Hartaanval: gered
door collega

Langzaam minderen
en dan abrupt stoppen

‘We hebben dit jaar
zes nieuwe leden!’

‘In het ziekenhuis waren we wel even
geëmotioneerd.’ | p.7 |

Wiskundig model voorspelt beste
manier om te stoppen met roken. | p.8 |

Het Wageningse studentenleven telt zestig
verenigingen. Ook hele kleine. | p.12 |
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liefdewerk

>> BART + PADDENSTOELEN
Bart Heijne, onderzoeker gewasbescherming, PPO Fruit Randwijk

‘Smaak en geur kunnen
heel kenmerkend zijn’
Voor een mycoloog als Bart Heijne was
oktober een topper. Lekker het bos in,
paddenstoelen zoeken en determineren.
Alleen of met andere mycoﬁelen van de
KNVV. Keus genoeg. Nederland telt volgens Heijne liefst vijfduizend soorten
paddenstoelen. Kijken, voelen, ruiken en
proeven. ‘Proeven, dus niet opeten.’ Oh
ja, op de foto van voor naar achter: doolhofzwam, helmmycena en het gewone
RK / Foto: Guy Ackermans
zwavelkopje.
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WETEN WAT ER SPEELT
Na Vestia en VUMC staan toezichthouders onder druk. Hoe functioneert
onze Raad van Toezicht eigenlijk?

HELICOPTERTJE MET CAMERA
Vanuit de lucht zien wat je akker
nodig heeft. Deze drone gaat helpen.
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TENTAMENTIJD
Na dagenlang blokken wacht het tentamen in de Bongerd. Fingers crossed!

DUIM
Hier op de redactie vinden we het wel mooi dat die OV-studentenkaart verdwijnt.
Wij verwachten namelijk de terugkeer van een bloeiende liftcultuur. Op de Mansholtlaan en Ritzemabosweg verschijnen kartonnen bordjes met daarop Utrecht,
Arnhem of Eindhoven. Onvoorziene ontmoetingen. Dankbare studenten. Tevreden autobezitters.
Onze jongste redacteur (26) kon het zich maar moeilijk voorstellen. Voor de
redacteur van 50 was dat genoeg aanleiding om te vertellen over zijn talrijke liftervaringen. Redacteur 45 begon ineens met zijn duimen te oefenen. Redacteur
63 haalde uit het archief een zwart-witfoto met lifters op de Mansholtlaan. ‘Soms
stonden er wel dertig, je wist niet wie er aan de beurt was.’
Ik legde die foto op bureau van redacteur 26. Hij keek er ongelovig naar. ‘Maar
ging dat écht zo?’
Gaby van Caulil

>> Mansholtlaan, ter hoogte van
restaurant ’t Gesprek, 1977.
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Allereerst zal het veel Wageningers verheugen dat het natuurbeleid van staatssecretaris Bleker
ﬂink wordt vertimmerd. Zo gaat de
ecologische hoofdstructuur (EHS)
toch door, compleet met verbindingszones. Wel gaat de realisatie
wat langer duren. Verder wordt de
Zeeuwse Hedwigepolder ontpolderd.
‘Ik ben behoorlijk positief over
deze tekst,’ zegt Frank Berendse,
hoogleraar Natuurbeheer en plantenecologie. Lezend tussen de regels door ziet hij nog meer positieve tekenen. Zo staat er dat de controversieel verklaarde Natuurbeschermingswet van Bleker ‘wordt
aangepast’. Berendse hoopt dat
hierbij ﬂink wordt geput uit de initiatiefwet ‘Mooi Nederland’ van

D66, PvdA en GL, waarvoor hij zelf
adviseur was. Deze wet biedt betere soortbescherming en ook voor
meer gebieden dan alleen de Natura 2000-gebieden. ‘Het is in dat kader positief dat we nu een PvdAstaatssecretaris (Co Verdaas, red.)
krijgen na het CDA-debacle in de
vorm van Bleker’, zegt Berendse.
‘Ik vind het alleen jammer dat natuur bij het ministerie van EL&I
blijft en niet naar Infrastructuur
en Milieu gaat.’
678'(17$/60(/..2(
‘Het nieuwe kabinet laat het hoger
onderwijs keihard vallen,’ fulmineert studentenvakbond LSVb over
het regeerakkoord. Voor studenten
komen er inderdaad pijnlijke
maatregelen aan. In het deelakkoord was er nog goed nieuws: afschafﬁng van de langstudeerboete.
Nu is echter duidelijk dat in 2014
de basisbeurs verdwijnt om te worden vervangen door een sociaal
leenstelsel – een wens van zowel
VVD als PvdA. Wel blijft de aanvullende beurs behouden als tegemoetkoming aan minder gefortu-

neerde studenten. De maatregel levert een ﬂinke besparing op: na enkele overgangsjaren zo’n 800 miljoen per jaar.
Máár er kwam ook nog een onverwachte maatregel uit de hoge
hoed. De OV-studentenkaart wordt
vanaf 2015 vervangen door een
kortingskaart, die ook beschikbaar
is voor mbo-studenten. De kosten
daarvan zijn vervolgens wel te lenen volgens de voorwaarden van
het nieuwe leenstelsel. Tot slot is
er nog 20 miljoen beschikbaar om
negatieve effecten van het hogere
collegegeld voor een tweede studie
te repareren.
0((5)81'$0(17((/21'(5=2(.
Er komt 150 miljoen extra beschikbaar voor fundamenteel onderzoek. 100 Miljoen daarvan is
‘nieuw’ geld, de andere 50 miljoen
komt van elders uit de begroting.
Een doekje voor het bloeden overigens, want de korting van 500 miljoen euro (aardgasbaten) op het
onderzoeksbudget door de vorige
regering blijft gewoon staan.
Ook voor toegepast onderzoek

Met beoogd minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem krijgt
Den Haag weer een minister die
in Wageningen is opgeleid. Dijsselbloem studeerde van ‘85-‘91
landbouweconomie. Hij is één
van de drie zogenoemde Rode
Ingenieurs die het tegenwoordig
in de PvdA voor het zeggen hebben. De andere twee zijn partijleider Diederik Samsom (TU
Delft) en Staf Depla (Wageningen). Jeroen Dijsselbloem (Eindhoven 1966) mag met recht een
Wageninger heten. Hij woont
hier al sinds zijn studententijd,
op vijf jaar Delft na, en zat van
‘94-‘97 in de gemeenteraad. Hij
kijkt graag ﬁlm in het Heerenstraattheater, zijn favoriete
kroeg is Loburg en hij is bestuurslid van de Junushoﬀ.
Met Dijsselbloem heeft Wageningen (UR) er een prominent ambassadeur bij. ‘Ik ben altijd bereid Wageningen te helpen. Je
houdt toch een band’, zei hij in
2008 in een interview met Wageningen Update. Opmerkelijk
genoeg kondigde Dijsselbloem
in dat interview ook zijn vertrek
uit de politiek aan. Dat was in
2008. Hij had lang genoeg in de
Kamer gezeten, vond hij.
Wageningen heeft geen rijke traditie in het leveren van ministers. Voorgangers van Dijsselbloem zijn Gerrit Braks en Joris
Voorhoeve. Tot aan WO II zijn
daar ook nog Henk Vredeling,
Anne Vondeling en Kees Staf.
Cees Veerman promoveerde weliswaar in Wageningen en was
bestuursvoorzitter vóór Aalt
Dijkhuizen, maar studeerde economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. 5.

wordt geschoven met geld. Er
komt 110 miljoen beschikbaar om
samenwerking tussen kennisinstelling en bedrijven te stimuleren.
Daar tegenover staat dat er wordt
bezuinigd op de ﬁscale subsidiëRR
ring van bedrijven.
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Wageningen UR blijft maar groeien. Volgens de laatste cijfers van
de universiteit hebben zich dit jaar
1950 eerstejaars studenten inge-

schreven. Vorig jaar rond deze tijd
waren dat er 1801. Dat betekent
een groei van ruim 8 procent. Vorig
jaar leek de groei van eerstejaars
zich juist te stabiliseren.
Er hebben zich 1189 nieuwe
eerstejaars gemeld voor een bachelorstudie, tegenover 1110 vorig
jaar. Het aantal eerstejaars masterstudenten is gegroeid van 691 naar
771. De sociale studies, die in au-

gustus op een groei stonden van 70
procent, hebben die prognose niet
kunnen verzilveren. De opleidingen Bedrijfs- en consumentenwetenschappen, Gezondheid en
maatschappij en Toegepaste communicatiewetenschappen hebben
echter nog steeds een ﬂinke groei
doorgemaakt. Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen is na Voeding & gezondheid en Biologie de

populairste studie onder nieuwe
studenten, met 126 eerstejaars.
Bij Van Hall Larenstein lopen
de inschrijvingen iets terug. De hogeschool telt dit jaar 1046 nieuwe
eerstejaars, tegenover 1130 in 2011
en 1204 in 2010. De krimp zit met
name bij de opleidingen in Velp en
Wageningen. /YG1

