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‘Ik voel één bonk
blijdschap’

Wie is er bang voor
de boze wolf?

Student beroofd
van basisbeurs

Wageningse bioknutselaars gaan naar
Boston. | p.8 |

Ecologen maken de geesten rijp voor de
komst van een toppredator. | p.12 |

Blijdschap over het afschaffen langstudeerboete van korte duur. | p.24 |
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Monocultuur
Waarom vrouwelijke hoogleraren dun gezaaid zijn
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liefdewerk

>> HARM + ADVENTURE RACING
Harm Bartholomeus, universitair docent remote sensing ESG

‘Je zoekt een grens die er niet is’
Dagenlang (het WK onlangs: acht dagen!) met zijn vieren
lopen, mountainbiken, klauteren en kajakken. Non-stop
met zo min mogelijk slaap. Met kaart en kompas richting
het einde. Dat is maar voor weinigen weggelegd. ‘Je moet
een soort koppigheid over je hebben’, bespiegelt Harm
Bartholomeus zijn sport. ‘En ﬁt zijn natuurlijk. Maar het
is vooral mentaal.’ Waarom doet een mens zoiets? Tsja.
‘Dat is de enige vraag die je tijdens de wedstrijd niet mag
stellen.’ Zie voor het WK-avontuur: www.facebook.com/
RK / Foto: Guy Ackermans
DutchBionix.
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VREDESAARDAPPEL
Aardappelonderzoeker opent deuren voor Nederlandse handelsmissie in Noord-Korea.
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HEEN EN WEER
Elke dag 2 tot 4 uur treinen. Eerstejaars lijden onder kamernood.

>>

27

GRONDBOREN
Studentenkampioenschap is dit jaar
gewonnen door een vrouwenteam. ‘Je
moet ook goed samenwerken.’

ZEVEN
Leuk hoor, die lijstjes. Maar vergeet de Keuzegids Hoger Onderwijs, vergeet de
ranglijst van Elsevier, vergeet de university ranking van Times Higher Education.
Wageningen staat pas echt trots bovenaan in de FFP ranking. De ranglijst met
Fewest Female Professors – u kent het wel, elk jaar wordt er reikhalzend naar uit
gekeken. Deze universiteit telt slechts zeven vrouwelijke leerstoelhouders - daar
kunnen zelfs de TU’s niet aan tippen.
Drie van die zeven gaan binnenkort met emeritaat. Vrouwelijke sollicitanten melden zich nauwelijks, dus de toppositie op de FFP-lijst houden we nog wel even
vast. In het laatste strategieplan is het streefpercentage voor vrouwelijke hoogleraren verdwenen. Onze raad van bestuur wil zich niet meer vastpinnen op doelstellingen want kwaliteit moet altijd leidend moet zijn. Een duidelijke keuze.
Tja. De vraag is natuurlijk hoe ver je het laat komen. Want soms, heel soms, heeft
emancipatie een zetje nodig.
Gaby van Caulil

>> Wat vinden externen van de nieuwe site?
‘Mooie foto’s, niet meer het tekstuele, ambtelijke uiterlijk.’
Zie p.22
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Het CBSG, het genomics-centrum
dat de afgelopen 10 jaar onder
meer medeverantwoordelijk was
voor het ophelderen van het aardappel- en tomatengenoom, stopt
ermee. De ﬁnanciering loopt eind
dit jaar af. Dat geldt ook voor het
topinstituut Groene Genetica. Beide centra zijn voor hun toekomst
afhankelijk van de topsector Tuinbouw, maar die heeft hun ﬁnancieringsaanvraag afgewezen.
De twee centra hebben een ge-

zamenlijk budget van zo’n 8 miljoen euro per jaar, zegt Robert
Hall, directeur van CBSG. Dat geld,
goed voor zo’n tachtig onderzoekplaatsen, valt nu weg. Hall: ‘Dit is
een dramatische terugval aan opdrachten voor de Wageningse
plantengemeenschap.’
SPIN-OFFS
Het uitblijven van vervolgﬁnanciering komt als een verrassing. In
beide centra werken bedrijven en
onderzoekers gezamenlijk aan de
onderzoeksprogrammering, precies zoals de topsectoren beogen.
‘Het bedrijfsleven staat achter onze gezamenlijke plannen en is bereid om de komende jaren 10 miljoen euro per jaar te investeren’,
zegt Hall. Het CBSG zit meer op

0(1'(/

het genereren van fundamentele
plantenkennis, Groene Genetica
meer op de toepassing ervan. ‘Wij
zijn vorig jaar beoordeeld door een
internationale commissie’, zegt
Hall, ‘die zowel de onderzoekskwaliteit als de valorisatie van kennis
prees. Elke euro in CBSG leidt tot 4
euro aan spin-offs, bijvoorbeeld in
Europese projecten. Dat zal nu veel
lastiger worden.’
FES-GELD
Belangrijk struikelpunt voor vervolgﬁnanciering is dat de topsector Tuinbouw nauwelijks geld
heeft. De instituten werden betaald uit het FES-fonds, maar dat is
door het vorige kabinet opgeheven. Daardoor is er 800 miljoen euro per jaar minder voor onderzoek

%5$1'%5,()678'(17(1
29(5/((167(/6(/
ð 7HFKQLVFKHVWXGLHVZRUGHQWH
GXXU
ð è=HWYLMIGHMDDUYDQQRPLQDOH
VWXGLHRPLQJLIWé

è+HHIWGDWSODQWMHQXHHQSDDUVHRIHHQJURHQHVWHQJHO"é+HWLVHYHQJRHGNLM
NHQYRRUGHOHHUOLQJYDQKHW1RRUG+ROODQGVH:LULQJKHUODQW&ROOHJH=LM
EHRRUGHHOW]HOIGHHUIHOLMNKHLGVZHWWHQYDQ0HQGHOGRRUWRPDWHQSODQWMHVWH
NUXLVHQHQGHYDULDWLHLQNOHXUYDQVWHQJHOHQNLHPEODGWHEHSDOHQ
+HWOHVSDNNHW7RPDDWLQGHNODVLVVLQGVGHLQWURGXFWLHLQMXQLGRRUPHHUGDQ
KRQGHUGVFKROHQDDQJHYUDDJGZDWEHWHNHQWGDWRQJHYHHUVFKROLHUHQ
WRPDWHQSODQWMHV]XOOHQXLW]DDLHQ+HWSDNNHWLVHHQLQLWLDWLHIYDQGHRSOHL
GLQJ3ODQWZHWHQVFKDSSHQHQJURHQWH]DDGEHGULMI1XQKHPV /YG1IRWR*X\
$FNHUPDQV

en innovatie beschikbaar, waaronder de 8 miljoen voor CBSG en
Groene Genetica. Die instituten
moeten nu een gooi doen naar
geld uit het reguliere DLO-budget
dat via de topsectoren Tuinbouw
en Agri&Food wordt verdeeld. Komend jaar heeft de topsector Tuinbouw maar 4,5 miljoen voor nieuwe projecten beschikbaar en
Agri&Food slechts 10 miljoen, te
verdelen over tientallen projecten.
‘Het wegvallen van het FES-fonds
ligt aan de basis van ons probleem’, zegt Hall. ‘De overheid
vraagt 50 procent medeﬁnanciering van het bedrijfsleven, maar
heeft onvoldoende middelen beschikbaar om de investering van
bedrijven in de kenniseconomie te
AS
matchen.’

De Wageningse studentenraad
heeft samen met de raden van de
drie andere technische universiteiten een ‘noodoproep’ gedaan aan
informateurs Henk Kamp en Wouter Bos. De studenten van Wageningen, de TU Delft, de Universiteit
Twente en de TU Eindhoven vrezen dat het verdwijnen van de basisbeurs negatieve gevolgen heeft
voor de populariteit van technische studies.
‘We waren superblij dat de langstudeerboete van tafel is,’ vertelt
studentenraadslid Wouter Jan van
Roosmalen. ‘Maar nu kiest het kabinet wel voor een sociaal leenstelsel. We zijn bang dat dit ten koste
gaat van de gespecialiseerde universiteiten.’
Technische studies zijn zwaar-

der en hebben een tweejarige master. Wouter Jan: ‘Daardoor doen
bètastudenten er langer over dan
anderen en kost de studie meer
geld. Door het schrappen van de
basisbeurs, worden technische
studies onaantrekkelijk gemaakt
terwijl er juist veel behoefte is aan
ingenieurs. Dit blijkt ook uit het
technische karakter van de topsectoren.’
Als het leenstelsel er toch komt,
stellen studenten voor om de lening in het vijfde jaar van de technische studies om te zetten in een
gift. ‘Zo zijn deze studenten niet
duurder uit dan de andere studenten en het treft de overige studenten niet. De korting zou slechts 24
miljoen euro per jaar vergen.’
In de brief smeken de studenten de informateurs te zorgen dat
zij niet de laatste studenten zijn
die gekozen hebben voor een technische studie. ‘Laat ook toekomstige ingenieurs bijdragen aan de in/YG1
novatie in Nederland.’
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Op de algemene ranglijst van
THE stijgt de universiteit van
plaats 75 naar 70, op de selecte lijst
van life sciences universiteiten
daalt Wageningen van plek 17 naar

22. De ranglijst meet vooral de onderzoekskwaliteit van universiteiten. Wageningen krijgt vrijwel dezelfde score als een jaar geleden.
Alle Nederlandse universiteiten
stijgen op de algemene ranglijst.
Leiden stijgt van plaats 79 naar 64,
Utrecht gaat van 68 naar 67 en Wageningen is nu de derde Nederlandse universiteit op plek 70.
Maar het kan nog krasser. Rotterdam stijgt met stip van plaats 157

naar 72, Delft gaat van 104 naar 77
en Groningen van 134 naar 89. Die
‘outstanding performance’
(Times) is vooral te danken aan
een betere aanlevering van onderzoekdata aan het bureau dat de
scores uitrekent. Vorig jaar deed
Wageningen UR hetzelfde en steeg
daarmee van plaats 144 naar 75.
Andere universiteiten doen dat
kunstje nu na.
Internationale analisten die

door THE geraadpleegd werden,
menen dat de Nederlandse opmars de feitelijke stand van zaken
in onderwijsland verdoezelt. De
Aziatische landen investeren fors
in hoger onderwijs, de Europese
landen en de VS beknibbelen daarop, mede door de economische crisis. De dominantie van westerse
universiteiten in de lijst neemt af,
AS
aldus de analisten.
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2QWYOHFKWLQJ
Kwartiermaker Jeroen Naaijkens heeft
zijn opdracht afgerond. De oud-collegevoorzitter van HAS Den Bosch was door
de raad van toezicht aangetrokken om
onder meer een nieuw RvT voor een
zelfstandig Van Hall Larenstein te zoeken. Naaijkens’ kandidatenlijst is door
de RvT van Wageningen UR aanvaard
en ter goedkeuring voorgelegd aan
staatssecretaris Bleker. Het is niet bekend wanneer die met een reactie op
het voorstel komt. /YG1

>>ISRIC

'HNHLLVHUKHWPXVHXPYROJW
De grote kei die sinds kort voor Lumen
ligt, is van Isric. Het ding is verhuisd
van Duivendaal naar de campus.
De steen is een klomp bauxiet uit
Moengo, Suriname en was destijds een
cadeautje van het Koninklijk Instituut
voor de Tropen. Stephan Mantel van Isric heeft ervoor gezorgd dat de kei
wordt opgenomen op de lijst met buitenobjecten op de campus. De kei is
daarmee dus kunst geworden. De steen
krijgt straks een plek bij de ingang van

6&+$0,1(ǉǉ

het nieuwe museum van Isric, waarvan de bouw een dezer dagen van
start gaat. *Y&
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De studenten die op september protesteerden tegen de uitlatingen van
Aalt Dijkhuizen, gaan op maandagavond 22 oktober met hem in debat.
Ook rector magniﬁcus Martin Kropﬀ
en Wageningse onderzoekers doen
mee. De voertaal is Engels, de plek
nog onbekend (houd intranet en studentnet in de gaten). En dan is er op
vrijdag 12 oktober nog een debat met
criticasters van de intensieve landbouw, georganiseerd door ondermeer
Otherwise en Boerengroep. Om 20:00
in Forum. *Y&

ǋǋ9(5.,(=,1**522767(9(598,ɺ
LER

'LMNKXL]HQRSSODDWV]HYHQ
Aalt Dijkhuizen is een vieze man. Althans, dat vindt de jury van de Vieze
top 50, een ‘verkiezing van de grootste vervuilers’ door Greenpeace, Wise, Joop.nl en Vroege Vogels. Dijkhuizen heeft zijn hoge notering te danken aan zijn nauwe banden met vleesen zuivelindustrie en zijn uitspraken
over intensieve landbouw en weidegang. Maxime Verhagen staat één
plekje hoger. Henk Bleker voert de
lijst aan. *Y&

6MDDN
De speelﬁlm Kauwboy dingt als Nederlandse inzending
volgend voorjaar mee naar de Oscar voor de beste buitenlandse ﬁlm. De ﬁlm vertelt de liefde tussen een jongen en
zijn kauw. Van Achilles Cool verscheen jaren geleden het
boek Kauwen in de spiegel, waarin de schrijver als eerste de
kauwentaal analyseert. Maar liefst veertig basisgeluiden
zijn te onderscheiden. De ﬁlm en het boek voeren mij onvermijdelijk terug naar mijn eigen jeugd, toen ik op de lagere school mijn eigen kauw grootbracht. Sjaak heette hij.
De vogel was uit het nest gevallen, door een dorpeling gevonden en bij ons thuis gebracht. Mijn ouders runden een
kroeg, hun jongste zoon had iets met de natuur, dus waar
anders zou je dat dier naar toe brengen?
Kauwen zijn fantastische dieren, zo leert de ﬁlm, zo leert
het boek, en zo is mijn ervaring. Sjaak zat graag op mijn
arm of schouder, maar liet verder niemand dichtbij komen. Met zijn vervaarlijke snavel maakte hij al snel duidelijk dat het menens was. Hij herkende mijn voetstappen
voordat hij mij zag en ‘mijn geluid’ van de bel als ik via de
cafédeur thuiskwam, en begon dan luid te roepen. Als ik
huilde, huilde Sjaak met me mee. In het voorjaar hield ik
hem in zijn kooi, want de drang om weg te vliegen was
dan groot. Maar op een dag was de vogel gevlogen, bij het
voeren ontsnapt vertelde mijn broer. Sjaak zat straten verderop, hoog in een boom... op mijn geroep kwam hij aanzeilen. Zelden heb ik zo’n geluksgevoel ervaren. Mijn vader heeft diezelfde dag nog de toppen van zijn vleugelpennen geknipt. -RRS6FKDPLQ«H
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Als wetenschapper zette hij de
deur op kier voor een relatie tussen
Nederland en Noord-Korea. Dankzij die inspanning speelt plantonderzoeker Maarten Jongsma een
prominente rol in de allereerste
Nederlandse handelsmissie die
half oktober naar Noord-Korea vertrekt. Jongsma bezoekt het communistische land met vertegenwoordigers van de ministeries van
EL&I en Buitenlandse Zaken en enkele groente- en bloemenveredelingsbedrijven. ‘Die bedrijven willen vooral weten: hoe is het daar?
Ik verwacht geen snelle zakendeals’, zegt Jongsma, die al zes

