:851/
:HONRPELM5HDFWLHSDJLQDGH'LMNKXL]HQHGLWLH
$OHHQZHHNGLVFXVVLHHUWGHJRHJHPHHQWHRYHUGH
XLWVSUDNHQYDQRQ]HEHVWXXUVYRRU]LWWHU9HUWHOW
'LMNKXL]HQELMYRRUEHHOGHHQHHQ]LMGLJYHUKDDO"
(QLQKRHYHUUHPDJKLMVWHOOLQJQHPHQ".RP
RQOLQHELMGUDJHQDDQGH]HNQHWWHUHQGHGHEDWWHQ
2RNHHQPHQLQJ"Mail je reactie naar resource@wur.nl.

HET HUIS VAN DE DIJK
Collegevoorzitter Dijkhuizen brak vorige week in
Trouw een lans voor de intensieve landbouw. Dat zou
de enige manier zijn een groeiende wereldbevolking te
voeden. Een onmodieus denkbeeld dat uiteraard felle
reacties uitlokte.
Bij de koﬃeautomaat is Dijkhuizen al even het gesprek
van de dag en naar de smaak van ZDNNHUZRUGHQ
volgt Resource te langzaam: ‘Half Nederland valt over
Aalt Dijkhuizen heen na zijn mededeling dat de landbouw nog intensiever moet en bij jullie kan ik alleen
lezen dat deze topmanager een minibiljartbal heeft
gestoten?’ 6WLOWH is het met hem eens, maar andere
reageerders mopperen over zoveel ongeduld. ‘Dierenwelzijndogmatici lijken vaak een onevenredig gevoel
van urgentie te hebben,’ zegt 7RP5LMQWMHV. Er volgt
een netelig scherpschieten dat verstomt met de vele
berichtgeving over hét interview. Enkele reageerders
tergen vervolgens de ongeduldige voorvechters van
biologische landbouw. ‘Ik heb er vandaag een lekkere
barbecue op zitten,’ zegt %/3VWXGHQW. ‘Worst omwikkelt met spek, speklappen, tartaar, en wat poten van
een plofkip. Mag dit niet?’ En dan is Stilte echt stil.

INTENSIEF GEHOUDEN DEBAT

ILLUSTRATIE: ESTHER BROUWER

Gelukkig is er ook inhoudelijke discussie. Wageningse
wetenschappers schrijven onder andere dat Dijkhuizen
een te eenzijdige deﬁnitie gebruikt van duurzaamheid
en dat hij meer politiek bedrijft dan wetenschap. Op de
site gaat het heen en weer verder.
‘Ik vond ook dat Aalt wat kort door de bocht ging,’
zegt -DQQHNHGH-RQJ. ‘Waarom wordt er voorbij
gegaan aan de ontwikkeling van integrale
duurzame veehouderij systemen? En hoe zit
het met de transitie naar plantaardige eiwitten om een alternatief te bieden voor de per
deﬁnitie ineﬃciënte conversie van plantaardige naar dierlijke eiwitten?’ 0DWWKLDV vindt
dat Dijkhuizen überhaupt niet zo kort door de
bocht mag gaan. Als collegevoorzitter vertegenwoordigt hij immers alle Wageningers: ’In
plaats van een genuanceerde discussie (die ik
van een universiteitspresident eigenlijk zou verwachten) krijgen wij hier een stukje
gemakkelijk lobbywerk, midden in

een verkiezingscampagne.’ Lang niet iedereen is het
daarmee eens. ‘Eeuwig zonde dat iedereen in een
stuip schiet als meneer Dijkhuizen een mening geeft,’
zegt :RUWHOPDQV. ‘Wat hij doet is opinie maken. Hoe
kan je nou beter opinie maken dan met een ‘onverwacht’ standpunt.’ Het is interessant om de onderbelichte voordelen van intensieve landbouw eens in de
spotlight te zetten. Ook 7RP5LMQWMHV ziet voordelen
aan kleur bekennen. ‘Als hij gewoon netjes de gewone
sociaal wenselijke praat had opgeboerd, was er niks
aan het handje geweest. Hier kunnen we tenminste
wat mee: verontwaardigd zijn of heel hard “zie je
wel!” roepen.’

LOEIEN TEGEN INTENSIEVE LANDBOUW
Na boosheid, discussie en reﬂectie, volgt: Axie. Twintig (ex-)studenten protesteren tijdens de lunch tegen de
uitspraken van Dijkhuizen. Hun leuzen zijn onverstaanbaar, maar ze prijken uiteindelijk wel op de voorpagina
van de Gelderlander. Binnenkort volgt een rechtstreeks
debat met Dijkhuizen.
‘Fijn dat iedereen er een uitgesproken mening over
heeft!’ zegt 0HHGHQNHU. Hij hoopt oplossing komt voor
het voedselprobleem, maar daarvoor lijkt een lunchdemonstratie hem niet de meest geschikte methode.
‘Start de discussie, denk zelf en kom met ideeën! Dat
lijkt me een stuk beter dan een toneelstukje op te voeren in de lunchpauze.’ Niet alle criticasters zien de
goede intenties. ‘Deze mensen leven in een ivoren
toren (of barak afgaande op de foto) afgesloten van de
werkelijkheid,’ zegt -DPPHU. ‘De hele wereld gaat niet
van de een op de andere dag plantaardig eten, sterker
nog, alle zich ontwikkelende landen willen ook vlees
gaan eten.’ Uiteindelijk verdedigt actievoerder
PHHGRHQHU zich: ‘We hebben de actie juist georganiseerd ten eerste om onze verontwaardiging
te uiten over de boude publieke uitspraak vaan
Aalt Dijkhuizen.’ Hij verheugt zich op het debat
en hoopt dat velen geïnformeerd meedoen. Halleluja, vinden ook wij: Veel plezier met discussiëren.
CORRECTIE
De Open Dag van de leerstoelgroep Plantenveredeling is niet op 31 oktober, zoals stond
vermeld in de vorige Resource. Die Open
Dag was al op 31 augustus.

FRORIRQ
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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Winst
voor
Afrika
Ontwikkelingshulp laat zich slecht combineren met het winstdenken van bedrijven,
zo was lange tijd de overtuiging van hulpverleners en politiek. Maar dat is inmiddels
achterhaald. Het praktische, marktgerichte denken van (Nederlandse) ondernemers
wordt nu juist gezien als de sleutel tot armoedebestrijding in ontwikkelingslanden.
‘Het speelveld is aangepast, er waait een frisse wind.’
tekst: Albert Sikkema / foto: Lineair en CDI

H

et particuliere bedrijfsleven dat als krachtige
motor fungeert bij armoedebestrijding en
duurzame ontwikkeling. Met die beleidslijn
drukte staatssecretaris Ben Knapen de afgelopen kabinetsperiode zijn stempel op de
Nederlandse ontwikkelingssamenwerking.
In tegenstelling tot voorheen, toen de hulp aan derde
wereldlanden vooral bepaald werd door de ideaaltypische
modellen voor internationale samenwerking, staat nu de
markteconomie centraal. Ontwikkelingsprojecten moeten een bijdrage gaan leveren aan de economische ontwikkeling van het land, en wie kunnen daarin beter van
dienst zijn dan ondernemers? Dat zijn immers de prak-

tisch ingestelde doeners met een neus voor nieuwe markten en economische kansen, zo luidt de redenering. Daarbij wordt de ontwikkeling van de landbouw gezien als
kritische factor voor voedselzekerheid en stimulering van
de rest van de economie. Vanuit die gedachte worden ook
Nederlandse voedingsbedrijven tegenwoordig nadrukkelijk betrokken bij marktgerichte ontwikkelingsprojecten.
Het Centre for Development Innovation (CDI) van
Wageningen UR, dat kennis- en innovatieprojecten ontwikkelt in ontwikkelingslanden, merkt de omslag heel
duidelijk. Sinds een jaar werkt het centrum regelmatig
samen met Nederlandse bedrijven in projecten waarin de
marktontwikkeling centraal staat. ‘Het speelveld is aange-

Ondernemers
zijn praktisch
ingestelde
doeners met
een neus voor
nieuwe
markten
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past, er waait een frisse wind’, zegt adjunct-directeur
Wouter Hijweege van het CDI. ‘We moeten nu buiten de
bekende kaders denken.’ Hijweege en de zijnen werken
nu plotseling met termen als ‘inclusive business’: markten
ontwikkelen met ondernemingen die ook het milieu ontzien en de armoede bestrijden.
AARDAPPELS IN KENIA
Daarbij is Afrika sterk in trek, merken ze bij CDI. Tien jaar
geleden was Afrika nog het verloren continent, maar
inmiddels is er een gezonde economische groei en geldt
het als een interessant locatie om grondstoffen te verkrijgen en producten af te zetten. Pootgoed bijvoorbeeld. In
Kenia is een enorm tekort aan kwalitatief goede pootaardappels. Reden is dat de Keniaanse overheid buitenlandse
aanbieders bewust buiten de deur houdt om de eigen
pootgoedmarkt te beschermen. Het gevolg is echter dat
lokale boeren veel minder aardappels produceren dan ze
eigenlijk zouden kunnen, ontdekte het CDI dat lokaal een
onderzoek uitvoerde naar de marktomstandigheden.
Met het rapport van de Wageningse onderzoekers in de
hand ging staatsecretaris Bleker praten met zijn Keniaanse collega en wist hem te overtuigen van de voordelen
van een vrijere handelsrelatie. Inmiddels worden er 28
nieuwe Nederlandse aardappelrassen getest door de Keniaanse inspectiedienst. Als die haar goedkeuring geeft
kunnen de Nederlandse pootgoedbedrijven aan de slag.
Waarbij een ﬂinke stijging van de aardappelproductie in
Kenia wordt verwacht.
Op het eerste gezicht lijkt dit een Nederlands exportbevorderingsproject, maar dat ligt genuanceerder. De Nederlandse export van pootaardappels zal beperkt zijn, omdat

