Rabbinge: Dijkhuizen
polariseert onnodig

‘Ik vind deze cateraar
beter dan de vorige’

Achter de vuilniswagen

Intensieve veehouderij of honger: een valse
tegenstelling, vindt Rudy Rabbinge. | p.4 |

Rijen, chaos, maar ook tevredenheid. Wat
vinden we van cateraar Cormet? | p.22 |

Crisis of geen crisis: voor studenten zijn
er bijbanen genoeg | p.24 |
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Direct, assertief, gehaast

Help, ik ben verwesterd!
p.12
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liefdewerk

>> JELLE + (BAS)KLARINET
Jelle Maas, teamleider Kenniscommunicatie, CS

‘Ik ben een teamspeler’
Een mooie solo hoeft van hem niet zo. In zijn eentje
muziek maken gebeurt zelden. Jelle Maas houdt van
muzikaal gezelschap. ‘Dat samenspel, die samenklank
in een orkest is helemaal geweldig. Een orkest kan mij
niet groot genoeg zijn.’ Zelf speelt hij al zestien jaar in
De Harmonie in Ede. Bij voorkeur ‘verhalende’ stukken:
symfonieën, ouvertures, ﬁlm- en musicalmuziek. ‘Van
barok tot rock.’ Op de klarinet. ‘Vanwege die warme
RK / Foto: Guy Ackermans
klank, vooral van de bas.’
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Als door een wesp gestoken, zo reageerde hoogleraar Huub Savelkoul op zijn
nominatie voor de Meester Kackadorisprijs van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Hij wil er niet op reageren en probeerde de nominatie zelfs uit de publiciteit te houden.
Het is natuurlijk tragisch als je neergezet wordt als kwakzalver, maar deze reactie komt over als schuldbekentenis. Savelkoul hanteert keurig de wetenschappelijke methode maar heeft de schijn tegen. Hij bestudeerde de eﬀecten van elektromagnetische straling op het immuunsysteem en was promotor van een
antroposoﬁsche arts. Vorig jaar gaf hij een lezing in een serie over biofysische
geneeskunde en in november spreekt hij bij de Vereniging Kritisch Prikken. Het
alternatieve circuit dus. Hij doet er beter aan dat toe te lichten.
Op 6 oktober wordt de antikwakprijs uitgereikt. Savelkoul zal hem niet in ontvangst nemen. De kwaliteit van zijn onderzoek en lezingen liggen niet onder
vuur, slechts het object van zijn onderzoek en de context van zijn lezingen. De
Kackadorisprijs is een cynisch eerbetoon voor wie de kwakzalverij stimuleert,
dat doet Savelkoul niet. De ﬂes champagne kan volgende week dus in de koelkast blijven liggen. Of moet die er dan juist uit?
Gaby van Caulil

>> Schijf van de limbali-boom uit Kameroen.
Groeien tropische bomen harder nu de atmosfeer meer CO2 bevat?
Het antwoord moet komen uit het Dendrolab in Lumen. Zie p.18
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‘DIJKHUIZEN POLARISEERT’
Dijkhuizen doet ten onrechte
alsof we moeten kiezen tussen
honger of dierenwelzijn, vindt
Rudy Rabbinge. De éminence
grise van Wageningen UR maakt
zich zorgen. ‘Hij constateert
tegenstellingen die er niet
hoeven te zijn.’

Rudy Rabbinge belt. Hij is bezorgd
over de positie van Wageningen
UR in de discussie over intensieve
landbouw en wil dat graag op de
redactie komen toelichten.
Rabbinge is de éminence grise
van Wageningen UR. De emeritushoogleraar Productie-ecologie
heeft een indrukwekkende staat
van dienst. Rabbinge was lid van
de Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid, was acht jaar
senator en is voorzitter van het VNpanel voor voedselzekerheid. Nationaal en internationaal wordt hij
alom gerespecteerd. In 2008 regelde Rabbinge met één telefoontje
de spreker voor de opening van het
academisch jaar: Koﬁ Annan.
Wat zit u dwars?
‘Ik maak me grote zorgen over
het imago van Wageningse universiteit. We hebben zorgvuldig gewerkt aan een universiteit voor de
life sciences en nu worden we weer
onterecht weg gezet gezien als
voorvechters van de bioindustrie.
Ik ben daar de afgelopen twee weken op aangesproken, en niet door
de minsten. Pieter Winsemius, exvoorzitter van Natuurmonumenten, Henk Bleker, mensen uit de
Raad van Toezicht en mensen uit
de top van de Rabobank. “Dat
moet je zo toch niet doen,” zeggen
ze.’
Waarom niet, de discussie is nu
opengebroken?
‘Dijkhuizen zegt zich te baseren
op Louise Fresco en mij. Maar het
woord intensief heb ik nooit zo gebruikt, en zou ik ook nooit zo gebruiken. Intensief is een beladen
woord, het is in invloedrijke kringen bijna synoniem met slecht.

Dijkhuizen polariseert. Door dat
woord te gebruiken, luisteren
mensen niet meer naar je argumenten. Het wordt een discussie
tussen doven.’
Jullie staan voor dezelfde zaak.
Dijkhuizen is genuanceerder dan
het lijkt. Hij ziet dat onze maatschappij zich op emotionele en niet
op rationele gronden afkeert van
de schone en hoogproductieve
landbouw waar Nederlandse
boeren zo goed in zijn.
‘Tot op die hoogte zijn we het
eens. Alleen vind ik dat je ook heel
goed naar de samenleving moet
luisteren en dat je die geluiden serieus moet nemen. Dan moet je
mensen niet voor de keuze stellen:
honger of dierenwelzijn. Hij constateert tegenstellingen die er niet
hoeven te zijn. Bij de Minderhoudhoeve in Flevoland en bij vele voorlopers werken boeren hoogproductief, zonder het kappen van hoeven, zonder het kuddegedrag te
verstoren, et cetera. Studies van
leerstoelgroepen bij Plant en Dier
bevestigen dat het mogelijk is om
deze efﬁciënte bedrijfsvoering te
combineren met aandacht voor
dierenwelzijn.’

ons dat in het westen veroorloven.
Ik verzet me slechts tegen taboes
op kunstmest, pesticiden of gentechnologie en onterechte claims
van gezondheid en milieu. Dat is
ook de rol die je als wetenschapper
moet hebben.’

Rudy Rabbinge

Dijkhuizen prikt de mythes van de
milieulobby en GroenLinks door.
‘Ik begrijp het wel, ik erger me
ook aan onterechte en absoluut
niet onderbouwde claims. De geïntegreerde landbouwsystemen blijken veel milieuvriendelijker te zijn
dan de systemen die zogenaamd
voor duurzaamheid ontworpen
zijn, zoals de biologische landbouw. Dat is tegenintuïtief en lastig uit te leggen, maar dat moeten
we wel doen.
Let wel, ik vind het prima als
mensen kiezen voor biologisch
landbouw, ik zal de laatste zijn die
ze dat wil ontnemen. We kunnen

Ook als de samenleving daar doof
voor blijft?
‘Roger Pielke jr. heeft in 2007
verschillende rollen voor wetenschappers beschreven. Van oudsher had je de pure scientist, hij
voorziet de samenleving van informatie en zegt: kies maar. Ik denk
dat Aalt zich als een pure scientist
ziet. Daartegenover staat de issue
advocate, de wetenschapper die
aanstuurt op een bepaalde richting
– die rol zie je bij veel mensen uit de
biologische landbouw. Een meer
recente rol is die van de honest broker, de eerlijke makelaar. Die luistert en helpt de samenleving in het
keuzeproces. De honest broker zal
honger en dierenwelzijn niet tegenover elkaar zetten, want hij
kent de wensen van de samenleving en de inzichten uit de wetenschap. Die ziet het als aansporing
om een hele gezonde dierhouderij
Gaby van Caulil
te ontwikkelen.’
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HOOGLERAAR GENOMINEERD VOOR KWAKZALVERSPRIJS
ð 2QGHU]RHNQDDULQYORHG
elektromagnetische straling
zou ‘gesloten boek’ zijn.
ð 6DYHONRXOè,NEHQHHQ
serieuze wetenschapper.’

Opnieuw zet de Vereniging tegen
de Kwakzalverij (VtdK) Wageningen UR in de schijnwerpers. Op de
nominatielijst van de Meester Kackadorisprijs, voor diegene die de

kwakzalverij afgelopen jaar het
meest bevorderde, prijkt hoogleraar Celbiologie en immunologie
Huub Savelkoul. Hij vindt de nominatie ‘een belediging’ en wil
niet inhoudelijk reageren.
Savelkoul onderzoekt de invloed van elektromagnetische velden op het immuunsysteem. ‘Voor
deze invloed zijn geen plausibele
hypothesen en de meeste mensen
in het vakgebied vinden het een gesloten boek,’ zegt Cees Renckens,

uit de VtdK-prijsjury. ‘Met zijn onderzoek prolongeert Savelkoul de
onzekerheid.’ Hij doelt hierbij op
patiënten die hun onverklaarde
klachten aan elektromagnetische
straling wijten. De nominatie richt
zich alleen op de aard van het onderzoek, niet de kwaliteit.
Bovendien geeft Savelkoul
lezingen op bijeenkomsten van
pseudowetenschappers. Renckens:
‘Daar hoort een man van zijn statuur niet thuis. Hij verleent ze legi-

timiteit.’ Komende 17 november
spreekt Savelkoul op de scholingsdag van de omstreden vereniging
Kritisch Prikken.
De nominatie is Savelkoul zelf
in het verkeerde keelgat geschoten. Aan de telefoon reageert hij
met ingehouden woede: ‘Ik ben
een serieuze wetenschapper en ik
herken me hier absoluut niet in. Ik
wil hier dan ook niet mee vereenzelvigd worden.’ RR

kort
>> BEZORGING

Resource op de mat
Nederlandse studentenhuizen en -ﬂats
blijven Resource gewoon op de mat
thuisbezorgd krijgen. Een eerder aangekondigd besluit om daarmee te stoppen
is teruggedraaid. In Resource van 30 augustus stond vermeld dat het magazine
niet langer bezorgd zou worden in de Nederlandse studentenﬂats en -huizen in
Wageningen. De maatregel was een bezuiniging als gevolg van teruglopende
advertentie-inkomsten. De aankondiging
veroorzaakte echter zoveel zorgelijke reacties dat uitgever en hoofdredacteur op
het besluit zijn teruggekomen. Er wordt
nog bekeken hoe de noodzakelijke besparing op een andere manier bereikt
kan worden. RR

>>LSVB

Checkjekamer.nl
Staan er ﬁetsen en lege ﬂessen voor de
nooduitgang? Betaal je honderden euro’s
huur voor een bezemkast? De Landelijke

Studenten Vakbond is begonnen aan de
jaarlijkse check-je-kamertour. De komende tijd trekt de LSVb door het land met
een kleine, nagebouwde studentenkamer
om aandacht te vragen voor brandveiligheid en redelijke huurprijzen. Op checkjekamer.nl kunnen studenten erachter
komen of hun huis wel brandveilig is.
Zetten de bewoners elektrische apparaten uit als ze niet gebruikt worden of
staan ze op stand-by? Wat voor soort
blusmateriaal is er in huis? Ook kunnen
ze controleren of ze niet te veel huur betalen gegeven de oppervlakte. HOP

>>HALBEHEFFING

Geen boete voor AID-bestuur
Ondanks gemor in de Tweede Kamer is
hij er echt door: de langstudeerboete.
Maar in Wageningen is er een uitzondering. Studenten die een jaar in het AIDbestuur zitten, hoeven de langstudeerboete niet te betalen wanneer hun AIDwerk leidt tot studievertraging. Daarmee
zijn ze de enige groep studentbestuurders die voor de maatregel gecompenseerd wordt, bevestigt beleidsmedewerker Liesbeth van der Linden. ‘De leden
van het AID-bestuur werken in opdracht
van de Raad van Bestuur. Ook onder de
langstudeerboete moeten voldoende
mensen bereid gevonden worden om de
klus te klaren.’ Buiten het AID-bestuur
zijn er nog twee groepen studenten die
in aanmerkingen kunnen komen voor een
compensatie van de langstudeerboete:
studenten die een tweejarige master sociale wetenschappen volgen en studenten bij wie de studievertraging het gevolg is van overmacht, zoals ziekte, een
handicap of bijzondere familieomstandigheden. RG