NRUW
ǋǋ9(67(

2QJHVFKLNW
Omdat ze de sociale verplichtingen te
zwaar vonden, hebben twee Chinese studentenraadsleden zich afgescheiden van
de studentenfractie Veste. Shaoyang Xu
en Yingying Zhang blijven als onafhankelijke leden in de raad. De bezwaren van
het tweetal richtten zich tegen het beleid
van Veste om zich meer te proﬁleren op
informele bijeenkomsten, zoals constitutieborrels. De Chinese studenten vonden
de impact daarvan op hun dagelijks functioneren te groot. ‘Ik heb al twintig jaar
een heel regelmatig leven, zegt Yingying.
‘Ik kan mijn bioritme hier niet op aan$6
passen.’

ǋǋ21'(5=2(.

.DELQHWFLVJHQHVHYHLOLJ
Cisgenese moet niet onder de Europese
wetgeving voor genetisch gemodiﬁceerde gewassen vallen, vindt de Nederlandse regering. De nieuwe veredelingstechniek is even veilig als klassieke veredeling. Joop Atsma, staatssecretaris voor
milieu, steunt daarmee een Kamermotie

om cisgenese (planten veredelen met
soorteigen genen) minder zwaar te beoordelen dan transgenese (genen uit andere
soorten inbrengen). Door die versoepeling vervalt mogelijk de plicht tot een risicobeoordeling voor cisgene gewassen, zoals de aardappel die Wageningen UR ont$6
wikkelt.

ǋǋ9(575(.

$E*URHQQDDU+HOLFRQ
Ab Groen, beleidsdirecteur Education, Research & Innovation van Wageningen UR,
wordt de nieuwe voorzitter van het college van bestuur van Helicon Opleidingen.
Hij treedt per 1 februari in dienst. Groen
is sinds 1986 verbonden aan de Wageningen UR, waar hij sinds 2005 Director EduRR
cation, Research & Innovation is.

ǋǋ$%23

'LMNKXL]HQEHVWEHWDDOG
Bestuursvoorzitter Aalt Dijkuizen was vorig jaar opnieuw de hoogst bezoldigde onderwijsbestuurder van Nederland. In
2011 nam hij, inclusief bonussen en toelagen, 346.495 euro mee naar huis. Dat
blijkt uit de jaarlijkse lijst van de Algemene Onderwijsbond. Op twee staat René
Smit van de VU met 291.900 euro, maar
zijn salaris wordt de komende tijd afgebouwd. Dat betekent dat de andere
Wageningse bestuursleden, Martin
Kropﬀ en Thijs Breukink, volgend jaar
waarschijnlijk op plaats twee en drie
staan (nu nog drie en vier). Het nieuwe kabinet gaat de maximale beloning
verder terugbrengen naar 172.000 euro.
De Wageningse Raad van Toezicht wil
echter niet tornen aan bestaande contracten. Wel zal voor nieuwe bestuurders
+23
de Balkenende-norm gelden.

6&+$0,1(ǉǉ
9UDDJWHNHQV
“In een brief aan de informateurs Kamp en Bos bepleit topman Aalt Dijkhuizen de Wageningse zaak” kopte de website van Resource op 19 oktober, waarna de volledige brief
volgt met een vijftal wensen en mogelijkheden die aan de
opstellers van het regeerakkoord worden meegegeven. Alles draait om het versterken van het groene domein met
een noodzakelijke omslag naar een biobased economy. De
vijfde aanbeveling in de brief van Dijkhuizen luidt: ‘Een samenhangend natuurbeleid, gericht op een versterking van
de economie, ondersteuning van de recreatiefunctie en behoud van de gewenste biodiversiteit.’
Op zijn minst een opmerkelijke stelling na alle kruitdampen van de voorbije weken over de gewenste intensivering
van de landbouw. Natuurlijk ben ik blij met deze aandacht
voor het natuurbeleid en het behoud van biodiversiteit in
de brief van Dijkhuizen, laat ik dat voorop stellen, maar
een nadere beschouwing dwingt me toch om een paar
vraagtekens te plaatsen. Het Europese natuurbeleid, lees
Natura 2000, is het kompas waarop Nederland de komende
decennia zal varen. Deze wettelijke regeling biedt hier en
daar misschien ruimte voor interpretatie, maar laat over
twee uitgangspunten geen enkele onduidelijkheid bestaan.
Allereerst: waar het gaat om de beoogde biodiversiteit dienen ecologische waarden te prevaleren boven het economische belang, dus waarom moet het natuurbeleid dan gericht zijn op een versterking van de economie? Ten tweede:
met het behoud van de resterende natuur komen we er
niet. De lidstaten hebben zich verplicht de biodiversiteit te
herstellen in een zogenaamde gunstige staat van instandhouding. Daarmee is het ‘behoud van de gewenste biodiversiteit’ een contradictio in terminus. -RRS6FKDPLQ«H
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De Wageningse afgestudeerde
wordt steeds vaker onderzoeker,
blijkt uit de Loopbaanmonitor
2011. Maar liefst 43 procent van de
Wageningse afgestudeerden vindt
een onderzoeksbaan– 14 procent
meer dan bij de vorige meting vijf
jaar eerder. Dat is verrassend veel
én hoger dan bij andere Nederlandse universiteiten, zegt Gab
van Winkel, onderzoeker en een
van de auteurs van de loopbaanmonitor.
Wat is er aan de hand?
‘De afgelopen jaren studeerden
zo’n duizend masterstudenten per
jaar af in Wageningen. Dat aantal
stijgt licht. Van die duizend vond
31 procent een promotieplek en 12
procent ander onderzoekswerk,
bijvoorbeeld kortlopend toegepast
onderzoek. Die cijfers tonen aan
dat de Wageningse opleidingen inderdaad researchmasters zijn. Wageningen weet goed gemotiveerde
studenten te trekken die daarna de

kwaliteiten hebben om een promotieplek te bemachtigen.’
Waar vinden ze die baan?
‘Lang niet altijd in Wageningen.
Van de ruim 300 afgestudeerden
die promovendus worden, komen er
120 in Wageningen terecht, 80 bij
een andere Nederlandse universiteit
en 100 in het buitenland. Je moet
je realiseren dat 37 procent van de
afgestudeerden uit het buitenland
komt. Die komen in Wageningen
studeren en vinden daarna vaak
een onderzoekbaan in eigen land.’
Maar het aantal Wageningse
promovendi stijgt toch ook?
‘Dat klopt. De instroom van promovendi is de laatste vijf jaar gegroeid van 300 naar ongeveer 350.
Van die groep heeft nog maar 40
procent een Wagenings diploma,
in de jaren negentig was dat nog 60
procent. De groei aan promovendi
komt dus grotendeels van elders.’
En dus ook de ﬁnanciering?
‘Jazeker, in Nederland is geen
extra geld voor onderzoek, maar
wel in landen als China, Brazilië en
de EU. Die investeren echt fors in
de kenniseconomie en in de mobiliteit van studenten en promovendi. Die is dan ook enorm toegeno-

men. Omdat wij een goede naam
hebben in de wereld, proﬁteren we
daar van mee. Wereldwijd neemt
het aantal promoties toe. Dat zie je
ook terug in de ambities van de