WERELDMARKT
Westerse multinationals
krijgen steeds meer interesse in kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden. Dat geldt met name
voor bedrijven in de kofﬁe-, thee- en cacaosector.
De belangrijkste reden is
dat ze hun grondstoﬀen
veilig willen stellen. De
productie van de telers in
ontwikkelingslanden,
overwegend kleine boeren, houdt geen gelijke

tred met de vraag op de
wereldmarkt. Westerse
bedrijven deden meestal
zaken met moderne, grootschalige en op de export
gerichte leveranciers in
ontwikkelingslanden, ook
al omdat ze daarmee makkelijker productieafspraken voor certiﬁcering konden afsluiten. Ze moeten
die ‘comfort zone’ nu verlaten en zich verdiepen in
kleine boeren met weinig

investeringsmogelijkheden. Daarom investeert
Nestlé de komende jaren
110 miljoen Zwitserse
francs om de leefomstandigheden van deze boeren
en hun gemeenschap te
verbeteren. Andere bedrijven werken samen met
ngo’s en kennisinstellingen op die verbinding te
leggen.

ze te duur zijn voor directe levering aan Keniaanse boeren.
Pas na twee tot drie vermeerderingsstappen in Kenia,
waarvoor lokale commerciële boeren nodig zijn, worden
ze betaalbaar. Het is wel degelijk een voedselzekerheidsproject, zegt Hans Nijhoff van het CDI. ‘We gaan een commercieel denkend platform opzetten voor de aardappelketen, waarin veredelaars, vermeerderaars, verwerkers en
boeren het voortouw nemen. Doel is meer goed pootgoed
in Kenia, zodat meer boeren betere inkomsten krijgen en
meer mensen aardappels eten tegen een lagere prijs’.
BESTAANDE PROJECTEN
Ook in al langer lopende projecten is de marktwerking
geïntroduceerd, vertelt Marja Thijssen van het CDI. Thijssen begeleidde de afgelopen drie jaar een project in Ethiopië dat de zaaizaadsector in dat land wil versterken. Dat
begon met boerengroepen die zaaizaad van mais, tarwe,
teff en andere gewassen vermeerderden. Meestal deden
ze dat onder contract van de overheid, waarbij de relatie
met de afnemers – kleinschalige boeren – zwak was. Thijssen en haar collega’s zorgden ervoor dat de ‘zaadboeren’
bedrijven gingen opzetten, zich beter gingen organiseren,
en meer aandacht kregen voor de kwaliteit. Bovendien
gingen ze het zaaizaad actief op de lokale markt promoten.
Onder invloed van de nieuwe wind uit Den Haag
werden Nederlandse zaaizaadbedrijven bij het project
betrokken. Pootgoedbedrijf HZPC levert Nederlandse
pootaardappels die lokaal worden vermeerderd, en groentezaadbedrijf Bejo levert zaad aan kleine boeren. Andere
veredelingsbedrijven denken na over joint ventures met
Ethiopische kweekbedrijven. ‘Daarbij worden de Nederlandse bedrijven een van de aanbieders op de zaaizaadmarkt’, zegt Thijssen. Samen met middelgrote Ethiopische kwekers moet dat een sterk cluster van
zaaizaadbedrijven opleveren.
NIET NIEUW
Een grootschalige koersverandering? Ja en nee. De invloed
van Knapen’s beleid is onmiskenbaar, maar tegelijkertijd
komt deze nieuwe vorm van ontwikkelingssamenwerking
niet uit de lucht vallen, zegt CDI-directeur Jim Woodhill.
Er was de afgelopen jaren al toenemende aandacht voor
ketenontwikkeling en markten in ontwikkelingslanden,
ook bij ngo’s. ‘Vroeger richtten we ons vooral op het verhogen van landbouwproductiviteit. Nu weten we: zonder
markt doen kleinschalige boeren dat niet. Het ontwikkelen van een goede afzetmarkt is een enorme stimulans
voor boeren om de productie te verbeteren.’ De Wereldbank rekende in 2008 uit dat 450 miljoen kleinschalige
boeren in ontwikkelingslanden de helft van de wereldvoedselproductie voor hun rekening nemen. Veel van die
boeren leven in Afrika, waar de bevolking tussen nu en
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Kenianen aan de slag met Nederlandse pootaardappelen.

2050 verdubbelt. Ze vormen de sleutel voor de armoedebestrijding en voedselvoorziening van morgen.
Een van de eerste westerse bedrijven die met kleine
Afrikaanse boeren in zee ging was Unilever. Voor haar
merk Lipton Tea zocht het bedrijf verbinding met 300.000
kleine theeboeren in Kenia. Unilever kocht hun thee al,
maar wilde die aan de duurzaamheidscriteria van Rainforest Alliance laten voldoen. In 2008 werd het LEI, die ervaring had met Farmer Field Schools om voorlichting te
geven aan kleine boeren, erbij gehaald. Samen met een
Keniaanse partner zette die een trainingsprogramma op
voor de theeboeren. Inmiddels hebben 270.000 theeboeren een duurzaamheidscertiﬁcaat, een hogere productiviteit en meer inkomen, meldt Unilever.

economische ontwikkeling, de armoede bestrijden, maar
de directe link is er niet.’
Bovendien kan een project wel succesvol zijn, maar
dan is het nog maar de vraag of het ook de economie als
geheel stimuleert. Dat zegt Sietze Vellema, onderzoeker
bij de leerstoelgroep Knowledge, Innovation and Technology in Wageningen en het LEI. Hij bekijkt bijvoorbeeld
hoe de investeringen van Nederlandse bloementelers bij-

SUCCES
Dat de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij ontwikkelingshulp een positieve invloed heeft durft nog niemand
te zeggen. Het is te vroeg om een oordeel te geven over
deze nieuwe koers, vindt het CDI. De projecten zijn net
bezig. ‘Er zijn goede argumenten voor deze koers, zoals:
markten veroorzaken verandering en ontwikkeling’, zegt
directeur Jim Woodhill. ‘Maar pas aan het eind kunnen we
nagaan wie er werkelijk voordeel heeft van deze publiekprivate samenwerking in de ontwikkelingssamenwerking. Wanneer wij als westerse consumenten meer betalen voor een Fair Trade product, waarbij 75 procent van
die meerprijs naar de supermarkt gaat en slechts 2 procent naar de Afrikaanse boer die het produceert, dan is er
iets mis. De marktgerichte projecten moeten indirect, via

dragen aan het innovatievermogen in Ethiopië. ‘Sommige
telers snappen dat je niet zomaar de foefjes uit het Westland kunt overplaatsen naar Ethiopië, maar dat je kundige Ethiopische technici nodig hebt om er een succes
van te maken. En dan lopen ze er tegenaan dat het Ethiopische onderwijs op een laag pitje staat. Samen met Wageningen wordt er daarom gewerkt aan nieuwe, moderne
onderwijsmethoden. Dat maakt meteen helder dat die
ondernemers hier zitten vanuit een lange-termijnperspectief.’
Zonder dergelijke verbindingen tussen bedrijven en
universiteiten bestaat de kans dat de lange-termijn winst
voor de economie beperkt blijft tot werkgelegenheid voor
de Ethiopiërs die in de kassen werken. Dat is wat we niet
willen, aldus Vellema, ‘een eiland van succes’.

‘Pas aan het eind kunnen we
nagaan wie er voordeel heeft
van deze samenwerking’
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IN DE RIJ
De zomervakantie is ten einde. En dat betekent
een hoop drukte op en rondom de campus. Dringen bij de halte om een plekje te veroveren in
bus 88, een tsunami aan ﬁetsers over de brug
richting Forum en een mierenhoop aan hongerige
studenten en medewerkers bij de kassa’s in de
Forumkantine. Jawel mensen, het collegejaar is
weer begonnen. LvdN, foto’s Bart de Gouw
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Flower power
Op het eerste gezicht is het een gewone gitzwarte rubberen autoband van
Vredestein. Niks revolutionairs. Maar je kijkt er toch met iets andere ogen naar
als je weet dat het rubber gemaakt is van paardenbloemen. Made in Wageningen.
tekst: Roelof Kleis

D

e band rolde begin juli bij Apollo Vredestein in
Enschede uit het lab. De eerste in West-Europa
ontwikkelde autoband van paardenbloemenrubber. De band is het tastbare resultaat van
een omvangrijk Europees project onder leiding
van Hans Mooibroek van Biobased Products.
Natuurrubber komt van de rubberboom Hevea brasiliensis. Het is een polymeer van isopreen, een tamelijk
eenvoudige koolwaterstof. Rubber bestaat uit ketens van
meer dan 5000 van die bouwsteentjes. Maar de rubberboom is niet de enige plant die het spul maakt. Ook de
paardenbloem doet het. Om precies te zijn: de Russische
paardenbloem Taraxacum koksaghyz, familie van onze
eigen paardenbloem. In de wortels van dit plantje zit het
rubber in de vorm van latex.
De Russen maakten er tijdens de Tweede Wereldoorlog
al banden van om de stilvallende aanvoer van hevearubber op te vangen. De Amerikanen deden soortgelijke
pogingen met rubber uit de struik guayule. Na de oorlog
viel men evenwel weer snel terug op het goedkopere en
betere hevearubber.
CRISIS
De hernieuwde belangstelling voor alternatieve rubberbronnen in de wereld heeft diverse oorzaken, legt projectleider Mooibroek uit. De vraag naar rubber is door de
groeiende economieën in bijvoorbeeld China en India de
laatste decennia sterk gestegen. De prijs van natuurrubber steeg navenant mee. ‘Door de economische crisis is
die prijs nu overigens weer gedaald tot onder de drie euro
per kilo’, zegt Mooibroek, ‘maar er dreigt nog steeds een
tekort.’
Het aanbod van rubber staat daarnaast voortdurend
onder druk. De rubberboom komt van oorsprong uit ZuidAmerika. Maar schimmelinfecties hebben de plantages
daar in het verleden helemaal weggevaagd. De huidige
plantages in Zuidoost-Azië is dat lot tot nu toe bespaard
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De oogst van een
Duits proefveld:
502 gram rubber