SCHAMINÉE <<
Eerlijke landbouw
Na de hectiek van de voorbije weken, met fel betwiste uitspraken van Aalt Dijkhuizen tijdens de opening van het
academisch jaar en de Tweede Kamerverkiezingen lijken
de rookpluimen weer wat opgetrokken. Wie wordt minister van Landbouw, waar komt Natuur? ‘Het heeft me verbaasd hoeveel moeite we hebben om in discussies feiten
te gebruiken in plaats van emoties, zelfs door wetenschappers,’ laat Dijkhuizen in een reactie weten. Maar wat zijn
feiten, wat zijn emoties?
Samen met het opraken van onze grondstoffen is de groeiende wereldbevolking het grootste probleem waarmee we
in de toekomst te kampen krijgen, luidde de conclusie van
de Club van Rome veertig jaar geleden. Een waarheid als
een koe, zo is gebleken, en de zorgen zijn verder vergroot
door een sterk toegenomen welvaart in opkomende economieën. En dat betekent dat de voedselproductie per hectare
moet verdubbelen, luidt de conclusie van Dijkhuizen, als
een feit. Gifgroene weiden, plofkippen en varkensﬂats.
De voorbije week togen burgers en boeren naar Brussel
om te pleiten voor een andere landbouw. Zij vragen om
eerlijke landbouw, waarbij de boer een fatsoenlijke prijs
krijgt voor goed voedsel dat hij produceert met respect
voor de omgeving. Geleid door emotie? Zelf denk ik dat intensief en duurzaam goed samen gaan, dat we niet zozeer
ons voedsel maar veeleer onze kennis moeten exporteren,
dat de draagkracht van het landschap altijd het uitgangspunt moet zijn. ‘Van de vette streken der aarde, en overvloed van koren’, sprak Louise Fresco twee jaar geleden
tijdens de Westhoff-lezing in Nijmegen. Ik ga het verhaal
vanavond nog eens grondig lezen. Joop Schaminée
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VIJF VRAGEN OVER WAGENINGENUR.NL
WageningenUR.nl is gelanceerd
en gaat vrijwel alle andere sites
van Wageningen UR vervangen.
Dinsdag 25 september ging de
website live, maar voorganger
WUR.nl blijft de komende weken
ook online. Vijf vragen over de
nieuwe site.
Hoe ziet de site eruit?
Compleet anders dan de vorige.
Het nieuwe WageningenUR.nl bestaat uit gekleurde blokken en grote koppen. Er staat aanzienlijk
minder tekst op de homepage en
informatie is voortaan ingedeeld
op onderwerp in plaats van organisatie. Bij een nieuwsartikel van bijvoorbeeld Alterra komt dus onmiddellijk gerelateerde informatie van
de universiteit te staan en andersom.
Ook zijn locaties aan projecten toegevoegd. Via een map-applicatie
scrol je nu door een digitale kaart
met duizenden projecten waarbij
Wageningen UR betrokken is.
Waarom moest wur.nl plaatsmaken voor WageningenUR.nl?
Dat heeft alles te maken met de

god van het internet: Google. Die
gebruikt de URL-naam in de ranking van zoekresultaten. Uiteindelijk zal WageningenUR.nl daarom
hoger schoren dan WUR.nl. Om
dezelfde reden verdwijnen ook de
subdomeinen. Het Landbouw Economisch Instituut (LEI) verhuist
bijvoorbeeld van lei.wur.nl naar
wageningenur.nl/lei. Het vorige
adres werd apart geïndexeerd,
waardoor het LEI binnen Google
niet proﬁteerde van de rest van
Wageningen UR. Nu wel. Dat werkt
echter pas na een tijdje omdat de
nieuwe site als het ware nog ontdekt moet worden door zoekmachines.
Wat gebeurt er met de oude site en
de oude mailadressen?
De komende weken blijft de
oude site gewoon in de lucht,
daarna worden gebruikers automatisch doorgelinkt. Dat is een
groot verschil met de vorige wijziging (van WAU.nl naar wag-ur.nl
naar WUR.nl). Toen, nog maar zes
jaar geleden, konden duizenden
bezoekers de site ineens niet meer
vinden. Ook de oude webadressen

blijven dit keer gewoon bruikbaar.
Wat vinden afdelingen van de
nieuwe site?
In de wandelgangen klinken
veel positieve reacties, maar er is
ook kritiek hoorbaar. Leerstoelgroepen zien dat veel informatie
nog niet is overgeplaatst en persoonlijke teksten over medewerkers zijn verdwenen. Wetenschappelijke publicatielijsten worden ineens gesorteerd op datum in plaats
van relevantie, waardoor key publications van leerstoelgroepen onvindbaar zijn geworden. Volgens
de sitemakers zijn de meeste ongemakken te wijten aan technische
problemen rondom de lancering.
De komende tijd zal er volgens hen
nog een hoop verbeteren.
Wat kost WageningenUR.nl?
De naam zal maximaal twintig
euro gekost hebben. Grote bedragen zitten in de software voor de
nieuwe database (300.000 euro) en
het design (300.000 euro). Alles bij
elkaar kost de nieuwe site meer
dan een miljoen. SvG

ORION BEREIKT ZENITH

De kop zit er op. En dus kon vorige week dinsdag de vlag bij Orion in top. Vier vlaggen van de aannemer, toezichthouder, architect en opdrachtgever. Voor de bouwlui was er uiteraard het traditionele pannenbier. Nu de ruwbouw af is,
kan de afwerking beginnen. Tegen de zomer moet het tweede onderwijsgebouw af zijn.
RK/foto Bart de Gouw

FILES IN
KANTINE
ð /DQJHULMHQLQNDQWLQH)RUXP
ð 6SUHLGLQJPRHWSUREOHPHQ
oplossen.

Wie wel eens in Forum luncht,
heeft zich er vast al aan geërgerd:
de lange, lange rijen voor de kassa.
Met de nieuwe cateraar aan het
roer, is het aantal bezoekers fors
gestegen: 35 procent meer dan vorig jaar rond deze tijd. Oftewel: 650
klanten per uur. ‘Het overtreft al
onze verwachtingen’, zegt manager Frank van Zomeren. Hij erkent
echter dat een lange wachttijd bij
de kassa de keerzijde vormt van
dat succes. De oplossing ziet hij
vooral in spreiding. ‘We hebben
ruimere openingstijden, nog lang
niet iedereen weet dat. Een kwart
van onze klanten is niet gebonden
aan de pauzetijden. Ik ga met acties proberen om hen buiten de
“spits” naar de kantine te krijgen.’
Een andere oplossing die Van Zomeren overweegt is om in het
Grand Café het assortiment te vergroten. Met verse broodjes bijvoorbeeld. ‘Wie alleen een broodje wil,
hoeft dan niet boven in de rij te
staan.’
Sinds Cormet in Forum huist is
het ook mogelijk om te pinnen.
Dat neemt per transactie een paar
seconden meer tijd in beslag dan
chippen. Van Zomeren voelt er
echter weinig voor om dat weer af
te schaffen. ‘Dat levert een marginale tijdwinst op, terwijl ik de service van het pinnen veel vind toeNM/foto Bart de Gouw
voegen.’
Zie ook pagina 22
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WAGENINGEN BLIJFT MANNENBOLWERK
ð $DQGHHOYURXZHQEOLMIWVWHNHQ
op 9 procent.
ð è9URXZHOLMNHNDQGLGDWHQYLQGHQ
voor niche-gebieden is moeilijk.’

Er zijn weinig vrouwelijke hoogleraren in Wageningen. Slechts 9
procent van de structurele leerstoelen in Wageningen is bezet
door een vrouw, terwijl dat op de
andere universiteiten gemiddeld
20 procent is. ‘Dat is zorgelijk’,
zegt Frances Brazier, voorzitter van
het Landelijk Netwerk Vrouwelijke
Hoogleraren en informatica-hoogleraar in Delft. ‘Het aantal vrouwelijke hoogleraren stijgt niet vanzelf, dat vergt beleid.’ Ze sprak deze
maand met rector Martin Kropff.
In Wageningen is het aandeel
vrouwelijke studenten ruim vijftig
procent en ook de man-vrouwverhouding bij de promovendi en postdocs is ﬁftyﬁfty. ‘Daarna houdt het
op’, zegt Brazier. Volgens haar heeft
dat vooral met cultuurverschillen

HONDENVERHAAL
WAS ‘OUDE
KOEIEN’

Wie? Paul Koene, docent
en onderzoeker bij de
Animal Sciences Group.
Waarom? De Telegraaf
schreef op basis van
gedateerde informatie dat
Wageningen UR adviseert
het houden van honden
te verbieden.
Wat? Koene zette het
verhaal recht tegenover
verschillende media.
De gewraakte lijst was
een oude test van een
onderzoeksmethode en
geen oﬃcieel advies.

te maken. Daarom moeten er altijd
twee vrouwelijke hoogleraren in
een benoemingscommissie, vindt
Brazier. Verder zou er actiever in
het buitenland gezocht moeten
worden, wanneer er in Nederland
geen geschikte vrouw te vinden is.
Rector Martin Kropff erkent het
probleem. ‘Het blijkt lastig om kandidaten te vinden die passen op onze leerstoelproﬁelen. We zitten in
Wageningen vaak op wetenschappelijke niche-gebieden en daar is
de spoeling dun, ook van vrouwen.’
Toch is de rector optimistisch.
‘We hebben al veel vrouwelijke persoonlijke en buitengewone hoogleraren. En we hebben een tenure
track-beleid, waarbij we talentvolle
onderzoekers een carrièrepad bieden tot persoonlijk hoogleraar.
Meer dan de helft van die talenten
is vrouw.’ Kropff verwacht dat hierdoor op termijn meer vrouwelijk
talent doorgroeit naar reguliere
AS
hoogleraarsposi-ties.
Zie ook pagina 11

Lokte het verhaal in De Telegraaf veel
mediabelangstelling uit?
‘Er was even een hausse. Trouw belde,
maar ook twee televisie- en vier radiozenders. Ze waren tevreden toen ik vertelde hoe het zat, maar vervolgens maakten ze er geen item van. Kennelijk is het
geen nieuws als een ander medium ernaast zit. Het is alleen frustrerend dat je
de waarheid zo niet op tafel krijgt.’

VEILIGE ONDERZOEKSPLEK VOOR
GEVAARLIJKE DIERZIEKTEN

Het Centraal Veterinair Instituut (CVI) krijgt een nieuwe onderzoekaccommodatie voor besmettelijke dierziekten. Staatssecretaris Henk Bleker sloeg op
17 september de eerste paal van deze high containment unit. De nieuwe
accommodatie heeft nog hogere veiligheidseisen, want hier worden besmettelijke virussen en bacteriën bestudeerd die ook mensen ziek kunnen maken,
zoals de Q-koorts bacterie. Dat vergt extra veiligheidsmaatregelen voor het
personeel. De nieuwe high containment unit kost 8 miljoen euro. Het ministerie van EL&I draagt 5 miljoen bij, de rest komt van de provincie Flevoland, de
gemeente Lelystad en een EU-fonds. Het gebouw moet eind volgend jaar klaar
zijn. AS/foto Fred van Welie

GEZEGD
‘Diploma-uitreiking van de master Food Technology lijkt wel een
bijeenkomst voor nieuwe werknemers van FrieslandCampina.’
Student Antoon Kanis merkt op dat een stuk of 6 van de 30 afgestudeerden al een
baan bij de zuivelgigant aangeboden hebben gekregen. (Twitter, 25 september)

KITO

Hoe zat de vork werkelijk in de steel?
‘We werken aan een systeem om de geschiktheid van zoogdieren als huisdier
te beoordelen. Met de eerste versie hebben we een quickscan gemaakt, een vingeroefening. Inmiddels is het verder geevolueerd, met onder andere informatie
over welzijn, natuurlijk gedrag en de
mens-dier relatie. Het bericht in de Telegraaf ging over de quickscan. Ze hebben
oude koeien uit de sloot gehaald.’
Vindt u het vervelend dat er zo aan de
haal wordt gegaan met uw onderzoek?
‘Het gebeurt gewoon, dus ik ben het wel
gewend. Het zou rustiger zijn als iedereen objectief de feiten weergaf, maar zo
zit de wereld nou eenmaal niet in elkaar.’ RR
27 september 2012 — RESOURCE
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60$.(/,-.$33(1
ð %DEEHOHQRYHUHWHQDDQHHQ
YLUWXHOHNHXNHQWDIHO
ð 2SKRXGHQPHWèSUHNHQéRYHU
JH]RQGHWHQ

Wat gebeurt er als je een rationele
wetenschapper naast een creatieveling zet en ze vervolgens de
vrije hand geeft? Kennisfestival
Food4You waagde zich op dit gladde ijs, met een verrassend resultaat.
Zo werd Laura Bouwman, universitair docent gezondheid en maatschappij, gekoppeld aan gamedesigner Berend Weij. Ze presenteren nu: de virtuele keukentafel.
Met deze app wisselen gebruikers verhalen over eten uit: hoe vaak
je vlees eet, wat je inspireert in de
keuken of een eigen verhaal. De
makers gaan ervan uit dat deze informele uitwisseling van gegevens
het eetgedrag van gebruikers verbetert. Een aanpak die exact past
in Bouwmans onderzoeksgebied
Salutogenese. Daarin overheerst
de visie dat we ons niet moeten
richten op het vermijden van ziekmakers, maar juist moeten zoeken
naar bronnen van gezondheid.
)$&(%22.
Bouwman denkt dat hét gesprek
aan de keukentafel zo’n bron is.
Wat we tegenwoordig eten wordt
volgens haar sterk gedicteerd door
experts en marketing. Dit continue
zenden van bovenaf zou afstand
tussen consumenten en voedsel

9LUWXHHONOHWVHQDDQGHNHXNHQWDIHONHQQLVXLWZLVVHOLQJ]RQGHUWHSUHNHQ

creëren. Bouwman: ‘Inspiratie
voor gezond eten moet weer terug
naar de alledaagse gesprekken aan
de eettafel.’
In de praktijk zien gebruikers
op hun (tablet)computer of smartphone een eettafel met daarop een
kaartenset. Deze personaliseren ze
met foto’s en met eigen verhalen.
Verder kunnen ze rondneuzen in de
verhalen van andere mensen en enkele experts, en natuurlijk reageren,
delen en liken via Facebook. Juist
dit proces wil Bouwman onderzoeken: ‘Met de app krijg je echt kijk
op wat mensen aan zo’n keukentafel zeggen en hoe de sociale normen

rond ons eten worden bepaald.’
Natuurlijk moet het programmaatje uiteindelijk tot gedragsverbetering leiden, maar indirect en
zonder te preken. ‘Het streven naar
gedragsverandering ligt er vaak te
dik bovenop,’ zegt Weij. ‘Je moet
mensen juist nieuwsgierig maken,
ze sociaal laten aanhaken.’
+$5'(,1',&$725(1
Het is moeilijk te zeggen wanneer
dit doel is bereikt. Bouwman hoort
andere wetenschappers al weer
zuchten over het gebrek aan meetbaarheid: ‘We zetten gebruikers
niet op de weegschaal en het is dus

lastig harde indicatoren te vinden
voor succes. Wij streven naar actieve betrokkenheid bij voedselkeuze
als indicator voor succes, hoe we
dit precies kunnen meten, daar komen we te zijner tijd op terug.’
De makers zelf beleven al veel
plezier aan de app voordat eerste
gebruiker zich überhaupt heeft geregistreerd. Enthousiast speculeren ze over deelnemers die (virtuele) eet- of kookclubs beginnen. Of
een groot feest waar ze elkaar ontmoeten. Maar eerst moet hij nog
tijdens Food4You gepromoot worden, aan – hoe kan het ook anders
– een echte keukentafel. RR