studenten: 60 procent van de buitenlandse studenten wil na het afstuderen promoveren, tegen
slechts 20 procent van de Neder$6
landse studenten.’
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$ODUPHUHQGLVKHWQRJQLHWPDDUGHWUHQGLVKHOGHU:DJHQLQJVHDIJHVWXGHHU
GHQYLQGHQPRHLOLMNHUHHQEDDQ'DWEOLMNWXLWGH/RRSEDDQPRQLWRU7RW
NRQRQJHYHHUSURFHQWYDQGHDIJHVWXGHHUGHQGLUHFWDDQGHVODJELM
HHQZHUNJHYHU JURHQHOLMQLQGHJUDŊHN 7ZHHMDDUODWHULVGDWSHUFHQWDJH
JHGDDOGWRWSURFHQW9DQGHJURHSGLHQLHWGLUHFWHHQEDDQYLQGW JHHO LV
RQJHYHHUGHKHOIW URRG PHHUGDQYLHUPDDQGHQZHUNORRV
%LMSURPRYHQGLLVGH]HOIGHRQWZLNNHOLQJ]LFKWEDDU]LMKHWGDWGLHHHQMDDU
ODWHUEHJRQ  HQGDWKXQEDDQNDQVHQKRJHUOLJJHQSURFHQWYLQGWQD
KHWSURPRWLHMDDUGLUHFWHHQEDDQ
,QGHVDODULVVHQLVHUVLQGVZHLQLJYHUDQGHUG'HJHPLGGHOGH:DJHQ
LQJVHDIVWXGHHUGHUEHJLQWPHWHHQEHVFKHLGHQHXURSHUPDDQG EUXWR
YROWLMGV PDDUJURHLWUHGHOLMNYORWGRRUWRW]RéQHXURELMGHUWLJHUYD
ULQJVMDUHQ
5*LQIRJUDSKLF+DQV:HJJHQ

3$3,(50(7'(%,//(1%/227
(HQVPDDNSDQHOWMHPHHURIPLQGHUGDDUNLMNHQZH
QLHWPHHUYDQRS+«WKLVLV:DJHQLQJHQ850DDUHHQ
ZFSDSLHUSDQHONLMNGDQVWDDQDOOHMRXUQDOLVWLHNH
YRHOKRUHQVRSVFKHUS=HVWLHQPDQQHQHQYURXZHQ
PHGHZHUNHUVHQVWXGHQWHQæGLHLQRSSHUVWHFRQFHQ
WUDWLHRYHUYHOOHWMHVSDSLHUDDLHQ(UDDQWUHNNHQ]H
WHJHQKHWOLFKWKRXGHQRIHULQHHQRQEHZDDNWRJHQ
EOLN]HOIVHYHQDDQUXLNHQ+HWSDSLHUPRHWPHWGHELO
OHQEORRW7RFKLVGLWPLQGHUOXGLHNGDQKHWOLMNWOHJW
SURMHFWOHLGHU/LVHWWH6FKRRQPDQ  XLW'HWHVWLV
RQGHUGHHOYDQGHDDQEHVWHGLQJYDQKHWWRLOHWSDSLHUHQ
GHSDSLHUHQKDQGGRHNMHV(HQWUDMHFWGDWPHWYDOOHQ
HQRSVWDDQDOUXLPWZHHMDDUGXXUW-DDUOLMNVMDJHQZLM
HUPHW]LMQDOOHQYRRUYLHUWRQDDQGLWVRRUWSDSLHU
GRRU+HWJDDWGXVZHOHUJHQVRYHU0DDUKHWEOLMIW
PHUNZDDUGLJGDWHUELMGHKHOHNHXULQJJHHQELODDQWH
SDVNRPW 5.IRWR*X\$FNHUPDQV
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De Amerikaanse presidentsverkiezingen beloven een nek-aan-nekrace te worden. Hoe beleven Amerikaanse studenten en medewerkers in Wageningen die strijd?
‘Persoonlijk vind ik het wel lekker rustig om de verkiezingen in
Nederland te volgen,’ zegt Scott
Brainard, masterstudent Plant Science. ‘De campagne is een enorm
mediacircus waarbij je wordt overspoeld met spotjes. Nu kan ik er
rustig over lezen in de krant.’ Bij
de Nederlandse media is er overigens ook geen gebrek aan aandacht. Maar dat verbaast hem niet.
‘De uitslag heeft immers ook effect

OP HET
NIPPERTJE

op de rest van de wereld.’
‘Het stemt inderdaad tot nederigheid,’ zegt Jennifer Lenhart,
promovendus bij Milieubeleid.
‘Dat je mag stemmen in een verkiezing die zo belangrijk is dat de hele
wereld erdoor wordt beïnvloed.’
Maar ze maakt zich ook zorgen
over de immense polarisatie tussen links en recht bijvoorbeeld.
Plus de steeds grotere hoeveelheden geld die beschikbaar zijn om
die tegenstelling uit te venten.
Lenhart is bestuurslid bij Democrats Abroad, een organisatie die
Amerikanen in het buitenland
helpt om hun stem uit te brengen.
Dat is ingewikkelder dan het lijkt,
voegt ze daaraan toe: de regels
verschillen per staat en zelfs per
county. Haar eigen stembiljet heeft
ze al verzonden, met een stem op
Obama.
Brainard kiest voor de kandidaat van de linkse Justice Party. Hij
komt uit een ‘blauwe staat’, die ge-

Wat weet je nog van je hartaanval?
‘Ik had een kopietje gemaakt en was bijna terug
op mijn kamer toen ik tegen de deurpost viel. Iemand zag dat en ik herinner me nog vaag dat
Wouter Peters me neerlegde. Toen ik bij kwam,
herkende ik het gezicht van Bert Heusinkveld boven me. Ik duwde zijn handen weg en zei nog: “wat
doe je nou?” Hij was me aan het reanimeren.’
Hoe is het afgelopen?
‘Heel goed. Ik heb geen directe schade, dankzij de
snelle reanimatie. Toen de ambulancebroeders
kwamen was ik al bij. Ik heb nu een ICD - een
soort interne deﬁbrillator. Het had anders gekund: in het ziekenhuis heb ik patiënten gezien
die opnieuw moesten leren lopen.’

-HQQLIHU/HQKDUWRSFDPSDJQH

heid voor Obama zal kiezen. ‘Mijn
stem is dus niet nodig om Romney
uit het Witte Huis te houden.’
Waar hij zal zijn op de verkiezingsdag weet Brainard nog niet. Lenhart volgt de uitslag live op een

groot feest in Amsterdam. Met gemengde gevoelens. ‘De Amerikaanse politiek is frustrerend,
maar ook fascinerend. En ondanks
alles geloof ik dat verandering mogelijk is.’ RR

*(=(*'
‘De ﬁetsﬁles zijn het grootste verkeersprobleem van
Wageningen, stelt het gemeentebestuur’
Wageningen blijft een provinciestadje (De Gelderlander, 25 oktober)

.,72

Er wordt gezegd dat je je eigen leven hebt gered…
‘Omdat ik Bert zelf heb gevraagd om BHV-er te
worden. Dat was een jaar of tien geleden.’

:LH"Meteoroloog
Kees van den Dries
:DW"Kreeg een
hartaanval in Lumen
(Q"Hij werd succesvol gereanimeerd
door bedrijfshulpverlener en collega
Bert Heusinkveld

Hartaanval, reanimatie: dat is best heftig. Hoe
voelt het dat je collega’s dat hebben meegemaakt?
‘Ik ben ze vooral heel dankbaar. In het ziekenhuis
sloegen Bert en ik de armen om elkaar, toen waren we wel even geëmotioneerd. Voor mijn collega’s was het heftig om de AED en reanimatie in
werkelijkheid toe te passen. Iemand zei: “Als het
niet goed was afgelopen, hadden we dit misschien
nooit meer gedurfd.”’ *Y&
1 november 2012 — RESOURCE
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Om je nicotineverslaving de baas
te worden, kun je beter eerst minderen en dan op een zelf gekozen
moment acuut stoppen. Dat volgt
uit modelberekeningen waarover
wiskundige Johan Grasman (emeritus hoogleraar Wiskundige en
statistische methoden) schrijft in
PLoS one. Grasman deed dat samen met onderzoekers psychologie van de Universiteit van Amsterdam.
Grasman en collega’s zetten
een wiskundig model in elkaar dat
het fysiologische proces van het
stoppen met roken simuleert. Het
model draait om drie factoren die
van belang zijn bij het stoppen: het
nicotinegehalte in het lichaam, de
zin om te roken en de wil om te
stoppen. Grasman verwerkte die
variabelen in een paar wiskundige
vergelijkingen die het rookproces
verrassend nauwkeurig beschrijven.
Het model van Grasman gebruikt hetzelfde wiskundige gereedschap dat ook de basis vormt
van de kantelpuntentheorie van
Marten Scheffer. Het rookmodel