gebleven. Maar het gevaar loert volgens Mooibroek altijd
om de hoek. ‘Fabrikanten willen leveringszekerheid. En
daar willen ze best wat extra voor betalen.’
Mooibroeks eigen interesse in de paardenbloem als
alternatieve rubberbron dateert van 1996. Samen met een
Amerikaanse collega schreef hij destijds een review-artikel over de stand van zaken. Conclusie: als we in Europa
iets met natuurrubber willen doen dan zijn Russische
paardenbloem en guayule de meest voor de hand liggende
kandidaten. Zeven jaar later kreeg Mooibroek de leiding
over een meerjarig internationaal EU-project dat over een
paar maanden aﬂoopt en deze maand wordt bekroond
met een natuurrubbercongres in Wageningen. De band
van Vredestein rolde precies op tijd de wereld in.
SLEUTELEN AAN DE GENEN
Maar daar is heel wat werk aan voorafgegaan. Een deel van
dat werk vond in Wageningen plaats. Biobased Products
ontwikkelde een manier (zie kader) om het rubber uit de
paardenbloemen te halen. PRI concentreerde zich op de
veldproeven met guayule in Spanje en op de latexeiwitten
in paardenbloem. Samen met het Wageningse bedrijf
KeyGene wordt de biosynthese van rubber in kaart
gebracht en uitgezocht welke genen een sleutelrol spelen
in de productie en kwaliteit van het rubber. ‘De syntheseroute is op zichzelf wel bekend’, licht Mooibroek toe,
‘maar kun je die stroom van isopreen naar rubber vergroten door aan de genen te sleutelen of door snel de juiste
kruisingen te selecteren? En welke genen en eiwitten spelen daarbij een rol? Daar proberen we ook met microorganismen achter te komen’
Kort en goed komt het erop neer dat er van alles gedaan
is om de paardenbloem tot grootsere prestaties aan te
sporen. De plant door veredeling zo op te voeren dat hij
zoveel mogelijk biomassa en rubber levert. Dat proces is
nog lang niet afgerond. Mooibroek: ‘We krijgen er nu nog
te weinig uit. Zo’n tien procent aan rubber moet haalbaar
zijn, de hoeveelheid die we ook uit guayule halen. Maar
daarvoor is verdere veredeling nodig. We hebben op dit
moment nog geen kant-en-klare lijn die zo de markt op
kan.’
DUURZAME MATERIALEN
En die banden van Vredestein dan? Dat zijn er om precies
te zijn twee. Gemaakt van 502 gram rubber’, vertelt hoofd
materiaalontwikkeling Nico Gevers van Apollo Vredestein. De oogst van een Duits proefveldje van een are met
de wilde Russische paardenbloem en van guayule rubber.
Dat is wel wat anders dan de duizend kilo rubber die bij

aanvang van het project werd ingeschat. ‘Wij hebben de
banden uiteindelijk in het lab gemaakt in plaats van op de
productielijn.’ Desondanks is Gevers zeer te spreken over
het project. ‘Wij hebben grote interesse in duurzame
materialen. Daar zijn we steeds naar op zoek. Een deel van
ons R&D-budget wordt daar aan besteed. Dit is een project
waar wij toekomst in zien.’
Van de twee banden die zijn gemaakt, is er eentje
bedoeld als demo-exemplaar. De andere band is de afgelopen weken getest op rolweerstand, remvermogen bij nat
weer en snelheid. De resultaten bewaart hij voor het rubbercongres in Wageningen. Daar is ook de showband te
bewonderen.
Het bewijs dat het kan, paardenbloemenrubber van
Europese bodem, is geleverd. Maar economisch haalbaar
is het op dit moment zeker nog niet, erkent Mooibroek.
‘Wij kunnen nu nog niet tegen de prijs van hevearubber
opboksen.’ Opschaling van het proces is volgens hem de
volgende stap. Maar daar is geld voor nodig. Veel geld.
‘Voor het opzetten van een grootschalige extractie-faciliteit , een fabriek, is zo 25 miljoen euro nodig. Plus duizenden hectares aan bouwgrond. De vraag is: wie geeft die
boost? Dat moeten toch bedrijven en overheden doen.’
Een pluspunt daarbij is dat de paardenbloem nog andere
nuttige grondstoffen levert.
Mooibroek staat te popelen om het EU-project een vervolg te geven. ‘Wij hebben een hele goede aanzet gemaakt,
maar we zijn er nog lang niet.’ Ook Vredestein wil graag
meedoen, laat Gevers weten. ‘Een tweede project is bijzonder welkom.’

STUKJE BIJ BEETJE EEN AUTOBAND
Als je rubber uit de Russische paardenbloem wilt
halen, moet je bij de wortel zijn. Daar zit het spul
als latex in een speciaal
daarvoor aangelegd vatenstelsel. Frans Kappen (Biobased Products) ontwikkelde een methode om het
rubber uit de wortels te
krijgen en op te werken.

Daartoe volstaan een paar
stappen. De wortels worden eerst gekookt in
water, legt hij desgevraagd uit. De wortels
gaan vervolgens in een
kogelmolen die het rubber
scheidt van de rest van de
wortel. Kappen: ‘De kogels
slaan de cellulosevezels
kapot en tegelijkertijd

wordt het rubber tegen
elkaar geslagen. Daarbij
ontstaan steeds grotere
korrels rubber. Vervolgens
ﬁlter je het rubber van de
vezels.’ Het ruwe rubber
wordt ten slotte gewassen
met ethanol om onzuiverheden (hars) weg te werken.
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Meer dan bier
drinken
Eerstejaars worden nog altijd lid van een studentenvereniging. Maar de
drempel lijkt door alle overheidsmaatregelen wel wat hoger te worden.
De Wageningse studentenclubs spelen daar op in, door hun leden méér
te bieden dan alleen bier drinken.
tekst: Linda van der Nat / illustratie: Kito

D

e harde knip, het afschaffen van de basisbeurs,
de langstudeerboete en mogelijk het bindend
studieadvies hangen aankomende studenten
als een donkere wolk boven het hoofd. Ook al
zijn de nieuwe besturen van de Wageningse
studentenverenigingen Ceres, KSV Franciscus en SSR-W
nog maar kort in functie, de bestuursleden zijn al druk
aan het nadenken hoe ze hun leden een steuntje in de rug
kunnen bieden tijdens de studie.
Ook al wordt na de inauguratie pas duidelijk hoeveel
eerstejaars daadwerkelijk lid zijn geworden, geen van de
drie verenigingen heeft te klagen over het aantal nieuwe
aanmeldingen. ‘Maar tijdens de AID merkten we wel dat
aankomende studenten door alle overheidsmaatregelen
meer twijfelen of ze studie en verenigingsleven kunnen
combineren’, vertelt Robbert Hoeboer, abactis bij KSV.
‘De studie komt duidelijk op de eerste plek.’ Cerespresident Zeger Kievit beaamt dit. ‘We groeien wel, maar niet
zo hard als de universiteit.’ Dat is volgens hem een teken
aan de wand. ‘Het wordt lastiger om een balans te vinden
tussen studeren en echt student zijn. Studenten zijn veel
serieuzer bezig met de studie en met extracurriculaire
activiteiten. Als achtste- of negendejaars hier nog rondlopen, dat is echt niet meer van deze tijd.’
SSR-W, in het verleden nog een kleine speler op verenigingsgebied, maakt al jaren een stormachtige groei door.

Maar die groei zal stokken als de vereniging zich alleen
zou richten op feestjes en gezelligheid, denkt de nieuwe
voorzitter Evelien Valk. ‘Een studentenvereniging is leuk,
maar de studie is uiteindelijk het belangrijkste. Een vereniging draait zolang de leden blijven komen. Je houdt
dus automatisch rekening met hun studieverplichtingen.’
STUDIEONTBIJT
Bij zowel KSV als SSR-W zoeken de leden elkaar nu al
regelmatig op om samen te studeren, zeggen Hoeboer en
Valk. De verenigingspanden bieden voldoende ruimtes
voor studenten om rustig te kunnen leren, wanneer ze
geen zin hebben om alleen thuis met hun neus in de boeken te zitten. Komend jaar gaan de besturen kijken waaraan nog meer behoefte is. KSV zit te denken aan mentoren
en een roulatiesysteem voor studieboeken. SSR-W verwacht dat de studiecommissie steeds belangrijker wordt.
‘Die beheert de “handel” in tweedehands boeken, tentamens en samenvattingen en organiseert “richtingeten”,
waarbij studenten van dezelfde studie maar van verschillende jaren tijdens het eten tips en boeken kunnen uitwisselen en kennis doorgeven. Maar we verwachten dat de
commissie nog actiever gaat worden. Met workshops
geven bijvoorbeeld.’
Ook bij Ceres worden de piketpaaltjes verplaatst. Kievit: ‘We zijn er natuurlijk voor de gezelligheid. Maar het is
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ook onze taak om de leden meer bij te brengen dan alleen
bier drinken.’ Vorig jaar is de vereniging begonnen met
een studieontbijt. Tijdens zelfstudieweken konden de
leden tussen acht en half tien terecht op de kroeg voor een
klein ontbijt. Dan zaten ze daarna op een schappelijke tijd
met hun neus in de boeken. Kievit: ‘Het is een veelgehoord excuus: “Ik wil wel studeren maar het lukt me niet
om voor twaalf uur op de uni te zijn.” Door dat ontbijt hadden ze een stok achter de deur. Er kwam telkens zo’n veertig man op af, er was duidelijk behoefte aan.’ Ook denkt
de vereniging na over een cursus studievaardigheid. ‘Er
zijn daarover gesprekken gaande met KLV, maar het staat
allemaal nog in de kinderschoenen. We zijn echt alle
mogelijkheden nog aan het aftasten.’
FEESTEN
Ook voor de eerstejaars wordt gezorgd. Bij KSV zijn de
activiteiten tijdens de introductietijd wat minder dicht op
elkaar gepland. Ook is de inauguratie uitgesteld, zodat de
studenten langer de tijd hebben om elkaar te leren kennen. Bij Ceres zijn de activiteiten tijdens de introductietijd verplicht, maar ze vinden plaats voor en na de colleges, er wordt geen alcohol geschonken en de avonden
hebben een strikte eindtijd.
SSR-W heeft de introductieperiode niet aangepast. ‘We
hebben wel gekeken of het nodig was, maar bij ons is de

intro goed te combineren met de studie.’ Wel is er dit jaar
voor gekozen om de Activiteitencommissie op te splitsen,
zodat er nu ook een speciale Diescommissie is. ‘In plaats
van zes zijn daar nu twaalf studenten mee bezig. Ze zijn er
dus minder tijd aan kwijt.’
Ondanks de workshops, mentoren en studieontbijtjes,
houdt de verantwoordelijkheid van een vereniging een
keer op. Kievit: ‘Tijdens de introductietijd sturen wij de