0266(//867*((13/$67,&
ð 3ODVWLFQDQRGHHOWMHVNRVW
PRVVHOH[WUDHQHUJLH
ð 'HHOWMHVPRJHOLMNYLDPRVVHO
QDDUPHQV

Plasticvervuiling komt in allerlei
formaten voor, van lege ﬂessen en
tassen tot micro- en nanoplasticsbrokjes kleiner dan enkele millimeters. Dergelijke deeltjes worden
gevormd bij de afbraak van groter

afval en ze zitten in rioolwater, afkomstig van slijtage van synthetische kleding in de was en resten
cosmetica.
Onder leiding van prof. Bart
Koelmans bekeken Wageningse
onderzoekers welke effect deze
deeltjes hebben op het leven in het
water. In een onderzoek met mosselen bootsten de onderzoekers de
plasticvervuiling in het lab na met
polystyreen bolletjes van 30 nanometer – dertig miljoenste millime-

ter – doorsnede. Toevoeging van
die deeltjes aan het zeewater leidt
ertoe dat de mosselen hun ﬁlteractiviteit terugschroeven en de plastics gaan uitscheiden. Koelmans:
‘Dat kost de mossel energie en zou
dus ten koste kunnen gaan van de
groei.’
Bovendien zijn de deeltjes na afloop in de mosselen terug te vinden, waarmee schelpdiereters en
de mens ze kunnen binnenkrijgen.
Toch wil Koelmans daar nog geen

vergaande conclusies over trekken.
Daarvoor is er te weinig bekend
over de concentraties nanoplastics
in het milieu. ‘De omvang van de
risico’s kunnen we nu nog niet inschatten. Dan moet je ook naar het
totaalgehalte andere nanodeeltjes
kijken die in het milieu voorkomen. Natuurlijke bronnen, maar
ook autoverkeer leveren bijvoorbeeld roetdeeltjes die in het water
zweven.’ $YW+
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Landbouw is de belangrijkste directe oorzaak van ontbossing wereldwijd. Maar de
achterliggende oorzaken zijn internationale handel, de groeiende economie en
toenemende consumptie van vlees wereldwijd. Dat blijkt uit een rapport van onder
meer de Wageningse hoogleraar remote
sensing Martin Herold dat onlangs is gepresenteerd tijdens klimaatonderhandelingen in Bangkok. Tachtig procent van de
wereldwijde ontbossing is te wijten aan
uitbreiding van landbouwareaal. In Latijns Amerika is het vooral commerciële
landbouw dat ontbossing veroorzaakt, verantwoordelijk voor twee derde deel. In
Afrika en Azië zijn commerciële en zelfvoorzienende landbouw elk verantwoordelijk voor een derde deel. Mijnbouw, infrastructuur en uitbreiding van steden zijn
andere maar minder belangrijke oorzaken
van ontbossing.
Het rapport benadrukt echter dat de
uitbreiding van het landbouwareaal niet
op zichzelf staat. Om de oorzaken van ontbossing in kaart te brengen moet ook
naar de achterliggende oorzaken gekeken
worden. De belangrijkste daarvan zijn de
wereldwijde economische groei en de
toenemende bevolking. Deze veroorzaken
een toename van vleesconsumptie en

meer internationale handel in landbouwen houtproducten.
‘Die indirecte oorzaken zijn helaas minder makkelijk te meten’, zegt Herold. De
Wageningse hoogleraar heeft zich gespecialiseerd in remote sensing, het vaststellen
van ontbossing met een combinatie van satellietbeelden en plaatselijke observatie.
‘Met remote sensing is goed vast te stellen
dat er bos wordt omgezet in landbouwgrond, maar waarom dat gebeurt is minder
makkelijk te verklaren, vertelt Herlold.
Toch is dat volgens hem belangrijk. Als ontbossing internationale oorzaken heeft, dan
heeft alleen nationaal beleid weinig effect
en is er ook internationaal beleid nodig.
,1'8675,(/$1'(1/$7(10((%(7$/(1
Daarbij verwijst Herold naar een betrekkelijk nieuwe vorm van internationaal beleid
om ontbossing tegen te gaan: REDD (Reducing emissions from deforestation and forest degradation). Het idee daarvan is dat
industrielanden meebetalen voor het behoud van bos in ontwikkelingslanden, met
het doel om de uitstoot van broeikasgas
door ontbossing te verminderen. Herold:
‘Goed REDD-beleid is afgestemd op de oorzaak van ontbossing.’ De manier waarop je
ontbossing meet, essentieel voor REDD,
hangt af van de oorzaak ervan, legt Herold
uit. Gaat het om oprukkende commerciële
landbouw, dan kan je dat meten met remote sensing, maar is de oorzaak bijvoorbeeld
het verzamelen van brandhout door lokale
bewoners, dan zijn metingen op de grond
nodig. -7

9,6,(ǉǉ
è(HQNRUWLQJYDQSURFHQWNRVW
GHYHHKRXGHUVYHHOLQNRPHQé
6XSHUPDUNWNHWHQ$OEHUW+HLMQPHOGGHKDDUOHYHUDQFLHUV
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Is dat toegestaan?
‘Daar ga ik niet over, dat moet de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) bepalen.’
2 Procent is niet veel.
‘Voor de consument is 2 procent niet veel, maar voor
de Nederlandse boeren wel. De varkenshouders zijn
blij met een marge van 5 procent. Als daar 2 procent
vanaf gaat door deze kortingsactie, houdt de varkenshouder nog maar 60 procent van zijn inkomen
over. Dus voor hem is die korting giga-veel. De marges in de land- en tuinbouw zijn klein.’
Strijken de supermarkten alle winst op?
‘Er zijn machtsverschillen tussen de partijen in de
voedingsketen. De inkopers van de supermarkten
kunnen kiezen voor de voordeligste aanbieder. De
hamvraag is: misbruiken ze hun macht? Daar hebben we onderzoek naar gedaan en dat kunnen we
niet hard maken. Er is een soort vaste regel in de
vleesketen, de prijs tussen de boerderij en de winkel
gaat met een factor 5 omhoog. Kost een vleesvarkens vanaf de boerderij 1,50 euro per kilo, dan kost
het ‘gemiddelde varkenslapje’ 7,50 in de winkel.’
Dan is de marge bij de super toch vijf keer zo hoog?
‘Nee, de opbrengstprijs is vijf keer zo hoog, maar we
weten niet welke kosten de supermarkten maken.
Misschien moet die een deel van het vlees weggooien, omdat het over de datum is. De marge zegt dus
niet alles over hoeveel de supermarkt verdient aan
vers voedsel. We kennen niet alle geheimen van de
markt.’ AS

67(//,1*
Performance of groundbreaking research suggests
that it takes away the support for one’s position
Hans Kosters, promoveert op 5 oktober in Wageningen
2QWERVVLQJLQ,QGRQHVL

27 september 2012 — RESOURCE

5(6SQLHXZLQGG



>> wetenschap

1,(8:(%$1(1'2256&+$$/9(5*527,1*
ð 1DDVWEDQHQYHUOLHVRRN
EDQHQZLQVWLQGHODQGERXZ
ð è'LWLQ]LFKWLVEHODQJULMNYRRU
KHW(XURSHHVEHOHLGé

Elk jaar daalt het aantal banen in
de Nederlandse landbouw met 2
procent als gevolg van mechanisatie en schaalvergroting. Dat cijfer
is bekend. Wat we niet wisten is
dat die 2 procent het cijfer onder
de streep is. Want elk jaar blijkt
maar liefst 8 procent van de banen
te verdwijnen, terwijl er 6 procent
nieuwe banen bijkomen. Dat rekende de Wageningse econome
Liesbeth Dries uit aan de hand van
boekhoudgegevens tussen 1990 en
2005.
In andere Europese landen zie
je eenzelfde beeld. In Duitsland
verdwenen jaarlijks 10 procent van
de banen in de landbouw, maar
kwamen er 8 procent nieuwe bij.
En in Zuid-Europese landen was
de dynamiek nog groter. In de
Griekse landbouw verdween 15
procent van de banen, maar kwam
er ook 11 procent bij; in Italië verdwenen 20 procent van de banen
maar kwamen er 13 procent bij. In
Spanje kwamen er per saldo zelfs
banen bij in de landbouw: een verlies van 14 procent werd ruimschoots gecompenseerd door 17
procent nieuwe banen, meldt
Dries in het tijdschrift Food Policy.
De grote lijn is duidelijk: de modernisering van de landbouw, met

0HFKDQLVDWLHLQGHODQGERXZKRHIWQLHWWHQNRVWHWHJDDQYDQZHUNJHOHJHQKHLG

extra inzet van kapitaal en technologie, gaat niet per se ten koste van
de arbeid, concludeert Dries. Ze
ziet bijvoorbeeld een toename van
ingehuurde arbeid: werknemers
die in dienst zijn van een boer of
tuinder. ‘De schaalvergroting is zowel een creator als destructor van
arbeidsplaatsen.’
Waaruit blijkt dat?
‘In de periode 1990-2005 zijn er
twee grote herzieningen van het
Europese landbouwbeleid geweest, waarbij de bescherming van
de markt werd afgebouwd en boe-

ren meer moesten concurreren op
de wereldmarkt. De negatieve gevolgen van die liberalisering zijn
altijd breed uitgemeten, maar na
beide hervormingen steeg de toename van nieuwe banen in de
landbouw relatief meer dan de afname van bestaande banen. Er
kwam meer betaalde arbeid in de
landbouw, doordat bedrijven gingen investeren in groei.’
Bij dit onderzoek is ook de
Europese Commissie betrokken.
Waarom wil de EU dit weten?
‘De EU is beducht voor de ont-

volking van het platteland en wil
daarom een beter zicht op de ontwikkeling van de werkgelegenheid
in de landbouw. De jaarlijks dalende trend in werkgelegenheid is
niets nieuws. Wat dit onderzoek
aantoont, is dat achter die algemene trend, sterke tegengestelde dynamieken schuil gaan van creatie
en destructie van banen. Dat inzicht is belangrijk voor het Europees beleid, want voor de creatie
van banen heb je ander beleid nodig dan voor het opvangen van
baanverlies.’ AS
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Bijna de helft van de akkerbouwers
in de Noordoostpolder strooit
meer fosfaat op het land dan volgens de bemestingsadviezen nodig
is. Dit is onwenselijk, gelet op afnemende fosfaatvoorraad in de wereld, stelt Oene Oenema.
De Wageningse hoogleraar Nu-

triëntenmanagement en bodemvruchtbaarheid publiceerde het
onderzoek in het tijdschrift Nutrient Cycling in Agroecosystems. Hij
deed het onderzoek samen met Arjan Reijneveld, productmanager
bij bodemkundig instituut Blgg.
De meeste akkerbouwers denken dat er minder fosfaat beschikbaar is in de bodem dan onderzoekers aangeven met het pw-getal.
Dit getal drukt uit hoeveel fosfaat
al in de bodem aanwezig is. Door

deze beschikbare fosfaat af te zetten tegen de fosfaatbehoefte van
gewassen, kan zo de benodigde
fosfaatgift worden berekend. Bijna
70 procent van de telers in de
Noordoostpolder heeft weinig vertrouwen in dit pw-getal. Daarom
strooit 45 procent van de telers
meer fosfaat dan nodig is, voor de
zekerheid. Risicomijdend gedrag
lijkt dan ook de belangrijkste reden dat de boeren meer fosfaat gebruiken dan nodig is, stellen Oene-

ma en Reijneveld. Ze adviseren dat
zowel de boeren als hun adviseurs
meer op maat gesneden bemestingsadviezen krijgen, om de fosfaatgift te verminderen. De Noordoostpolder is een mooi studieobject voor bemestingsonderzoek.
Het bestaat pas sinds 1942, heeft
een uniforme bodem en herbergt
vooral akkerbouwers. Daardoor
zijn de fosfaatverschillen in de bodem goed toe te schrijven aan het
management van de boer. AS

RESOURCE — 27 september 2012

5(6SQLHXZLQGG



discussie << 11

ǋǋ5(6285&(:851/
'H]HZHNHQZDVHUVHULHX]HGLVFXVVLHRYHUGH
RQGHUYHUWHJHQZRRUGLJLQJYDQYURXZHQRQGHU
:DJHQLQJVHKRRJOHUDUHQ0DDURRNYUROLMN
JHNLVVHELVRYHU)DFHERRNDSSVHQNZDN]DOYHUV
.RPYRRUDOOHPHQLQJHQVHULHXVHQVSHHOVæGXV
RQOLQHPHHGLVFXVVLUHQ
2RNHHQPHQLQJ"0DLOMHUHDFWLHQDDUUHVRXUFH#ZXUQO

:$*(1,1*6(+22*/(5$$5%/,-)70$1
Slechts 20 procent van de Nederlandse hoogleraren is
vrouw en in Wageningen zelfs maar 9 procent. Rector
Magniﬁcus Martin Kropﬀ sprak afgelopen maand met
de voorzitter van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke
Hoogleraren over dit taaie probleem.
è3ŉKLHUZRUGMHWRFKPRHYDQé]HJW-+. ‘Als vrouw is
het toch ook een belediging als je benoemd wordt tot
SURIHVVRURPGDWMHòYURXZEHQW"é3RVLWLHYHGLVFULPL
natie zou leiden tot vooroordelen over excuustruuzen.
.ZDOLWHLWPRHWKHWVHOHFWLHFULWHULXPEOLMYHQè'LW
VFKLHWQLHWRSéPHWGLHKDUWHQNUHHWEHJLQWHHQEHWRRJ
van (OOLV+Rō
DQG en dertig (!) andere onderzoekers.
+HWJH]HOVFKDSZLMVWHURSGDWGH:DJHQLQJVHFLMIHUV
door de aankomende pensionering van enkele vrouwen nog slechter zullen worden. Het genderbeleid is
YROJHQVKHQLQHŉHFWLHIHQGHRQGHU]RHNHUV]LMQVFHS
tisch over de aangekondigde maatregelen. ‘Kortom, er
LVYHHOZHUNDDQGHZLQNHO'HXQLYHUVLWHLWKHHIWHHQ
probleem, en het goede nieuws is dat de rector zich
KLHUYDQEHZXVWLV0DDUHUPRHWQXGRRUJHSDNWZRU
GHQé+XQRSURHSNULMJWYHHOELMYDO(HQUHDFWLHYDQGH
UHFWRUEOLMIWQLHWXLWRYHUJHEUDFKWGRRUKRRIGFRPPX
nicatie 0DUF/DPHUV.URSŉEHQDGUXNWKHWYRRUQHPHQ
om meer vrouwen in hoge wetenschappelijke posities
WHNULMJHQè'DWGDWPDDUPRQGMHVPDDWOXNWLVLQGHU
daad zorgelijk. Ik nodig een vertegenwoordiging van
GHEULHIVFKULMYHUVGDQRRNJUDDJXLWRPHUPHWPLM
over in gesprek te gaan en om er gezamenlijk aan te
JDDQZHUNHQé:RUGWRQJHWZLMIHOGYHUYROJG