&DQDGHVHFDPSDJQH2RN:DJHQLQJVPRGHOKDDNWDDQELMURNHUVGLHZLOOHQVWRSSHQ

kent twee stabiele toestanden, die
van de verstokte roker en die van
de overtuigde niet-roker. Tussen
beide uitersten ligt een tussengebied, gemarkeerd door kantelpunten, waarin beide (roken en nietroken) mogelijk zijn.
$).,&..885230$$7
In dit gebied zit de roker als het
ware op de wip. ‘De dynamiek van
het model zit ‘m in de variatie van
de wil om te stoppen, de zelfcontrole. Die maakt dat je van de ene
in de andere toestand kunt gera-

ken’, legt Grasman uit. De kunst is
om de roker op die wip te krijgen
en uiteindelijk voorbij het kantelpunt.
Gedurende enige tijd minderen
met roken en dan acuut stoppen
blijkt daarvoor het beste recept. In
vergelijking met alternatieven als
acuut stoppen of geleidelijk stoppen is de slagingskans hetzelfde
(30 procent), maar de methode
biedt wel meer comfort. De duur
van de therapie is naar believen
aan te passen aan de eigen wensen. Wie acuut stoppen te lastig

vindt, kiest voor een langer traject
waarbij eerst wordt geminderd. In
feite biedt Grasman een afkickkuur op maat.
Het model van Grasman is gebaseerd op de fysiologische processen achter verslaving. ‘Het model legt een verbinding tussen de
inname van nicotine en het gedrag
van mensen. Dat is nog niet eerder
gebeurd.’ Volgens Grasman is de
aanpak in principe ook geschikt
om andere vormen van verslaving
te modelleren. In een vervolg gaat
hij zich richten op obesitas. 5.

6/,0.1,3ɺ(13/$.:(5.9(5/$$*75,6,&29$1*02é6
ð *HQDDQEUHQJHQLQèVWHUNH
SOHNéYDQKHWJHQRRP
YHUPLQGHUWKHWULVLFRYDQ
JHQHWLVFKHPRGLŊFDWLH

Transgenen van gm-gewassen kunnen via kruising in wilde verwanten van dat gewas terechtkomen.
Maar de kans daarop hangt sterk
af van waar het nieuwe gen in het
genoom van de plant wordt ingebracht. Dat blijkt uit onderzoek
van Plantenveredeling. De ecologische risicoanalyse is vaste prik

voor toelating van nieuwe gm-gewassen. De hamvraag daarbij is of
het ingebrachte gen in het gm-gewas kan uitkruisen naar wilde
planten en die planten zoveel voordelen biedt dat het natuurlijke ecosysteem wordt beïnvloed.
De Wageningse aio Brigitte Uwimana testte dit uit met gecultiveerde en wilde slasoorten te kruisen.
Daarbij gingen ze aan de hand van
markers na welke DNA-fragmenten van de gecultiveerde sla in het
genoom van de wilde sla waren terechtgekomen.
Uit de genoomanalyse bleek dat

sommige stukjes genoom de
slaplant een voordeel bieden en
andere stukjes genoom weer werden weg geselecteerd. Als je veilige
gm-sla wilt maken, moet je het gen
dus inbrengen op plekken in het
genoom die de ‘ﬁtness’ in wilde
soorten verlagen, zegt onderzoeksbegeleider René Smulders, want
dan is de kans minimaal dat zo’n
gen ‘weglekt’ naar het milieu.
9(,/,*+(,'6:,167
De test met de sla – overigens niet
genetisch gemodiﬁceerd – wees uit
dat je ‘sterke’ en ‘zwakke’ plekken

kunt aanwijzen op het genoom en
dat je daar rekening mee kunt houden bij genetische modiﬁcatie,
zegt Smulders. De Commissie genetische modiﬁcatie, die de regering adviseert over de risico’s van
gmo’s, zal moeten afwegen hoe
groot de extra veiligheidswinst is.
En veredelaars moeten bepalen
hoe gemakkelijk het te realiseren
is en of dat opweegt tegen de kosten. Smulders publiceerde het onderzoek, dat werd geﬁnancierd
door NWO, deze maand in Theoretical and Applied Genetics. $6
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28'(5635$7(11,(729(5*/87(1
ð *OXWHQDOOHUJLHYDQNLQGHUHQRPJHYHQ
GRRU]RUJYXOGLJHFRPPXQLFDWLHYDQ
GHRXGHUV
ð 2QGHU]RHNHUVDQDO\VHHUGHQXXU
WDIHOFRQYHUVDWLH

Voor een kind is een glutenallergie, of coeliaki, natuurlijk balen. Geen broodjes,
geen pizza, geen spaghetti. Allemaal lekkernijen waar leeftijdgenoten zich onbekommerd aan tegoed doen. Ouders vinden het soms lastig om daarmee om te
gaan. Je wilt immers niet voortdurend de
politieagent spelen, terwijl je toch de gezondheid van je kind in het oog moet houden.
Hoe de papa’s en mama’s van Nederland dat probleem aanpakken, is de afgelopen tijd onderzocht door Wageningse
communicatiewetenschappers en ethici.
Ze lieten bandrecorders meelopen bij zeven gezinnen met kinderen die een glutenallergie hebben. Dat leverde 63 uur aan
tafelconversatie op. Analyse daarvan leverde inzichten op die binnenkort gepubliceerd worden in het tijdschrift Sociology of
Health and Illness.
.(8=(95,-+(,'
Een belangrijke conclusie is dat ouders er
alles aan doen om te vermijden dat kinderen met een glutenallergie zichzelf als patiënt gaan zien. Tijdens maaltijden overleggen ouders eerst onderling of eten is

‘toegestaan’. Tegen het kind praten ze niet
over beperkingen, maar vragen juist voortdurend of het lekker smaakt. ‘Daarmee zeggen ze: ik kan niet beslissen over smaak.
Aan jou de keuze,’ zegt Hedwig te Molder,
Universitair hoofddocent bij communicatiewetenschap. ‘Zo wordt hun keuzevrijheid
toch bevestigd.’ Ook het verbieden van eten
gaat subtiel. Ouders doen dit niet expliciet,
maar verwijzen naar een eerdere deal. Te
Molder: ‘Door te verwijzen naar een eerdere
regel kunnen ze omgaan met vrijheidsbeperking.’
'(/,&$7(.:(67,(
‘Toch blijft het evenwicht tussen vrijheid en
veiligheid een delicate kwestie,’ zegt Te
Molder. Zelfs nadat de kinderen al bevestigend hebben geantwoord, blijven ouders
vragen of het eten smaakt. ‘Het antwoord
lijkt nooit helemaal bevredigend.’ Te Molder ziet het als een risico dat kinderen de
vele gerichte vragen als drukkend ervaren.
Bemoeienis van ouders wordt bovendien
niet altijd getolereerd. ‘Bij de oudere kinderen zie je dat ze hun vrijheid claimen.’ Te
Molder beschrijft de aangebrande reactie
van een jongvolwassene wanneer haar moeder vraagt of het eten van een Mars wel zo’n
goed idee is: ‘Ik vind het lekker en dat is
waarom ik het eet.’
Met hun bevindingen hopen de onderzoekers ervoor te kunnen zorgen dat behandelmethoden beter aansluiten bij de belevingswereld van de patiënt. RR