‘Een studentenvereniging is leuk, maar
de studie uiteindelijk het belangrijkste’
eerstejaars op een gegeven moment naar bed. Maar als ze
daarna nog de stad in gaan, moeten ze dat zelf weten. Daar
hebben wij helaas niets over te zeggen.’ Ook Hoeboer en
Valk herkennen de neiging om tot ’s avonds laat door te
feesten. Daarom organiseren de verenigingen bewust
geen grote feesten en borrels tijdens zelfstudieweken en
tentamenperiodes. Hoeboer: ‘Maar het is aan de studenten of ze dan wel een ﬁlmpje komen kijken op de kroeg of
dat ze thuis blijven studeren. Ze staan op eigen benen, dus
ze moeten zelf bepalen of het lidmaatschap in hun studieplan past. Leden uitschrijven die in hun eerste jaar te weinig studiepunten halen, gaat ons veel te ver.’
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ADVOCAAT
VAN DE DUIVEL?
Moet de landbouw nog intensiever om de snel uitdijende wereldbevolking te
kunnen blijven voeden? Bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen meent van wel, zo
liet hij in Trouw weten. Hoe denkt de Wageningse gemeenschap daarover?
tekst: Albert Sikkema & Gaby van Caulil / foto: Guy Ackermans

Edith Lammerts van Bueren

Hans van Trijp

Bijzonder hoogleraar Biologische
Plantenveredeling
‘Ik onderschrijf dat we straks negen
miljard monden moeten voeden en
dat het een enorme opgave is om aan
die groei te voldoen. En ja, daarvoor
moet de landbouw productiever worden. Maar dat betekent niet dat Nederland de veeteelt
moet intensiveren in megastallen en dat we voedsel moeten exporteren naar China. Dat is geen duurzame oplossing, het is beter om het daar te produceren waar het geconsumeerd wordt. Wat veel meer helpt is dat we boeren
in ontwikkelingslanden, die nu een halve ton tarwe per
hectare realiseren, ondersteunen om daar drie of vier ton
van te maken, met lokale resources en verbeterde rassen.
Er is nog veel ruimte voor verbetering van de productiviteit, bijvoorbeeld door de bodems te verbeteren met organisch materiaal. Dijkhuizen kiest voor de blauwdruk van
intensief en kijkt selectief naar de milieuwinst van dat
model. Jammer.’

Hoogleraar Marktkunde
‘In grote lijnen ben ik het met Dijkhuizen eens. Als je twee miljard mensen meer wilt voeden, moet je ofwel
de vraag per inwoner verminderen
ofwel het aanbod vergroten. Je kunt
de vraag beïnvloeden door vleesvervangers te promoten. Moet je zeker doen, maar dat is lastig hoor. En bij het vergroten van het aanbod stuit je op de
beperkte hoeveelheid land en op milieu- en welzijnseisen.
Je wilt dus veel voedsel per hectare met weinig milieu-impact. Ik merk dat mensen bij de intensieve landbouw gelijk in contrast schieten, zo van: intensief is slecht en lelijk, of juist goed. Zolang je die tegenstelling tussen intensief en duurzaam gebruikt, zit je op een doodlopende weg.
We moeten juist een nieuwe balans vinden voor een duurzame hoogproductieve landbouw. We kunnen niet de hele
wereld voeden, maar wel een deel en je wilt je landbouwexport niet opgeven. En je kunt je kennis exporteren.’

Thomas Slinkert

Onderzoeker Alterra
‘Aalt Dijkhuizen heeft een eendimensionale benadering van een
complex probleem. Ik onderschrijf
zijn pleidooi dat de intensieve landbouw op andere plekken beter kan,
zoals in grote delen van Afrika, Azië
en Zuid-Amerika. Daar hebben boeren nog veel last van
ziektes, plagen en onkruiden. Maar in Nederland zitten
we aan de top van wat mogelijk is, we springen er wereldwijd echt uit. De landbouw hier is uiterst efﬁciënt, maar
dat gaat ten koste van de biodiversiteit. Je moet in Noordwest-Europa zoeken naar slimme oplossingen. Als je het

Tweedejaars student Agrotechnologie
‘Dijkhuizen heeft gelijk als hij zegt
dat de intensieve landbouw minder
land en grondstoffen verbruikt.
Maar duurzaamheid is meer, het behelst bijvoorbeeld ook dierenwelzijn
en biodiversiteit. Ik denk dat je inderdaad op wereldniveau de landbouw moet intensiveren
om de wereldbevolking te kunnen voeden. Maar als je het
Nederlandse systeem als voorbeeld neemt, zou het goed
zijn om ook regelgeving voor dierenwelzijn en biodiversiteit mee te nemen.’

David Kleijn
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gehalte organische stof in de bodem met slechts een paar
procent verhoogt, hoef je per hectare 50 kilo minder stikstof aan kunstmest op te brengen. Dit soort slimme oplossingen zijn de toekomst voor de Nederlandse landbouw.’

Evelien de Olde
VHL-student en voorzitter van de
Stichting Boerengroep
‘Jammer dat Aalt Dijkhuizen voorbijgaat aan de diversiteit aan meningen
in Wageningen. We werken gezamenlijk aan de kritische vorming
van studenten en het vinden van oplossingen voor de voedselcrisis; er is niet één waarheid of
één oplossing. Ook de opening van het academisch jaar
moet die boodschap uitdragen, van ons mag het voortaan
meer kritisch, divers en inspirerend.‘

Wijnand Sukkel
Onderzoeker duurzame voedselsystemen PPO
‘Biologische landbouw, of een moderne vorm daarvan, kan ook voorzien in de wereldvoedselbehoefte.
Die focust ook op economie, voedselproductie en terugbrengen van de
milieuvervuiling, maar let daarnaast
op de duurzaamheid op lange termijn, eerlijke handel en gezondheid. Veel biologische
principes, zoals bodembeheer, kunnen worden toegepast
binnen de gangbare landbouw. En de biologische sector
kan leren van de modernste technieken die gebruikt wor-

den in de intensieve landbouw. Ik ben dus voor de dialoog.’

Aalt Dijkhuizen

Studenten demonstreren in
Forum tegen de uitspraken
van Aalt Dijkhuizen.

Bestuursvoorzitter Wageningen UR
‘Laat ik duidelijk zijn. We hoeven
niet voor één systeem te kiezen. De
uitdaging zit juist in een hybride aanpak waarbij elementen vanuit diverse systemen versterkend kunnen
werken. Maar wel met als doel dat we
in staat zijn om meer voedsel van goede kwaliteit tegen
een betaalbare prijs te produceren.
Ik wil feiten inbrengen die ik in de huidige discussie over
de intensieve veehouderij mis. Hoogproductieve landbouw kent vele aspecten, bijvoorbeeld de mate van duurzaamheid die je realiseert terwijl je hoogproductief bent.
Je kunt namelijk het wereldvoedselprobleem niet eenzijdig benaderen. Ik heb gemerkt dat de heersende opvatting om dreigde te slaan naar alleen extensieve landbouw.
Dat vind ik een gevaarlijke ontwikkeling. Zeker wanneer
het betekent dat we ons huidige systeem van hoogproductieve landbouw niet meer willen steunen. Dat zou niet
goed zijn voor de Nederlandse agro-food sector, niet goed
voor Wageningen UR en ook niet goed voor Nederland.
Wij hebben in ons land de afgelopen eeuw geleerd hoe we
op een kleine oppervlakte voedsel van goede kwaliteit
kunnen produceren. Die kennis vormt een exportproduct
van heb ik jou daar. Het is dus een geweldige kans om op
wereldschaal voedselproductie hierdoor te verduurzamen.’
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‘ZE STONDEN DRONKEN VAN HUN
SCHUURDAK TE PLASSEN’
Luidruchtige AID-feestjes,
galmende nieuwbouw en buren
met jonge kinderen. Een cocktail
die zorgt voor een klachtenregen
over Idealis’ nieuwe studentenhuizen.
Het rijtje studentenhuizen aan de
Ben van Londenstraat ziet eruit als
een gewone straat: negentien keurige tussenwoningen, geﬂankeerd
door gelijksoortige huizenblokken
waar gezinnen wonen. En daar ligt
het probleem. Sinds de studenten
op 18 juli hun woningen betrokken, worden de naburige gezinnen
regelmatig geconfronteerd met het
afwijkende levensritme van de
doorsnee student. Het gevolg is
dat er al tal van klachten binnenkwamen, vooral wegens geluidsoverlast.
In de Jan Jordensstraat – direct
achter de nieuwe studentenhuizen
– is de onvrede goed te merken.
‘Het leek hier gistermiddag en
-avond net een houseparty,’ zegt
bewoner Tanja Bitter. ‘Vooral de
jonge studenten, die denken nog:
lang leve de lol.’ Haar buurvrouw
Sanne stemt in: ‘Ze stonden laatst
een keer zelfs dronken vanaf hun
schuurdak te plassen.’ Daarbij
zorgt de galm rond de nieuwbouw
dat zelfs het kleinste geluid te ho-