-RQJVPDOHYHUGHLQMXOLODEVSXOOHQDILQ1RRUG.RUHD+HWKRRIGYDQKHWYHU
HGHOLQJVLQVWLWXXW7RN<RQJ.LP OLQNV OLMGWDDQGH=LHNWHYDQ3DUNLQVRQ

keer eerder in Noord-Korea is geweest.
Maarten Jongsma is leider van
een project dat Noord-Koreaanse
aardappels resistent moet maken
tegen de ziekte Phytophthora.
Daartoe heeft een Noord-Koreaanse promovendus in Wageningen

resistentie-genen geïsoleerd tegen
de aardappelziekte en heeft een
landgenoot van hem rassen met en
zonder resistentiegenen getest.
‘Met zeer positieve resultaten’, zegt
Jongsma. ‘Ze hebben bijvoorbeeld
het ras Desiree getest in Noord-Korea. Zonder resistentiegenen was

de opbrengst 9 ton per hectare,
met R-genen was dat 34 ton. Normaal oogsten ze tussen de 10 en 20
ton per hectare.’
Afgelopen juli was Jongsma nog
in Noord-Korea om een container
met laboratoriumspullen uit Wageningen af te leveren. ‘Daar waren
ze heel blij mee, want ze hebben
een enorm tekort aan labspullen.
Sindsdien zijn ze toegankelijker
geworden.’ In de aanloop naar de
handelsmissie had Jongsma ook
groentezaden bij zich, zodat ze die
konden testen.
Een aangename verrassing was
dat alle medewerkers in het veredelingslaboratorium opeens Engels spraken. ‘Bij mijn vorige bezoek had ik ze daar op aangesproken; je moet echt Engels leren,
want dit frustreert samenwerkingsprojecten. Daarop hadden ze
een klasje van twintig medewerkers gemaakt die drie keer per
week Engelse les krijgen.’ AS
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Het was even afwachten hoe de
eerste light-uitvoering van Food4You (van 3 tot 9 oktober) zou verlopen. Na het wegvallen van gemeentelijke subsidies besloot de organisatie om dit jaar terug te gaan naar
de basis. Het kennisfestival ging
van vijftien naar vijf dagen, ten
koste van veel activiteiten. Geen
kolderieke recordpogingen en wereldeierdagen meer, maar focus op
(vak)kennis.
Dat pakte goed uit, vindt organisator Elisa Salentijn. ‘Het publiek, de studenten en gasten waren tevreden.’ Wel had het festival
dit jaar veel last van slecht weer. De
regen speelde vooral de publieksdag parten. Met zevenduizend be-

3RSXODLUELMNLQGHUHQPDFKLQHGLH]RXWOHWWHUVRSGHZHJWHNHQW

zoekers was de opkomst ongeveer
een derde minder dan andere jaren. Ook de keuze voor een festivaltent was soms ongelukkig. Salentijn: ‘Bij het openingssymposium
was het stervenskoud. Ik voelde
zelfs op een gegeven moment mijn
vingertoppen niet meer.’
Smaakmakers waren dit jaar enkele duo’s bestaande uit een we-

tenschapper én creatieveling die
samen ‘iets’ bedachten rond het
thema. Zoals de app van gezondheidswetenschapper Laura bouwman waarmee je verhalen over
eten deelt.
Het optreden van wetenschapper-kok Hervé This tijdens de Food
Professional Day zorgde voor enthousiaste tweets onder vakgeno-

ten. De grondlegger van de moleculaire gastronomie trekt tegenwoordig alle registers open bij het
toepassen van wetenschappelijke
kennis in de keuken. Het zogenaamde noot-voor-noot-koken,
bouwt gerechten niet langer op uit
ingrediënten, maar hun pure chemische componenten. ‘Zoals een
componist noten gebruikt of een
schilder de primaire kleuren.’
Ondanks de positieve reacties is
de toekomst van Food4You onduidelijk. ‘Ik maak me zorgen om de
ﬁnanciering,’ zegt Salentijn over
het wegvallen van hoofdsponsor
VGZ en de onzekerheid rond subsidies. Verder wil ze dit jaar evalueren of de vorm van het festival nog
wel de juiste is. Toch kijkt ze tevreden terug, met als mooiste moment
de reuzenpicknick: ‘Eerst keken de
mensen voorzichtig rond, maar
daarna raakten de tafels vol en
werd het ontzettend gezellig.’ RR
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Wageningen krijgt een Green
Ofﬁce. De nieuwe club zet zich in
voor duurzame initiatieven op de
campus. Green Ofﬁce Wageningen
presenteerde zich op 10 oktober
tijdens de Dag van de Duurzaamheid in Forum.
‘We ondersteunen bij de uitvoering van bestaande duurzame projecten, maar we helpen ook nieuwe
initiatieven te ontwikkelen’, legt
coördinator Marta Dabrowska uit.
‘We willen behoeften uit de organisatie vertalen in projecten.’

VLIEGENDE
START VOOR
HONDENLAB

Green Ofﬁce bestaat uit studenten. Het onderscheidt zich volgens
Dabrowska van clubs als WEP (Wageningen Environmental Platform) en Share door de nauwe samenwerking met het Facilitair Bedrijf. ‘Daarbij zijn we kritisch en
constructief. We willen kritisch reﬂecteren op wat er gebeurt op gebied van duurzaamheid. Kan het
anders, moet het anders en hoe
dan?’
Green Ofﬁce is als platform
voor duurzaamheid de opvolger
van de Taskforce Duurzaamheid
die eind dit jaar wordt opgeheven.
Vanuit de organisatie wordt er al
geruime tijd op aangedrongen om
meer van de typisch Wageningse
kennis toe te passen in de eigen
5.
organisatie.

En, tevreden over de uitzending?
‘Eerlijk gezegd heb ik hem nog niet gezien. Het
is nogal druk geweest de afgelopen week. Maar
de opnamen gingen heel vlot. Er is absoluut
niks in scène gezet. Er hoefde niks over, alles
stond er in een keer op.’
Hoe kwamen ze bij jullie terecht?
‘Wat zij wilden, de relatie tussen mens en dier
in beeld brengen, sluit heel goed aan op waar
wij mee bezig zijn. Wij nodigen regelmatig
mensen met hun hond uit om hier te observeren. Het sloot mooi aan bij een proef waar we
nu mee bezig zijn in ons nieuwe lab.’

:LH"Bonne Beerda
:DW"Trad op
dierendag op in
VPRO’s Pavlov
:DDURP"Beerda
onderzocht in het
nieuwe hondenlab
van Zodiac relatie
tussen presentatrice
Janine Abbring en
haar hond Lois
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masteropleidingen staat International Land- en Watermanagement
aan kop (85).

Studenten zijn over het algemeen
erg tevreden over hun opleiding
aan de Wageningse universiteit.
Dat blijkt uit de jongste gegevens
van de Nationale Studenten Enquête, waarvan de resultaten traditiegetrouw voor het eerst worden
gebruikt in een opleidingsspecial
van Elsevier. Gevraagd naar faciliteiten, onderwijs, opleiding, docenten en toetsing, scoren de Wageningse opleidingen gemiddeld
78 (bachelors) en 75 (masters) op
een schaal van honderd. Het landelijk gemiddelde ligt rond de 65.
Plantwetenschappen heeft met 85
de beste score van Nederland, en
neemt daarmee het stokje over van
Agrotechnologie dat terugvalt van
98 vorig jaar naar 81 dit jaar. Bij de

0,65(.(1,1*
Opmerkelijk genoeg eindigt Wageningen in de algemene klassering
van universiteiten laag (derde van
de vier speciale universiteiten),
maar dat is vrijwel zeker te wijten
aan een misrekening van Elsevier
(zie onze site, zoekterm ‘Elsevier’,
voor de details).
In de categorie HBO is de lage
klassering van VHL opvallend. De
hogeschoolopleidingen komen
niet verder dan een gemiddelde
van 53 punten. Op de ‘tevredenheidslijst’ van de hbo-instellingen
staat VHL op de vijfentwintigste
plaats van de zesentwintig. Bij de
opleiding Tropische landbouw is
de waardering voor de docenten
(31) zelfs het laagste van alle hboRG
opleidingen in Nederland.

*(=(*'
‘Balloon race at Leeuwenborch while WageningenUR researchers
show impacts of plastic soup in oceans. Missed opportunity.’
Simon Bush maakt zich boos over de heliumballonnen van studievereniging Mercurius (twitter, 4 oktober)

.,72

Die uitzending was dus een perfect visitekaartje?
‘Het hondenlab op zich is niet nieuw, maar de
ruimte wel. Op de campus hebben we nu een
speciale ruimte met camera’s en alles om gedragsobservaties te doen. Maar eigenlijk kwamen ze nog een beetje te vroeg. De opnamen
waren al in juni, toen was het nog niet helemaal op orde.’
Is dat ook de reden dat een deel van opnamen
in Rikilt is gedaan?
‘Nee, die opnamen in Rikilt hebben ze zelf geregeld. Dat gebouw vonden ze kennelijk mooier als setting. Maar het kwam eigenlijk wel
goed uit. Wageningen UR is er niet zo happig
op om de onderzoeksfaciliteiten van Zodiac op
de campus in beeld te brengen.’ 5.
11 oktober 2012 — RESOURCE
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Een team Wageningse studenten
mag naar de wereldwijde ﬁnale
van bioknutselaars-competitie,
iGEM. Het vijftiental eindigde zondag 7 oktober bij de beste 18 teams
(uit 47) van de Europese voorronde
in Amsterdam. Genoeg voor een
ticket naar elite-universiteit MIT in
Boston waar begin november de ﬁnale plaatsvindt. Ook Delft ging
door, terwijl Groningen zelfs Europees winnaar werd. Het Wageningse team kreeg de prijs voor beste
presentatie. Voor de overige Nederlandse teams hield het hier op.
‘Het is echt ﬁjn deze waardering
te krijgen na een zomer keihard
knallen,’ reageert Jeroen Bosman,
teamlid en student biotechnologie. ‘Ik voel één bonk blijdschap.
Eigenlijk werden we voor de uitreiking steeds pessimistischer. We
kregen helemaal niet veel aandacht van de jury, maar dat kwam
dus doordat presentatie zo duidelijk was.’
VIRUS
De inzending van het Wageningse
iGem-team ging over het slimmer
toedienen van medicijnen. Normale geneesmiddelen komen zonder onderscheid terecht in zieke

en gezonde weefsels. De studenten
bedachten een mechanisme om
medicijnen gericht in het lichaam
af te leveren. Daartoe maakten ze
in het laboratorium afgelopen
maanden het eiwitjasje van een virus na. Op de buitenkant wilden de
studenten een adapter bevestigen.
Op deze adapter kun je alle mogelijke ‘adreslabels’ klikken. Deze
zorgen ervoor dat het virusbolletje
(met lading) alleen worden opgenomen in bijvoorbeeld hart- of levercellen. Dankzij het kliksysteem
is het voor alle mogelijke bestemmingen te gebruiken.
De aanpak is op termijn te gebruiken bij het maken van vaccins
en nanomaterialen. ‘Het idee is eigenlijk groot genoeg voor een vijfjarenplan,’ zegt Bosman. ‘Je wordt
bij iGEM gepusht om een ambitieus plan te bedenken.’
)287
Tijdens het project ging niet alles
van een leien dakje. Tot teleurstelling van het team liep de bevestiging van de adapter kort voor de
deadline mis. In de instructie viel
één genetische letter weg. Een fout
met desastreuze gevolgen aangezien de letters per drie worden afgelezen. De code schoof één plaats
op waardoor alles in onzin verandert. ‘Je baalt natuurlijk even als
dat gebeurt,’ zegt Bosman. ‘Maar
je moet er vervolgens niet te lang
over huilen.’
Er waren echter genoeg sterke

'HVWXGHQWHQKHEEHQYHOHPDDQGHQDDQKHWSURMHFWEHVWHHGLQFOXVLHIGH]RPHU

FOTO’S: IGEM
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+HWL*HPWHDPEHVWDDWXLW%6FHQ06FVWXGHQWHQ

punten om het ticket binnen te slepen, zegt Mark van Passel, universitair docent en samen met Floor

è,NYRHO««Q
ERQNEOLMGVFKDSé
Hugenholtz begeleider: ‘Ik ben
dan ook heel trots op ze.’ Van Passel denkt dat het kliksysteem in de
smaak viel omdat het standaardisatie mogelijk maakt. ‘Ze hadden
ook al een publicatie, dat is erg bijzonder,’ zegt Van Passel, ‘en ze

hadden een bijzonder fraaie presentatie van hun educational journey.
%,2%5,&.6
De internationale iGEM-competitie draait om synthetische biologie. Studenten werken met biologische schakelingen, biobricks. Deze
zijn onderling te combineren tot
kunstmatige levensvormen die
nuttige taken verrichten. Bijzonder
aan iGEM is de ‘open’ ﬁlosoﬁe. Zo
zijn alle biobricks vrij te verkrijgen
en is alle informatie te vinden op
Wiki-pagina’s. Een iGem-team bestaat uit studenten die werken aan
hun bachelor- of masterthesis. Ze
besteden doorgaans vele maanden, inclusief zomer, aan het project.
Het succes is zondagavond alvast bescheiden gevierd met eten
en wat biertjes.
‘Morgenochtend zit ik weer
braaf in college,’ reageert Bosman
tussendoor, ‘misschien een beetje
brak en met mijn gedachten ergens anders.’ Er restten nog drie
weken om aan presentatie en Wikipagina te werken, en dan is het
op naar Boston. RR
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Het was al eerder bekend, maar in september was het dan zover: ontwikkelingsbioloog Ben Scheres maakte de overstap
van Utrecht naar Wageningen. Na twintig
jaar hoogleraar in Utrecht was de gelauwerde Ben Scheres, die veel toppublicaties
op zijn naam heeft over de ontwikkeling
van planten, toe aan iets anders. ‘Ik had
bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten gekund, maar ik hou niet van de jachtige
Amerikaanse onderzoekcultuur.’ Hij informeerde bij rector Martin Kropff of hij
hoogleraar in Wageningen kon worden.
De overstap naar Wageningen ligt voor
de hand, vindt Scheres. ‘Je ziet nu dat de
Nederlandse biologiefaculteiten zich specialiseren. Het plantenonderzoek concentreert zich in Wageningen. Utrecht gaat
richting biomedisch onderzoek, waardoor
mijn onderzoek daar in de periferie terecht zou komen.’ Bovendien wil Scheres
inhoudelijk de bakens verzetten. ‘De afgelopen jaren heb ik veel samengewerkt met
dierlijke ontwikkelingsbiologen, omdat
die veel voortgang boekten bij de kennis
over stamcellen. Nu zie ik veel ontwikkeling in de plantaardige hoek.’
Wageningen is bekend terrein voor de