6&52//(1'225)2580(1'(%21*(5'
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We zijn geen sociale media-goeroes dus we moesten
even drie keer lezen: Wageningen UR heeft een Facebook-app met een variant op Google Streetview
die de binnenkant van universiteitsgebouwen
toont op smartphonefoto’s. Laten we meteen
kijken wat de bezoekers op ons eigen sociale
medium vinden van de Student Street View.
‘Ik kan niet anders zeggen dan dat het een
stom ﬁlmpje is, warrig en onduidelijk,
meehobbelend op de mode van de dag en
WRWDDOQLHWV]HJJHQGé]HJWOLNHQRW over het
making-ofŊOPSMH'DWMHGH6WXGHQW6WUHHW

View pas kunt bekijken nádat je hem liked op Facebook krijgt ook weinig genade. ‘Idioot. Eerst liken en
GDQSDVEHNLMNHQò'DWKRRUWDQGHUVRP,NKHEKHP
dus wel gelikedé(QHUYROJHQQRJPHHUEHKXOS]DPH
DQRQLHPSMHVPHWRSERXZHQGHNULWLHNè'LNNHIDDOGDW
MHKLHUYRRUHHQ)DFHERRNDFFRXQWPRHWKHEEHQé]HJW
EDQWKHVRFLDOPHGLDK\SHè6SRWLI\LVKLHURRNDOYDQ
WHUXJJHNRPHQ)DFHERRNLV]Ré(LJHQOLMN]LMQGH
EH]RHNHUVRYHUGHKHOHOLQLHQHJDWLHI=HOIVGHPHHU
serieuze reageerders hebben wat noten te kraken.
‘Ook wel een beetje jammer dat hiervoor iedereen van
GH:85VSHFLDDOHHQPDLOWMHNUHHJòé]HJW0DUOLHV. ‘Ik
dacht dat mails naar alle gebruikers alleen voor echt
EHODQJULMNHGLQJHQZDUHQ""é

:$7,6.:$."
Hoogleraar Savelkoul is genomineerd voor een kwakzalversprijs. De Vereniging tegen de Kwakzalverij
hekelt onder andere zijn onderzoek naar elektromagnetische straling en lezingen voor een publiek van pseudowetenschappers.
'HUHGHQHQYRRU6DYHONRXOVQRPLQDWLHURHSHQGH
nodige discussie op. *1 vindt het onbegrijpelijk dat
de antikwakzalvers Savelkoul verwijten onderzoek te
doen naar zweverige onderwerpen, hoewel zijn kwaliteiten niet ter discussie staan. ‘Wat is er mis met zulk
RQGHU]RHN"":DDURP]RXDOOHVXLWëGHDOWHUQDWLHYH
ZHUHOGìELMYRRUEDDWDOQLHWZDDU]LMQ"$OVMHGDW
denkt ben je pas echt onwetenschappelijk bezig.‘
Resource-redacteur 5RE5DPDNHU licht de redenatie
YDQGH9HUHQLJLQJWHJHQGH.ZDN]DOYHULMWRH=R]RX
er geen plausibel mechanisme zijn voor de invloed
YDQHOHNWURPDJQHWLVFKHVWUDOLQJRSKHWLPPXXQV\V
WHHPERYHQGLHQLVGLWYHUEDQGDIGRHQGHRQGHU]RFKW
]RQGHUUHVXOWHUHQGEHZLMVè'RRUKHWZHHUèRSWH
UDNHOHQéJHHIMHGXVYRHUDDQGHRQZHWHQVFKDSSHOLM
ke geluiden en de individuen die deze promoten.
'XVPHHURQGHU]RHNLVJRHG RRNQDDUèYDJHé
onderwerpen), behalve als iets uitentreuren is
ZHHUOHJGé=HOI]LHW5DPDNHUGDDUZHOHHQSUR
EOHHPRSGXLNHQ:LHEHSDDOWRIHHQRQGHUZHUS
YROGRHQGHLVRQGHU]RFKW"*HUW]LHWGDWRRNé'H
EHRRUGHOLQJRIHHQEHSDDOGRQGHU]RHNLUUHOH
YDQWDFKWHUKDDOGHG]RX]LMQKHHIW
RQYHUPLMGHOLMNHHQVXEMHFWLHINDUDNWHUé
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Uitgeburgerd
Voor veel buitenlandse studenten en promovendi komt de Nederlandse
directheid als een schok. Maar naar verloop van tijd blijken ze zelf ook
steeds assertiever en haastiger te worden. Dat leidt tot confronterende
situaties in eigen land. ‘Ik vond het verschrikkelijk om van mijn beste
vriendin te horen dat ik arrogant geworden was.’
tekst: Stijn van Gils en Nicolette Meerstadt / foto‘s: Guy Ackermans

J

Soms zijn de
ervaringen zó
intens dat de
studenten hun
draai niet meer
kunnen vinden

oke Marinissen hoort de verhalen regelmatig: buitenlandse PhD-ers die na enige tijd terugkeren in
eigen land om daar te ontdekken dat ze vervreemd
zijn van hun omgeving. Zo kent ze een Chinese vrouw
die na haar promotie en terugkeer een levenspartner
kon vergeten. Ze paste niet meer in het Chinese ideaalplaatje. Een Afrikaan moest zelfs vluchten toen bleek dat
hij iets te enthousiast was geworden in zijn afkeer van de
plaatselijke dictator. Hij woont nu in de Verenigde Staten.
Meestal zijn de gevolgen natuurlijk niet zo heftig, maar
volgens Marinissen, die onderwijstraining geeft aan PhDers, is het ‘uitburgeren’ een veelvoorkomend verschijnsel
onder buitenlandse gasten. ‘Terug in eigen land blijken ze
een waasje Nederlandsheid over zich te hebben dat snel
wordt opgemerkt. Ze kunnen zich niet meer zomaar voegen naar het oude nest.’
UNHEIMISCH
Een cultuurschok is het unheimische gevoel dat je hebt
als je in een ander land gaat wonen. Iedereen die in het
buitenland studeert of woont krijgt er in meer of mindere
mate mee te maken. Een cultuurschok verloopt in een
aantal stadia volgens een u-curve. Eerst ben je dolblij met
je nieuwe omgeving, en zie je alle verschillen - in levensritme, taal, eten of het weer - in een romantisch licht.
Helaas gaat die fase over in irritatie over bijvoorbeeld hygiene, omgangsvormen of persoonlijke ruimte. Daarna volgen aanpassing aan de nieuwe omgeving, en ten slotte

vind je een balans tussen de twee culturen. Als je teruggaat naar je eigen land, doorloop je diezelfde stadia weer.
Althans in theorie.
SPIJKERBROEK
‘In het echt is het veel genuanceerder’, vertelt Rico Lie,
universitair docent van het vak interculturele communicatie. ‘Iedereen doorloopt de stadia in zijn eigen tempo.
Bovendien is het niet gezegd dat je uiteindelijk een goede
balans vindt.’ Doordat je het niet verwacht, is de omgekeerde cultuurschok soms heftiger dan de eerste. ‘Vooral
voor studenten kan dat lastig zijn’, meent Lie. ‘Ze zijn in
een heel ander land geweest waar ze zichzelf ook mentaal
ontwikkeld hebben.’
Ook de houding ten opzichte van macht kan permanent veranderen, meent Joke Marinissen. ‘Professoren
lopen hier in een spijkerbroek en zijn gewoon aanspreekbaar, dus autoriteit wordt hier anders beleefd en vormgegeven dan in andere landen. Daarnaast is er het verschil
tussen individuele verantwoordelijkheid of juist die binnen een groep . Die twee elementen vormen een interessante combinatie.’
Soms stabiliseert het gevoel van vervreemding weer,
maar soms zijn de ervaringen zó intens dat de studenten
hun draai niet meer kunnen vinden, besluit Rico Lie. ‘In
die gevallen houden ze de behoefte om weer weg te gaan.
Zo krijg je de cosmopolieten, mensen die overal een beetje
en nergens echt thuis zijn.’
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‘ZE ZEI DAT IK ARROGANT GEWORDEN WAS’
Mohammed Armani
Masterstudent Forest and Nature Conservation, uit
Ghana
‘Tijdens mijn veldwerk in Ghana ontmoette ik één van
mijn beste vriendinnen. Ze vroeg me of ik haar kon helpen
met geld pinnen uit de automaat. Jemig, dacht ik, dat kun
je zelf toch ook? Ze werd toen heel boos en zei dat ik arrogant geworden was. Dat was heel vervelend om te horen.
Ik snap het gewoon niet. Kun je één automaat noemen die
echt ingewikkeld werkt? Waarom zou je jezelf niet vertrouwen? Toen ik zelf in Nederland aankwam, had ik de
verkeerde trein genomen. Ik arriveerde in Zwolle in plaats
van Ede-Wageningen. Eenmaal op mijn kamer ben ik precies uit gaan zoeken hoe het openbaar vervoer in Nederland werkt en nu begrijp ik het. Veel van mijn Ghanese medestudenten zie ik nu nog steeds vragen waar ze naar toe
moeten, dat snap ik gewoon niet. Waarom zou een Euro-

peaan dit wel kunnen begrijpen maar een Afrikaan niet?
Als ik in Ghana ben kan ik me nu heel boos maken over
te laat komen. Zo had ik eens een ofﬁciële vergadering om
negen uur ergens in een stad. En reizen gaat dus niet zoals
in Nederland hè. Geen 9292, maar op straat zoeken naar
een taxi die je naar een bus wil brengen en dan vervolgens
hopen dat de bus rijdt. Ik had zo mijn best gedaan om op
tijd te komen. En ik was er, vijf minuten voor negen. Om
vervolgens te moeten wachten tot de vergadering, ruim
een half uur te laat, van start ging. Maar ja, het zijn hoger
geplaatste mensen, dus daar kun je dan toch niets van
zeggen.
Ik zou graag in Europa een PhD doen, maar alleen over
Afrikaanse ecosystemen. Ik zal nooit Europeaan worden.
Hier moet ik over elke stap nadenken, terwijl het in Afrika
vanzelf gaat. En ach, eigenlijk hou ik wel van alle verwarring en chaos. Diep in mijn hart blijf ik Afrikaan.’
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‘IEDEREEN IS ALTIJD ZO POSITIEF’
Dian Suliantí
Masterstudent Leisure, Tourism and Environment, uit
Indonesië
‘In het begin moest ik wennen aan de Nederlandse
directheid. Toen ik voor het eerst in Nederland in de trein
zat, had ik veel bagage bij me. Een man stoorde zich eraan
en noemde mij idioot. Ik spreek geen Nederlands, maar ik
snapte best wat dat betekent.
Zelf probeer ik tactischer te zijn, maar tijdens mijn
veldwerk in Indonesië merkte ik dat ik toch een beetje veranderd ben. Ik reed met een vriendin door de omgeving
en vroeg of ze honger had. ‘Nee, nee’, zei ze. Toen ik na een
tijdje zelf honger kreeg zijn we wat gaan eten. Achteraf
scheen ze al heel lang honger te hebben, maar ze wilde het
niet zeggen. Sinds ik in Wageningen woon, let ik veel
slechter op lichaamstaal. Iemand moet me zeggen wat ie
wil, vroeger kon ik dat veel beter aan iemand zien. Ook bij
het maken van mijn thesis had ik daar moeite mee. Ik
deed onderzoek naar Chinese gemeenschappen in Indonesië. Die zijn erg gesloten. Soms klapten mensen helemaal dicht als ik een directe vraag stelde.
Ook mijn ouders vinden dat ik individueler ben geworden. Toch ben ik niet juichend over alles wat Nederlands
is. Nederlandse vrouwen bijvoorbeeld vind ik vaak te
dominant. Bij vergaderingen willen ze altijd aan het
woord, met zo’n uitstraling van ‘ik ben hier’. Ik denk dat er
daarom veel Nederlandse mannen zijn die voor een buitenlandse vrouw kiezen.
Of ik in Nederland zou willen blijven, weet ik niet. Dat
hangt er vanaf welke kansen ik krijg. Ik ben pessimistisch

want mijn cijfers zijn niet supergoed. Waar ik echt jaloers
op ben is de Nederlandse zelfverzekerdheid. Iedereen is
altijd zo positief. Eigenlijk moet ik dat ook gewoon proberen.’