Twee foto’s van de Facebookpagina van de Ben van Londenstraat. Op de rechter is te zien hoe dichte het studentenblok (rechtsvoor) bij de gezinswoningen staat.

ren is. Sanne: ‘Als studenten ‘s
avonds praten, lijkt het alsof ze in
je tuin zitten.’
Sanne en Tanja willen niet iedereen over één kam scheren.
Twee tot drie huizen zorgen voor
de ergste overlast. De overige studenten reageren begripvol wanneer hen wordt gevraagd iets zachter te doen. ‘Van één huis kwamen
de bewoners zelfs langs om te vertellen dat er een housewarming
komt,’ zegt Tanja. Als oplossing
zien ze nog het meeste in duidelijke gedragsregels van Idealis. Sanne: ‘En gelukkig wordt het straks
winter en is het te koud om buiten
te zitten.’
Student Joeri Groot is een van

de nieuwe bewoners. ‘Al in de eerste week kregen we klachten,’ vertelt hij. ‘We zaten in de tuin spelletjes te doen en zijn gewoon naar
binnen gegaan.’ Daarna hebben
ze, samen met twee andere SSR-Whuizen, geijverd voor goed buurcontact. Zo nodigden ze alle buren
uit voor een borrel en gaven één telefoonnummer als aanspreekpunt.’ Dat hielp.
WIJKAGENT
Bij andere studentenhuizen leidden de klachten echter tot ingrijpen van Idealis. De studentenhuisvester zit de bewoners volop achter
hun broek, zegt hoofd Wonen Jan
Harkema. ‘We nemen dit uiterst

serieus. Zo hebben we contact met
huurders, vooral diegenen waarover wordt geklaagd. Verder zijn de
beheerder én wijkagent langs geweest.’ De studenten kregen bovendien een brief met gedragsregels.
Student Marijn Albers is een
van degenen met een waarschuwing op zak: als hij en zijn huisgenoten hun gedrag niet aanpassen,
worden ze hun kamer uitgezet, liet
Idealis hen weten. Albers vindt het
niet helemaal fair. De klacht was
vaag, niet speciﬁek op hen gericht.
Toch kwam de brief van Idealis wel
aan. ‘De waarschuwing heeft nu
geen consequenties, maar we moeten op onze tellen passen.’ RR

Praten met voorouders
Zweverig wil hij zichzelf niet
noemen. Toch helpt Jordi
inheemse mensen hun wereldbeeld te verdedigen. Deze week
is hij in Zuid-Korea, om workshops te organiseren over en
voor spirituele leiders. ‘Wie zijn
wij om te zeggen dat hun wereldbeeld niet klopt.’
Op het Zuid-Koreaanse eiland
Jeju, bezoekt Jordi van Oort het
IUCN World Conservation Congress,

een conferentie over natuurbehoud en leefbaarheid. De masterstudent bos- en natuurbeheer
loopt stage bij het Sacred Natural
Sites Initiative, waar hij onderzoekt hoe de belangen van lokale
volken verdedigd kunnen worden.
‘In Rusland wil de regering een
olie- en gasleiding aanleggen. De
bevolking moet maar plaatsmaken. Of Noordwest-Ghana, daar
woont het Dagara volk, zij onderhouden via de natuur banden met

hun voorouders, dat doen ze al generaties lang. Nu moeten ze wijken
voor goudwinning.’ Het verbaast
Jordi dat dit in heel de wereld gebeurt. ‘Vaak zijn het gebieden waar
hulpbronnen in de bodem zitten,
of die strategisch prettig liggen.
Met natuurreligies heeft Jordi
een gespannen relatie. ‘In Afrika
praten verschillende groepen met
hun voorouders, ze nemen hun beslissingen op basis van wat overledenen te vertellen hebben. Ik vind

dat heel interessant, maar toen
een stamhoofd me zei dat ik het
ook van hen kon leren, vroeg ik me
af of ik dat nu wel wilde. Ik vind
het eerlijk gezegd een beetje griezelig. Het is een hele andere wereld dan wat ik op de universiteit
gewend ben. De laatste tijd denk ik
vaak, waarom zou de gedachtegang van deze mensen niet kunnen? Ze doen dat al jaren en wie
zijn wij om te zeggen dat hun wereldbeeld niet klopt.’ SvG
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Geen hotelkamers delen met zes
studenten. Niet weggestopt
worden in een bungalowpark in
Hoenderloo. De nieuwe lichting
internationale studenten woont
in een rustige, groene woonwijk
te Bennekom, in een voormalig
verzorgingstehuis voor ouderen.
En ze hebben het uitstekend naar
hun zin.
‘Alles is perfect,’ zegt de Zimbabwaanse Sylvia Bhatasara. ‘Mijn kamer is mooi, ik heb een eigen douche en toilet, geweldig. En de keuken is ook heerlijk. Het is allemaal
zo nieuw en netjes, ik had er geen
idee van dat er hiervoor al senioren
hebben gewoond.’ Tom Banks uit
Groot-Brittannië is al op ontdekkingsreis gegaan door het gebouw.
Op de bovenste verdieping ontdekte hij een kamer met een bordje bibliotheek erop. ‘Toen ik naar binnen ging, bleek er ook gewoon een
student te wonen!’
De studenten wonen in ruimtes

die eerder gebruikt werden als zusterpost, biljartzaal of kapsalon. In
de gezamenlijke ruimte wordt
geen bingo meer gespeeld, maar
pingpong. De oude recreatiezaal is
omgebouwd tot een ruime keuken,
met bijna dertig meter aanrecht en
een kookeiland met maar liefst
twintig kookpitten. Er staan een
stuk of vijf witte plastic tafels en
stoelen, veel minder dan er in de
ruimte zouden passen. Rond
etenstijd verzamelen de studenten
zich in de recreatiezaal om samen
te eten en bij te kletsen.
KIPPEN
‘Het is heel huiselijk wonen hier,’
vertelt Cecilia Zagaria uit Italië.
‘We hebben al een basilicumplantje in de keuken en wie weet laten
we op het dak van de onderburen
wel een aantal kippen los.’ Ook de
Chinese Jin Wentao geniet van de
huiselijkheid. ‘Mijn buren zijn gezellig, het is leuk om met mensen
van verschillende landen samen te

Tom Banks: ‘Op de bovenste verdieping is een
kamer met een bordje ‘Bibliotheek’ erop.
Toen ik naar binnen ging, bleek er ook
gewoon een student te wonen.’

FOTO: GUY ACKERMANS

‘Hier wil ik wel
zes jaar blijven’

Internationale studenten zijn erg content in het voormalige verzorgingstehuis Beringhem.

wonen, te koken en te eten. De omgeving van Beringhem is heel
mooi, het wonen hier voelt goed.’
De studenten hebben zelfs hun
eigen ‘ﬂatkroeg’ gevonden. ‘We
gaan vaak naar de bar in Bennekom, die met de rode vlaggen en
oranje kabouters buiten,’ aldus de
Russische Farhad Rakhmatov. ‘Je
kunt daar bier voor een euro krijgen,’ vult Tom Banks aan.
Nadelen zijn er ook. Jin Wentao
moet een eind ﬁetsen naar gebouw

Jin Wentao: ‘Het uitzicht en de omgeving van
Beringhem zijn heel mooi, het wonen hier
voelt goed.’

307 op de Dreijen waar ze vaak les
heeft. Sylvia heeft zelfs nog geen
ﬁets, wat het lastig maakt om naar
het Forum te gaan. Maar verhuizen? Nee, daar denken ze voorlopig nog niet aan. ‘Ik zou hier graag
de komende zes jaar willen blijven
wonen, voor zowel mijn bachelor
als master,’ stelt Farhad tevreden.
‘Omdat er hier dichtbij oude mensen wonen, voel ik me veilig. Als er
dieven zijn bellen de senioren de
politie wel.’ Suzanne Overbeek

Farhad Rakhmatov: ‘Omdat er hier dichtbij
oude mensen wonen, voel ik me veilig.
Als er dieven zijn bellen de senioren de politie
wel.’
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SOCIAAL
Linkse beleggers zijn socialer dan
rechtse beleggers. Dat blijkt uit
onderzoek van de Universiteit van
Maastricht. Links belegt duurzamer
en is vaker orgaandonor dan rechts.
Maar rechts geeft gemiddeld meer
aan goede doelen: 847 tegen 807
euro. Daarbij is gecorrigeerd voor
inkomen, vermogen etc. Toch zijn
PvdA’ers het vrijgevigst: zij doneren gemiddeld 1022 euro. PVV’ers
(977 euro) en VVD’ers (865 euro)
volgen. De SP is roemerloos laatste
met een zuinige 485 euro per persoon. Het onderzoek zegt niet wat
wij daar van moeten denken.

HURKEN
In Wageningen hebben we al de
speciale ‘niet hurken op het toilet’stickers. Maar ook in Eindhoven
vinden schoonmakers regelmatig
voetsporen op de rand van het toilet. Bij de TU aldaar nemen ze geen
halve maatregelen. Er komen twee
hurktoiletten voor mensen die liever niet op een toiletpot zitten.
Mannelijke studenten laten weten
dat ze ook graag een urinoir willen.

COPYCOPY

Vietnamese en Japanse biologen
hebben in de Mekongdelta een visje ontdekt waarbij de penis aan de
kop vast zit. Het beestje heet Phallostethus cuulong. Daar is over
nagedacht. Het geslachtsdeel,
waarmee ze de vrouwtjes vastgrijpen, hangt aan de keel. Seks is
daarmee een kwestie van ‘even de
kop erbij houden’.

AUW
Een 19-jarige student heeft twee
uur bekneld gezeten in een nis tussen twee panden. Toen hij het dak
op ging, voor frisse lucht of een
urinestop, viel hij in een twintig
centimeter brede spleet tussen
twee gebouwen zo’n 4,5 meter naar
beneden. Met luid geschreeuw wist
hij de aandacht te trekken. Hulpdiensten slaagden er pas na twee
uur in om hem te bevrijden. Proost
jongen, neem er nog eentje!