9,6,(ǉǉ
6FKRNNHQGHXLWVSUDDN
,WDOLDDQVHVHLVPRORJHQPRHWHQ]HVMDDUGHJHYDQJHQLVLQRPGDW]HHHQDDUGEHYLQJLQOé$TXLODQLHWKHEEHQYRRUVSHOG6FKRNNHQG"2IPDJMHRQGHU]RHNHUV
GLHLQGLHQVWYDQGHRYHUKHLGULVLFRLQVFKDWWLQJHQ
PDNHQYHUDQWZRRUGHOLMNVWHOOHQYRRUKXQDGYLH]HQ"
‘Je doet het eigenlijk nooit goed’, zegt Robert van
Gorcom, directeur van het RIKILT. Als voorbeeld
geeft hij opdracht die de burgemeester van New
York gaf om delen van de stad te ontruimen vanwege de tropische storm Sandy. ‘De kans dat de vergaande maatregelen overbodig blijken, is groot, net
als de kans dat er toch iets was gebeurd als de burgemeester niets had gedaan.’
Welke afweging maak je in je rol als
wetenschapper?
‘Het belangrijkste is: heb je als onderzoeker alles
meegenomen en de onzekerheden vermeld? Je
moet zorgvuldig zijn bij het adviseren, want je kunt
niet alles voorzien. Veilig voedsel bijvoorbeeld bestaat ook niet voor 100 procent. Dat betekent dat er
altijd incidenten zullen zijn met voedsel, zoals onlangs de salmonella op zalm. Maar het blijft een lastige afweging. Als je een genuanceerd advies geeft
met veel mitsen en maren, dan zegt de opdrachtgever: wat heb ik hier aan? Maar als je een duidelijk
advies geeft dat achteraf verkeerd uitpakt, kun je
blijkbaar de bak in draaien.’
Maar moet je als onderzoeker aansprakelijk
kunnen worden gesteld als je advies niet klopt?
Het kan bij voedsel en orkanen een kwestie van
leven of dood zijn.
‘De vraag is: heb je gedaan wat je moest doen? Ik
vind dat je de onderzoeker verantwoordelijk kunt
stellen voor de kwaliteit van zijn risicobeoordeling
en output, op basis van goede modellen en deugdelijke data. Is die kwaliteit niet goed, dan ben je aansprakelijk.’ $6

67(//,1*
‘Combining work and family is not diﬃcult,
separating them from one another is’
Húra Kiêu Nam Phuong, promoveerde op 23 oktober
in Wageningen
è+HWLVWRFKZHOOHNNHUOLHIMH"é
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6/,03/$17(1%(6&+(5077(*(1:,1'
ð -XLVWHSODQWSDWURRQKHOSW
WHJHQZLQGHURVLH
ð 1LHXZPRGHOYRRUVSHOWHURVLH
RSUHJLRQDOHVFKDDO

Wind kan vernietigende effecten
hebben in droge gebieden. De bovenlaag van de bodem wordt weggeblazen, met desastreuze gevolgen voor de bodemvruchtbaarheid
en de voedselproductie. Apparatuur en infrastructuur lopen schade op. Bodemdeeltjes, vermengd
met chemische stoffen en pesticiden, zijn bovendien schadelijk
voor de gezondheid.
Maar het kan anders, toont Syrier Feras Youssef aan in zijn proefschrift over de effecten van vegetatie op winderosie in een regionale
context. Planten en struiken breken de wind. Door slim te planten
kun je winderosie tegengaan en gedegradeerd land zelfs herstellen.
Maar wat is slim? Oftewel: welk beplantingspatroon is het meest geschikt? Youssef bestudeerde daartoe de effecten van verschillende

:LQGHURVLH]LFKWEDDUDDQGHNXVWYDQ,-VODQG

beplantingspatronen in een speciale windtunnel aan de universiteit
van Gent.
=$1'9$1*(56
Het antwoord is niet eensluidend.
‘Het hangt er vanaf wat het doel is’,
legt Youssef uit. Elk patroon heeft

zijn eigen voordelen. Planten in
rechte lijnen parallel aan de windrichting zorgt voor het laagste totale zandtransport, blijkt uit zijn metingen. Maar het zand reikt door
zo’n ‘straat’ van struiken wel ver.
Andere beplantingspatronen verplaatsen het zand minder ver,

maar verplaatsen in totaal wel
meer zand. Het is dus maar wat je
wilt.
Youssef deed daarnaast metingen in het (Syrische) veld. Met behulp van zandvangers bracht hij de
erosie van een hele regio in kaart.
Dat is nog niet eerder op die schaal
gedaan. ‘Metingen richten zich
meestal op een bepaald landgebruik. Ik heb naar een hele regio
met verschillend landgebruik gekeken. Dat geeft een veel realistischer beeld van erosie dan wanneer je extrapoleert vanuit één gebiedje.’
Met de data uit het veld en de
windtunnel ontwikkelde Youssef
een model dat winderosie op regionale schaal kan voorspellen met
verschillende soorten bedekking
door vegetatie. Beleidsmakers en
terreinbeheerders kunnen daarmee gericht aan de slag met de bestrijding van erosie. ‘Als je een probleem wilt diagnosticeren of beleid wilt vertalen in maatregelen,
dan wil je weten wat er in een regio
gebeurt en niet wat er op een klein
stukje land plaatsvindt.’ 5.

ð 0DUGLN/HRSROG ,PDUHV VQLMGW
KDDLRSHQLQ1DWXUDOLV
ð 5XZHKDDLWHUXJYDQ
ZHJJHZHHVWLQ1RRUG]HH

Snijden in een haai, welke bioloog
wil dat niet? Zeebioloog Leopold
(Imares, Texel) was onlangs voor
één dag patholoog-anatoom in het
LiveScience-programma van het
Leidse Naturalis. In dit educatieve
programma kunnen bezoekers
kennis maken met handwerk van
een onderzoeker.
Leopold en collega’s sneden
onder honderden nauwlettend
meekijkende (kinder)ogen een
zestal haaien open die in september gevangen zijn in de Oosterschelde. Doel van de operatie: het
vasttellen van de maaginhoud. ‘We

wilden weten wat ze eten’, legt
Leopold uit.
Haaien in de Oosterschelde? ‘Ja’,
zegt Leopold. ‘Dat was voor mij
ook nieuw toen ik ze kreeg aangeboden.’ Overigens gaat het niet om
de gevaarlijke witte haai, maar om
de ruwe haai, een soort die tot midden vorige eeuw vrij algemeen
voorkwam in de Nederlandse kustwateren. Na 1965 is de ruwe haai
uit ons kustwater verdwenen.
Waarom hij nu weer is teruggekeerd is nog een raadsel. Mogelijk
speelt de opwarming van het klimaat daar een rol in, denkt Leopold.
De gevangen exemplaren bleken allemaal vrouwtjeshaaien. Leopold: ‘Dat is heel goed te zien.
Haaien zijn levendbarende dieren.
Ze broeden hun eieren in de eileider uit. Deze dieren zijn in septem-

FOTO: NATURALIS

'($1$720,6&+(/(69$1/(232/'

'HKDDLHQVHFWLHLQ1DWXUDOLVPHW/HRSROGLQKHWPLGGHQ

ber gevangen. Ze hadden dus al
jongen gehad. Maar de eileiders
zaten al vol met eieren voor volgend jaar: 4-5 centimeter groot en
wel achttien per haai.’
Het publiek vond het allemaal

prachtig en mocht volop vragen
stellen. Leopold: ‘En weet je wat de
leukste vraag was: Hoe lang werkt
u al met haaien? Precies één dag
dus!’ 5.
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ǋǋ5(6285&(:851/
'LWNHHUGLVFXVVLHVPHWHHQOXFKWMH*RRLHQ
EHZRQHUVYDQ'LMNJUDDIKXQDIYDOELQQHQNRUW
ZHHUYDQGHWRUHQ"(HQKHXVSDQHOEHSDDOWZDW
KHWQLHXZH:&SDSLHUYDQGH:85ZRUGWHQ
ZDWGRHQZHDDQODDWNRPHUVELMKRRUFROOHJHV"

2RNHHQPHQLQJ"0DLOMHUHDFWLHQDDUUHVRXUFH#ZXUQO

.5,-*7',-.*5$$)'(=$."
Studentenhuisvester Idealis vraagt Dijkgraaf-bewoners of ze hun vuilnis voortaan zelf wegbrengen voor
2,50 euro huurkorting. Zullen de zakken weldra weer
over de balustrade vliegen?
‘Niet erg dat studenten voor een beetje extra werkgelegenheid zorgen,’ zegt .HHV, begaan met het lot van
de arbeider. 0DUOLHV vindt werkgelegenheid maar een
NXODUJXPHQWè.OHLQHPRHLWHRPKHW]HOIWHGRHQQDDU
beneden lopen doe je toch al regelmatig, om dan een
vuilniszak mee te nemen is niet echt veel werk.’ Ze
VQDSWGHIHOOHUHDFWLHVRSGHYHUDQGHULQJYDQ,GHDOLV
niet zo goed. Toch zijn de meeste reageerders het niet
met haar eens. De ophaaldienst bevalt iedereen uitstekend. En om de korting maakt niemand zich druk.
‘Wie ligt er nou wakker van 2,50?’ zegt '7R[. ‘Dan
drink je op een leuke dinsdagavond 2,5 bier minder in
de bunker.’ ‘Idealis, lezen jullie mee?’ vat -+ nog even
samen. ‘Volgens mij is het wel duidelijk wat “de
bewoner” ervan vindt. Was het natuurlijk al, maar
,GHDOLVJHHIWQLHW]RPDNNHOLMNRSé

$8',7,(9225/8&5$7,(9(52//(1
Je knippert even met je ogen of dit geen Jiskefet
is. Een heus wc-papier testpanel bepaalt, onder
leiding van mevrouw Schoonman (jawel), met
welk van elf soorten papier Wageningen UR
de komende jaren afveegt.