52-jarige Scheres, want hij studeerde hier
en promoveerde bij moleculair bioloog Ton
Bisseling. Nu zijn ze buren in Radix. ‘Over
een aantal jaren gaat Ton met pensioen en
het plan is dat de groepen dan fuseren.’
Scheres heeft een groep van twintig medewerkers meegenomen naar Wageningen vier vaste onderzoekers en zestien tijdelijke.
$5$%,'236,6
Net als zijn nieuwe buren doet Scheres veel
onderzoek aan het modelplantje Arabidopsis om de architectuur van planten te begrijpen. Is dat modelgewas nog nodig nu het
DNA van nuttige gewassen in kaart wordt
gebracht? ‘Conceptueel blijft Arabidopsis
nodig, om te begrijpen hoe netwerken van
genen, eiwitten en metabolieten samenwerken in de plant. De echte informatie over de
functies van genen, de systeembiologie,
haal je niet uit bergen van genetische data,
daar heb je modellen voor nodig.’ Het is
puur fundamenteel onderzoek, maar Scheres is benieuwd of veredelingsbedrijven
met hem willen samenwerken.
Zijn leerstoelgroep heeft nog geen naam.
‘Vermoedelijk gaan we Plantenontwikkelingsbiologie heten, maar daar wordt nog
over overlegd. Ik hoop die naam snel te hebben, want ik wil met onze website de lucht
in.’ En hoe bevalt de Wageningse campus
voor de nieuwe groep? ‘De medewerkers
zijn erg te spreken over de Chinees in de
kantine van Forum; die hadden we in
Utrecht niet.’ $6

9,6,(ǉǉ
1DWXXUEHKRXGSULY«]DDN"
'HQDWXXURUJDQLVDWLHVLQ1HGHUODQGJDDQKHWURHU
UDGLFDDORPJRRLHQPHOGGH7URXZYRULJHZHHN=H
ZLOOHQ]LFKPLQGHURSGHRYHUKHLGULFKWHQHQPHHUPHW
SULYDWHSDUWLMHQLQ]HHJDDQRPQDWXXUWHEHVFKHUPHQ
Geen goed idee, vindt milieusocioloog Kris van Koppen. ‘Het is prima dat de natuurorganisaties op
zoek gaan naar andere actoren om hun natuurdoelen te realiseren, maar afwenden van de overheid is
geen goede strategie. De overheid is en blijft de belangrijkste ﬁnancier van natuurontwikkeling. Natuur is een collectief publiek goed.’
Is ‘natuur’ niet gewoon uit?
‘Er is nog steeds een groot draagvlak voor natuurbehoud onder de bevolking, blijkt uit onderzoek, en
we zien de overheid als de instantie die dat moet realiseren. Ook qua budget speelt de overheid nog
steeds een hoofdrol. Als natuurorganisaties zich nu
sterk op private partijen gaan richten, dan slaat de
slinger door.’
Staatsbosbeheer wil een national trust worden.
Slim?
‘Ik snap die wens van Staatsbosbeheer wel. Dat was
een overheidsorganisatie die is geprivatiseerd en
daarna gruwelijk gekort, dus daar zal zeker de wens
leven om onafhankelijk te worden van de overheid.
Maar we hebben al een national trust op natuurgebied, die heet Natuurmonumenten.’
Weten natuurorganisaties wel wat er leeft onder
‘het volk’?
‘Door het succes van de Ecologische Hoofdstructuur
was een soort technocratisch debat ontstaan tussen
natuurorganisaties en overheid over natuurdoelen,
dat voor een ﬂink deel aan de bevolking voorbij
ging. Daarom is het goed dat de natuurorganisaties
de burgers meer bij hun werk willen betrekken en
met hen in gesprek gaan over natuurbeheer. Uiteindelijk beschermen ze immers de natuur in Nederland namens al die burgers.’ $6

67(//,1*
For the Dutch academic system to remain
at the top, students should be encouraged
to enjoy challenging education and not
stimulated to just ﬁnish courses
)RWR

Bart Nieuwenhuis, promoveerde op 21 september in Wageningen
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De wereldbevolking groeit deze
eeuw mogelijk door tot twaalf miljard mensen. Om die te voeden
moet de productie van voedsel
ruim verdubbelen. Maar er is niet
genoeg water om al dat voedsel te
verbouwen. Tegen het eind van deze eeuw kan aan een kwart van de
behoefte aan irrigatiewater niet
voldaan worden, blijkt uit het onderzoek waar Hester Biemans vrijdag 5 oktober op promoveert bij
Wageningen Universiteit. Biemans
werkt bij de Climate Change and
Adaptive Water Management
Group van Alterra.
Gangbare rekenmodellen over
de toekomstige voedselproductie
voorspellen dat een verdubbeling
van de productie mogelijk is. Die
modellen berekenen de groei van
gewassen en nemen economische
invloeden mee. Ze voorspellen een
groei van de hoeveelheid land waar
gewassen geïrrigeerd worden,
want juist in de bevloeide land-

+HWWHNRUW
DDQZDWHU
YUDDJWRP
HŌFLQWHUH
LUULJDWLH
PHWKRGHV

bouw zit veel productiviteitswinst.
‘Maar de studies gaan er ten onrechte van uit dat daar voldoende
water voor is’, zegt Biemans.
./,0$$79(5$1'(5,1*
De onderzoeker vergeleek de toekomstige behoefte aan irrigatiewater die deze modellen voorspellen,
met cijfers van de werkelijke beschikbaarheid van water uit de afvoer van rivieren wereldwijd. Daaruit blijkt het tekort aan irrigatiewa-

ter in de toekomst. Biemans keek
ook naar de invloed van klimaatverandering. ‘Dat blijkt weinig invloed
te hebben op de totale beschikbaarheid van water wereldwijd.’
Eerder waren er al zorgen over
een toekomstig tekort aan water,
maar nu zijn er voor het eerst cijfers over. Die spreken heldere taal.
Door het tekort aan water wordt er
aan het eind van de eeuw 20 procent minder geproduceerd dan in
een ‘ideale’ situatie met voldoende

water. In Zuid-Azië en zuidelijk
Afrika kan het verlies oplopen tot
meer dan 50 procent.
Alleen met stevige maatregelen
kan dat scenario worden omgebogen. Dat betekent dat er veel geïnvesteerd moet worden in meer waterreservoirs, of in een efﬁciëntere
irrigatie waarbij minder water verloren gaat. Bijvoorbeeld druppel irrigatie in plaats van bevloeiing, of
dichte pijpleidingen in plaats van
open kanalen. -7

6&,(1&(&$)(29(55,6,&2é61$127(&+
ð 0HGLVFKHWRHSDVVLQJHQ]LMQ
JHHQVFLHQFHŊFWLRQPHHU
ð è'LVFXVVLHRYHUULVLFR
QDQRWHFKQRORJLHPRHW
LQWHQVLHYHUé

Nanotechnologie is gericht op
manipulatie van materialen en
processen op het niveau van individuele moleculen. Een vakgebied
dat omringd wordt door hoge verwachtingen en discussies over risico’s. Daarover gaat het volgende
Science Café Wageningen.
Een van de gasten, de Twenste
hoogleraar nanoﬂuidics Jan Eijkel
vertelt over medische toepassingen van nanotechnologie. Hij

werkt in een onderzoeksgroep die
nanotechnologie ontwikkelt voor
medische diagnostiek: lab-on-achip. Daarmee kunnen op een eenvoudige manier stoffen uit het
bloed de chip in worden getrokken, waarna via microscopische
kanaaltjes scheiding en detectie
plaatsvindt. Het volume waarin de
chip meet is maar een paar picoliter (een picoliter is één biljoenste
liter).
De lab-on-chip kan straks onder
meer door manisch-depressieve
patiënten gebruikt worden om het
lithium gehalte in hun bloed te
controleren. Lithium is voor hen
een medicijn en het vasthouden
van de juiste bloedwaarde is daarbij erg belangrijk. De test is com-

pact en kan net als een bloedsuikertest voor diabeten door de patient zelf worden uitgevoerd.
0$57,(1&2+(1678$57
Discussie over risico’s van nanotechnologie gaan volgens Eijkel
vaak over milieuvervuiling of ongewenste blootstelling aan nanodeeltjes. Volgens de onderzoeker horen die debatten bij de ontwikkeling van nanotechnologie. ‘Die discussie over de gevolgen voor de samenleving zou eigenlijk veel
intensiever gevoerd moeten worden. Het gaat dan niet alleen over
deeltjes, maar ook over de gezondheidszorg en de relatie tussen arts
en patiënt. Die gevolgen zijn natuurlijk niet uniek voor nanotech-

nologie. Ik praat dan ook liever
over impact of brede implicaties
van nanotechnologie. Of je er een
risico in ziet, hangt namelijk ook
af van je waardering.’
De andere gast bij dit Science
Café is de Wageningse hoogleraar
Martien Cohen Stuart, die een
overzicht geeft van de basale principes van nanotechnologie. Zijn
onderzoeksgroep fysische chemie
en kolloïdkunde doet onder meer
onderzoek aan soft matter als gels
en schuimen, en de assemblage
van macromoleculen in levende
cellen. $YW+
Science Café Wageningen, 25 oktober om 20.00 in café Loburg
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9HHOGLVFXVVLHRYHUKDUGHJHWDOOHQHQJHOGGH
DIJHORSHQZHNHQ:DW]LMQGHŊQDQFLOHJHYROJHQ
DOVGHEDVLVEHXUVYHUGZLMQW",VGHQLHXZHVLWH
]LMQJHOGZDDUG"(QQDWXXUOLMNOHNNHUNLEEHOHQ
RYHURQGHUZLMVOLMVWMHV

2RNHHQPHQLQJ"Mail je reactie naar resource@wur.nl

((16,7(8,70,/-2(1(1
Wageningen UR krijgt een nieuwe site en een nieuw
domein. Ziet er gelikt uit en de zoekfunctie levert eindelijk wat nuttigs op, maar dat kost dan ook een miljoen. Resource vraagt het publiek om een reactie.
Het nieuwe uiterlijk levert weinig sterke reacties op.
è'HOD\RXWGRHWPHEHHWMHGHQNHQDDQGHQLHXZH:LQ
GRZVWHOHIRRQéYLQGW606. 2OGVFKRRO denkt dat de
site vooral ontworpen is voor tabletcomputers en
VPDUWSKRQHVè-HNXQW]RYHUGRRUVFUROOHQé*HRHIHQG
ontwijker van Engelse leenwoorden (GJDU9RV is ook
tevreden: ‘De nieuwe webstek is beter leesbaar voor
oude ogen. Sommige taalversies laden wel errrrrug
ttrrrrrraaaaaaagggggggg.’ Weinig controversieel dus
dat nieuwe uiterlijk, maar over de kosten zijn mensen
minder te spreken. ‘Meer dan een miljoen!!?!?! Ik
word hier boos van!’ zegt 3DWULFN-DQVVHQ. Er is onder
studenten toch wel een nerd te vinden die zo’n website voor een kratje bier bouwt? Dat vindt Matthijs
ook: ‘Voor een miljoen wil ik een website met complementaire boekenbon ter waarde van 990.000 euro.’

5867=$&+7/$1*678'((5%2(7(

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

De langstudeerboete is gehaat onder studenten, afgeschreven voor invoering en nu oﬃcieel afgeschaft. Het
leidde ook tot het het doodvonnis van de basisbeurs.
Studentraden van gespecialiseerde universiteiten vragen alvast om een uitzondering om de populariteit van
technische studie te borgen.
Geen basisbeurs? Opeens klinkt die
boete niet meer zo slecht. ‘Ja, dan is
zo’n langstudeerboete toch wellicht
rechtvaardiger’, zegt &KULV. ‘De langdurige gebruiker betaalt meer dan
een student die netjes binnen de terPLMQHQDIVWXGHHUWé+LMYLQGWKHW
bedelen om een uitzondering sowieso
wat al te makkelijk: waarom zouden
techniekstudies meer rechten hebben
dan bijvoorbeeld geneeskunde?
&KULV: ‘Ik ben overigens voor het stimuleren van bètastudies. Maar om
JHOLMNKHWYLMIGHMDDUPDDUDOVJLIWWH

geven gaat wel ver.’ .HHV snapt de kritiek niet zo, er is
HHQYRXGLJHHQIDLUHUHJHOWHEHGHQNHQèJHZRRQHHQ
HHQYRXGLJHUHNHQVRP:DWPLMEHWUHIWPRHWLHGHUHHQ
vier jaar lenen, en is de rest van de nominale duur een
JLIWé'DDUQDYROJWHHQODQJHUHDFWLHYDQ0HULMQ.QLE
EH. Na het doorkijken van allerlei overheidsstukken
maakt hij zich zorgen over de toekomst van studieVFKXOGHQè+HWOHHNGH'6%EDQNZHODIGHOLQJ]ZHQ
del en bedrog.’ Een grote studieschuld is een slecht
idee omdat je jonge mensen daar in een lastige
OHYHQVIDVHPHHRS]DGHOW%RYHQGLHQLVHUDOHHQHQRU
me Nederlandse schuldenberg. Kortom: ‘Weg met die
neo-liberale lenenlenenlenen knotsika!’