VeSte wil nieuwe fractie in studentenraad
Na het verscheiden van Pulse is
studentenfractie VeSte de enige
overgebleven partij in de Wageningse studentenraad. Luxe? Nee,
de studentvertegenwoordigers
ijveren juist voor een concurrerende fractie.
Studentenraadspartij VeSte wil komend jaar studenten motiveren
om een nieuwe fractie voor de studentenraad op te richten. De studentenraad bestaat na het verdwijnen van Pulse nog maar uit een enkele partij en VeSte is bang niet alle studenten te kunnen vertegenwoordigen.
‘We vertegenwoordigen een te

breed spectrum aan studenten.
VeSte is in principe een partij voor
actieve studenten, maar nu moeten we álle studenten representeren. Dat zal vaak geen probleem
zijn, want iedere student wil goed
onderwijs. Maar als het bijvoorbeeld om de FOS-regeling gaat,
moeten we onze achterban vertegenwoordigen. En dat zijn de
grote studentenverenigingen,’
zegt VeSte-raadslid Anneriek
Simons. ‘Wij willen VeSte komend
jaar een duidelijk proﬁel geven.
We hopen dat mensen die nooit
eerder hebben overwogen in de
studentenraad te gaan, zich realiseren dat er een gat is ontstaan

waar zij in kunnen springen.’
VeSte doet een oproep aan studieverenigingen, internationale
studentenclubs, christelijke verenigingen en andere studenten die
zich niet door de partij vertegenwoordigd voelen. Pulse nieuw leven inblazen ligt niet voor de hand.
Anneriek: ‘Het is hen afgelopen
jaar niet gelukt om de fractie in
stand te houden. Om dan juist aan
hén te vragen of ze een nieuwe
fractie willen oprichten lijkt me
niet logisch. Al zullen we het natuurlijk alleen maar aanmoedigen
als Pulse toch een doorstart wil
maken.’ 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: Aalt Dijkhuizens pleidooi
voor intensieve landbouw is ongepast
MARLIES: Marlies: Natuurlijk mag iedereen zijn
mening hebben wat betreft het voedselvraagstuk
en de intensieve landbouw. Zo ook Aalt Dijkhuizen. Echter, Aalt Dijkhuizen vertegenwoordigt een
universiteit waar vele verschillende meningen over
deze zaken bestaan. Dat weet hij zelf ook, en ik
vind het daarom tamelijk ongepast dat hij daarom
zijn eigen (in mijn ogen tamelijk ongenuanceerde)
mening zo luid verkondigt, alsof iedereen binnen
de WUR er zo over denkt. Een stuk meer nuance
en vooral het benadrukken dat er vele zienswijzen
bestaan, juist binnen de WUR, was op zijn plaats
geweest. En nadrukkelijk erbij vermelden: dit is
mijn persoonlijke mening, binnen mijn universiteit denken velen er anders over. Dat getuigt van
een stuk meer respect voor je eigen medewerkers.
REACTIE JILLIS: Dijkhuizen verkondigt niet alleen
zijn ‘mening’, maar onderbouwt deze ook met een
wetenschappelijke bron. Dat wetenschap een dynamisch fenomeen is, waar de kennis van vandaag
morgen achterhaald kan zijn, is duidelijk. Het ontbreken van wetenschappelijke consensus lijkt mij
geen beletsel voor Dijkhuizen een goed gefundeerde inbreng in een voortdurend debat te leveren.
Het gaat uiteindelijk om harde feiten en niet om
meninkjes gebaseerd op emotie.

JILLIS: Tijdens de opening van het academisch jaar
deed Aalt Dijkhuizen in Wageningen inmiddels beruchte uitspraken over intensivering van de landbouw
en het vraagstuk over voedselvoorziening. De storm
van collectieve verontwaardiging die dit heeft opgeroepen, verbaast mij. Mij lijkt het belangrijk dat een
dergelijke functionaris tijdens de jaaropening daadwerkelijk wat zégt, in plaats van dat hij een obligaat
babbeltje houdt. Daarnaast is het een taak van de
voorzitter om de discussie gaande te houden, dan wel
op te starten. Het feit dat zoveel mensen zich persoonlijk in hun wiek geschoten voelen, bewijst dat het belangrijk is dat iemand als Dijkhuizen de discussie levendig houdt. De emotionele aard van veel reacties
geeft aan dat bij sommigen het onderwerp dogmatisch en welhaast religieus van aard lijkt te zijn; een
slecht teken aangezien men van wetenschappers een
wat bredere blik op de wereld mag verwachten.
REACTIE MARLIES: De discussie op gang houden is
goed, maar een discussie starten door eerst slechts je
eigen mening in het openbaar te verkondigen, zonder
er rekening mee te houden dat een groot deel van je eigen medewerkers er anders over denkt, is in mijn
ogen de verkeerde manier. Voer liever een intern debat, en maak de buitenwereld duidelijk dat er binnen
de WUR verschillende visies bestaan.
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GROENSTE HOGESCHOOL. De aankomende eerstejaars (en andere geïnteresseerden) van Van Hall Larenstein in Velp werden tijdens hun introductieweek getrakteerd op een college in de buitenlucht. Na een dag vol kennismakingsspelletjes onder de noemer Gein op Larenstein, werden ook de
hersens nog even aan het werk gezet. Tijdens een oﬃcieuze recordpoging om van Larenstein het groenste leslokaal van Nederland te maken, hield
een drietal docenten een college over alle facetten van het landgoed. Maar na alle activiteiten was het voor sommige studenten ook een uitgelezen
LvdN
moment om even te relaxen in het zonnetje.

‘DIJKHUIZEN TREKT ZICH DOORGAANS VAN NIEMAND IETS AAN’

Wie? Suzanna van der Meer
Wat? Student Internationale
ontwikkelingsstudies
Waarom? Organiseerde
demonstratie ‘WTF Aalt’ vanwege
Dijkhuizens interview in Trouw

Hoe zijn jullie op het idee gekomen voor een
demonstratie?
‘Op maandagavond zaten we met een stel vrienden bij
elkaar en we hadden het over dat interview. We vonden het echt niet kunnen dat Aalt Dijkhuizen dit soort
eenzijdige uitspraken deed, namens de hele universiteit. Prima dat hij zijn eigen meninkje heeft over intensieve landbouw, maar dan moet hij voor zichzelf
spreken. We wilden laten weten dat niet de hele organisatie achter hem staat. Sterker nog, de medezeggenschapsraad was tegen zijn herbenoeming in 2010.
Dan hoor je je niet zo te gedragen.’
Tevreden over het resultaat?
‘We wilden gebruik maken van het momentum en de

media erbij betrekken. Het moest dus allemaal snel,
daardoor bleef het bij een kleine demonstratie. Toch
hebben we de voorpagina van De Gelderlander gehaald en ook veel positieve reacties gekregen. Deze
week hebben we een gesprek met Aalt Dijkhuizen.
Dus ja, we zijn erg tevreden.’

Wat gaan jullie tegen hem zeggen?
‘Het lijkt ons verstandig om vooral inhoudelijk te reageren. Ik ben benieuwd wat er van komt. Dijkhuizen
trekt zich doorgaans van niemand iets aan. Een volgende keer zullen we dan ook niet weer als naïeve student met een spandoek gaan zwaaien. Dan willen we
kijken of er juridisch iets mogelijk is. Of we stappen
naar de Raad van Toezicht.’ LvdN
13 september 2012 — RESOURCE
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>> CULT
Wat? Deal, de nieuwe ﬁlm van Eddy Terstall
Waar? Heerenstraattheater Wageningen/CineMec Ede
Wanneer? Vanaf 13 september

Nieuwe Terstall
‘Wat zou jij betalen voor mij, gewoon één keertje,’ vraagt barmeisje Sara
(Roberta Petzoldt) plagerig aan stamgast Midas (Teun Kuilboer). Geschokt en ietwat verlegen draait hij op zijn kruk. Toch hij geeft antwoord:
voor tweeduizend euro zou hij best met haar naar bed willen. ‘Deal,’ zegt
Sara. Hoe gaan ze om met deze gênante afspraak als ze elkaar ontnuchterd tegenkomen?
Met dit uitgangspunt start Eddy Terstalls (Simon, SEXtet) nieuwste ﬁlm
Deal. Zijn eerste creatie gemaakt in complete artistieke vrijheid. Terstall
ﬁnancierde voor het eerst een ﬁlm namelijk via crowdfunding en sponsoring. De regisseur koos deze weg uit irritatie over langzame omroepen en
subsidiegevers. Zo is het inmiddels vier jaar geleden dat hij zijn laatste
ﬁlm Vox Populi maakte.
Deal is in veel opzichten vintage Terstall. De hoofdrolspelers zijn jonge
mensen en ze hebben het over relaties. De grote thema’s uit zijn laatste
ﬁlms (euthanasie, populisme) laat hij achterwege. Het vuurwerk komt
vooral van de acteurs die veel aan het woord zijn in langzaam gemonteerde gespreksscènes. En tot het laatst vraag je je af of de aftastende, plagerige hoofdpersonen echt in bed zullen belanden.
Volgens Terstall, en veel critici, is Deal misschien wel zijn beste. Ga dat
zien dus bij het Heerenstraattheater of CineMec Ede. RR

>> HET ECHTE WERK
VOGELS VANGEN IN
ZWITSERLAND
Wie? Tim Heusschen, MSc student Biologie
Wat? Stage aan de Universiteit van Zürich
Waar? Bij de lsg evolutiebiologie, op de campus en in het veld.
‘Het veldwerk was het tofste. Ik moest jonge waterspreeuwen vangen,
ringen en bloed afnemen. We gingen vaak hele dagen het veld in, van
negen tot vijf, en we deden meerdere nesten per dag. De jonge vogels
werden gevangen op het nest, de ouders met ﬁjnmazige netten. Zeker
het vangen van de volwassen dieren was soms erg lastig, want het zijn
snelle, slimme beesten.
Mijn mooiste ervaring was toen we een nest vonden onder een spoorbrug, zes meter hoog midden boven een kleine rivier. Eén van de jongen, een pluizenbol die nog niet kon vliegen, viel in het water toen mijn
begeleider ‘m uit het nest haalde. Ik rende als een gek stroomafwaarts,
onderweg mijn jas en trui uit trekkend, en dook de rivier in om hem te
redden. Met wat tissues hebben we hem afgedroogd. Een paar weken
later, toen ik alweer in Nederland was, hebben ze hem zien uitvliegen.
De universiteit van Zürich is enorm groot met veel verschillende opleidingen, maar heel leuk. Onderzoekers werken samen met het Zwitserse
ﬂora- en faunabeheer, dus er is genoeg te doen voor biologen of planten dierwetenschappers. Mijn afdeling was klein en iedereen ging heel
relaxed met elkaar om. Ik kon bij veel mensen terecht voor vragen.