:$*(1,1*(1,6/$$7
Marlies en Jillis discussieerden onlangs over de vele
laatkomers bij Wageningse hoorcolleges. Tijd om de
deuren op slot te doen, oordeelt Jillis. Marlies wil er
‘relaxt’ mee omgaan. Wat vindt Wageningen?
‘Het binnendruppelen vind ik irritant,’ zegt ook
6LPRQH. ‘maar het wordt echt vervelend als mensen
PHHUGDQ RI]HOIV PLQXWHQWHODDWELQQHQ
komen. Dat is in Wageningen helaas geen uitzondering.’ Interessant zijn de reacties van docenten. ‘Ik
ben docent en vind het erg vervelend als studenten te
laat komen,’ zegt )5. ‘Het valt ook op dat het altijd
GH]HOIGHVWXGHQWHQ]LMQGLHWHODDW]LMQé+LMYHU
moedt wel dat de brandweer zou protesteren
tegen gesloten deuren. ‘Ik ben ook docent,’ zegt
06, ‘en het is behoorlijk irritant als je net met
je les gestart bent en er nog met veel rumoer
studenten binnen komen walsen.’ %/3VWXGHQW
denkt dat het nuttig is de eerste laatkomer
van een collegereeks publiekelijk te kapitteOHQè>+LM@]DOKHWZHOXLW]LMQKRRIGODWHQRP
het nog een keer te doen verwacht ik, en
DDQGHUHVWJHHIWKHWHHQJRHGVLJQDDODIé

ILLUSTRATIE: ESTHER BROUWER

-'RHGHOEHJLQWPHW]LMQNRQWDIWH
YHJHQPHWGLWEHULFKWè,VGLWQLHXZVRI
PDJKHWZHJ"é*RHGNRSHNULWLHNYLQGW
auteur en Resource-redacteur 5RHORI
.OHLV. Niet alleen loopt de aanbesteding al twee jaar en leidde tot een

rechtszaak, er is bovendien vier ton mee gemoeid.
Zo’n stomme opmerking is dan het kind met het
spoel... eh badwater weggooien. Ook senior inkoper
/HRYDQGHU+HLMGHQ raakt geïrriteerd. ‘Flauw van J.
Doedel om anoniem commentaar te geven.’ In het
bericht gaat het zeer zeker om een grote boodschap,
meent hij. ‘Het slagen van een aanbesteding is zeker
nieuwswaardig in een wereld waarin leveranciers
elkaar voortdurend dwarsbomen via juridische procedures.’
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Klein, maar ﬁjn
Het gaat goed met het Wageningse verenigingsleven. Door de
toenemende studentenaantallen bloeien de grote verenigingen als nooit
tevoren. Maar hoe is het aan de ‘onderkant’ van het verenigingsleven?
Gaan de kleintjes het redden na het verdwijnen van de basisbeurs?
tekst: Nicolette Meerstadt en Christoph Janzing / foto’s: Emma Teuling
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ageningse studenten zijn gek op verenigingen. Of het nu gaat om een wekelijks avondje ontspanning aan de bar,
of vogeltjes kijken in het bos: we doen het het
liefst in clubverband. Er zijn dan ook ruim zestig
studentenverenigingen in Wageningen. De
meest bekende zijn uiteraard de grote gezelligheidsverenigingen: Ceres, KSV, SSR-W en Unitas. Daarnaast zijn er tal van kleine verenigingen, waarvan de meeste zijn geclusterd rond de
thema’s sport en studievereniging.
De universiteit steunt het verenigingsleven
volop, met faciliteiten en een ﬁnanciële compensatieregeling (bestuursmaanden) voor stu-

denten die een tijdrovende bestuursfunctie in
hun vereniging vervullen. Zo blijft het studentenleven levendig. Dat geeft de studenten in het
bescheiden provinciestadje een beetje compensatie voor het gebrek aan een bruisend stadsleven, zoals je dat in Amsterdam of Utrecht wel
vindt.
DONKERE WOLKEN
Maar donkere wolken dreigen aan de horizon.
De langstudeerboete is weliswaar van de baan,
maar het verdwijnen van de basisbeurs trekt
straks een zware wissel op de portemonnee van
iedereen die gaat studeren. Betekent dit dat

Wageningse studenten zich straks zo snel mogelijk door hun studie heen werken, om hun schulden binnen de perken te houden? En hebben ze
dan nog wel tijd voor verenigingsactiviteiten? Of
is dit de zoveelste valse profetie van het verdwijnen van verenigingen, en zullen studenten altijd
wel een manier vinden om de structuur van het
studentenleven in stand te houden?
De tijd zal het leren. Maar wij namen in elk
geval alvast een kijkje bij enkele kleinere verenigingen in Wageningen. Om de sfeer te proeven.
En mocht het toch helemaal mis gaan: om een
historisch document te hebben van hoe mooi
het ooit was.

‘IEDEREEN IS SUPERBETROKKEN’

Hilbert Steenbeek,
voorzitter van WSSFS:
‘Wageningsk Studinte Selskip foar Fryske
Studzje’.
Aantal leden: circa 30

‘H

et WSSFS is een gezelligheidsvereniging met
Fries als voertaal. Iedereen die Fries kan verstaan mag lid worden. We willen er als vereniging voor zorgen dat Friezen zich thuis kunnen
voelen in Wageningen. We spreken dezelfde taal
en hebben een vergelijkbare mentaliteit. Doordat we allemaal uit Friesland komen is er automatisch een speciale band en zijn we eigenlijk
een grote vriendengroep. Het voelt vertrouwd.
Onze slogan is dan ook: ‘Om utens dochs thûs’:
buiten Friesland, maar je toch thuis voelen.

Elke dinsdag is er een door de commissies of
bestuur georganiseerde activiteit. We gaan poolen, gezellig wat eten of drinken, een ﬁlmpje kijken, zwemmen, paintballen, van alles… Daarbij
drinken we uiteraard het liefst Baerenburch, de
authentieke Friese kruidenlikeur. We zijn ook
een keer wezen ﬁerljeppen.
Het leuke van onze vereniging is dat iedereen
elkaar echt goed kent. Iedereen is superbetrokken. Bijna elk lid zit wel in een van onze commissies. Een nadeel van klein zijn, is dat we geen

gebouw hebben. Met een laag ledental is het
daarnaast lastig om je bestuur vol te krijgen.
Vorig jaar hadden we het erg moeilijk. Maar uiteindelijk is het gelukt een goed bestuur te vormen en hebben we een goede AID gedraaid. In
november worden er zo’n acht nieuwe leden
geïnaugureerd: Studenten die ver van huis studeren, maar zich toch thuis zullen voelen in
Wageningen.’