‘EIGENLIJK VIND IK HET DI

Ehsan Kamalipour
Masterstudent Horticulture Chains (VHL), uit Iran

‘Iemand moet
me zeggen wat
ie wil, vroeger
kon ik dat veel
beter aan
iemand zien’

‘Toen ik op Dijkgraaf kwam wonen, deed mijn licht het
niet. Mijn huisgenoten zeiden dat ik het beste een e-mail
naar Idealis kon sturen. Gewoon een e-mail, naar een ofﬁcieel instituut. Waarin je zegt dat je iets gedaan wilt hebben. In Iran zou dat ondenkbaar zijn. Daar moet je langs
bij een loket en er gebeurt niets voordat je de nodige stempels hebt. Terwijl hier binnen een week mijn lamp werd
gerepareerd, ik vond dat geweldig.
Maar nu denk ik: een week? Dat is wel erg lang. Dus ja,
ik ben zeker veranderd. Wanneer ik nu een studiegenoot
iets zie doen wat ik vreemd vind, zeg ik nu gewoon: what
the hell are you doing?’ In mijn cultuur is dat niet normaal.
Het is al vreemd om ‘nee’ te zeggen. Als je iets niet wil, dan
moet je er omheen praten, zodat de ander denkt: we gaan
het anders doen.
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‘IK STARTTE ONMIDDELLIJK EEN DISCUSSIE’
Caucasella Díaz
Promovendus Bio-interacties en Plantgezondheid, uit
Mexico
‘Eerst zag ik mijn verblijf in Wageningen allemaal als
één groot avontuur. Maar ik miste mijn familie ook heel
erg. Inmiddels woon ik zevenenhalf jaar in Nederland,
maar elke kerst ga ik even terug naar huis. Heel geleidelijk
zagen mijn ouders een verandering. Enerzijds ben ik toleranter geworden naar andere meningen, maar tegelijk
ben ik minder tolerant als ik mijn eigen mening niet kan
uiten.
De eerste keer dat het anderen opviel was drie jaar geleden. Een vrouw bij het kraampje zei ons dat we geluk hadden dat we vroeg waren. ‘Want’, zei ze, ‘als ik langer in de
zon sta, gaat ook de prijs omhoog. En toeristen, die betalen sowieso meer’, voegde ze er nonchalant aan toe. Ik
vond dat oneerlijk en startte onmiddellijk een discussie.
Mijn vrienden stonden er omheen met en blik van: waar
ben je nu mee bezig? Vroeger zou ik hier nooit aandacht
aan besteed hebben.
In e-mails merk ik het ook. Ik antwoord soms met punt
1: ja, punt 2: nee. Dat wordt in Mexico niet verwacht.
Laatst was ik nog maar net op tijd met een excuusmailtje.
Ook zoek ik veel sneller consensus dan vroeger. Als we in
Mexico met een groepje naar de bioscoop willen, ben ik de
persoon die ons naar een gezamenlijke ﬁlm poldert.
Terug in Mexico ga ik Nederland missen, maar ik zie
mezelf hier niet snel mijn leven lang wonen. Ik wil mijn
land iets teruggeven. Ik wil studenten leren dat alles

mogelijk is en je verder moet kijken dan je horizon. Voor
Nederlandse studenten is zo’n les niet echt nodig, voor
Mexicanen wel.’

DIRECTE FIJNER’

Met mijn vrienden heb ik contact via Skype. Zij zien de
verandering en moeten eraan wennen. Iemand vroeg me
bijvoorbeeld wat het red light district in Amsterdam betekent. Toen ik vertelde dat vrouwen daar seks hebben waarvoor ze betaald worden, waren mijn vrienden erg verbaasd, en jaloers. Niet om wat er daar gebeurt, maar om
hoe ik het beschreef. We praten normaal op een toegedekte manier over dit soort zaken, met veel metaforen.
Eigenlijk vind ik het directe ﬁjner. Ik geloof wat ik zeg,
waarom zou je er dan omheen draaien?
Of ik per se Nederlandser ben geworden kun je je afvragen, aangezien ik in een klas zat zonder een enkele Nederlander. Maar internationaler ben ik in elk geval en dat
gevoel wil ik nooit meer kwijt. Ik ben nu bijna afgestudeerd. Ik zou het geweldig vinden als ik in Europa zou
kunnen blijven werken.’
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HERFSTSTORM
De eerste herfststorm van het jaar raasde afgelopen
week over Nederland en dat betekende voor de eerstejaars studenten op camping De Wielerbaan dat zij hun
voortent nog even goed vast moesten zetten. Bij gebrek
aan een kamer bivakkeren er momenteel nog zo’n veertig eerstejaars noodgedwongen op de camping in
Wageningen-Hoog. ‘ Supergezellig’ hebben ze het volgens campingeigenaar Nico van der Grift. ‘Ze koken
samen, eten samen. Er hangt een leuke sfeer.’ De camping is het hele jaar open, maar Van der Grift verwacht
dat de laatste studenten tegen Kerstmis verdwenen zullen zijn.
De tenten zijn tijdens de storm overigens allemaal
netjes blijven staan. LvdN/foto Guy Ackermans
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In de ban van
de ringen
Groeien tropische bomen echt harder door klimaatverandering?
Door jaarringen te tellen probeert Wageningen daar een antwoord
op te vinden. Een kijkje in de keuken van het Dendrolab.
tekst: Roelof Kleis / foto: Bart de Gouw

‘D

endrolab’ staat in kleurige letters op de deur.
Binnen hangt timmergereedschap aan de
muur. De tafels liggen bezaaid met staafjes
hout, zorgvuldig genummerd en op vurenhouten bedjes geplakt. Wetenschappelijke posters
aan de wanden, een scanner en een computer verraden
dat het hier niet om zomaar een timmerwerkplaats gaat.
Dit is het Dendrolab van Wageningen UR. Tellen is hier de
core business, het tellen van jaarringen. Hier zetelen de
Lords of the Rings, zegt promovendus Peter Groenendijk
met enige zelfspot. Hij is één van die heren uit de groep
van Pieter Zuidema (Bosecologie en bosbeheer) die probeert te ontrafelen wat klimaatverandering doet met de
groei van tropisch bos.

MONNIKENWERK
Groeiringen tellen doe je
anno 2012 met een computer, een speciaal programma (WinDendro) en
een goede scanner. Het
ziet er nogal grappig uit:
een boomschijf of boorkern op een scanner. Een
druk op de knop en daar
is-ie: in hoge resolutie
(1600 dpi, 200 tot 300
MB) een dwarsdoorsnede
van een boom op je beeldscherm. Dat wil zeggen:
een sectie van de schijf.
De hele schijf scannen zou
te veel geheugenruimte

vergen. De hoge resolutie
maakt het mogelijk om het
hout zo’n veertig keer groter te bekijken. Dan begint
het tellen. De oudste boom
die Peter Groenendijk
onder zijn scanner heeft
gehad dateert van het jaar
1750. Dat zijn zo’n 260
ringen, en dat maal de vier
windrichtingen van waaruit wordt geteld. Maar zo’n
oude boom, dat is een uitzondering. In totaal zijn
1500 bomen bemonsterd,
verdeeld over vijftien
soorten en drie landen.

Van de meeste bomen zijn
boorkernen getrokken in
plaats van schijven verzameld. Het voordeel voor
de boom is, dat-ie niet
sneuvelt. Voordat een
boomschijf onder de scanner ligt, moet-ie overigens
wel worden opgeschuurd.
Voor de doe-het-zelvers
onder ons: met korrel 600.
‘Als je het echt goed doet,
is het een spiegel. Dat is
nodig omdat die groeiringen heel ﬁjn zijn.’

Tropische bossen zijn gigantische koolstofvangers.
Bomen leggen koolstofdioxide uit de atmosfeer vast in
biomassa: een kuub hout bevat ongeveer een ton CO2. Een
kwart van de koolstofvoorraad op het vasteland ligt opgeslagen in tropisch bos. Maar groeit tropisch bos harder als
er meer CO2 in de atmosfeer zit? Wetenschappers denken
van wel. De laatste decennia neemt de biomassa in tropisch bos toe, zo blijkt uit meting van de stamomvang van
bomen. Tropisch bos tempert zodoende de klimaatverandering. Maar het is niet zeker of dat al langer aan de gang
is. Neemt de biomassa al toe sinds de opkomst van de
industriële revolutie?
DATABASE
Om een antwoord op die vraag te vinden moet je terug in
de tijd kunnen kijken. Het liefst een paar honderd jaar.
Pieter Zuidema haalt daar een voor de tropen nog weinig
gebruikte methode voor van stal: jaarringen tellen. ‘Boomschijven zijn een soort databases die je uit kunt lezen’, is
zijn favoriete metafoor. ‘Alleen kost dat wel een beetje
moeite.’ Maar hebben tropische bomen dan jaarringen?
Ja, zegt Zuidema en weerlegt daarmee een hardnekkig
misverstand. ‘De leerboeken beweren sinds jaar en dag
dat tropische bomen geen duidelijke jaarringen hebben.
Er zijn immers geen duidelijke seizoenen in de tropen.
Men heeft daarom lang gedacht dat jaarringen tellen
moeilijk en niet toepasbaar was. Maar bij een aantal soorten zie je wel heel duidelijke ringen.’
Die soorten gebruiken Zuidema en zijn groep – drie
promovendi en een postdoc – om de drijvende krachten
achter de groei van tropische bomen in kaart te brengen.
Groenendijk en collega’s vlogen uit naar Bolivia, Kameroen en Thailand om daar duizenden monsters te verzamelen. Boomschijven van gekapte bomen en boorkernen
van levende bomen. Mooi, maar zwaar werk, vertelt Groenendijk. Het boren gaat met een handboor. Dus ben je wel
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Door de stamdoorsnede te scannen wordt het mogelijk om de jaarringen te tellen.

even bezig om tot de kern door te dringen van een forse
woudreus. ‘Na de eerste drie dagen heb je geen armen
meer over.’ Groenendijk verbleef, verdeeld over verschillende periodes, zeven maanden in een houtkapconcessie
in Kameroen om in bomen te boren. In Thailand en Bolivia werd meegelift met commerciële kapploegen. Dat
leverde boomschijven op met bijna manshoge diameters.
TERUG IN DE TIJD
Nu slijt Groenendijk zijn dagen in het Dendrolab. Het
tellen van jaarringen (zie kader) is een monnikenwerk,
erkent Groenendijk. ‘Niet echt leuk. Maar wel het soort
monnikenwerk dat je bij elke wetenschap hebt. Je wordt
er behoorlijk suf van.’ Maar er staat wel iets tegenover al
dat werk. ‘Want het is wél leuk dat je op deze manier
zomaar 200 jaar terug in de tijd kijkt. Dat is eigenlijk ongelofelijk. Als je deze gegevens door omvangmetingen zou
willen krijgen, dan had je doctor Livingstone met een rolmaat op pad moeten sturen.’
Maar met het tellen van jaarringen alleen ben je er niet.
Die vertellen maar een deel van het verhaal. Uit de boomschijf valt volgens Zuidema veel meer te halen. Zo wordt
met isotopenonderzoek gepoogd de invloed van droogte
op groei in kaart te brengen. Om geen vocht te verliezen in
periodes van droogte sluiten huidmondjes in het blad
zich sneller. Ze happen minder vaak naar lucht, legt Zuidema uit. De plant doet daardoor langer met dezelfde
lucht. Dat leidt ertoe dat er meer 13C wordt vastgelegd dan

in natte omstandigheden. En dat valt dus te meten. Zuidema: ‘Daarmee weet je wat voor groeiomstandigheden
die boom heeft meegemaakt. Iets soortgelijks zie je bij
18O, de zware isotoop van zuurstof. De 18O in de plant heeft
een relatie met de 18O in regenwater dat wordt opgenomen via de wortels. Als er weinig regen valt, is het aandeel
van de zware zuurstof 18O in de plant hoger. We kunnen
dus aan de hand van isotopenonderzoek in jaarringen een
reconstructie van regenval maken over langere periode. Is
door klimaatverandering de frequentie van droogte bijvoorbeeld afgenomen, dan kan dat een oorzaak zijn van
groeiverandering in de tijd.’
DETECTIVEWERK
Zo puzzelen Zuidema en zijn groep zich door de materie.
Voor antwoorden is het nog te vroeg. Maar de eerste aanwijzingen wijzen er volgens Zuidema op dat sommige
soorten de afgelopen 150 jaar inderdaad harder zijn gaan
groeien. Maar komt dat doordat er meer CO2 in de lucht
zit? Of is het de opwarmende aarde, de regenval of de
beschikbaarheid van voedingsstoffen? Dat moet nog blijken. Detectivewerk, noemt Zuidema het. ‘En ik ben bang
dat er niet één smoking gun is aan te wijzen. Het zal altijd
een combinatie van factoren zijn. En we snappen zo slecht
hoe bomen reageren op veranderende omstandigheden.
Het is lastig om patronen terug te vinden, omdat zoveel
factoren de groei bepalen. In die zin is het een gevecht
tegen de variatie.’
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Waarom wordt voedsel steeds duurder?

De pan uit
Boeren maakten in juli al de vergelijking met de dust bowl van de jaren
dertig - zo droog was het deze zomer in het centrale deel van de VS dat
ook wel de breadbasket wordt genoemd. Terwijl maïs en graan stonden te
verdorren op het land, verklaarde de regering steeds meer counties tot
rampgebied. Ondertussen verdroogde ook de Russische graanoogst.
Natuurlijk, misoogsten zijn zo oud als de landbouw zelf maar de laatste
jaren doen ze voedselprijzen heftig op en neer golven. In juli schoten de
prijzen omhoog: we leken op weg naar de derde voedselcrisis in vijf jaar.

Uiteindelijk regende het toch nog in de Verenigde Staten. De oogst was
minder dramatisch dan verwacht en Rusland gooide niet, zoals bij eerdere
voedselpaniek, de grenzen op slot. In augustus bedaarden de prijzen. Toch
blijft de wereldvoedselprijs hoog en onvoorspelbaar: een fenomeen dat
voorlopig niet gaat verdwijnen. Hoe komt het dat voedselprijzen stijgen?
Wat verklaart hun grillige verloop? En wat kunnen we daar aan doen?
Door: Rob Ramaker en Rob Goossens
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HOE BEVALT
CORMET?
Cormet is de nieuwe cateraar in Forum. Overdag zijn de openingstijden
verruimd, ’s avonds zijn er warme maaltijden. Het eten zou goedkoper
worden, en lekker blijven. Is dat gelukt?
tekst: Nicolette Meerstadt en Albert Sikkema / illustratie: iStock

Desalegn Etalo

Gerrie Holmer

PhD-student Plant Sciences uit
Ethiopië
‘Vandaag eet ik een lichte maaltijd
omdat ik de hele dag achter de computer zit: twee krentenbollen, een
kroket en een ﬂesje bosvruchtensap.
De prijs vind ik vrij normaal, maar ik
ben niet heel tevreden over het aanbod. Er is te weinig keus
en variatie. De basis blijft toch een belegd broodje, en daar
hou ik niet zo van. Liever een warme maaltijd. De Chinees
is wel prima, maar elke dag zijn de keuzes hetzelfde en dat
wordt saai. Daarom ga ik soms in het Restaurant van de
Toekomst eten, daar is meer afwisseling in warme maaltijden.’