Daarnaast was er vaak een science lunch. Daar kon je je
problemen op tafel gooien, waarna erover gediscussieerd werd.
Zwitserland is een mooi land, maar helaas is alles vrij duur. Ik had
enorm veel geluk met mijn kamer. Ik kwam na een grote zoektocht uiteindelijk via mijn begeleider bij twee oud-professoren in huis, die het
wel interessant vonden wat ik deed. Ik betaalde daar 500 euro per
maand, spotgoedkoop in vergelijking met andere studentenkamers in
Zürich. Met voorzichtig winkelen in de supermarkt, een kortingskaart
voor het OV en een beurs kom je een heel eind, maar 8 euro voor een
biertje of 40 euro voor een uurtje treinen, dat doet wel pijn in je portemonnee.’ MvdH
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in memoriam

mededelingen

STUDIO STEENHUIS/MAARTEN GAILLARD

Mededelingen van en voor studenten en medewerkers. Lever maximaal 75 woorden aan op donderdag voor verschijning via
resource@wur.nl, met als onderwerp ‘Mededeling’.

Hokjesdenken
Mail van de sexy chickies: ‘Het antwoord op de resourcepuzzel is dit keer:
Slaapverwekkend. Het antwoord dan. De puzzel zelf was leuk.’ Dank u.
Studenten Anika Hoogeveen tikte: ‘Heel toepasselijk bij ons college waarin
we de puzzel hebben opgelost.’ We zijn benieuwd welk college ze volgde...
De hokjes zijn goed opgelost door: Renée & Susan van der Salm, Willem
Menkveld, Sexy Chickies, Marie Curie, Tia Hermans, Koos Jorritsma, Marianne
van der Gaag, Theo Viets, Tape & Tie-wraps, Ellen Slegers, Erich Grothe, GertJan Steeneveld, The Crazy Couple, Kim & Dennis, Esmeralda Kortland, Ditje
van der Vossen, Ans Lijftogt, Anton Korteweg, Leerstoelgroep Nematologie,
Ja-dit-is-het-team, Lisette Bourquin, team ‘geen groot succes’, Mart Fransen,
Annemarie Patist, Sven Verweij, en Mieke van Eerten-Jansen.

Horizontaal
1 Had bij Mulisch een relatie met Onno en Max 4 Tits ‘N __, nieuwste
Golden Earring 7 Horecagelegenheid van Saskia Noort 13 Kwalijk riekend
onderzoeksobject van Roland Mumm 14 O __ mio 15 __Plaza 16 Cut __ crap
17 __ W 18 Lager dan TU 19 Getraliede omgeving 20 __ ik dan maar...?
21 Splitser 27 Luchtige pose 28 Pauper 29 Extra (eten) 30 Pees in vlees
32 Verzorgingstehuis voor studenten 34 Aangezocht 36 Middelbare
school 37 Wielbasis 38 Uitgave die je moet verdienen 39 Rustgevend
onderzoeksobject van Ysbrand van der Werf

Verticaal
1 __ Jacobs, eerste afgestudeerde Nederlandse vrouw 2 Omstreden
woningvoorraad aan de kust 3 Hun prijs wordt volgende maand weer
uitgereikt 4 Kan je ook best van paardenbloemen maken 5 Die steunbalk
haalde haar weg 6 Engelse (hit van Aznavour) 8 Die van bacteriën blijkt
ingewikkelder dan gedacht 9 Forensische serie 10 __ de Leeuw 11 ZuidHollands academisch onderwijs 12 Ha, ha, een kassei 17 Heel rustig
19 Op __ hondjes 20 Kunnen balletjes of puzzels zijn 22 Maakt grond
zaaiklaar 23 Bomenliefhebber 24 Voetbalkledingmerk 25 Zuster
26 Het smeersel dat een drukker gebruikt 31 __ de toilette 33 Appelplukster
34 Vervuilde de Golf van Mexico 35 Liep voor Nederland rampzalig af
Mail de groene hokjes uiterlijk komende woensdag naar hokjes@wur.nl. De
oplossing komt donderdag op resource.wur.nl.

Ton Visser
Woensdag 30 augustus 2012 is op
58 jarige leeftijd Ton Visser overleden. Ton was al enkele maanden
ziek maar het plotseling overlijden
kwam geheel onverwacht.
Ton was werkzaam bij Inkomende
Goederen & Magazijn bij ASG in
Lelystad, de afdeling die hij samen
met een collega beheerde.
In 1970 begon Ton bij het toenmalige instituut voor Pluimveeonderzoek Spelderholt in Beekbergen als
medewerker bij Inkoop en bij Reproductie en werd daar vervolgens
magazijnmeester. Met de fusie van
de instituten naar Lelystad pakte
Ton in Lelystad zijn eerdere baan
als Inkoopmedewerker weer op.
Dat de functie magazijnbeheerder
bleef trekken, bleek uit het feit dat
toen er een mogelijkheid was Ton
weer voor het magazijn koos. Door
op deze manier enkele malen te
switchen van functie bouwde Ton
ﬂinke ervaring op met aankopen,
ontvangen en intern distribueren
van goederen die onze organisatie
goed kon gebruiken.
Door de lange periode (42 jaar) dat
Ton bij ons werkte kende bijna iedereen op het instituut hem, ook
omdat Ton altijd hulpvaardig was.
Vanwege zijn kennis van veel producten wisten medewerkers hem
te vinden voor een advies. Binnen
de afdeling was Ton altijd bereid
om even bij te springen als dat zo
uitkwam bij afwezigheid collega’s
of grote drukte. Naast zijn vriendelijke aanpak was hij ook zeer oplossingsgericht en ging hij altijd
praktisch te werk. Wij verliezen
met Ton een gewaardeerd collega.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen
en familie veel sterkte toe bij het
verwerken van dit verlies.
Peter Tamboer, ASG Facility Management

Informatieavond SHARE en WEP
Nieuwsgierig naar wat de organisaties SHARE en WEP doen en hoe
hieraan bij te dragen? Kom naar de
informatieavond op maandag 17
september om 19.00 in ‘het gebouw met de klok’ (Generaal Foulkesweg 37, grenzend aan het Herbarium) en hoor alles over deze organisaties, de acties en de leden.
Ook niet-studenten zijn van harte
uitgenodigd!
Op maandag 17 september wordt
er om 19.00 uur een informatieavond georganiseerd door en over
SHARE (Sustanably Happy Realists) en WEP (Wageningen Environmental Platform), beide milieuorganisaties. SHARE richt zich op
bewoners van Wageningen, WEP
richt zich speciﬁek op de universiteit en haar studenten.
Beide organisaties zullen een presentatie geven. Na aﬂoop is er een
borrel om informeel met de leden
kennis te maken.
Nieuwsgierg geworden? Opgeven
kan via info@sharewageningen.org
of wep@wur.nl.
SITE

AUDITIES NSK
In oktober 2012 zijn er weer audities voor het Nederlands Studenten Kamerkoor (NSK) in alle grote
studentensteden. Het project staat
dit jaar voor het eerst onder leiding van de bekende Vlaamse dirigent Kurt Bikkembergs. In het concertprogramma ‘Angels & Demons’
staat de tegenstelling tussen goed
en kwaad centraal. Engelachtige
koorklanken en duivelse harmonieen wisselen elkaar af tijdens het
programma dat bestaat uit werken
van o.a. Benjamin Britten, Eric
Whitacre, Veljo Tormis en Robbie
Williams. Een zeer gevarieerd programma waarin de extremen tussen het hemelse en het helse zullen worden belicht. De audities
vinden plaats op woensdagen,
donderdagen en vrijdagen van 17
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30 >> service
tot en met 26 oktober in Groningen, Utrecht, Leiden, Den Haag,
Amsterdam, Eindhoven, Nijmegen,
Enschede en Utrecht.
INFO (DATA, TIJDEN): WWW.NSKK.NL OF
KOORCOMMISSARIS@NSKK.NL.