9,-9(1(1=(66(1
Hoera, het is weer lijstjestijd. De cijferfetisjisten van de
afdeling promotie kunnen weer op zoek naar rangordes
waar we bovenaan staan. Ik noem een: beste life sciences universiteit met een W. Dit jaar trappen we af met
de onderwijsspecial van Elsevier.
De discussie begint met nuance: ‘Er verschijnen jaarlijks tientallen lijsten met rangordes waar Wageningen soms goed en soms minder goed scoort. Als we
bovenaan staan, dan roept communicatie dat van de
hoogste daken. Dan zijn die lijstjes ook “toonaangevend”,’ zegt &DOLPHUR ‘ Als we onderaan staan, dan
klopt er iets niet. Wanneer houden we eens op met
GDW&DOLPHURJHGUDJ"é-DQ6WHHQ begint onmiddellijk
een gedetailleerde discussie met Resourceredacteur 5RE*RRVVHQV. Die verklaart de
onnavolgbare methodologie van Elsevier.
-DQ6WHHQ blijkt echter al doortastend in
GHZHHUPHWGHFLMIHUVYRRUKHWRQGHU
wijsinstituut: ‘Uit de scores kan ik niets
anders concluderen dan dat 17 van
onze 19 bachelor opleidingen boven
het gemiddelde van alle opleidingen
scoren.’ /HQQHNH9DDQGHOGUDJHU
besluit de discussie met een, uiteraard geheel onbaatzuchtige suggestie:
‘Nieuwe kop voor dit bericht: studenten erg tevreden over gezondheidswetenschappen in Wageningen!’ We zorJHQHUYRRU/HQQHNH

FRORIRQ
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Passant wolf?
Boeren vrezen zijn komst. Burgers zien met enige spanning naar hem uit. En
buitenlui kunnen niet wachten tot-ie er eindelijk is. De wolf spreekt tot ieders
verbeelding. Onderzoekers van Alterra zetten, op verzoek van de politiek, een
aantal zaken op een rijtje. Tien vragen en antwoorden over de Canis lupus.
tekst: Roelof Kleis / foto: Hugh Jansman, Alterra

K

omt-ie of komt-ie niet?
‘Ja’, zegt Geert Groot Bruinderink, auteur van De komst
van de wolf (Canis lupus) in Nederland heel beslist. ‘Als de
huidige trend zich voortzet, is het heel waarschijnlijk dat
de wolf in Nederland opduikt.’ Die trend is de snelheid
waarmee de wolf sinds 2000 vanuit het oosten van Duitsland onze kant op komt: zo’n 50 kilometer per jaar. De
Duitse wolven, naar schatting elf roedels (100 dieren),
leefden aanvankelijk in de regio Lausitz in de deelstaten
Saksen en Brandenburg. Dat is een kleine 600 kilometer
van onze grens. Inmiddels zijn zij onze grens tot ongeveer
300 kilometer genaderd. Zo’n afstand is peanuts voor een
wolf. Jonge wolven op zoek naar nieuw leefgebied kunnen
makkelijk honderden kilometers aﬂeggen. Obstakels als
snelwegen vormen daarbij geen belemmering. Hij komt
dus zeker, denken de experts. De vraag is meer of-ie ook
blijft.

daarvan is volgens onderzoek van Alterra (Potential for
Grey wolfs in the Netherlands) in Nederland plek voor maximaal liefst 300 wolven. En dat is buiten onze ecoducten
gerekend. ‘Als je die ook nog meeneemt -de twintig die er
al zijn plus de twintig die er nog komen- gaat het zelfs om
450 wolven’, zegt onderzoeker Wieger Wamelink. ‘Maar
dat aantal zal in de praktijk nooit worden gehaald’, voegt
hij er geruststellend aan toe. ‘Met populatie-dynamische
modellen komen we uit op een stabiel aantal van vijftig
wolven.’ Collega Groot Bruinderink heeft evenwel niet
zoveel op met dergelijke berekeningen. ‘Ik durf absoluut
geen uitspraken te doen over aantallen. Het hangt van
teveel onzekerheden af. De toepasbaarheid van dit soort
modellen is gering. Laat de wolf het zelf maar uitmaken.
Ik zou ook niet uitgaan van aantallen maar van roedels,
bijvoorbeeld eentje in het noorden van het land, een op de
Veluwe en een in Limburg.’

W

I

ordt de wolf een blijvertje?
Daarover verschillen de meningen. De kans op vestiging is volgens Groot-Bruinderink ‘heel erg klein’. Voor
vestiging van een roedel heb je een mannetje en een
vrouwtje nodig. Die moeten dan ook nog eens zo lang
overleven dat ze jongen kunnen voortbrengen. Dat gaat
volgens hem in ons land niet snel lukken. Het is hier
gewoon te druk. Maar als hij dan toch blijft, komen volgens Groot Bruinderink eigenlijk alleen de grensgebieden
van Groningen, Drenthe en Limburg in aanmerking.
Modelberekeningen die masterstudente Astrid Potiek
deed onder leiding van Wieger Wamelink en Frank Langevelde laten evenwel zien dat de wolf mogelijk wel een blijvertje is.

H

oeveel wolven kan Nederland aan?
Dat ligt er aan hoe je daar naar kijkt. Een roedel wolven van zeven stuks heeft minimaal een aaneengesloten
leefgebied nodig van 125 vierkante kilometer. Op basis

s de wolf gevaarlijk?
De kans dat u of ik zomaar een wolf tegen het lijf lopen,
als ze eenmaal in ons land zijn, is vrijwel nihil. Wolven zijn
schuwe dieren. En dat moet volgens Groot Bruinderink
vooral zo blijven. ‘Je moet ze vooral niet de kans geven om
hun schuwheid af te werpen. Op de Veluwe zie je dat dat
met wilde zwijnen gebeurt. Ze wennen aan menselijk
gedrag, worden minder schuw, en dan kan het gevaarlijk
worden. Habituatie noemen we dat. De mens en de wolf
moeten vooral uit elkaars buurt blijven.’

H

oe herken ik een wolf, als ik er eentje tegenkom?
Wolven lijken op grote honden. Hun romp is evenwel
langer, de poten ook en de kop is groter. Het voorhoofd is
breder en de oren zijn relatief kort. Bovendien staan de
ogen iets schuin. Toch is het volgens de kenners knap lastig om een wolf van een grote hond te onderscheiden. De
afgelopen jaren zijn diverse meldingen gedaan van wolven in ons land. De laatste is van de Wageningse promo-
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vendus Lennart Suselbeek, die in december vorig jaar
dacht twee wolven te spotten in het bos tussen Ede en
Wolf(!)heze. Bewijs ontbreekt.

Z

ijn wij bang voor de (boze) wolf?
De wolf speelt in sprookjes een kwalijke rol. Maar wie
gelooft er nou in sprookjes? In 1897 werd in Limburg de
laatste wolf in ons land gezien. En erg bang zijn wij inmiddels niet meer, blijkt uit een onderzoek van Intomart.
Bijna de helft (45 procent) van de Nederlanders vindt dat
de wolf welkom is. Een kwart is neutraal en een derde is
tegen de komst van de wolf. Onder de tegenstanders
bevinden zeel veel lager opgeleiden. De meeste mensen
zouden graag een wolf in het wild willen zien. Slechts een
derde van de mensen vindt dat (heel) eng. Met het Roodkapje-syndroom blijkt het dus wel mee te vallen.

W

at eet een wolf?
De eerste wolven in ons land zullen het vooral op
onze schapen hebben gemunt. ‘Easy food’, noemt Groot
Bruinderink het. ‘De voorposten van een nieuwe populatie richten zich vooral op de makkelijke prooi. Overal waar
grote predatoren voor het eerst opduiken, blijkt dat ze
eerst belangstelling hebben voor schapen. Pas daarna
gaan ze over op hoefdieren als reeën en wilde zwijnen.’
Een wolf is bovendien een praktisch ingesteld dier. Hij
past zich aan, aan wat de pot schaft.

H

oeveel eet een wolf eigenlijk?
Een volwassen wolf eet per jaar 35 tot 45 reeën en 50
tot 80 wilde zwijnen. Daar is Obelix niks bij. Dat kan onze
Nederlandse natuur overigens prima hebben. Op basis
van de vuistregel van één wolf per honderd hoefdieren zou

volgens Groot Bruinderink de Veluwe 120 wolven kunnen
herbergen. Eten is dus niet de beperkende factor.

Vooral lager opgeleide
Nederlanders vrezen de
wolf.!

H

oe moeten we ons voorbereiden op de wolf?
De wolf moet op de lijst met beschermde soorten worden geplaatst, adviseert Groot Bruinderink aan de Tweede
Kamer. Daarnaast is een wolvenplan nodig waarin zaken
worden geregeld als een goede schaderegeling, de opbouw
van expertise en publieksvoorlichting. De eerste wolf die
zich hier vestigt krijgt zeker een zendertje om. Zo kunnen
wetenschappers nauwkeurig volgen waar het beest uithangt. Openheid is volgens Groot Bruinderink essentieel.
Hij wil daarom een wolven-ombudsman, een onafhankelijke vraagbaak voor alles wat met wolven te maken heeft.

Z

it de Nederlandse natuur te wachten op de wolf?
‘Wat wij missen in Nederland is een toppredator’, zegt
Wamelink. ‘De wolf kan dat zijn. Ik denk dat de natuur
zich dan heel anders gaat ontwikkelen. Wolven zorgen er
bijvoorbeeld voor dat grote grazers heel ander gedrag
gaan vertonen. Zwijnen en reeën zullen zich niet zomaar
meer in het open veld vertonen. Het graasgedrag wordt
anders. Er komt daardoor meer variatie in vegetatie. De
wolf kan voor een nieuw ecologisch evenwicht zorgen. Ik
zie de wolf daardoor veel meer als kans dan als probleem.’
Het wordt er allemaal wel een stuk spannender van, blikt
Groot Bruinderink vooruit. ‘De komst van de wolf zou
natuurlijk een kroon op het werk van de natuurbescherming zijn. Je ecosysteem wordt er completer van.’ Maar
noem het geen natuurlijk evenwicht, vindt hij. De mens
bepaalt immers in hoeverre hij samen wil leven met de
wolf. ‘Het zal altijd een afgeleide zijn van een natuurlijk
evenwicht. Het is meer een maatschappelijk evenwicht.’
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Wageningse prof
blijft meneer
Nog altijd is minder dan een op de tien Wageningse hoogleraren van het vrouwelijke
geslacht. Een voorkeursbeleid om de verhouding recht te trekken is taboe, maar andere
middelen lijken niet goed te werken. ‘Het kan op andere universiteiten, waarom niet hier?’
tekst: Linda van der Nat en Rob Ramaker / illustratie: Pascal Tieman

‘D

it schiet niet op!’ Met die kreet van frustratie
reageerden dertig Wageningse wetenschappers in een open brief op het nieuws dat het
aandeel vrouwelijke hoogleraren in Wageningen fors achterblijft. Volgens de monitor Vrouwelijke Hoogleraren, die 11 oktober uitkomt, is slechts 9
procent van de vaste WU-hoogleraren vrouw. Het landelijk
gemiddelde bedraagt 15 procent. Als er niets gebeurt,
wordt Wageningen UR dit jaar zelfs landelijk hekkensluiter, nu enkele vrouwelijke hoogleraren met pensioen
gaan.
Eén ding is duidelijk: de ondervertegenwoordiging in
hoge posities ontstaat niet door een gebrek aan talent,
maar door een zogenaamde ‘lekkende pijpleiding’. Van de
Wageningse studenten is 62 procent vrouw, onder promovendi ligt het percentage nog op 56 procent. Bij elke stap

DE LEKKENDE PIJPLEIDING
De doorstroom van vrouwen naar hoge wetenschappelijke posities
stokt, terwijl de aanvoer
van talentvolle vrouwen
de afgelopen jaren ﬂink is
gegroeid. Wat is de reden
van deze ‘lekkende pijpleiding’? Onderzoekster
Marieke van den Brink
focust in haar rapport
Hoogleraarbenoemingen in
Nederland (m/v) uit 2011
op de benoemingsprocedures. Deze blijken niet
altijd open en transparant.
Zo gebeurt scouting vooral
in de netwerken van (mannelijke) commissieleden.

Verder houden commissies
zich niet aan protocollen
en leggen te weinig verantwoording af. Ten slotte
zorgen strenge vacatureeisen voor subjectieve
beoordelingen. Omdat
bijna geen kandidaat voldoet aan het complete
plaatje (het zogenaamde
schaap met de vijf poten),
worden individuele punten
afgewogen. Hierbij spelen
impliciete (voor)oordelen,
bijvoorbeeld over de competentie en rol van vrouwen, een rol.
Hoe er over vrouwen op
hoge functies, zelfs anno

2012 nog, gedacht wordt,
bewees een Yale-publicatie in PNAS, afgelopen
augustus. Onderzoekers
lieten professoren feedback geven op dezelfde
sollicitatiebrief met daarboven een vrouwen- óf
mannennaam. Ze beoordeelden ‘vrouwelijke’ sollicitanten gemiddeld als
minder competent, minder
interessant om aan te
nemen en schaalden hun
startsalaris duizenden dollars lager in. Overigens
hadden zowel mannelijke
als vrouwelijke professoren dit scheve beeld.

omhoog in de academische pikorde vallen er vervolgens
relatief veel vrouwen af. De voornaamste ﬂessenhals zit tussen de functies ud en uhd, waar het aandeel vrouwen halveert. Het aantal vrouwelijke kandidaten dat beschikbaar
is voor een hoogleraarschap wordt daardoor beperkt.
OORSTROMING
Bert Holtslag merkt dat bij sollicitatieprocedures: ‘Ik heb
verschillende keren zelf in benoemingscommissies voor
hoogleraren gezeten,’ vertelt de hoogleraar Meteorologie.
‘Doorgaans hadden we weinig vrouwelijke sollicitanten.’
Een beeld dat ook andere Wageningse hoogleraren bevestigen.
Wageningen is niet de enige universiteit die worstelt
met een scheve verhouding tussen mannen en vrouwen in
de wetenschappelijke top. Alle Nederlandse universiteiten
bungelen ver onder het Europese gemiddelde. Maar terwijl
de emancipatie in Wageningen stokt, pakken andere
Nederlandse universiteiten het probleem voortvarend aan.
Neem bijvoorbeeld de Radboud Universiteit Nijmegen.
Daar steeg het aandeel vrouwelijke hoogleraren volgens
VSNU-cijfers de afgelopen vijf jaar van 15 naar 21 procent.
Het aantal uhd’s ging omhoog van 19 naar 27 procent. Het
geheim? ‘Harde afspraken,’ zegt vicevoorzitter Anton Franken van het Nijmeegse college van bestuur en voormalig
onderzoeker bij Wageningen UR. ‘Wij hebben als CvB
besloten dat van alle te benoemen hoogleraren één op de
vier een vrouw moest zijn. Daar proberen we ons zo nauwgezet mogelijk aan te houden.’
De universiteit trok in 2007 na een donderpreek van de
toenmalige collegevoorzitter alle beleidsregisters open.
Franken: ‘Er kwamen een actieplan, subsidies en stimuleringspremies voor talentvolle vrouwelijke onderzoekers,
docenten en postdocs.’ Trots is hij verder op een mentoren coachingsprogramma dat vrouwen koppelt aan ervaren
wetenschappers of decanen.
Volgens Franken zijn de reacties vanuit de universiteit
overwegend positief. ‘Het enige signaal dat ik krijg, is dat
men vindt dat mannen deze mogelijkheden ook zouden
moeten krijgen. Daar hebben ze gelijk in, maar op dit
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moment hebben we wat in te halen. Mannen zijn nu even
niet aan de beurt.’
STREEFCIJFERS
In Wageningen zocht een klankbordgroep in 2008 naar
manieren om de diversiteit binnen de universiteit te vergroten. De commissie stelde onder meer voor om een
target in te stellen van 30 procent voor de doorstroom van
vrouwen én in de samenstelling van benoemings- en sollicitatiecommissies. Martin Scholten, nu directeur bij
de Animal Sciences Group, was voorzitter en merkte
dat vooral het instellen van streefcijfers op ﬂinke
weerstand stuitte. ‘Het wordt geassocieerd met positieve discriminatie; iets waar de raad van bestuur
sterk op tegen is.’ Volgens Scholten was de aanbeveling er echter op gericht de doorstroming tussen de
schalen wat meer te stroomlijnen. ‘Wanneer 30 procent
van de ud’s vrouw is, moet het aandeel in de bevorderden
dus ongeveer net zo groot zijn. Dat heeft niets met positieve discriminatie te maken.’
Streefcijfers zijn inderdaad onwenselijk, vindt rector
Martin Kropff. ‘Je moet voorkomen dat je bij benoemingen vreemde keuzes moet maken omdat je
targets hebt. Kwaliteit blijft leidend.’ Toch benadrukt hij dat Wageningen echt meer vrouwen in
de top wil. Naar aanleiding van het rapport van
Scholten zijn drie concrete maatregelen genomen, vertelt Kropff. ‘In elke benoemingsadviescommissie hebben we nu twee vrouwen
zitten, en de commissies zoeken ook actief
naar vrouwelijk talent.’ Verder is er volgens
hem veel aandacht voor vrouwelijk talent
binnen het tenure track-programma én bij
het benoemen van persoonlijk hoogleraren.
Maar dat zijn magere doekjes voor