1 november 2012 — RESOURCE
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‘JE KENT IEDEREEN PERSOONLIJK’

Voorzitster AnneMatthea Otte en
secretaris Joanne
Annot van
‘Dei Gratia’.
Aantal leden: 95

‘D

ei Gratia is een van de vier Christelijke Verenigingen van Wageningen. Wat ons onderscheidt van de
andere drie is dat we veel tradities en gedragsregels
hebben, wat ons studentikozer maakt dan de anderen.
We hebben ook wel eens brasacties met de andere
Wageningse Christelijke verenigingen. Een tijd terug
is onze voorzitter ontvoerd door de Navigators. Ze hadden hem in de val gelokt door hem via de mail wijs te
maken dat ze van de Resource waren en hem wilden
interviewen....
Dei Gratia heeft ook een studiekarakter. Onze themacommissie organiseert lezingen, bijvoorbeeld over
verschillende religies of de relatie tussen geloof, gevoel
en verstand. Daarnaast hebben we studiekringen, een
bijbelkring en organiseren we sing ins waarbij we
samen zingen tot de eer van God.
We doen een beetje aan ontgroening. Nieuwe leden
moeten meedoen aan de VIT. Tijdens de introductietijd lopen ze langs al onze verenigingshuizen en daar
worden ze een beetje ontgroend. Hoe dat precies gaat
is geheim.
Het gaat goed met Dei Gratia. We groeien gestaag.
Acht jaar geleden hadden we nog maar 55 leden. Ongeveer de helft van onze leden is van Wageningen UR. De
andere helft studeert voornamelijk aan de Christelijke
Hogeschool in Ede. Het nadeel van een kleine vereniging zijn, is dat we geen eigen gebouw hebben. De bijbel- en studiekring houden we bij mensen thuis, onze
ledenvergadering en lezingen in de kerk en onze maaltijden in een buurthuis in Bennekom. Het voordeel
van klein zijn is dat je bijna iedereen persoonlijk kent.’

‘SCHERMEN TOT AAN DE DOOD
Jan-Willem Lammers,
voorzitter van ‘de Schermutselaers’.
Aantal leden: circa 17

‘V

roeger ging het er bij het schermen heel anders aan toe. Met een
ﬂoret schermde je toen tot de dood. Dat hoorde bij de sport. Bij de
Schermutselaers hebben we die regel gelukkig overboord gegooid,
anders zou ons ledental drastisch zakken.
Schermen is niet goedkoop. Een volledige uitrusting kost je al
gauw zo’n vijfhonderd euro. Maar bij ons kan je een wapen, een pak
en een masker gratis gebruiken. Nieuwe leden krijgen bij ons meteen
een pak aan en een wapen in de hand. Dat is heel anders dan in andere
verenigingen, waar je soms eerst twee jaar pasjes moet leren zetten.
Het leuke aan een kleine vereniging is dat iedereen elkaar goed
kent. Het bestuur vol krijgen is geen probleem. Een nadeel is dat je
het meteen merkt wanneer actieve leden opzeggen. Als kleine vereniging wordt je daarnaast snel over het hoofd gezien. We moeten altijd
alert zijn dat Thymos ons wel inroostert bij bepaalde sportevenementen zoals de ‘Martial Arts Evening’. Aan de andere kant worden we
gunstig ﬁnancieel ondersteund door Thymos. We krijgen jaarlijks
duizend euro om nieuw materiaal te kopen.
Tijdens de afgelopen AID hebben we zes nieuwe leden weten te
werven. Dat is erg ﬁjn. Ons ledental is de laatste jaren redelijk constant geweest. We hopen dat door de sportprestaties van Bas Verwijlen tijdens de Olympische Spelen het schermen wat populairder
wordt. Het zou leuk zijn om wat te groeien.’

RESOURCE — 1 november 2012
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‘NIET ERG DAT WE EEN KLEINE VERENIGING ZIJN’

Emy van Trijp,
voorzitter Licere,
studievereniging van
de Master Tourism,
Leisure and Environment. Aantal leden dit
jaar: ruim 30

OD DOEN WE NIET MEER’

‘D

it jaar zijn er zo’n dertig studenten begonnen
met onze Master. We hebben echt een superenthousiast jaar, alle nieuwe studenten zijn lid
geworden. Het internationale karakter is de kracht
van Licere. Er zitten vijftien verschillende nationaliteiten in ons jaar. In het begin zag je mensen met
dezelfde nationaliteit nog wel samenklonteren,
maar na de weekendexcursie van vorige week gaat
iedereen met elkaar om. Met alle leden zijn we
drie dagen naar de Veluwe gegaan. Studenten uit
Azië en Afrika gingen helemaal los bij de stoelendans die we toen deden. Ze hadden zoiets nog
nooit gedaan. We zijn nu echt een grote gezellige
vriendengroep.
Afrikaanse en Aziatische studenten hebben
soms last met het Nederlandse onderwijssysteem.
Ze vinden het moeilijk om de gigantische hoeveelheden artikelen door te lezen, te interpreteren en
te begrijpen. Ze zijn meer gewend om alles van
buiten te leren. We organiseren nu study groups
waarbij we ze helpen door samen artikelen te
doorgronden en te bespreken. Daarnaast begeleiden we ze bij het aanmaken van een DigiD, omdat
dit onmogelijk is als je geen Nederlands kan.
Als MLE-er leer je veel over issues in verre landen. Je leert heel veel over jezelf en over anderen
en gaat de wereld met een andere bril bekijken. Ik
vind het helemaal niet erg dat we maar een kleine
vereniging zijn. We hebben geen kantoor maar dat
hebben we eigenlijk ook niet nodig. We zien elkaar
bijna elke dag in de klas.’

1 november 2012 — RESOURCE
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AVONTUUR
Al navigerend, ﬁetsend, rennend en kanoënd beulden ruim
honderd bikkels zich op 26 en 27 oktober bijna een etmaal
lang vrijwillig af in de omgeving van Wageningen. De BOTS is
een adventure race voor leden van verschillende Nederlandse
Studenten Alpen Clubs. De Wageningse SAC Ibex organiseerde deze slopende strijd voor de tweede keer, de eerste keer
was in 2004. In teams van vier startten de deelnemers op
vrijdagavond bij de Bongerd, waarna de beproeving begon.
In de barre kou, want de temperatuur lag dat weekend soms
onder het vriespunt. Bij de ﬁnish beschreef een uitgebluste
deelnemer kort maar krachtig hoe het was: ‘Steenkoud en
keihard, maar heel erg gaaf’. CJ, foto Emma Teuling

1 november 2012 — RESOURCE
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Moet de taak van de toezichthouders veranderen?

Onder toezicht
Ze moeten de bestuurders van openbare organisaties controleren,
maar de reputatie van de raden van toezicht heeft de laatste tijd
een ﬂinke knauw opgelopen. Weten ze wat er speelt? En zijn ze wel
onafhankelijk? Bij de Wageningse Raad van Toezicht wordt de noodzaak
tot vernieuwing betwijfeld. ‘Ik vind dat het nu goed functioneert.’
tekst: Gaby van Caulil / illustratie: Henk van Ruitenbeek

O
Margreeth de Boer: ‘Wij zijn
sociaal vaardig genoeg, om
goed te luisteren wat er
gaande is.’

nder toezichthouders is het een beroemd verhaal. Oud-premier Barend Biesheuvel komt bij
de raad van commissarissen, pakt de envelop
met stukken, scheurt die open en vraagt: ‘Zo,
waar zullen we het vandaag eens over hebben?’
Apocrief of niet: die tijden zijn voorbij. Toezichthouders
zijn uit hun sluimerende, onopvallende bestaan gerukt
door een inmiddels lange reeks van onsmakelijke affaires. De diplomafraude bij InHolland, het schrikbewind
van Nurten Albayrak bij asielzoekersorganisatie COA,
megalomaan beleid bij Amarantis, verkwistende speculaties bij Vestia en ruziënde longartsen bij VUMC. Bij al die
zaken klonk er forse kritiek op raden van toezicht. Hadden zij niet eerder moeten ingrijpen? Bij InHolland, COA,
Amarantis en VUMC beantwoordden de toezichthouders
die vraag impliciet met ‘ja’ door af te treden.

Jaap van Duijn: ‘De directeur
van Vestia had alleen maar
vriendjes in zijn Raad van
Toezicht zitten. Dat is door
de constructie in Wageningen compleet uitgesloten.’