Expositie in galerie Het Koetshuis
Onder de titel ´Ode aan de rivier
en het landschap langszij´ wordt
werk getoond van drie kunstenaars. Fritska van Dorsten presenteert beelden in marmer, Inger
Palm laat acrylschilderijen zien en
van Marianne Zwaansdijk worden
aquarellen tentoongesteld.
De expositie is te zien tot en met
30 september. De galerie is verbonden aan museum De Casteelse
Poort, Bowlespark 1a.
WWW.CASTEELSEPOORT.NL

Crash course
Invitation for the crash course on
WU Education: Governance, Policy
and Organisation on September
12, 19.30 -22.00 hours, Forum
Building, VIP rooms. Lecturer: Tiny
Van Boekel, director Education Institute. The PC course focuses on
very general topics: governance
and organisation of Wageningen
University, to very speciﬁc information: which are the tasks, responsibilities and authorities of a
PC and its members. The second
part is about the main agenda
items of PC’s: the annual EMC, the
EER and the system of accreditation of study programmes & the internal quality assurance system.
SUBSCRIBE BY SENDING AN EMAIL TO MARITA.
KLEFKEN@WUR.NL

Lost harvest, Wasted food
Short course ‘Lost harvest, Wasted
food - managing the crop supply
chain for increased food security’
From 22 October - 02 November
2012 Wageningen Centre for Development Innovation organises the
2-week short course on ‘Lost harvest, Wasted food - managing the
crop supply chain for increased
food security’
Estimates indicate that 30 to 40%
of the food produced globally is
lost post-harvest or wasted because it’s never consumed..
In this course, we will look at how
to reduce the amount of ‘missing’
food through minimizing losses,

reducing food waste and exploring
alternative uses. During the course
we will critically analyse the supply chain, and design sustainable
alternatives with special attention
to harvest practices, storage, spoilage and food waste management.
PhD students are welcome to participate in the course.
INFORMATION AND REGISTRATION:
WWW.CDI.WUR.NL/UK/NEWSAGENDA/AGENDA/
LOST_HARVEST_AND_WASTED_FOOD.HTM

agenda
Zaterdag 15 september, 5 uur

EEUWFEEST WATERSPORTVERENIGING VADA
Vanaf een platform in de jachthaven geeft VADA een openbaar concert, te volgen vanaf het terrein
van w.s.r. ARGO, en vanaf ’t STEK.
Pogramma: 17.00 uur “Water Music” van G.F.Händel door Het Wagenings Symfonie Orkest (HWSO)
onder leiding van dirigent Frank
Adams; 17.40 uur “Fireworks” van
G.F.Händel door HWSO, met medewerking van het VADA Shantykoor;
18.15 uur Intermezzo door de slagwerkgroep The Missing Sticks;
18.45 uur De BigBand “The Sound
of Science” van de WUR onder leiding van dirigent Guus Tangelder
speelt jazz, blues, funk en latin;
19.40 uur Afsluiting openbaar gedeelte.

JAARMARKT EMMAUSREGENBOOG

voor het kantongerecht en in de
Heerenstraat. Curiosa, antiek,
klein spul, boeken, platen en kleding zullen te koop worden aangeboden vanaf een twintigtal kramen. De kledingkraam is dit jaar
opnieuw uitgebreid, maar ook de
vanouds bekende 50-cent kraam is
present. De gehele opbrengst van
deze markt komt dit jaar ten goede
aan drie projecten: het ASKV/
Steunpunt Vluchtelingen in Amsterdam; in Kenia de Stichting
Watu Wangu die tomaten wil telen
tbv een weeshuis; en de Stichting
Emmaus Perspektief welke in Roermond een nieuwe Emmaus wil vestigen. Tijdens de jaarmarkt zijn
hapjes en drankjes verkrijgbaar in
de Midden-Oosten theetent; muzikale ondersteuning wordt verwacht van een harpiste; op het
bordes van het Kantongerecht
wordt een modeshow gepresenteerd waarin de nieuwste trends
van toen te bewonderen zijn.

traditionele jaarmarkt op het plein

INFO: 0317 422140 (WOENSDAG TOT ZATERDAG)

der Tim Houwen, politieke ﬁlosoof,
RU Nijmegen. Overal in Europa
worden gevestigde politieke partijen geconfronteerd met de opkomst
van politieke partijen die beweren
‘namens het volk te spreken’. Tegenstanders maken hen veelal uit
voor ‘populisten’. Doen zij deze
politici daarmee recht? Waarin onderscheiden zij zich van traditionele politici? Wat is populisme nu
eigenlijk en hoe functioneert het?
Hoe ontwikkelt het zich in Nederland en de rest van Europa? Wordt
populisme zowel aan de rechterals aan de linkerzijde van het politieke spectrum aangetroﬀen? En
tot slot, hoe bedreigend is het populisme eigenlijk? Of zijn populisme en democratie onafscheidelijk?
WWW.FACEBOOK.COM/FILOSOFIECAFEWAGENINGEN

Zaterdag 22 september, 12-4 uur

Taalcursussen
Start vanaf 17 september

Language Services

WWW.WSV-VADA.NL/

Zaterdag 15 en zondag 16 september, 11-5 uur

KUNST WAGENINGEN 2012
Kunst Wageningen is een voortzetting van de Kunstmarkt Wageningen, en biedt kunstliefhebbers de
mogelijkheid een grote collectie
kunstwerken te zien, direct in contact te komen met de kunstenaars
en zonder bemiddelling werk aan
te kopen. Een strenge selectie van
de kunstenaars zorgt voor grote diversiteit en een breed aanbod in
technieken en disciplines. Locatie
is ook dit jaar weer Theater Junushoﬀ in Wageningen. De toegang is
altijd gratis.

1LHXZ
&DPEULGJH

Engels
(QJHOVFXUVXVVHQ
 3UDFWLFDO(QJOLVK,,, ,,,
 $FDGHPLVFK6FKULMYHQ,,, ,,,
Nederlands voor anderstaligen
 1HGHUODQGVYRRUEHJLQQHUVGHHO, ,,
 1HGHUODQGV3OXV
Frans
 )UDQV,,,
Spaans
 6SDDQV,,,

6FKULMIMHQXLQ

WWW.KUNSTWAGENINGEN.NL/

Zondag 16 september, 1 uur

FILOSOFIECAFÉ WAGENINGEN

,QWHUHVVHLQHHQDQGHUHWDDO"
www.languageservices.wur.nl

Filosoﬁecafé in Café Loburg, Wageningen, over Populisme met inlei-
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Wageningen UR zoekt:
PhD Healthy Reformulation of Foods
AFSG Humane Voeding, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-HNE-0031

Kans al
gegrepen?

Medewerker

monitor

2012

Controlled hydrolysis of novel protein sources to improve protein
digestion in ﬁsh
ASG, Aquacultuur & Visserij, Wageningen
Vacaturenummer: ASG-DW-AFI-0004

Beleidsmedewerker Internationaal
BC Corporate Education & Research, Wageningen
Vacaturenummer: BC-0014

en!
Niet verget
or
Invullen vo
be r!
em
pt
se
18

Two Senior Researcher in Fish/Fisheries research
IMARES Afdeling Visserij, IJmuiden
Vacaturenummer: 0010-6

Ecoloog met statistische kennis
IMARES Afdeling Milieu, Den Helder
Vacaturenummer: IMA MIL0004

Post-doc project - Populating the Benchmarking Atlas to explore
options for sustainable intensiﬁcation of agriculture
PSG Plantaardige Productie Systemen, Wageningen
Vacaturenummer: PSG-PPS-0008

Op 4 september heb je de medewerkermonitor in je inbox
gekregen. Heb jij de monitor al ingevuld?
Doe het nu! Invullen kost je 10 minuten en kan nog tot
18 september!
Hoe meer reacties, hoe duidelijker zaken zichtbaar worden.
Zo kunnen we met elkaar gericht aan de slag om de kwaliteit
van het werk te verbeteren.
Kijk op intranet wat er met de resultaten van de Medewerkermonitor 2010
is gedaan: intranet > people > welzijn&gezondheid > medewerkermonitor

Advisor - Monitoring, Evaluation and Impact Assessment
SSG Centre for Development, Wageningen
Vacaturenummer: SSG-CDI-0016

Assistant professor in the ﬁeld of Environmental Economics
SSG Milieueconomie en natuurlijke hulpbronnen, Wageningen
Vacaturenummer: SSG-ENR-0009

PhD position: African economic history

Wil je geen nieuws missen?
Schrijf je op resource.wur.nl in voor de
tweewekelijkse digitale nieuwsbrief.

SSG Agrarische geschiedenis, Wageningen
Vacaturenummer: SSG-RHI-0001
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13 september 2012 — RESOURCE

5(6SVHUYLFHLQGG



ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

Funny Dutch names and their origins
At dinner with some Dutch mates, the conversation suddenly turned to quirky Dutch surnames: Gekkehuis (Madhouse), Naaktgeboren (Born naked), Borst (Breast), Uittenbroek (Out of his Pants) and Spring
in ’t Veld (Jump in the Field). It was fascinating and for a brief moment I wondered how on earth they
can have names with meanings like this, especially in the light of the culture I come from where people
always take care when giving names as they should have nice meanings and attributes.

Many modern Kashmiri names are inspired by crafts or express virtues like piety and honesty. Examples
are Vani (A petty shopkeeper), Dhar (strongman), Khwaja (Lord) and Sadhu (Hindu)/Pir (Muslim). People
give names very seriously as they believe names have a serious effect on your personality and also identify
who you are.
So, what’s the story with Dutch surnames? In 1811, the French, under Napoleon, occupied the Netherlands. They started a census for taxation purposes and forced everyone to have a family name, which was
not a common practice for the Dutch. They thought this would be a temporary measure, and took on
comical or offensive-sounding names as a practical joke on their French occupiers. This may not be true
in all cases as there are names that were aggrandizing rather than demeaning: De Groot (The Great). Van
Dijk is another all-time favourite but boringly enough it refers to the Dutch preoccupation with keeping
sea water out of their clogs rather than to the mother’s sexual preference. My personal favourite is Van
den Berg (from the mountain) as I was born and raised in the Himalayas (Kashmir). So I will probably
consider using it as my surname henceforth. Rashid Kazmi from Pakistan, PhD researcher in Plant Physiology.
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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GEKKE NAMEN
Nederlanders hebben soms
wel hele gekke achternamen, vindt Rashid Kazmi.
Gekkehuis, Naaktgeboren
of Uittenbroek bijvoorbeeld. Fascinerend waarom mensen ooit zo’n naam
gekozen hebben, vindt hij.
Pakistani kiezen sterke namen die een deugd of positieve eigenschap verwoorden: Dhar (sterke man),
Khwaja (heer), Sadhu (Hindoe) of Pir (Moslim). Ze geloven dat een naam een serieus eﬀect heeft op je persoonlijkheid.
Maar de Nederlandse
achternamen komen voort
uit spot of verzet tegen Napoleon, die de achternaam
verplichtte. Rashid vindt
Van den Berg de grappigste Nederlandse achternaam. Omdat hij uit de Himalayas komt.