Medewerker bibliotheek
‘Ik vind de nieuwe cateraar beter dan
de oude. De broodjes zijn vergelijkbaar met vorig jaar, maar de soep is
meestal beter – en goedkoper. De
kantine in de Leeuwenborch vind ik
nog beter. Daar is erg lekkere vegetarische soep, alles wordt daar vers gemaakt. Je kunt ook
vers sinaasappelsap krijgen, erg leuk. Ondanks dat ze alles vers maken, is de organisatie in de Leeuwenborch beter. Hier in Forum is het een beetje een chaos – lange rijen,
rommelige opstelling, erg druk. Maar ik klaag niet over het
eten, ik vind het al gauw goed.’

Chenxi Zhang

Student Voeding en gezondheid (uit
Nederland)
‘Tot nu toe heb ik twee of drie keer
bij Cormet gegeten. Volgens mij is
het in grote lijnen hetzelfde als vorig
jaar, behalve dat er nu ook verse
fruitshakes zijn. Meestal ga ik tussen
de middag thuis eten, maar als ik een vergadering heb
dan eet ik in Forum. Dan eet ik altijd een belegd broodje.
Ik zou wel wat meer vegetarische keuzes willen hebben. Wat
ik wel lastig vind is dat ik soms om half twaalf al honger
heb, maar vaak pas om een half drie. Beneden in het
Grand Café is er alleen koek en snoep te koop. O, is de
kantine nu langer open? Dat wist ik niet, maar dat zou superchill zijn.’

Masterstudent Food Safety uit China
‘Vroeger zat het Chinese eten hier
voorverpakt in plastic bakjes, zonde
van al het afval. Nu is er een soort
buffet met meer keuze dan voorheen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen
tussen witte rijst en nasi, en je krijgt
het op een bord. Het eten komt natuurlijk uit dezelfde
keuken, maar ik vind het aantrekkelijker en beter gepresenteerd. De Chinese curry met rundvlees en nasi is smakelijk. Ik ben mijn leven lang gewend om warm te eten tussen de middag, zodat ik lekker vol zit. Dat is echt de Chinese standaard: ’s middags ﬂink eten, en ’s avonds precies
genoeg zodat je maag vol voelt.’

Milena Banic
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Tom Hardy

Robert Baars

Tweedejaars student Geo-information
Science
‘Ik vind het lastig vergelijken. Vorig
jaar heb ik wel eens een broodje gehaald in de kantine. Dat was prima,
maar iets aan de dure kant. Dit jaar
heb ik alleen nog Chinees besteld.
Dat is best lekker, met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Ik denk dus dat ik dat vaker ga nemen. Blijkbaar kon
je dit vorig jaar ook al bestellen, maar aangezien ik toen
niet vaak in het Forum was, heb ik daar niets van gemerkt.’

Docent Van Hall Larenstein
‘Het is naar tevredenheid en ik merk
niet veel verschil met vorig jaar. Ik
eet niet uitgebreid, ik neem een kop
soep en een beker melk, dus ik ben
niet een goede klant om de verschillen te ontdekken. Is de soep nu goedkoper? Ik heb geen idee, ik chip en kijk niet echt naar de
prijs. Het is nu wel weer een stuk drukker in de kantine, zo
aan het begin van het schooljaar. Gisteren konden we geen
plek vinden om te zitten, vandaag hadden we de laatste lege stoelen.’

Hubert Krekels
Medewerker bibliotheek
‘Ik vind deze cateraar beter dan de vorige. Ik ben een luxe-eter. De broodjes zijn verser en beter belegd dan vorig jaar en er is meer keuze aan
broodjes. Ook de keuze aan kroketten is een pluspunt. Ze hebben alleen geen kaas gegeten van logistiek. De dienbladen stonden eerst achterin; nu zijn ze gelukkig meer naar voren gehaald, maar staan er te weinig. En de melk, het meest gekozen product, staat helemaal achterin in een hoek, waardoor je opstoppingen krijgt. Ze hebben duidelijk niet
geluisterd naar de mensen die hier al jaren zitten en weten hoe het moet.’

Titis Wardhani
Masterstudent Molecular Sciences uit
Indonesië
‘Vandaag heb ik mijn eigen gebakken Indonesische rijst meegenomen
van huis. Bijna elke ochtend besteed
ik een klein uur aan koken. Als dat
niet lukt ga ik tussen de middag naar
huis voor een warme maaltijd. Naar de kantine ga ik niet
vaak. Het was me wel opgevallen dat er een nieuwe aanbieder is, maar volgens mij is het assortiment ongeveer hetzelfde gebleven. Het menu vind niet geweldig. Als ze ook
eens Indonesisch eten zouden aanbieden, dan zou ik wel
vaker gaan. Ze kunnen toch ook Chinees maken?’
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ECONOMISCHE CRISIS? NIET VOOR BIJBANEN!

Volgens een enquête van Resource (juni 2012) zijn Wageningse
studenten gemiddeld vier uur per
week kwijt aan een bijbaan. Wat
voor werk ze doen, is erg uiteenlopend. De een wil wel overdag
schoonmaken, de ander vult zijn
werkuurtjes liever ’s avonds in de
horeca. Maar is er nog wel genoeg
werk nu met de economische crisis?
Ja, zo klinkt het in de uitzendwereld. Tempo-Team, een van
grootste uitzendorganisaties in de
regio, signaleert dat het aantal bijbanen in vergelijking met voorgaande jaren ongeveer gelijk blijft.

TOP DRIE
Top drie van meest voorkomende
bijbanen volgens werkwijzer
Wageningen:
1. Schoonmaakwerk
2. Productiewerk
3. Horeca
Top drie van meest voorkomende
bijbanen volgens Tempo-Team:
1. Huisvuilbelader
2. Administratief ondersteunende
opdrachten
3. Callcenter agent
Top drie van best verdienende
bijbanen volgens werkwijzer
Wageningen:
1. Schoonmaakwerk
2. Productiewerk
3. Horeca
Top drie van best verdienende
bijbanen volgens Tempo-Team:
1. Huisvuilbelader
2. Hostess
3. Kaartverkoper pont

FOTO: GABY VAN CAULIL

Biertjes tappen, doodskisten
dragen of zwabberen. Wageningse studenten doen van alles
om wat bij te verdienen. Door de
economische crisis neemt de
werkgelegenheid echter af. Geldt
dat ook voor de bijbanen?
Resource maakte een rondje
langs de uitzendbureau’s.

Wordt de crisis dan helemaal niet
gevoeld? Toch wel, maar dan vooral op het gebied van vakantiewerk.
Daarvan lag het aanbod deze zomer lager dan anders. ‘Zoals altijd
is er een piek in de zomerperiode,
maar die piek is de afgelopen twee
jaar wel kleiner geworden.’ Volgens het uitzendbureau willen veel
bedrijven de gaten tijdens de zomer het liefst opvullen met eigen
personeel.
Een vergelijkbaar beeld zien we
bij een andere Wagenings uitzendbureau, Werkwijzer. Ook hier blijft
het aantal vacatures voor bijbanen
op peil. De economische crisis
doet zich hier vooral voelen in het
segment van de ‘echte’ banen, laat
een medewerker weten. ‘We merken dat bedrijven het moeilijker
krijgen. Ze proberen de ﬁnanciële
problemen op te lossen door minder mensen aan te nemen of geen
arbeidskrachten meer te zoeken
via een uitzendbureau.’
Voor de bijbaners lijkt er echter
nog geen vuiltje aan de lucht. Bij
Ferentes is er in ieder geval genoeg
te doen, blijkt uit navraag. Ferentes huurt studenten in om kisten
te dragen en al het andere rondom

een begrafenis of crematie te doen,
zoals kofﬁe met cake serveren en
condoleanceregisters klaar leggen.
Het bedrijf heeft bij een aantal Wageningse studentenhuizen vacatures opgehangen, omdat studenten
volgens hen rond deze tijd op zoek
zijn naar een bijbaan. Veel moeite
om nieuwe studenten te vinden
heeft het bedrijf niet. ‘Er blijft gewoon veel enthousiasme.’ Het loon
is normaal: 8 à 10 euro per uur.
GEWILDE BIJBANEN
Maakt het studenten iets uit wat
voor baan ze hebben, of werken ze
alleen voor het geld?
Dat laatste, merkt Werkwijzer
Wageningen. Wat voor baan het is,
doet er voor veel studenten eigenlijk niet toe. Volgens Tempo-Team
zijn de omstandigheden belangrijker dan de inhoud van de functie.
‘De ene student wil met name in
de avonden en weekenden werken,
de ander wil juist alleen overdag en
doordeweeks. Het aantal functies
dat wij hen kunnen bieden, is
daardoor beperkt.’
Volgens Werkwijzer Wageningen zijn banen in de horeca populair. Als een student horecamede-

Studenten halen groenafval op in
Heelsum. ‘Huisvuilbelader’ is een
populaire bijbaan.

werker wil worden, gaat dat alleen
meestal niet via een uitzendbureau. ‘Veel studenten lopen gewoon binnen. Dan kan de werkgever ook merken hoe de studenten
eruit zien. Het uiterlijk is toch een
visitekaartje in de horeca.’
TIPS
Hoe vergroot je nu je kans om bij
deze uitzendbureaus sneller een
bijbaantje te scoren? Ferentes
zoekt serieuze en betrouwbare types die ook in emotionele situaties
goed kunnen functioneren. Daarnaast vragen ze soms om horecaervaring, kennis van wetgeving of
een BHV-diploma.
Tempo-Team raadt studenten
die een bijbaan willen aan om via
internet bij hen te solliciteren.
Langs gaan kan trouwens ook.
Werkwijzer Wageningen tipt:
‘Laat je gezicht zien, als dat kan.
Dat geldt bij elk soort werk wat je
wilt gaan doen.’ Milou van der Horst
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Anders dan een schoothondje

FOTO’S: GUY ACKERMANS

Natuurlijk zijn honden en katten leuk, maar in de Wageningse studentenwereld is de biodiversiteit
uiteraard stukken groter. Hier nemen we liever een ‘aaibaar’ reptiel of een Mexicaanse wandelvis.
Ter ere van Werelddierendag 2012: vier studenten met hun lievelingetjes.

‘GLASGARNALEN HEBBEN EEN LEUK KOPPIE’

‘SJOERD IS DE MEEST RELAXTE’

Kiki Verheijen, Dier- en Veehouderij

Jesse Erens, Biologie

‘Ik heb altijd een aquarium gehad. Het is leuk om je eigen onderwaterwereld te maken. Ik kan me echt doodstaren op die beestjes, zo fascinerend
vind ik het. Alleen vond ik vissen wat saai worden op een zeker moment.
Een buurmeisje tipte me toen over glasgarnalen. Het leuke aan glasgarnalen is dat ze heel praktisch zijn; het zijn kadavereters dus ze eten alle
zooi in het aquarium op. Maar ik vind vooral dat ze een leuk koppie hebben. In India eten ze glasgarnalen, maar ik zou nooit mijn eigen garnalen
kunnen opeten. Volgens mij zijn ze ook helemaal niet lekker. Er zit amper vlees aan.’

‘Slangen hebben iets magisch, in hoe ze zich voortbewegen en met die
ﬁjne sensorische trekken. Ze zien er echt prachtig uit. Ik ben begonnen
met Ad en Ed, twee rode rattenslangen. Die soort staat erom bekend dat
ze heel gemakkelijk zijn. Vrij snel daarna kwamen twee boa constrictors;
Sjoerd en Sjef. En ik heb nu nog een derde rode rattenslang, Achmed. Die
was gevonden in een tas op een van de afdelingen van de Haarweg. Sjoerd
is de meest relaxte. Die kan ik zo oppakken en over me heen laten glijden. Hij is echt superlief, voor een koudbloedig dier is hij behoorlijk pluizig en aaibaar.’

‘DEGOE’S ZIJN
LEKKER GEK’
Emma Teuling, Food
Technology

‘Lancelot en Icarus
zijn ontzettend leuk;
heel nieuwsgierig en
lekker gek. Ze hebben
allemaal rare piepgeluidjes en ze kwetteren als een vogel.
Soms zijn die piepjes
ook wel irritant. Een
tijd lang maakten ze
hetzelfde geluid als
mijn wekker. Werd ik
in het weekend ineens
ook om zeven uur
wakker. Degoe’s hebben een grote aaibaarheidsfactor, maar ermee knuffelen zit er
niet in. Ik kan ze oppakken en een beetje aaien, maar dan houdt het
wel op. Tenzij het erg koud is en ik het juist warm heb. Dan liggen ze
in mijn hand, zo van ‘Aaahh, genieten!’

‘AXOLOTLS KUNNEN FASCINEREND REGENEREREN’
Pieter Rouweler, Biologie

‘De meeste mensen met een axolotls als huisdier, nemen een albino. Dat
vinden ze leuker omdat die er raar uitziet. Voor mij is het niet belangrijk, ik
vind ze prima zoals ze zijn. Het fascinerende aan de axolotl, of Mexicaans
wandelvis, is dat ze het vermogen hebben om wondjes en vernielde ledematen te herstellen. Bij Axel is bijvoorbeeld een van zijn kieuwen een keer kapot gegaan. Bij de regeneratie is alleen wat mis gegaan want hij heeft een extra vertakking in zijn nieuwe kieuw. Axolotls hebben ook longen. Af en toe
komen ze naar de oppervlakte om lucht te happen. Soms ademen ze te veel
lucht in en dan drijven ze de hele tijd naar de oppervlakte, of ze raken verstrikt in de waterplanten. Dat is wel een grappig gezicht.’ Linda van der Nat
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Prijsvraag studenten VHL: bouw mee aan kenniscampus
Les krijgen op een landgoed dat
jij mede hebt ontworpen. Een
dergelijke droom kan werkelijkheid worden voor derde- en vierdejaars studenten van Van Hall
Larenstein en Helicon in Velp. De
directie van VHL heeft een prijsvraag uitgeschreven om de ‘Lege
Plek van Landgoed Larenstein’
op te vullen.

VIND DIE KAT
Een jaarclub van
de Groningse
studentenvereniging
Vindicat gaf vorige week het begrip kroegtijger een nieuwe lading.
De club liet een echte tijger opdraven in de sociëteit. Gehuurd van
een circus. De lokale Marianne
Thieme stelde uiteraard meteen
kamervragen. Het dier heeft overigens voor zover bekend niks besteld. Na een half uurtje mocht-ie
weer naar zijn kooi.