het bloeden, vindt Ellis Hofﬂand, zelf persoonlijk hoogleraar en een van de initiatiefnemers van de open brief. Persoonlijk hoogleraren hebben immers geen eigen leerstoelgroep en zijn dus minder invloedrijk. Ook stelt ze dat
tenure track mogelijk met een eigen glazen plafond worstelt. Kropff heeft al aangegeven hierover graag met haar
en andere critici in discussie te willen.
SPECIFIEKE AANDACHT
Gelukkig zijn niet alle Wageningse statistieken kommer
en kwel. Zo nam het aandeel vrouwelijke universitair docenten (ud’s) de afgelopen vijf jaar toe van 25 naar 31 procent en het aandeel universitair hoofddocenten (uhd’s)
van 14 naar 16 procent. Ook Scholten ziet lichtpuntjes.
‘Het glazen plafond is al één salarisschaal omhoog.
Bovendien leveren vrouwen een stevige afvaardiging
aan talentenprogramma’s, zoals tenure track van de
universiteit en het Talent Development Programma van DLO.’ En bij DLO neemt ook het
aantal benoemingen van vrouwen in het lijnmanagement toe.
Toch vindt Scholten dat Wageningen
UR niet genoeg heeft doorgepakt.
‘Onze aanbevelingen zijn weliswaar
overgenomen, maar niet echt verankerd in personeelsbeleid.’
Hofﬂand is ook niet onder de
indruk van de dadendrang en het
beleid in Wageningen. ‘Er is niets
gedaan met het rapport Scholten,’ zegt
ze, ‘en we hebben inmiddels sowieso
genoeg rapporten en analyses. Er moet
een krachtig beleid gevoerd worden. Het
bestaande beleid is echt onvoldoende.’ Wat
er volgens haar nodig is, is lef: ‘Het kan op
andere universiteiten, waarom hier niet?’

11 oktober 2012 — RESOURCE

5(6SDFKWHUJURQGLQGG



16 >> beeld

RESOURCE — 11 oktober 2012

5(6SEHHOGLQGG



beeld << 17

DUURZAAM IN
BEELD

Vanaf linksboven met de klok mee: Dienstﬁets: Peter van Egmond (Facilitair Bedrijf, Lelystad);
Duurzaam vervoer voor studenten: Marjolein Verheijen (Administrateur Facilitair Bedrijf);
Life: Maxime Gelens (student); Drukte boven een winderig ASG: Andy van der Tier (CVI, Lelystad);
Arboretum Belmonte: Antonio Valente (ICT Facilitair Bedrijf)

Hoe ziet duurzaamheid
eruit op je werk? Enkele
tientallen studenten en
medewerkers kiekten in
het kader van de Dag van
de Duurzaamheid een
persoonlijk antwoord.
Veel natuurfoto’s, ﬁetsen,
zonnepanelen en
windmolens. De winnaar
werd Peter van Egmond
(Facilitair Bedrijf,
Lelystad) die met
‘dienstﬁets’ zijn collega’s
oproept wat vaker de
ﬁets te nemen.
Op deze pagina de keuze
van de redactie. RK
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Op en neer
Volle treinen en afgeladen bussen zijn het bewijs: steeds meer
Wageningse studenten reizen op en neer tussen ouderlijk huis en
universiteit. Reistijden van drie à vier uur per dag zijn daarbij geen
uitzondering. Wie zijn die nieuwe forenzen, en wat drijft ze?
tekst: Albert Sikkema en Stijn van Gils / foto: Bart de Gouw

H

alf acht ’s ochtends, een doordeweekse dag.
Op het station Ede-Wageningen is het dringen geblazen voor een plekje in lijn 88, de
busverbinding die de campus verbindt met
het Nederlandse spoorwegennet. Per uur vertrekken er zes verlengde (‘gelede’) bussen,
elk met een capaciteit van ruim honderd passagiers. Dat is
te weinig, zo weet inmiddels iedereen die op het traject is
aangewezen. Ook busmaatschappij Syntus ziet het probleem en gaat binnenkort acht bussen per uur inzetten.
Wat vooral opvalt, zegt de woordvoerder van Syntus, is dat
er gedurende de dag meer studenten in de bus zitten.
‘Voorheen hadden we alleen een piek rond de collegetijden.’

SPANNING OP DE KAMERMARKT
Buslijn 88 is illustratief voor de groeiende aanvoer van studenten via het openbaar vervoer. Waar komt die tendens
vandaan? Een blik op de statistieken maakt de structurele
oorzaak al snel zichtbaar: de afgelopen vijf jaar is het aantal eerstejaars met ruim 70 procent toegenomen, terwijl
het aantal kamers van Idealis vrijwel gelijk bleef. Hoewel
het aanbod aan particuliere kamers in die tijd enigszins
toenam, groeide de spanning op de kamermarkt daardoor
fors. Vooral de eerste paar maanden van het academisch
jaar is dat merkbaar in de OV-lijnen die richting de campus gaan.
HARDE KNIP
Maar er zijn nog andere redenen. Sommige studenten kiezen er uit ﬁnanciële overwegingen voor thuis te blijven
wonen. Met de dreigende afschafﬁng van de basisbeurs

De toename van het aantal
eerstejaars studenten
(zwart) en van het aantal
kamers van Idealis (rood)
ten opzichte van vijf jaar
geleden (100%).

kiezen ze eieren voor hun geld. Zoals een van de forenzen
op deze pagina’s het ziet: ‘als ik op kamers ga scheelt me
dat reistijd, maar dat valt weg tegen de uren die ik moet
werken om de huur te kunnen betalen.’
Daarnaast begint er een nieuwe groep te ontstaan: de
harde-knippers, oftewel de masterstudenten die hun

Sommige studenten kiezen er
uit ﬁnanciële overwegingen voor
thuis te blijven wonen
bachelor elders hebben gedaan, daar gesetteld zijn, en
voor de twee jaar van hun master niet bereid zijn om
kamer en vrienden op te geven. Die groep is nog klein,
maar zal naar verwachting groeien de komende jaren. En
ten slotte zijn er de traditionele forenzen: studenten die
vanwege hun bijbaan, hun sportvereniging of de bijzondere kookkunsten van moeders, liever nog een poosje
thuis blijven wonen. Al het reisongemak ten spijt.

>>
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‘Ik besteed m’n
tijd nuttig’
Billy Scaf
dagelijkse reistijd: 3,5
uur
eerstejaars master Animal Sciences
‘Ik reis elke dag op en
neer
vanuit
Den
Bosch, waar ik gestudeerd heb aan de HAS.
De verbinding tussen
Den Bosch en Wageningen is niet prettig, je
kunt over Arnhem of Utrecht maar in
beide gevallen doe ik er een uur en drie kwartier
over. Gemiddeld reis ik vier dagen per week op en neer. Om op
tijd te zijn voor de les van half negen, moet ik ’s ochtends om
kwart voor zes opstaan. De drieënhalf uur die ik dagelijks op
pad ben, besteed ik nuttig door artikelen te lezen in de trein.
Maar ideaal is het niet. Ik wil graag een kamer in Wageningen,
maar dan wel een zelfstandige kamer. Ik heb me op 2 januari
2012 ingeschreven bij Idealis en sta nu op plaats negen, dus ik
hoop binnen vier weken een kamer te hebben. Die kamer komt
er aan, dat is wel een goede motivatie om het reizen vol te houden.’

‘Ik ben hier
alleen om mijn
diploma te halen’
Denise Jacobs
dagelijkse reistijd: 3 uur
eerstejaars master Facility
Management:
‘Ik woon in Rotterdam en
heb bewust gekozen voor
Wageningen, omdat
de studie
goed aansluit op mijn
hbo-opleiding.
De
reistijd heb ik er voor over.
Het reizen bevalt goed, al is het
wel even wennen. Ik heb vrijwel nooit
vertraging. Meestal begint mijn college pas
om half tien en ben ik rond drie uur weer thuis, maar soms moet
ik al om vijf over zes in de trein zitten. Per dag reis ik ongeveer
drie uur. In die tijd kan ik gewoon studeren. Ik lees een artikel of
maak mijn wiskundeopgaven in de trein. Ik heb hier bewust
voor gekozen. Wonen in Wageningen was geen optie, aangezien
ik net ben gaan samenwonen. Voor het studentenleven ben ik
niet naar Wageningen gekomen, ik ben hier alleen om in twee
jaar mijn diploma te halen en daarna een baan te zoeken.’

‘Er zijn vijftig wachtenden voor me’
Sophie Zwartsenberg
dagelijkse reistijd: 3,5 uur
eerstejaars master Biologie:
‘Ik woon bij mijn ouders in Deventer. Naar Wageningen reizen
duurt anderhalf a twee uur, afhankelijk of de aansluiting goed
is. Ik ben al goed gaar. Het studierooster in de eerste periode
is ook niet vriendelijk, ik heb vijf dagen van half 9 tot
kwart over 5. Ik sta ’s ochtends om half 6 op en ik ben
’s avonds weer thuis om half 8. Het is heel vermoeiend, ik heb ’s avonds geen tijd voor zelfstudie,
dan wil ik slapen. Studeren in de trein is ook
vrij lastig, want ik moet drie keer overstappen.
Ik kan geen kamer vinden in Wageningen. Ik heb me ingeschreven
bij Idealis, maar er zijn vijftig
wachtenden voor me. Ik ben pas
in de zomervakantie begonnen met
zoeken, omdat ik toen zeker wist dat ik
in Wageningen kon gaan studeren. Ik heb
Toegepaste Biologie gedaan in Den Bosch, en
moest een toets halen om de master te mogen
doen. Nu is er heel weinig aanbod van kamers. Ik
zou eigenlijk moeten afspreken met medestudenten
in studentenhuizen, maar ’s avonds ben ik thuis in Deventer. Reizen en een kamer zoeken is een lastige combinatie. Ik
hoop dat ik voor de winter een kamer heb.’
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5(6SDFKWHUDILQGG



achtergrond << 21

‘Ik heb het
geld echt
nodig’
Nick Lettink
dagelijkse reistijd:
2,5 uur
tweedejaars master
Facility Management:
‘Ik woon in Doetinchem. Drie keer per
week gaat om zes uur de
wekker. Met trein en bus doe ik er een uur en een kwartier
over, als er geen vertraging is. En er is veel vertraging, de
treinverbinding tussen Doetinchem en Arnhem is een
ramp. Maar er zit niets anders op. Ik wil niet op kamers in
Wageningen. Ik doe een tweejarige master en zit al in het
tweede jaar, dus ik heb nog een klein jaartje te gaan. Ik
heb een heel goed bijbaantje in Doetinchem bij een drukkerij. Ik kan geen beter bijbaantje vinden en ik heb het
geld echt nodig, want ik krijg als zesdejaars geen studieﬁnanciering meer. Ik ben niet in Wageningen gaan studeren voor het studentenleven. Als ik uitga, ga ik naar Nijmegen of Arnhem.’

‘Ik hou niet
van uitgaan’
Marloe Brouwers
dagelijkse reistijd: 3 uur
eerstejaars master Animal Sciences:
‘Ik woon in Beers, Oost-Brabant, net onder
Cuijk, bij mijn ouders. Van Cuijk naar Wageningen
met de trein duurt anderhalf uur. Dat valt mee. Hiervoor deed ik de HAS Den
Bosch, toen reisde ik ook op en neer – het went. Ik sta ’s ochtends om 10 voor
half 6 op, dat is wel vroeg, ja. Ik zoek geen kamer in Wageningen. Kamers
heeft me nooit getrokken, ik mis het studentenleven niet, ik hou niet van
uitgaan, ik spreek liever met vrienden af. Bovendien is het duur. Als het reizen zou vervelen en ik toch een kamer wil nemen, zou ik naast de studie
moeten werken om de huur te kunnen betalen – dan ben je daar dus tijd aan
kwijt. Ik ga nu met de trein. Als ik dat niet meer trek, kan ik altijd de auto
pakken van mijn ouders. Met de auto is veel sneller, zo’n drie kwartier, maar
wel een stuk duurder.’

‘Reizen is prima te doen’

‘Smartphone is ideaal tijdens de reis’

Aster Boeschoten
dagelijks reistijd: 1 uur, 40 minuten
eerstejaars bachelor Bos- en Natuurbeheer:
‘Reizen bevalt me prima. Elke dag ben ik zo’n vijftig minuten onderweg vanuit Driebergen. De verbinding sluit goed aan, al moet ik wel
vroeg opstaan. Meestal vertrek ik vijf over zeven en ben ik om half
zeven weer thuis. Soms probeer
ik onderweg te leren, maar
vaak lukt dat niet omdat ik
steeds maar kort in de trein
zit. Als ik op kamers zou
zitten ben ik waarschijnlijk ongeveer
dezelfde tijd kwijt
met koken en zo,
dus
daarvoor
hoef ik het
niet te doen.
Toch ga ik
liever
op kamers. Ik wil voor mezelf
kunnen zorgen en het Wageningse studentenleven meemaken. Mijn hele studietijd thuis
wonen zie ik niet zitten. Maar ja,
omdat reizen eigenlijk prima te
doen is, ben ik niet zo hard op zoek.’