MINERVA
Leidsche corpsballen kunnen twee
weken niet op hun sociëteit terecht.
Op zaterdag 15 september brak er
tijdens een bestuurswissel brand
uit. Niet geheel toevallig, want de
leden staken binnen vuurwerk af.
Meubels en gordijnen vlogen in
brand en onder de 500 aanwezigen
brak paniek uit. De burgemeester
van Leiden besloot de kroeg tijdelijk te sluiten, tot er een veiligheidsplan is. De brandweer vond
veel brandbaar spul: 27 lege spiritusﬂessen, 3 ﬂessen met grillvloeistof, 3 koﬃepoederpotten, schoonmaakmiddel en geurverdrijver.

BIG FLUSH
Alle 1 miljoen inwoners van de
Zimbabwaanse stad Bulawayo
moeten elke zaterdag om 19.30
uur hun toilet doorspoelen. Dat
heeft de burgemeester van die stad
gevraagd. Door de droogte van de
afgelopen tijd was er te weinig
water om door te trekken. Daardoor zijn er blokkades in het riool
ontstaan. Door de ‘big ﬂush’ kunnen die opgelost worden. Wat een
opluchting.

In november vorig jaar ging het
oude klooster dat op de VHL-campus stond, tegen de vlakte. Er lag
een wens het landgoed uit te laten
groeien tot een ‘groene kenniscampus’, met naast onderwijs ook
onderzoek en bedrijvigheid, maar
een concreet plan voor de kale
zandvlakte was er nog niet. Daar
komt nu verandering in.
‘De studenten kennen het land-

goed, ze komen er dagelijks en leren er hun planten. Dit is een ontzettend leuke mogelijkheid om er
meer vormend mee om te gaan,’
vertelt Marianne van Lidth de Jeude, voorzitter van de jury die de inzendingen gaat beoordelen. Op de
invulling kunnen de studenten
zich helemaal uitleven, aldus de
oud-docente van de hogeschool,
zolang het maar past binnen de
context van het huidige park en
een maatschappelijk thema heeft
(zoals stadslandbouw of natuurbeleving). ‘Het uitgangspunt is samenwerking, dat is de basis. In elk
groepje moet een student Tuin- en
landschapsinrichting zitten, een
student Bos en natuurbeheer en/of
een student van Helicon. We willen dat ze elkaar inspireren.’
De studenten kunnen tot vrij-

dag 23 november hun ontwerpen
inleveren. In de jury zitten naast
Van Lidth de Jeude opdrachtgever
Rien Komen en de docenten Marius Christaans, Brechtje Horsten en
Jan van Merriënboer. Van Lidth de
Jeude: ‘Ik ben gevraagd omdat ik
in het verleden vaker prijsvragen
heb uitgeschreven en begeleid. Ik
was altijd bezig met studenten te
verleiden mee te doen aan dergelijke uitdagingen omdat het belangrijk is om een blik buiten de deur
te werpen. Ik heb geen idee of deze
prijsvraag populair is onder studenten. We laten ons verrassen.’
In het gebouw was tot 1973 een
klooster en opvoedingsgesticht gevestigd. Daarna kwam er een vmbo-school in. Het pand stond anderhalf jaar leeg voordat het uiteindelijk afgebroken werd. 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

FOTO’S: BART DE GOUW

GEZONDHEID!
Mensen met psychopatische eigenschappen hebben vaak een verminderd reukvermogen. En andersom
is ook waar, beweren Australische
wetenschappers van de Macquarie
Universiteit. Daarmee is in principe een test voor psychopatische
aanleg voorhanden. Zou verkoudheid ook leiden tot roekeloosheid,
manipulatief en crimineel gedrag?

Stelling: Om uit de crisis te komen moeten we inzetten
op duurzaamheid, niet op economische groei.
MARLIES: Ik ben ervan overtuigd dat het huidige
economische systeem ernstige gebreken heeft: het
is gebaseerd op eeuwige groei, terwijl de voorraden van de aarde eindig zijn. Ook wordt natuur- en
milieuschade van producten doorgaans niet doorberekend in de prijs. Twee zorgwekkende punten.
We moeten naar een systeem dat duidelijk rekening houdt met deze grenzen aan wat de aarde ons
kan bieden. We moeten streven naar een kringloop-economie, waarin steeds meer gerecycled en
dus minder weggegooid wordt. Een systeem dat
uitgaat van ‘genoeg’ in plaats van ‘meer’ en natuur
en milieu zoveel mogelijk ontziet. Goede eerste
stappen zouden zijn om afvalstorting meer te belasten en zo recycling te stimuleren, en de nadelige effecten voor natuur en milieu door te rekenen
in de prijs van producten, in plaats van deze af te
wentelen op de hele samenleving.
REACTIE JILLIS: Onuitputtelijke fossiele brandstoffen zijn geen vereisten voor continue economische
groei. Uiteraard ben ik het met je eens dat we beter
om moeten gaan met onze hulpbronnen. De aloude linkse Pavlov-reactie om belastingen maar weer
te verhogen, heeft echter bewezen niet effectief te
zijn, of het doel moet zijn de economie juist te beschadigen.

JILLIS: Per deﬁnitie kun je alleen uit een economische
crisis komen door economische groei te realiseren.
Duurzaamheid is dan ook geen antwoord op de crisis,
maar hoogstens één van de voorwaarden om economische groei te realiseren. Ik bestrijd dat we tegen de
grenzen van de economie aanlopen en economische
groei in de toekomst niet reëel zou zijn. Wat de economie nodig heeft om te groeien, is technologische ontwikkeling. Hierdoor worden processen en producten
energiezuiniger en daarnaast productiemethoden efﬁciënter. Dit resulteert respectievelijk in een minder
snelle uitputting van onze energiebronnen en tijdwinst.
Beide dragen bij aan economische groei. Technologische ontwikkeling gaat echter niet vanzelf; de kwaliteit
van onderwijs en wetenschap moet drastisch worden
verbeterd en daartoe dient goed overheidsbeleid opgesteld te worden. Duurzaamheid is ook één van de resultaten die technologische ontwikkeling moet hebben.
Het lijkt me dan ook goed dat alle pijlen gericht worden
op wetenschap en technisch onderwijs.
REACTIE MARLIES: Tuurlijk, het kan nog wel wat efﬁcienter, maar dat houdt hoe dan ook een keer op. Niet
ons economische systeem, maar wat de aarde nog aankan moet leidend zijn. Ons systeem kunnen we als we
het echt willen namelijk veranderen. Een extra aarde ergens vandaan toveren gaat een stuk moeilijker.
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TRAINEN IN DE FORUMVIJVER Studenten en medewerkers die over de brug naar het Forum wandelden of ﬁetsten, moeten even twee keer kijken.
Zwemt daar nou echt een jongen tussen de zwanen en waterhoentjes? Jazeker! Het is Joerie Messelink, eerstejaars student Meteorologie. Hij trekt
zijn baantjes in de troebele vijver om te trainen voor de Iron Man triathlon, volgende zomer. Maar ook om een statement te maken. ‘Er wordt wel
gezegd dat de waterkwaliteit van de forumvijver slecht is, maar voor zwemmen is het prima. Ik vind het onzin dat het op dit moment verboden is
SH, foto Bart de Gouw
om hier te zwemmen, al ben ik nog nooit weg gestuurd.’

‘HET IS EEN SOORT VERBALE VECHTSPORT’

Waarom wil je een debatvereniging oprichten?
‘Debatteren is leuk om te doen. Je leert een verhaal
van beide kanten te belichten en zit niet vast in een
tunnelvisie. Elke studentenstad heeft wel een debatclub, dus ik dacht: waarom niet in Wageningen?’

Wie? Lara Minnaard
Wat? Derdejaars student
Dierwetenschappen
Waarom? Bezig met
oprichting debatvereniging
‘Wagenings Debat’

Al veel inschrijvingen?
‘In Utrecht of Leiden ga je voor een zaal rechtenstudenten staan en dan heb je meteen dertig inschrijvingen. Dat ligt in Wageningen wat lastiger. Momenteel
zijn we met z’n zessen, van allerlei studies en achtergronden. Met de club komen we nu wekelijks bij elkaar, en vanaf periode 2 komt de huidige Europees

kampioen trainingen geven. De volgende stap is meedoen aan toernooien.’

Is debatteren niet gewoon politiek verantwoord slap
gelul?
‘Nee, het is juist enorm spannend. Eigenlijk is het een
soort verbale vechtsport. Dat hoeft niet met je eigen
mening, je kruipt als het ware in de huid van iemand
anders. Eén vorm is bijvoorbeeld elkaar zo belachelijk
mogelijk maken door middel van argumenten. Dan
neem je een stelling als: Er moeten meer vrouwelijke
smurfen komen.’ SdK
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>> CULT
Wat?
Film Cloclo + Franse
muziekmiddag
Waar?
Heerenstraattheater
Wageningen
Wanneer?
Zondag 30 september
14.30 uur
Hoeveel?
12,50 euro, online
reserveren mogelijk

Frans idool
De naam Claude François zal de meeste Nederlanders niet bekend in de
oren klinken. Toch verkocht François, bijnaam Cloclo, miljoenen platen.
Tegenwoordig is de in 1978 overleden zanger bijkans een halfgod in
Frankrijk. Voor de niet-ingewijden zijn misschien de nummers herkenbaar die door Amerikaanse artiesten werden gecoverd, zoals My way van
Frank Sinatra en My boy van Elvis Presley.
Voor fans en nieuwsgierigen organiseert het Heerenstraattheater komende zondag 30 september een Franse middag. Dan is er muziek te horen
van het op chansons geïnspireerde huiskamerorkest Novakoski en worden Franse hapjes geserveerd. De hoofdmoot is de vertoning van de nieuwe biopic over François’ leven. Titel: Cloclo.
Diens levensloop leest al bijna als een script. Geboren in Egypte, trekt hij
naar Parijs om daar op te klimmen als chansonnier. Zijn persoonlijke relaties zijn bewogen, vooral de moeilijke relatie met zijn vader. En op het
hoogtepunt van zijn roem eindigt zijn leven plotseling tragisch. Op zijn
negenendertigste elektrocuteert hij zich per ongeluk in een badkuip
wanneer hij een lamp recht draait.
Daar zou iemand eens een droevige chanson over moeten maken. RR
Cloclo, biopic over Claude François.

>> HET ECHTE WERK
‘HIJ ZEI: ZET DE
WEBCAM MAAR UIT’
Wie? Laura de Kubber, vijfdejaars Voeding en gezondheid
Wat? Bekijken wat gele cassave doet met de gezondheid
van kinderen
Waar? Op basisscholen in Kenia
‘Ik liep stage in Kibwezi, een dorpje tussen Nairobi en Mombasa in het zuiden van Kenia. In de straten zie je kleine huisjes
gebouwd van klei en op straat liggen grote hopen smeulend afval. Een
armoedig beeld, maar ik had het me vooraf erger voorgesteld.
Mijn onderzoek ging over cassave, een soort wortel tot wel een meter
lang. Het is de bedoeling dat deze wortel op grote schaal gegeten gaat
worden om ondervoeding te voorkomen. Daarvoor is een speciale gele
cassave uitgeselecteerd die extra vitamine A bevat. Samen met twee
andere studenten werkte ik mee aan een project dat de werking van gele
met gewone cassave vergeleek, al dan niet in combinatie met een voedingssupplement. Daarvoor gingen we langs bij scholen, waar de cassave werd klaargemaakt en gegeven aan kinderen.
Het was enorm leuk om te toen, maar soms was communiceren lastig.
Dan maakten de koks bijvoorbeeld te veel of te weinig eten klaar, of
hadden ze erg weinig haast. Op dat soort momenten baalde je soms
behoorlijk, maar toch moest ik dan een manier vinden om het op te lossen.
Het klikt misschien gek, maar ik miste vooral het fysieke contact met
mijn omgeving. Een knuffel van mijn ouders of zusje, dat soort dingen.

Tijdens mijn verblijf ging het uit met mijn vriend. Hij kwam op Skype
en zei: zet de webcam maar uit, want je wil me niet zien nu. Ik vond dat
heel moeilijk. Achteraf gezien waren we al langer uit elkaar gegroeid. Ik
wilde verder studeren en hij wilde werken en dat zorgde vaak voor spanningen. Toch had ik het niet verwacht. Voordat ik wegging had ik mijn
sleutels nog bij hem achtergelaten en nu – terug in Nederland – hebben
we elkaar nog niet gezien.
Na vier maanden ging ik terug naar Nederland. In het begin moest ik
wennen aan de Nederlandse saaiheid. Afrikanen hebben fantastische
kleren aan, met allerlei kleuren. Of oude westerse kleding, in combinaties die we in Nederland nooit zouden dragen. Maar, ik heb ook iets
blijvends geleerd. Ik ben relaxter en ﬂexibeler. Armoede heeft me
geleerd waar het leven echt om draait.’ SvG
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Je lijkt wel gek!

STUDIO STEENHUIS/MAARTEN GAILLARD

Je lijkt wel gek om dagelijks heen en weer
te rijden naar je werk in Wageningen! Je lijkt
wel gek om zoveel tijd en energie aan je
woonwerkverkeer te verspillen.

Hokjesdenken
De groene hokjes in de vorige Resource zijn weer vlijtig ingevuld.
Hokjesdenken lijkt steeds meer een teamsport te worden.
Tien individuen en acht teams gaven ons de juiste oplossing door,
Tuinbouwkundige:
Willem Menkveld, Renée en Susan van der Salm, Marie Curie, Esmeralda
Kortland, Force of Nature, Tia Hermans, Koos Jorritsma, Ja-dit-is-het-team,
Anton Korteweg, Team ‘geen groot succes’, Ans Lijftogt, Tape & Tie-wraps,
‘milieukundige’ Mieke van Eerten-Jansen, Theo Viets, Janna van Hoek,
Leerstoelgroep Nematologie, Team Watson&Crick 2.0, female edition, Anne
Marie Patist.

Ga toch lekker in Wageningen wonen in zo’n
prachtig appartement op Costerstaete. Hartstikke ruim, heerlijk rustig vlakbij het
centrum, mooi uitzicht, leuke buren, geen
ﬁleleed, tijd voor jezelf, tijd voor je lief, tijd
voor je leven!
Stop dus met die gekkigheid en kom zaterdag 29 september tussen 11.00 en 13.00 uur
naar het open huis aan de Costerweg. De
modelwoningen op nr. 27 en 45 a zijn open.
Er zijn 4 appartementen direct beschikbaar.
Neem vast een kijkje op www.costerstaete.nl.

Horizontaal
1 Westelijkste stad op het Afrikaanse vasteland 5 Die rivier maakt deel uit
van een orkest 9 Hoge ballen 13 Lag vroeger aan de Zuiderzee 14 Cateraar
16 Grauw beest 17 Heeft te lijden onder de landbouw 19 __ Mansholt,
geestelijk vader van het Europese landbouwbeleid 20 __ Ivanovic, tennis
21 Vertrekpunt voor balletjes 23 www.uppsala.__ 24 Bengels 29 __-de-Sac,
Polanski-ﬁlm 30 De nieuwe wordt ‘wageningenur.nl’ 31 Daarop ben je weg
32 Meisje in de buurt van je kruis 33 Waarnemend 34 Zingende John
38 Eﬀen 39 Kamermuziek 41 Als vervanging voor 42 Bang om geen lucht te
krijgen 43 Strooien boeren te veel van op het land

Taalcursussen
Start vanaf 17 september

Language Services

Verticaal
1 Wordt door Lara Minnaard opgericht 2 Club achter de duinen 3 Schenker
4 Voor de middag 5 Is niet dol op plastic 6 Zou van vreemde smetten vrij
zijn 7 Hoofdstedelijk ziekenhuis 8 Snijafdeling 10 Soort giraﬀe
11 Worden door schaalvergroting in de landbouw gecreëerd 12 Romantische
zitplaats op de ﬁets 15 Peer __ peer 18 Eetopties 22 Eén is er geen
24 Koperdraadverbinding 25 Tochtig gebouw 26 Is een hoogleraar in
Wageningen doorgaans niet 27 Poststuk 28 Gaat de zon voor op 33 @
35 Hoofdprobleem 36 Voorvader 37 Over te slaan 39 Oude vijand van de VS
40 Hoort bij ego en superego
Mail de groene hokjes uiterlijk komende woensdag naar hokjes@wur.nl. De
oplossing komt donderdag op resource.wur.nl.

1LHXZ
&DPEULGJH

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

6FKULMIMHQXLQ
,QWHUHVVHLQHHQDQGHUHWDDO"
www.languageservices.wur.nl
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in memoriam

in memoriam

in memoriam

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

Wilbert ten Bhömer
Op 6 september overleed onze collega Wilbert ten Bhömer (50),
sinds 2008 projectleider binnen
FB-Vastgoed en Huisvesting.
Na 17 jaar werken bij Arcadis en
2,5 jaar bij KPN, kwam Wilbert begin 2008 als projectleider bij Wageningen UR. Zijn brede ervaring,
kennis en zijn innerlijke motivatie
om klantgericht te werken maakten
hem een uitstekende projectleider.
Wilbert was daarbij één van ons,
binnen de hele afdeling. Hij werkte
vanuit het principe ‘afspraak is afspraak’. Werk was belangrijk, humor ook. Vaak zag je een twinkeling in zijn ogen verschijnen en
volgde een rake opmerking.
Vanaf januari 2011, toen bleek dat
Wilbert ongeneeslijk ziek was,
heeft hij maximaal gestreden om
beter te worden. Daarbij wist Wilbert ons hoop te geven op het wonder dat het misschien goed zou komen. Bij Wilbert ging het altijd
goed, soms redelijk, en waren er
altijd plussen in de boodschap van
de arts. Vanuit dit streven en vanuit zijn hoge mate van plichtsgevoel en betrokkenheid met Wageningen UR heeft hij tot eind juli van
dit jaar nog gewerkt. Tot het einde
toe heeft hij zich verantwoordelijk
getoond de werkzaamheden goed
te laten verlopen en over te dragen.
Onze dankbaarheid en respect
gaan naar zijn vrouw Henriëtte, die
Wilbert niet alleen gesteund en
verzorgd heeft, maar hem ook tot
het einde toe de ruimte heeft gegeven om datgene te kunnen doen
voor Wageningen UR wat Wilbert
nodig vond. Wij wensen Henriëtte,
Joost, Coen en hun naasten alle
kracht toe om met het verlies van
Wilbert om te kunnen gaan.
Eric van der Meer
Sectiehoofd BHM, FB-V&H

Gerrit van Vuren
On Saturday September 22nd, Gerrit van Vuren passed away at the
age of 57, after battling cancer.
Gerrit was a UHD with the Irrigation and Water Engineering group,
joining the group in 1987 after
working with FAO as a civil engineer.
His special ﬁeld was canal design
and irrigation modernisation whose teaching he and students really
enjoyed together. He was also a
committed project manager for
IWE in Pakistan, Senegal, India
and Bolivia, and regional water
programmes across South Asia and
the Andes. He took up administrative management ﬁrst in IWE and
more recently with the Environmental Sciences Group. He was at
one time also an active member of
the Works Council. This shows
some of the great strengths of Gerrit – his real commitment to the
groups he was part of, to make
them work well. Gerrit worked
with great pleasure and verve to
make activities succeed, and always with a smile on his lips. He
has been a valued colleague for
the IWE group and university management, showing constant encouragement, mentorship and
friendship to those he worked
with, with advice and practical
support.
Gerrit made a real diﬀerence for
those he worked with and the
ﬁelds he worked in. His untimely
passing has left a deep impression
and he will be sadly missed.
Our thoughts are also with his wife
Aleke and their family.
Linden Vincent, Irrigation and
Water Engineering group, Wageningen UR
Rik van den Bosch, Environmental
Sciences Group, Wageningen UR

Jans Wesseling
Op 19 september is Jans Wesseling, na een lange periode van afnemende krachten, op 86 jarige
leeftijd overleden. Jans Wesseling
promoveerde in 1957 tot doctor in
de landbouwkunde op basis van
zijn proefschrift getiteld: “Enige
aspecten van de waterbeheersing
in landbouwgronden” en trad in
dienst van het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. Van 1973 tot 1986 leidde hij
daar de hoofdafdeling Waterhuishouding. Hij was in die tijd ook jarenlang hoofdredacteur van Agricultural Water Management. In december 1986 ging Jans Wesseling
met pensioen waarbij een afscheidssymposium werd georganiseerd met als titel: “Water balance
research: from control to management”. In 1987 werd hem de “Drainage Hall of Fame Award” toegekend door de Ohio State University
voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling en het gebruik van drainage
voor de landbouw. In 1988 werd
hij door koningin Beatrix benoemd
tot Oﬃcier in de Orde van Oranje
Nassau. Gedurende zijn loopbaan
heeft Jans Wesseling zich gemanifesteerd als een autoriteit op het
gebied van drainage en waterbeheer, waarbij hij niet alleen buitengewoon gewaardeerd werd als
onderzoeker, auteur, docent en redacteur maar ook als vriendelijk
en hulpvaardig collega en leider.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen
en kleinkinderen veel sterkte toe
bij het verwerken van dit verlies.
Hierbij gaan onze speciale gedachten uit naar zijn zoon Dr. Jan G.
Wesseling die een ﬁjn en gewaardeerd collega van ons is.
Namens het team Bodemfysica en
Landgebruik
Klaas Oostindie en Demie Moore

Fotowedstrijd ‘Eetbare planten’
In het kader van de door SHARE en
WEP georganiseerde ‘Eat plants
week’ in de eerste week van oktober, organiseren de milieu-organisaies een fotowedstrijd. Het thema
is ‘eetbare planten’. Dit kan van alles zijn: groenten en fruit aan de
boom of plant, klaar om te eten
etc. Aan de wedstrijd is een prijs
verbonden. De prijsuireiking vindt
plaats op 6 oktober in ‘het gebouw
met de klok’, Generaal Foulkesweg
37, grenzend aan het Herbarium.
Inzenden van foto’s kan tot en met
vrijdag 5 oktober naar info@sharewageningen.org of wep@wur.nl.
De week van dierendag (eerste
week van oktober) staat in het teken van het eten van plantaardige
producten. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd: informatiestands, workshops, een ﬁlmavond.
SHARE en WEP zijn milieu-organisaties die proberen studenten en
inwoners van Wageningen door
middel van acties milieubewuster
te maken. De ‘eat plants’ week is
de eerste actie die de groepen samen organiseren.
WWW.SHAREWAGENINGEN.ORG

agenda
Woensdag 3 oktober, 20.00 uur

‘ZOUT, ZWEET EN TRANEN’ MET
DÉSANNE VAN BREDERODE
Food4You staat dit jaar in het teken van zout. Traditiegetrouw
haakt de bblthk in op het thema.
Dit jaar met schrijfster Désanne
van Brederode. Zij houdt in de
bblthk een lezing met als titel
‘Zout, Zweet en Tranen’. De toegang is gratis.
WWW.BBLTHK.NL

Woensdag 3 en vrijdag 5 oktober

WDT SPEELT EENAKTERS
Toneelvereniging WDT uit Wageningen en De Wilde Kastanje uit
Velp spelen eenakters. De beide
toneelverenigingen tonen in totaal
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drie zeer gevarieerde eenakters.
De korte toneelstukken zijn deels
tragi-komisch, deels mysterieus en
het publiek krijgt boeiende, meeslepende en wellicht herkenbare of
juist vreemde situaties gepresenteerd. De voorstellingen zijn in
Theater De Wilde Wereld in Wageningen (Burgtstraat 1) en op zaterdag 13 oktober in het Filmhuis in
Oosterbeek (Weverstraat 85). Aanvang 20.30 uur.
RESERVEREN: VIA DE WEBSITE VAN WDT:
WWW.WDTTONEEL.NL OF VIA 0317-318031

Donderdag 4 oktober

POPRONDE WAGENINGEN
Popronde is het grootste reizende
muziekfestival van Nederland en
wordt georganiseerd in 32 Nederlandse steden. De Popronde in Wageningen zal bestaan uit 13 podia
op verschillende locaties in het
centrum. Hier zullen 26 bands hun
opwachting maken. De Wageningse
editie wordt georganiseerd door
Stichting Popcultuur Wageningen.
De toegang is gratis.
PROGRAMMA: WWW.POPRONDE.NL

Kans al
gegrepen?

Medewerker

monitor

2012

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

Wageningen UR zoekt:
PhD candidate ‘Cracking recalcitrance’
AFSG Levensmiddelenchemie, Wageningen
vacaturenummer: AFSG-FCH-0016

PhD position: Responsive and self healing membranes
AFSG Fysische Chemie en Kolloidkund, Wageningen
vacaturenummer: AFSG-PCC-0019

PhD position Benchmarking the integral sustainability
performance of milk supply chains
ASG Dierlijke Productiesystemen, Wageningen
vacaturenummer: ASG-DW-APS-0005

Reseacher (Postdoc or higher) in the area of numerical genetics
and genomics/Animal breeding

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

ASG Backofﬁce Veehouderij, Wageningen
vacaturenummer: ASG-WLR-BO-0040

Programmamanager Plant
BC Wageningen Business school, Wageningen
vacaturenummer: BC-0000

Programmamanager Dier
BC Wageningen Business school, Wageningen
vacaturenummer: BC-0001

Programmamanager Voeding
BC Wageningen Business school, Wageningen
vacaturenummer: BC-0002

Programmamanager Leefomgeving

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

BC Wageningen Business school, Wageningen
vacaturenummer: BC-0003-2

Senior Seal Researcher
IMARES Afdeling Ecosystemen, Den Helder
vacaturenummer: 0021-2

PhD position Connecting behavioural ecology to neurobiology
PSG Laboratorium voor Entomologie, Wageningen
vacaturenummer: PSG-ENTO-0037

Medior Adviseur Subsidies & Contracten
SSG Afdeling Liaison Ofﬁce, Wageningen
vacaturenummer: SSG-LO-0006

Assistant/Associate Professor Health Communication and
Innovation (Tenure Track)
SSG Communicatiewetenschappen, Wageningen
vacaturenummer: SSG-COM-0012

Post-doc Informational Governance
SSG Bestuurskunde, Wageningen
vacaturenummer: SSG-PAP-0015
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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

CHECKOUT CUSTOMS
The ﬁrst time I was in a Dutch supermarket I collected my items and went to queue up to pay. The
person in front of me put a stick after his items on the conveyor belt to separate them from mine.
I thought, why do you need a separation stick?

My impression of that person was not so good. Did he think I was going to spoil or steal his goods,
or what? I did not react, and then gradually I saw all the other customers doing the same. But I
was still confused. In Nepalese culture this action might indicate that I am so stingy or insecure
about my goods that I want to demarcate them from those of other people. Somehow it didn’t feel
good to start doing it, so I did not.
The next time I went shopping, I decided I wanted to use the stick just like everybody else.
And I did it. What surprised me was that I received gratitude from the woman behind me, who
said ‘thank you’. I was amused by this, not realizing why I deserved that. But then I understood
that it is not only a courtesy between clients, it also eases the job of the cashier to sort out the
goods.
From that point on, I have always carefully put that stick after my goods on the conveyor belt and
by now I have earned countless thanks from the Dutch people. And, I also say ‘thanks’ to people in
front of me when they do it. Every time I go through this process I recall that moment when I saw
this action differently. Ramesh Paudyal, Nepalese MSc student of Management of Development, Van Hall Larenstein.

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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BEURTBALKJE
De eerste keer dat
Ramesh Paudyal in
een Nederlandse supermarkt was, raakte
hij nogal in de war. De
vrouw voor hem legde
een stokje achter haar
boodschappen. Was ze
bang dat hij haar spullen zou kapotmaken
en stelen? In Nepal
zou zo’n actie betekenen dat ze gierig is of
onzeker over de veiligheid van haar boodschappen.
Gaandeweg leerde
Ramesh dat mensen
het beurtbalkje erg
waarderen. Hij oogst
nu menig ‘dankuwel’
en deelt ze ook scheutig uit als een ander
het balkje gebruikt.