Jerry Gumbs
dagelijkse reistijd: 3 uur
eerstejaars bachelor Milieuwetenschappen:
‘Ik kom uit Curaçao en zit in Arnhem op kamers. Die kamer is geregeld door
de Stichting Studieﬁnanciering Curaçao en bevalt me prima. Het is mijn
eerste keer in Nederland en dan is het niet gemakkelijk om zelf een kamer
te zoeken. Als ik om half negen op school wil zijn, moet ik gewoon anderhalf
uur eerder van huis vertrekken. Onderweg slaap ik. Of ik ping, Wapp, Facebook en Twitter met vrienden. Zo’n smartphone is ideaal tijdens de reis.
Als ik ga stappen, ga ik naar Nijmegen of blijf ik gewoon in Arnhem. Misschien mis ik iets van het Wageningse studentenleven. Ik zou op zich best graag
bij een studentenvereniging
willen zitten, maar ik ben bang
dat het ten koste gaat van mijn
sport: basketbal. Ik train drie
keer per week bij een vereniging in Arnhem. Een studentenvereniging
verwisselen
voor basketbal? Nooit! Misschien dat ik me ooit bedenk
en toch naar Wageningen wil.
Voor dat geval sta ik vast ingeschreven bij Idealis. Maar
komend jaar blijf ik zeker in
Arnhem.’
11 oktober 2012 —11RESOURCE
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Blij met wageningenur.nl?
Op 25 september is de nieuwe website www.wageningenur.nl gelanceerd.
Hoewel er achter de schermen nog aan de inhoud gesleuteld wordt, willen
we toch alvast weten wat de eerste indruk is. Nieuwe site, goede zet?
tekst: Nicolette Meerstadt / foto: iStock

Marjolein Pijnappels
Medewerker Alterra en specialist
sociale media voor wetenschap
‘De site is heel visueel opgezet, veel
foto’s op de homepage, ook nog hele
mooie foto’s, echt prachtig. Navigeren is ook makkelijk, je kiest voor
een van drie kerntaken: onderwijs,
onderzoek en expertises. Dat is een verbetering ten opzichte van de oude site, want die had een hele lange menubalk. De site is ook onderscheidend ten opzichte van andere
universiteiten. Deze homepage verleidt je om verder te
klikken en even af te dwalen. ‘Hoe voeden we 9 miljard
mensen?’, dat wil ik wel weten.
Ook vind ik het aardig dat er overal contactpersonen bij
staan, met een fotootje erbij, al staat nog niet overal de
juiste persoon vermeld. Jammer is dat de leerstoelgroepen en instituten minder centraal staan en lastiger te vinden. De instituten van Alterra staan zelfs helemaal niet
meer apart op de website. Een ander aandachtspunt is de
integratie met sociale media. De twitter-account loopt
goed, dus die zou je ook kunnen integreren in de site.’

Dionne Irving|
Wetenschapsjournalist bij VMT,
magazine voor foodprofessionals
‘Voor mij is belangrijk dat ik snel de
juiste persoon kan vinden die mij
meer kan vertellen over een onderwerp. Zoeken op namen en het bijbehorende telefoonnummer werkt op
de nieuwe site niet zo makkelijk als op het oude wewur.
wur.nl, maar dat bestaat nog achter de schermen heb ik
ontdekt.
Jammer dat er geen beeldbank is met foto’s die je gelijk
vanaf de website kan downloaden. Nu moet ik nog een actie doen, persvoorlichter bellen of mailen en afwachten
hoe lang het duurt voordat de foto wordt opgestuurd. Niet
bij elk onderzoek staat een contactpersoon. Dan moet ik
toch weer op zoek naar een ‘echt’ persoon via mijn eigen
netwerk of via de voorlichter. Ik ben blij met de duidelijke
blokjes nieuws en agenda op de homepage. Die zijn voor

mij naast het vinden van contacten toch de belangrijkste
reden om de site te bezoeken.’

Chris van der Heijden
Communicatieadviseur bij de
Vogelbescherming
‘Nieuwe website vind ik een grote
sprong vooruit. Niet meer het tekstuele ambtelijke uiterlijk, maar interessante onderwerpen mooi gepresenteerd, met toch een logische,
simpele zoekstructuur van de hoofdbezigheden van de
universiteit. Minder vind ik dat je eerst op het vergrootglas
moet klikken voordat je een zoekopdracht kunt invullen.
Verder vind ik de blokken wat rommelig qua vormgeving.
De bezoeker moet maar raden welke logica er in zit. Ik heb
wel het idee dat er op de nieuwe site nog wel minder informatie ontsloten is. Als ik kijk vanuit Vogelbescherming
vind ik bij de nieuwe site beduidend minder informatie en
is het ook lastiger rapporten en publicaties te vinden.
Maar wellicht komt dat nog. Voorbeeldje: bij het zoeken
op limosa limosa (grutto) krijg ik op de oude site 83 resultaten en op de nieuwe 62.’

Els Jansen
Secretaresse leerstoelgroep Physics
and physical chemistry of foods
‘Ik zou voor onze leerstoelgroep de
overgang naar de nieuwe website regelen. Daarvoor ging ik naar een bijeenkomst met uitleg over het nieuwe
systeem. Maar dat was zo ingewikkeld, het duizelde me na aﬂoop. Toen heeft de webredactie van de universiteit het werk van onze en andere leerstoelgroepen overgenomen, en dat is niet helemaal goed
gegaan. De foto op onze pagina bijvoorbeeld, daar wilden
we een wetenschappelijk plaatje net als op de vorige site.
Maar het resultaat is een doos met snoepjes. Bovendien
staat de naam ‘Food physics’ boven onze pagina. En dat is
niet de ofﬁciële naam van de groep, dus ik betwijfel of we
nu wel vindbaar zijn. Er zijn ook heel veel dingen goed gegaan natuurlijk. Alle oude links zijn gecheckt, en die klop-
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pen nu weer. De agenda staat mooi centraal op de pagina,
en het ziet er weer mooi uit. Maar er zijn nog veel details te
verbeteren. Ik moet me er nu in gaan verdiepen hoe dat
moet, en het moet nog blijken hoe gemakkelijk dat zal
zijn.’

blemen jullie ervaring hebben, en op welke doelgroepen
jullie je richten. Herken ik mezelf daarin? Wat ook de
drempel verlaagt is om een medewerker te laten bloggen
over actuele projecten. Door te reageren kan ik dan makkelijk een band opbouwen met diegene.’

Roy Mierop

Esmee de Bloois

Managementconsultant bij
Capgemini, werkt veel samen met
Alterra
‘Vanaf de homepage ga ik naar expertise & dienstverlening. Ik zie meteen mooie plaatjes en testimonials
van Imares en het Lei, maar niet van
Alterra. Die moet daar echt bij staan. Verder begin ik te
grasduinen, wat kunnen jullie veel leuke dingen laten
zien. Met deze site laat je jezelf zien als deskundig en onafhankelijk instituut. Het ziet er pico bello uit, maar er kan
meer snelheid in. Ik zou graag zien waar Alterra nú aan
werkt. Aandacht voor de groene stad, bijvoorbeeld. Als
mogelijke klant is het ook prettig om in één oogopslag te
kunnen zien wie de andere klanten zijn, die staan nergens
visueel op een plek. Dan zie ik meteen met welk soort pro-

6 VWO en studiekiezer uit Zwartewaal
‘De groene balk met studiekiezers BSc
is makkelijk te vinden. Dan kom ik
op een superoverzichtelijke site, met
een grote foto. Er staat heel veel nuttige informatie op, wanneer de open
dagen zijn bijvoorbeeld. En de Streetview, die is ontzettend leuk! Bij elke bacheloropleiding
staat een studiecoach aan wie je vragen kunt stellen. En er
staat meteen welke beroepen je kunt uitoefenen, en ook
wat de voorwaarden voor toelating zijn. Bij de site van de
Erasmus universiteit kan ik informatie voor studiekeuze
veel moeilijker vinden. Ik vind Wageningen een ontzettend leuke stad, met aardige mensen en boeiende studies.
Maar ik ga waarschijnlijk toch in Rotterdam studeren, ik
wil namelijk echt niet op kamers.’
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Studenten eisen duurzaam onderwijs
Studenten uit heel Nederland
roepen hun universiteiten en
hogescholen op om duurzaamheid te integreren in het onderwijs dat ze geven. Op 10 oktober,
de dag van de duurzaamheid,
boden ze hun manifest aan met
daarin tien punten. ‘Wij willen de
kennis en vaardigheden verwerven om een groene samenleving
tot stand te laten komen’, schrijven ze.
Anneke Rooth, masterstudente in
Wageningen, heeft meegeschreven
aan het manifest van duurzame
studentenkoepel Morgen. ‘Met ongeveer 20 studenten hebben we
een avond gebrainstormd’, vertelt
Rooth. Daar kwamen ‘heel veel
punten’ uit die uiteindelijk tot tien
kernpunten zijn teruggebracht.
Maar of zo’n manifest echt gaat
helpen? Rooth denkt van wel. ‘Ik
heb hiervoor de lerarenopleiding
gedaan in Tilburg. Als je meer wil-

Beeld uit een ﬁlmpje
over de tondstandkoming van het
manifest.

de weten over duurzame ontwikkeling moest ik er hard voor werken.
De juiste mensen zoeken, zoeken
op websites tot ik net dat ene linkje had gevonden.’ Dat moet beter,
die informatie moet natuurlijker
bij studenten terechtkomen.
Zo’n tweeënhalfduizend stu-

denten in heel Nederland ondertekenden het manifest. Raden van
bestuur van elf onderwijsinstellingen hebben het volgens haar met
enthousiasme ontvangen. Wageningen zit daar vooralsnog niet bij,
maar Morgen biedt het manifest
later alsnog aan. ‘Je zou denken

dat Wageningen al duurzaam is’,
zegt Rooth. ‘Maar blijkbaar is dit
toch een stap te ver.’ Het college
van bestuur meent dat de universiteit al aan de meeste punten voldoet, maar gaat graag in gesprek
met de Wageningse initiatiefnemers. NM

DE TIEN PUNTEN SAMENGEVAT
1. Duurzaamheid inbedden in het curriculum
van iedere opleiding.
2. Docenten opleiden zodat ze duurzaamheid
kunnen integreren in hun werkzaamheden.
3. De competentie ‘systeemdenken’ een integraal onderdeel maken van iedere opleiding.
4. Studenten steunen bij een initiatief, stage of
scriptie op het gebied van duurzaamheid.
5. Een interdisciplinair instituut creëren,

waar wordt gewerkt aan en onderwezen over
een duurzame samenleving.
6. Een duurzaamheidsmodule geven in het eerste jaar die in basiskennis voorziet van People,
Planet en Proﬁt.
7. Aandacht geven aan de geschiedenis en toekomst van het eigen vakgebied vanuit een
duurzaamheidsperspectief.
8. Minimaal één van de grote praktijkprojecten

van elke opleiding duurzaam invullen.
9. Hoger onderwijsinstellingen jaarlijks met elkaar vergeleken op het gebied van duurzame
bedrijfsvoering, onderwijs en onderzoek door
een onafhankelijk aangestelde commissie.
10. Studenten een duurzaamheidsaantekening
op hun diploma geven wanneer zij zich aantoonbaar hebben verdiept in duurzame ontwikkeling. NM

Langstudeerboete weg: studenten blij, uni baalt
Studenten zijn dolblij dat de
langstudeerboete van tafel gaat.
De universiteit daarentegen
voelt zich gepiepeld.
‘Dit is geweldig nieuws, eindelijk
wordt die draak van een maatregel
terug gedraaid,’ is de reactie van
VeSte-lid Wouter Jan van Roosmalen. ‘Studenten hebben zich het
afgelopen jaar uit de naad gewerkt
en zich ontzettend druk gemaakt
over de boete, terwijl dat achteraf

niet nodig is gebleken.’
De universiteit is minder te
spreken over de afschafﬁng, bekent Simon Vink. ‘De langstudeerboete voor studenten was gekoppeld aan een efﬁciencykorting voor
universiteiten, van ongeveer 200
miljoen euro. Een deel van die korting kon via de Halbehefﬁng worden teruggehaald, maar in het
deelakkoord wordt daar niet over
gesproken. Dat geld zijn we waarschijnlijk gewoon kwijt.’

Vink noemt het ‘op z’n zachts gezegd niet netjes’ hoe de politiek is
omgegaan met studenten en universiteiten. ‘We zijn niet serieus
genomen. Ik vind het schokkend
dat er genoeg momenten zijn geweest om deze maatregel tegen te
houden, zowel in de Eerste als in
de Tweede Kamer, en dat het nu
wordt afgeschaft zonder dat is nagedacht over hoe dat gedaan
wordt en wat er voor in de plaats
komt. Het is nog maar de vraag of

de afschafﬁng ﬁjn is voor studenten.’
Ook VeSte maakt zich daar zorgen over. ‘We zijn enerzijds euforisch, maar anderzijds weten we
ook dat er iets in de plaats moet
komen van de langstudeerboete
om het tekort op te vullen. We hopen dat de politiek heeft geleerd
dat ze maatregelen niet overhaast
in moet voeren.’ LvdN
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Harold gaat niet naar New York
Het was wel even slikken voor de
Wageningse Harold Hoiting. De
student Management, Innovatie
en Life Sciences dacht dat hij een
goede kans maakte om jongerenvertegenwoordiger voor de Verenigde Naties te worden, maar
hij wist de ﬁnale niet te
bereiken.

jongeren en Nederlandse bedrijven hoe we de waterproblemen in
Afrika zouden kunnen oplossen.
Helaas was het niet genoeg.’

WATERPROBLEMEN
Hij streed tegen vijf andere ambitieuze kandidaten, maar Harold
schatte zijn kansen hoog in. ‘Ik
heb al veel ervaring. Voor mijn stu-

FOTO: GUY ACKERMANS

Als jongerenvertegenwoordiger
had Harold naar New York gemogen om bij de VN de stem van de
jeugd te laten horen. Harold: ‘Zo’n
50 procent van de wereldbevolking
is jonger dan 25 jaar. De overige 50
procent bepaalt de toekomst voor
ons als jongeren. Dat is raar. Jongeren zitten vol goede ideeën en
hebben zat oplossingen voor problemen in de wereld en in hun
land. Ze moeten de kans krijgen
om te zeggen wat ze vinden, op allerlei vlakken.’
De afgelopen week voerde Harold actief campagne in en rondom de campus. ‘Ik heb zeven dagen lang, 24 uur per dag campagne
gevoerd. Ik heb mezelf gepromoot
op Twitter en Facebook, ik heb
posters opgehangen bij studentenhuizen, gesprekken gevoerd met
studenten tijdens de lunch op het
Forum en ik ben langsgegaan op
feestjes. Om campagne te voeren
én een beetje te ontspannen.’
Harold Hoiting: ‘Zeven dagen per week, 24 uur per dag campagne gevoerd.’

die heb ik al internationale projecten uitgevoerd en presentaties gehouden. Ook ben ik voor een stu-

dent challenge in Zuid-Afrika geweest om te brainstormen met Nederlandse en Zuid-Afrikaanse

‘ALLES GEDAAN’
Harold moest de Amsterdamse
student Martijn Hagoort voor zich
dulden en ook Anika Ruisch, student in Rotterdam, maakt nog
kans om naar de VN-bijeenkomst
in New York te gaan. ‘Ik ben wel
een beetje teleurgesteld, ook al zag
ik het al aankomen. Ik stond al
achter tijdens de tussenstand. Ik
zou echt niet met Anika willen ruilen. Dan moet ik weer een hele
week in spanning zitten. Maar toch
is het jammer. Nadat ik was gebeld
dat ik het niet was geworden, belde
gelukkig mijn broertje. Hij heeft
actief campagne voor me gevoerd
in Groningen en gaf me het gevoel
dat we alles eraan hebben gedaan
wat we konden.’
Harold is echter niet het type
om bij de pakken neer te gaan zitten. ‘Ik ben een doener, en ik weet
waar ik heen wil. Ik blijf doorgaan
in de richting die ik ben ingeslagen. Ik ga verder met het organiseren van de masterclasses internationaal samenwerken, omdat ik
denk dat we met internationaal samenwerken wereldwijde problemen kunnen aanpakken. Daarnaast hoop ik dat ik later ook een
project kan vinden waarbij ik jongeren meer kan betrekken in de
watersector, want dat sluit mooi
aan bij mijn studie.’ MvdH

Enquête uni: 90 procent studenten zit op Facebook
Bijna alle eerstejaars bacheloren masterstudenten van Wageningen UR zitten op Facebook. En
bijna de helft checkt zijn proﬁel
meerdere keren per dag. Dit
blijkt uit een enquête van de universiteit naar socialmediagebruik onder haar studenten.
De enquête werd ingevuld door
270 eerstejaars studenten (143 Bsc

en 127 Msc). Van hen had 58 procent een smartphone. Vorig jaar
was dat nog 35 procent. De meeste
studenten hebben een Samsung
telefoon.
Er wordt veel gefacebooked en
getwitterd door studenten. En dat
kan best studiegerelateerd zijn,
zegt 55 procent van de eerstejaars.
Zo wisselen studiegenoten met elkaar kennis en informatie uit en

docenten van Sociale psychologie
en Toegepaste communicatie maken gebruik van Facebook om vragen van studenten te beantwoorden.
SMARTPHONE
Studenten maken al regelmatig gebruik van internetdiensten van
Wageningen UR. Ze checken bijvoorbeeld hun course documents

(51 procent) en het rooster (46 procent) op EDUweb. Maar erg tevreden zijn de studenten er niet over.
De sites zijn traag, niet gebruiksvriendelijk of de lay-out van de pagina is niet geschikt voor smartphones. In augustus van dit jaar is
de universiteit begonnen met een
app om Blackboard toegankelijk te
maken voor studenten met een
smartphone. LvdN
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TEST

De universiteit van Chicago heeft
de verplichte zwemtest afgeschaft.
Studenten kunnen nu hun bul halen
zonder aantoonbaar vier baantjes
lang niet te verzuipen. Jammer.
Tradities zijn er om te koesteren.
Iets voor Wageningen! De jaarlijkse coopertest voor bachelors,
watertrappelen voor masters en als
uiterste proeve van wetenschappelijke kunde: jongleren voor promovendi.

DE BALLEN….
Gecastreerde mannen leven veel
langer dan hun complete soortgenoten. Dat schrijven Koreaanse
onderzoekers in Current Biology.
Ze vergeleken 81 gecastreerde
Koreaanse jongens die tussen 1392
en 1910 aan het hof leefden met
niet-gecastreerde mannen aan het
hof. De eunuchs werden gemiddeld
bijna 17 jaar ouder dan de edelen
met al hun delen. Dus heren, u
weet wat u te doen staat.

SMS ‘KOE AAN’
‘Het is zover’, smst een Zwitserse
koe aan haar boer als ze tochtig is.
Geen tijd te verliezen dus. Het
apparaat is een sensor in de genitaliën van de koe, gecombineerd
met een bewegingssensor. Een
tochtige koe is een rusteloze koe.
Als het werkt, komt het apparaat
op de markt. Ook voor humane toepassing?

Ceres: minste aanmeldingen, meeste nieuwe leden
Studentenvereniging Ceres heeft
van de drie grootste studentenclubs dit jaar de meeste nieuwe
leden binnen weten te hengelen.
Van de 143 aanmeldingen die de
studentenclub telde na de Annual
Introduction Days, hebben zich
131 ingeschreven als actief lid.
KSV Franciscus, dat met 172 de
meeste aanmeldingen had, hield
126 nieuwe leden over. Bij SSR-W
(153 aanmeldingen) stopte de teller bij 109. Een uitval van 25 á 30
procent is gebruikelijk voor elke
vereniging, zegt Robbert Hoeboer
van KSV. ‘Allereerst heb je altijd
een aantal no-showers; mensen
die niet eens op komen dagen voor
de intro. Zij hebben zich mogelijk
bij meerdere verenigingen inge-

AID-kreet van Ceres: Durf te leven.

schreven en kiezen uiteindelijk
voor één intro. Sommigen zien helemaal af van lidmaatschap.’
Floor Dieleman, vicepresident

van Ceres, beaamt dat er altijd
mensen zijn die zich afmelden.
‘Normaal gesproken hebben wij
ook een dergelijk percentage afvallers. Maar dit jaar is het ons gelukt
om het aantal inschrijvingen
dichtbij de aanmeldingen te houden. Daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Blijkbaar hebben
we de nieuwe leden goed voorgelicht over wat lidmaatschap precies inhoudt.’
In vergelijking met voorgaande
jaren doen de gezelligheidsverenigingen het goed. Ondanks de invoering van de langstudeerboete
(toen nog) en de dreigende afschafﬁng van de basisbeurs
groeide het aantal aanmeldingen
bij de ‘grote drie’ van 375 naar
468. LvdN

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

ENERZIJDS/ANDERZIJDS
Stelling: Laatkomers mogen geen toegang krijgen
tot colleges en tentamens
MARLIES: Mijn broer vertelt wel eens over docenten
die de deur op slot doen zodra ze beginnen (Amsterdam). En dat zal vast op meer universiteiten gebeuren. Hier echter kan ik me weinig colleges herinneren waarbij niemand te laat was. Inclusief de
docent. Vervelend natuurlijk voor anderen, maar
meteen de deur op slot vind ik zwaar overdreven. Er
is een goede kans dat het buiten je schuld was. We
willen toch niet dat je opnieuw moet leren voor een
herkansing omdat je band lek was? En het OV naar
Wageningen is niet altijd even geweldig. Natuurlijk,
vaak genoeg is het wel je eigen schuld, maar dergelijke maatregelen vind ik belachelijk. En erg on-Wagenings, laten we onze relaxte instelling hoog houden.
REACTIE JILLIS: Jammer dat je jouw eigen ‘relaxtheid’ laat prevaleren boven een normaal verloop
van het college. Vraag eens aan docenten hoe ze
hier over denken en ervaar hoe enorm irritant het
is. Dit geldt dus ook voor veel studenten die wél de
moeite nemen op tijd te zijn en gestoord worden
door iemand die lekker ‘relaxed’ doet.

FOTO’S: BART DE GOUW

WIST U DAT...
Inter Milan is opgericht door een
Wageninger? Francois Knoote,
begaafd voetballer van studentenclub GVC rond 1900. Het staat allemaal in een groot verhaal (De
Landbouwers veroveren de wereld)
in VI. Nog eentje: diezelfde Knoote
maakte ook naam als zanger bij de
Metropolitan Opera in New York.
Lezen dat verhaal.

JILLIS: Iedereen kent het fenomeen: het college is al
begonnen en tot zeker 10 minuten na het begin ervan komen er nog steeds mensen binnendruppelen. Uitermate storend voor zowel docent als student. Als het na 10 minuten ophoudt, heb je trouwens nog geluk, want vaak komen mensen nog veel
later binnen. Daarom ben ik er voorstander van dat
de docent de deur op slot doet wanneer het college
begint. Uitermate kinderachtig, maar helaas is het
nodig. Veel studenten zijn zelf blijkbaar zo kinderlijk dat ze niet op tijd kunnen komen. Ook bij tentamens zou dit moeten worden ingevoerd. Het feit
dat studenten daar wél beter op tijd zijn, geeft aan
dat het een mentaliteitskwestie is. Op tijd komen
moet je dus afdwingen, want anders blijven sommige mensen laks.
REACTIE MARLIES: Persoonlijk vind ik het niet zo
erg en ik ken weinig mensen die zich er zo erg aan
storen als jij suggereert. Iemand gewoon erop aanspreken helpt ook prima is mijn ervaring. Deuren
op slot draaien vind ik een typisch geval van met
een kanon op een mug schieten.
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POPRONDE Aanstormend Nederlands poptalent kan tijdens de jaarlijkse Popronde ervaring en bekendheid opdoen bij een breed
publiek. Op donderdag 4 oktober gaven ongeveer dertig bandjes gratis korte optredens in dertien verschillende kroegen in Wageningen.
Trio La Corneille, met Wageningse student Hans Vermunt op toetsen,

hield ruim tweehonderd toeschouwers ademloos geboeid in de
Bblthk, met mooie verstilde liedjes als ‘Young boy’ en ‘Lonely and
Strange’. Komende zaterdag staan ze in het voorprogramma van
NM, foto Emma Teuling
Angus Stone in Tivoli.

VEGETARISCHE VROUWEN BLIJKEN BESTE BOORDERS
Hoe kwamen jullie er bij om te gaan grondboren?
‘Alle teamleden wonen in het vegetarische studentenhuis Seven up vlakbij het centrum. Sinds een jaar of
vijf doen we elk jaar mee met ons huis. Dit was de eerste keer dat we wonnen.’

Wie? Eva Romviel
Wat? Eerstejaars Internationale
ontwikkelingsstudies
Waarom? Won samen met haar
huisgenoten het Studentenkampioenschap Grondboren
georganiseerd door Pyrus

Hoe pak je het aan?
‘De beste strategie is om niet te lang te boren.
Het is een paar slagen, en dan de grond eruit, anders
blijft het vastzitten. Je moet ook goed samenwerken.
Twee teamleden boorden, ik en een ander haalden
de klei eruit. Het was dit jaar echt grondboorweer,
met veel regen en modder. Heel veel modder.
Mijn broek en schoenen waren na aﬂoop drie keer zo
zwaar. Het hoort er echt bij om ﬂink smerig te worden.’

Maar een kampioenschap grondboren, hoe serieus is
dat nou eigenlijk?
‘Voor ons helemaal niet. Van tevoren was het: “Jongens, we moeten vanavond grondboren!” “Oh ja, dat
was vanavond!”. Voor mij was het ook de eerste keer.
Toen ik er stond dacht ik: wat moeten we nou eigenlijk doen?’
Toch hebben jullie gewonnen…
‘Daar zijn we zelf ook verbaasd over. Maar het geheim
was denk ik onze underdogpositie. Ons team bestaat
bijna alleen uit meisjes, en bij grondboren denk je
toch meer aan sterke mannen. We werden dus ﬂink
onderschat. Een paar jongens, types met gigantische
armen, wensten ons heel sarcastisch succes. Zo van:
jullie winnen nooit.’ JB
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>> CULT
Wat? Recordpoging
boomknuﬀelen
Waar? Recreatieterrein
Doornse Gat in Doorn
Wanneer? Zaterdag
13 oktober, 14.00 uur
Dresscode? Geitenwollen sokken & sandalen

Bomen knuﬀelen
Bomenknuffelaar, geitenwollensok en hippie. Zulke geuzenamen associëren we al lang niet meer met Wageningse studenten. Voor eenieder die daarover treurt is er nu het perfecte
uitje. Zaterdag 13 oktober vindt er een recordpoging boomknuffelen plaats voor het Guinness Book of Records. Het spektakel start rond 14.00 uur op de Utrechtse Heuvelrug bij Doorn.
Voor de jongsten zijn er allerlei speelactiviteiten.
Het initiatief lijkt dan ook vooral bedoeld kinderen voor de
natuur te interesseren, maar ook de oudere jongere is welkom.
En waarom ook niet? Wie wil er nou niet zijn armen slaan om
zo’n vriend die in weer in wind ﬁer overeind staat, wiens geteisterde bast zo heerlijk voelt tegen je wang? Ahem. Daarna kun je
ook genieten van een wandeling over de Utrechtse heuvelrug en
van een bezoek aan Huis Doorn. Hier sleet de laatste Duitse
keizer Wilhelm II zijn laatste dagen nadat hij in 1918 zijn land
uitgejaagd werd.
Wees er wel op tijd bij, het museum sluit om 17.00 uur. RR

FOTO: INFEDELIC

>> HET ECHTE WERK
HEIMWEE NAAR ITALIË
Wie? Evelien Kooij
Wat? De rol van feromonen in het paringsgedrag van
Morpho peleides mannetjes
Waar? Vlindertuin in de buurt van Padua, Noord-Italië
‘Ik mis Italië. Tijdens mijn stage had ik geen moment heimwee
naar Nederland, al mis je natuurlijk wel je vrienden. Maar nu
heb ik een constant verlangen naar het Italiaanse leven en wil
ik het gevoel oproepen dat ik daar had. Weliswaar moest ik
wennen aan de sterke espresso en de warme lunch, maar nu wil
ik niet meer anders! In Italië voelde ik me een echte Italiaanse,
helemaal ingeburgerd. Toen mijn schoonzus en ouders op bezoek kwamen werden we als toerist behandeld in een restaurant. Dat vond ik
echt niet leuk. “Ik woon hier! Geef me die Italiaanse kaart!”
Tijdens mijn stage deed ik onderzoek naar de Morpho vlinder in de
overdekte kassen van de vlindertuin van Montegrotte. Het is bekend dat
de mooie blauwe kleur van de vlinder bijdraagt aan het paringsgedrag,
over de feromonen om een vrouwtje te lokken is echter nauwelijks iets
bekend. Vandaar dat ik observaties uitvoerde, om het gedrag van de
mannetjes vlinders te bekijken. Daarnaast heb ik dode vrouwtjesvlinders open gesneden om de organen te bekijken.
Twee dagen in de week had ik alleen maar Italiaanse collega’s die geen
Engels konden. In het begin moest ik wel drie keer vragen wat de ander
precies bedoelde, maar ik heb hard geoefend en op een gegeven
moment kon ik in de pauze ook gezellig meepraten. Dat niet iedereen

Engels sprak
gaf op die manier meerwaarde aan mijn stage. Het werd specialer.
Ik woonde in een slechte buurt. Vanuit mijn slaapkamerraam zag ik
hoe kerels zichzelf aftrokken, iemand een auto open brak en een junk
een spuit in haar lies zette. Maar gelukkig stond er een hek om mijn
huis, daardoor voelde ik me altijd wel veilig. Ook zat het wel goed met
de sociale controle. De winkeliers in de straat kenden me, als enige
blonde, en mijn huisgenoten hielden in de gaten of ik wel thuis kwam.
Ik was een deel van de gemeenschap en helemaal op mijn plaats.
Gelukkig mag ik in november terug naar een internationaal vlindercongres waar ik mijn resultaten ga presenteren en hopelijk een beetje kan
netwerken.’ SO
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mededelingen

STUDIO STEENHUIS/MAARTEN GAILLARD

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

Hokjesdenken
Met de geestelijke vader van het Europese landbouwbeleid bedoelden we
‘Sicco’, het was de ‘mossel’ die niet dol op plastic is, en een Wageningse
hoogleraar is doorgaans geen ‘vrouw’. Wie dat wist en nog wat meer, kwam
tot het woord ‘treinverbinding’.
Goed ingezonden door: Leerstoelgroep Nematologie, Willem Menkveld,
Marie Curie, Ans Lijftogt, Gaﬀa, Yvonne de Hilster, Susan en Renée van der
Salm, Tia Hermans, Tape & Tie-wraps, Watson&Crick 2.0: female edition,
Esmeralda Kortland, Marianne van der Gaag, Koekiemonster, Team Hoppa
Vooruit 1744, Ja-dit-is-het-team, Clasien Lock en Annemarie Patist, Theo
Viets, Milieutechnologie-LeAF-Eendracht-Maakt-Macht-Combinatie, Lisette
Bourquin, Mart Fransen, Kim & Dennis, Hanneke Pompe en Gosse Schraa,
Anton Korteweg en Caspi&Tinky.

Horizontaal
1 Schreef de Goldbergvariaties 5 Begin van een antwoordbrief
8 Rotterdamse krant 10 Burchtbewoner 12 Kun je zaterdag op de Utrechtse
Heuvelrug doen 16 Kleurmiddel 17 Rotterdamse krant 18 Niveaus die
horizontaal waren 20 Vriendelijk lachende lama 22 Zegt de zuster als ze u
bedoelt 26 Wel 27 Begint met Matth. 28 Komen richting Nederland
31 Specialiteit van Knol en Scholtus 35 Voert een schrikbewind
36 Uit meerdere stukken bestaand 38 Gaat Harold Hoiting niet naartoe
39 Gaat Wagenings studententeam wel naartoe 40 Technisch geschoolde
41 Hot __ not?

Verticaal
2 __ Lincoln 3 Vaya __ Dios 4 Was te zien in VPRO’s Pavlov 5 __ Grondboren,
gewonnen door het BP Oﬀshore Drilling Team 6 Publiceerde maandag zijn
memoires 7 Hartstochtelijk 8 Volmaakt 9 Hij heeft alle troeven in handen
10 Wageningen 11 __ Day / Reckoning Song, Asaf Avidan 13 Slechts een
tegenwerping 14 Twente of Porto 15 Die zit in je bureau 16 Brengt Jacques
en Alpert bij elkaar 19 Ligt op Ameland én aan de Amstel 21 Was 100
centesimi waard 22 Inzet van een claim van een afgewezen leverancier
23 Rommel of Kroll 24 Vieze plaats 25 Club van Chivu en Sneijder
29 Hoort bij NCW 30 Ja / nee /__ 31 Heeft als doel ‘onthecht zijn’
32 __ Hoeness, voorzitter van Bayern München 33 Carnavalsstad
34 Katholieke titel 35 Buis 37 Zendt Van Rossem For President uit
Mail de groene hokjes uiterlijk komende woensdag naar hokjes@wur.nl. De
oplossing komt donderdag op resource.wur.nl.

Kern met Pit
Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) organiseert
de wedstrijd Kern met Pit. Wil jij
iets aan jouw leefomgeving verbeteren, dan kun je je met jouw project inschrijven tot 30 november.
Via de wedstrijd Kern met Pit gaan
bewonersgroepen aan de slag om
hun idee voor hun leefomgeving
binnen een jaar te realiseren. Wie
dat voor elkaar krijgt, ontvangt het
predicaat Kern met Pit en duizend
euro. Daarnaast wint in elke provincie het beste project de trofee
en een extra prijs van vijftienhonderd euro. Trofeewinnaars dingen
mee naar de nationale titel ‘Beste
Kern met Pit van Nederland!’ en extra prijzen winnen.
INSCGRIJVEN VIA WWW.KERNMETPIT.NL

Symposium InnoWater
We want to inspire you to think in
terms of solutions instead of problems, by showing a wide range of
innovations in the water sector. In
the morning, prominent speakers in
the sector will give an overview of
current issues in the water-sector.
They will furthermore stress the
necessity of innovations to solve
these problems. In the afternoon,
there is the possiblity to participate in workshops about all kind of
innovations in the ﬁeld of water:
Pee for Power, HydroCities, Watergame, Eating Seaweed and many
more! Keynote speakers: Pier Vellinga, Sander de Haas and Bas van
Vliet. Raimond Hafkenscheid
(Dutch ministry of foreign aﬀairs)
will facilitate the day.
When: October 17, 9:30 – 17:00 hr.
Where: Gaia, Lumen, Atlas (campus
WUR). Costs: Free for students.

agenda
Vrijdag 12 tot dinsdag 16 oktober

FOOD4ALL FESTIVAL
Het “Food4All festival” is een kritische aanvulling op het “Food4you
festival”. Tijdens het festival zal
kritisch worden gekeken naar de
wereldvoedsel problematiek en
zullen duurzame alternatieven aan
het licht gebracht worden. Onderdeel van het festival zijn debatten,
een boeren streekmarkt, een
herfstdiner van lokale ingrediënten, en de Nederlandse première
van de ﬁlm “Crops of the future”.
WWW.GRASSROOTSSCIENCE.NL

Zaterdag 13 oktober, 17.30-21.00u.

BOEREN STREEKMARKT
Op de derde editie van de Boeren
Streekmarkt vindt u producten uit
Wageningen en omgeving: soep,
kaas, friet, brood, vlees, eieren,
groente, honing, sap, thee, noem
maar op. U kunt deelnemen aan de
discussie om 17.30 uur en/of tussen 18.00 en 21.00 uur met een
Wagenings biertje luisteren naar
sfeervolle country van lokale band
de Skip Pickers en direct van de
producten van de markt genieten.
Kielekampsteeg 32 in Wageningen.
WWW.GRASSROOTSSCIENCE.NL

Zaterdag 20 oktober, 9.00u.

DOCTOR JAZZ DAG
Beurs op de eerste verdieping van
Hof van Wageningen van 9.00 tot
15.00 uur met een uitwisselmarkt
en een muziekmiddag in de Terraszaal met petit-restaurant. Om
12.30 uur presenteert Eddy Determeyer zijn nieuwe boek Big Easy
Big Bands - dawn and rise of the
jazz orchestra. Om 12.45 uur volgt
een optreden van David Livingstone Jazz Messengers gevolgd door
Lollo Meier & Fapy Lafertin. Als afsluiting om 16.00 uur The Revivalists. Toegang voor leden bedraagt
€ 8,00 en voor niet-leden € 16,00
inclusief parkeren op het terrein
van Hof van Wageningen.
WWW.DOCTORJAZZ.NL

CHECK WWW.INNOWATER.ORG FOR MORE
INFORMATION, SUBSCRIPTION AND UPDATES!
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Wil je geen nieuws missen?
Schrijf je op resource.wur.nl in voor de
tweewekelijkse digitale nieuwsbrief.

Heb je je bachelor afgerond? Kies dan voor een
master in Leiden of Den Haag.
Masterdag 9 november
Kom langs en maak kennis met de Universiteit
Leiden: 70 masters en meer dan 200 specialisaties.
Meld je aan op unileidenmasters.nl

Bij ons leer je de wereld kennen.

>>
Reageren?

Benieuwd wat anderen van het nieuws vinden?
Heb je zelf commentaar? Op resource.wur.nl gaan
we door met nieuws én discussie.

Promoveer met maximale allure! Een receptie in
Hotel De Wereld geeft je buluitreiking een feestelijk cachet.
ÎÆƋÇ =ÞcƋÎÇbHÆÇÇÞÎƋ BÎCচÇřÎƋÆŴÇƋÞÎƄÎÆƋÇ =Þ
cƋÎÇbHÆÇÇÞÎƋ BÎCচÇřÎƋÆŴÇƋÞÎƄÎÆƋÇ =ÞcƋÎÇbHÆÇ
Al je gasten fêteren op een all-in promotiereceptie van 1 uur in de Capitulatiezaal kan al vanaf € 9,50 p.p. (inclusief alle drankjes
uit het Hollands assortiment, nootjes, olijven, een bitterbal en een koud hapje). Informeer naar al onze mogelijkheden;
DrinksandBites op de Wageningse Markt en de oude stadsboederij van Koekoekpannenkoek staan ook ter beschikking.

HoteldeWereld

www.hoteldewereld.nl www.koekoekpannenkoek.nl tel 0031 (0)317 460 444
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jazzinwageningen.nl
Wageningen UR zoekt:

vr 02|11|12 EXTRA CONCERT!

Kim Hoorweg Trio
Kim Hoorweg zang
Erwin Hoorweg piano
Angelo Verploegen
flügelhorn

Project TripleP@Sea - PhD candidate ‘Proteins from Green
Sources’
AFSG Levensmiddelenchemie, Wageningen,
vacaturenummer AFSG-FCH-0017

PhD candidate ‘Maillard Glycation of Proteins’
AFSG Levensmiddelenchemie, Wageningen,
vacaturenummer AFSG-FCH-0018

Project TripleP@Sea - PhD in interdisciplinary ﬁeld of Waste(water)
infrastructure, Spatial planning and Agriculture
AFSG Milieutechnologie, Wageningen, vacaturenummer AFSG-ETE-0016

PhD in Organic Surface Chemistry
AFSG Organische Chemie, Wageningen, vacaturenummer AFSG-ORC-0021

PhD in Bio-Organic Surface Chemistry
AFSG Organische Chemie, Wageningen, vacaturenummer AFSG-ORC-0020

PhD in Organic Surface Chemistry
AFSG Organische Chemie, Wageningen, vacaturenummer AFSG-ORC-0019

PhD Student Synthetic Organic Chemistry & Chemical Biology
AFSG Organische Chemie, Wageningen, vacaturenummer AFSG-ORC-0017

Directeur Wageningen UR Livestock Research
ASG Stafteam DirectieRaad, Lelystad, vacaturenummer ASG-STAF-DIR0002

Project TripleP@Sea - PhD Impact assessment in the Arctic

Impulse (Wageningen Campus, gebouw 115) | 20.30u
kaarten op www.jazzinwageningen.nl of bij de deur € 15,- (studenten,
scholieren, vrienden JIW € 10,-)

ESG Centrum Water en Klimaat, Wageningen,
vacaturenummer ESG CWK-0230

Assistent Professor Tenure Track
ESG Centrum Ecosystemen, Wageningen, vacaturenummer ESG ECO-0092

Project TripleP@Sea - PhD student on integrated multitrophic
aquaculture (IMTA)
IMARES Afdeling Aquacultuur, The Netherlands,
vacaturenummer IMA Delta0012

Lab Medewerker Otolietenlijn
IMARES Afdeling Visserij, IJmuiden, vacaturenummer 0012-5

Three PhD positions: System trajectories, diversity and cross-scale
trade-offs: targeting innovations for the sustainable intensiﬁcation
of cereal-based agro-ecosystems
PSG Farm Technologie, Wageningen, vacaturenummer PSG-FT-0000-1

Post doc: Plant traits, competitive interactions and consequences
for mixed species systems
PSG Centre for Crop Systems, Wageningen,
vacaturenummer PSG-CCSA-0009

Projectleider Radiochemische analyses
RIKILT Contaminanten, Wageningen, vacaturenummer RIKILT-CT0001

Personal Chair Life Sciences Education Research
SSG Educatie & Competentiestudies, Wageningen,
vacaturenummer SSG-ECS-0012

Personal Chair Life Sciences Education Research
SSG Educatie & Competentiestudies, Wageningen,
vacaturenummer SSG-ECS-0013

Lecturer
SSG Logistics, Decision and Information Sciences, Wageningen,
vacaturenummer SSG-LDI-0009

Project TripleP@Sea - PhD Marine governance in three regions
SSG Milieubeleid, Wageningen, vacaturenummer SSG-ENP-0014
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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

Getting a police report
A few days ago I lost my ID card. In order to make a new ID I needed a report on the loss from the
local police. I wanted to go to the police station and it was quite a job to ﬁnd it. Local residents do
not seem very familiar with it. I had to ask four or ﬁve people the way and when I arrived it was
closed.

POLITIEBUREAU
What I found interesting about the local police station in Wageningen was that it is only open
three days a week and only from 9 to 5. I went back the next day it was open. I thought I would be
served immediately but the receptionist asked me whether I had an appointment that day and of
course I said no. Then I explained the reason why I was there and the ofﬁcer gave me a number to
call. I was so surprised because I had thought I could immediately get the report that day. The next
surprising thing happened when I called to make the appointment. It was going to be scheduled
ﬁve days after the day I called. I was speechless but then I asked whether I could get the report
from another police station and they gave me an appointment on the next day in Renkum.
This system is completely different from Indonesia where you can go to the nearest police station
at any time, any day without making an appointment. It was a surprise but at least now I know
how the Dutch police system works. An Indonesian police station might be more accessible but it
is also more formal, because it has a lot of police ofﬁcers working there, there are a lot of papers
and even some ‘criminals’ too. It is so crowded with all these different things going on there. A
very different story to my visit to Renkum police station. Seeing so few people there was quite a
shock. Dominika Dayvera Rosana, MSc of Urban Environmental Management, from Indonesia
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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Dominika Rosana wilde
aangifte doen van haar
verloren portemonnee.
Maar het politiebureau
was maar drie dagen per
week open, en bovendien
moeilijk te vinden. Eenmaal binnen wilde ze
haar verhaal doen, maar
ze kreeg een telefoonnummer. Daar kon ze een
afspraak maken, voor vijf
dagen later! In Indonesië
kun je elk willekeurig bureau binnen lopen, die
zijn altijd open. Er zijn
ook altijd agenten bezig
met papieren en er zijn
ook ‘criminelen’. Een
schril contrast met het
lege bureau hier.