ONMOGELIJKE TAAK
Maar verandert er daardoor iets? Die vraag is voor Wageningen UR actueel nu er de komende twee maanden drie
van vijf leden van de Raad van Toezicht worden vervangen.
Daarnaast wacht de te ontvlechten hogeschool VHL een
geheel nieuw gezelschap aan toezichthouders. Bij staatssecretaris Bleker liggen er inmiddels lijstjes met kandidaten waarover hij binnenkort een besluit neemt.
Van hen wordt veel verwacht. Misschien wel te veel,
meent Margreeth de Boer, voorzitter van de Raad van Toezicht van Wageningen UR. Volgens haar is toezicht houden een bijna onmogelijke taak geworden. De samenleving verwacht meer van toezichthouders dan zij kunnen
waarmaken, denkt ze. Hun mandaat is immers beperkt,
maar de maatschappij houdt ze wel verantwoordelijk voor
bestuurlijke missers.
‘Als je vindt dat de Raad van Toezicht moet weten wat er
zich bijvoorbeeld op een longafdeling afspeelt, dan heb je

volstrekt andere bevoegdheden én een andere taakomschrijving nodig’, meent De Boer. ‘Wij hebben een controlerende en reﬂecterende rol. De raad van bestuur voert uit,
zij ontwikkelt strategie en leidt de organisatie.’ Conclusie:
als de maatschappij een nieuw verwachtingspatroon
heeft, dan moet je dus eerst de taken van de Raad van Toezicht tegen het licht houden. ‘Die zou dan meer bevoegdheden moeten krijgen’, vindt De Boer. Om daar aan toe te
voegen: ‘Ik ben daar overigens geen voorstander van. Ik
vind dat het nu goed functioneert.’
GEBREKKIGE INFORMATIE
Zo is er bij falende toezichthouders vaak sprake van een
gebrekkige informatievoorziening. Iets waar De Boer niet
bang voor is. ‘Wij krijgen heel veel informatie. Van Aalt
Dijkhuizen bijvoorbeeld, hij mailt mij eigenlijk voortdurend over wat zich hier afspeelt. Daarnaast spreken we
ook met Martin Kropff en Tijs Breukink, met de
bestuurslaag daaronder en met de medezeggenschap.
Verder lezen we Resource en andere geschriften en we worden ook wel gebeld door mensen binnen de organisatie.
Ik pretendeer niet dat we alles weten, maar wel dat we veel
weten. Bovendien zijn we mensen die weten waar Abraham de mosterd haalt. Wij zijn sociaal vaardig genoeg, om
goed te luisteren wat er gaande is.’
Een ander verschil met de raden van toezicht van bijvoorbeeld woningcorporaties, is dat de leden niet uit het
netwerk van de voorzitter van het college van bestuur
komen. Jaap van Duijn, vicevoorzitter van de raad van toezicht, vertelt: ‘De directeur van Vestia had alleen maar
vriendjes in zijn Raad van Toezicht zitten. Dat is door de
constructie in Wageningen compleet uitgesloten.’ Bij
Wageningen UR zoekt de raad zelf nieuwe leden, die door
de minister worden benoemd. Van Duijn: ‘Dat is een zorgvuldig besluit, niet zomaar een pennenstreek.’

augustus 2012
2009
RESOURCE — 127november

5(6SDFKWHUJURQGLQGG



achtergrond << 19

Over de inhoud van de gesprekken tussen de Raad van
Toezicht en het bestuur wil Margreeth de Boer niet veel
kwijt. Wel geeft ze aan dat de ontvlechting van VHL afgelopen jaar het belangrijkste onderwerp op de agenda was.
Ook laat ze doorschemeren dat de klachten over intimidatie door Aalt Dijkhuizen aan de orde kwamen (‘u kunt
ervan uit gaan dat alles besproken wordt’).
TEGENSPRAAK ORGANISEREN
Wel blijft de Raad van Toezicht terughoudend als het om
concreet beleid gaat. Dat wordt straks mogelijk anders
voor de nieuwe toezichthouders van het ‘ontvlechte’ Van
Hall Larenstein. Daar gaan de toezichthouders straks
mede het beleid bepalen, als het aan Jeroen Naaijkens
ligt. De voormalige collegevoorzitter van de HAS in Den
Bosch zocht als ‘kwartiermaker’ een raad van toezicht
voor VHL en dacht ook na over de taakinvulling van het
nieuwe gremium.
Naaijkens: ‘Het hbo is een people business, je hebt mensen nodig die contact zoeken en verbinding leggen. Ook is
het managementteam in het hbo vrij klein, dus heb je stevige gesprekspartners nodig. In mijn optiek vraagt dat dus
om coachende toezichthouders die diepgaand inzicht in
het vakgebied hebben, bijvoorbeeld van weg- en waterbouw of van akkerbouw. Zo kunnen ze trends signaleren
en bestuur adviseren.’
Naaijkens erkent dat daarin een risico schuilt. Het aantal kenners van een werkveld is niet zo groot, de controlerende functie kan lastig worden als je elkaar goed kent.
Hij vindt daarom dat de Raad van Toezicht als team moet
functioneren en tegenspraak moet organiseren. Het toezicht op ﬁnanciën spreekt voor zich, aldus Naaijkens,
maar dat betekent niet dat je een jurist of accountant in je
Raad van Toezicht moet hebben. ‘Je moet een goede
accountant kunnen aanstellen, maar voor strategische

TWEE BANKIERS EN DRIE BESTUURDERS
De Raad van Toezicht heeft
drie rollen. Ze controleert
– denk aan eisen voor
ﬁnanciële verslaglegging;
ze vormt een klankbord
voor het bestuur – ‘waarom willen jullie dat?’; en
ze is werkgever – ze
benoemt de leden van de
raad van bestuur, ze gaat
over salarissen en toelagen, en voert functioneringsgesprekken.
De toezichthouders zelf
worden benoemd door het
ministerie van EL&I, op dit
moment door de staatssecretaris van landbouw,
Henk Bleker.
Wageningen UR telt vijf

Ministerie EL&I
Raad van Toezicht
Raad van Bestuur
Kenniseenheden,
Imares, Rikilt, etc
toezichthouders, twee
bankiers en drie mensen
uit het openbaar bestuur.
Margreeth de Boer was
onder meer minister van
Milieu in het eerste kabinet Kok, ze is nu toezichthouder bij onder meer

Shell en Staatsbosbeheer.
In hetzelfde kabinet was
Hanja Maij-Weggen minister van Verkeer, ze houdt
nu toezicht bij Connexxion
en ING. Laurent van
Depoele was directeur
Rurale ontwikkeling bij de
Europese Commissie. Jaap
van Duijn was bestuurder
bij de Robecogroep, nu
toezichthouder bij beursfonds Value8. Berry Marttin zit in de raad van
bestuur bij de Rabobank.
De zittingsperiode voor
Maij-Weggen, Van Duijn en
Van Depoele verliep op 1
september, hun termijn is
verlengd tot 1 januari.

beleidsontwikkeling heb je natuurlijk geen jurist nodig.’
Bij Wageningen UR gaan de taken minder ver. Toch
beperkt de toezichthouder zich ook hier niet tot controleren. De Boer vertelt dat ze ‘meedenkt’ en ‘spiegelt’. Maar,
zo benadrukt ze, ‘wij gaan niet op de stoel van de uitvoerder zitten. We gaan geen strategie ontwikkelen, het is aan
ons om er al dan niet mee akkoord te gaan. Dat is juridisch
zo vastgelegd: wij houden toezicht, de bestuurder voert
uit.’

1 november 2012 — RESOURCE
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Wageningen gebruikt drone voor remote sensing

Met Okkie de lucht in
Onbemande vliegtuigjes die je akkers in de gaten houden. Een
drone als het alziend oog van de boer. Wageningse wetenschappers
onderzoeken de mogelijkheden met hun eigen speeltje: Okkie.
tekst: Roelof Kleis / foto: Guy Ackermans

T

ik het woord drone in op Google en je weet meteen waarom Lammert Kooistra een hekel heeft
aan dat woord. De militaire toepassing van drones domineert de ruim elf miljoen hits. Maar
eigenlijk is er geen beter woord voorhanden.
‘Onbemand platform is een alternatief, maar dat is zo’n
technologische term.’ En dus hebben de onderzoekers
van het project Smart Inspector de eigen drone, een octocopter, maar een koosnaampje gegeven: Okkie.
Okkie is de machine waar het allemaal om draait in het
interregionale project waar Kooistra (Geo-informatiekunde en remote sensing) leiding aan geeft. Doel van het
project is om kant-en-klare toepassingen af te leveren
voor het gebruik van Okkie’s in landbouw en natuurbeheer. Drones dus, met speciale camera’s aan boord die
beelden schieten waar een doorsnee satelliet niet aan kan
tippen. Informatie op maat voor boer en natuurbeheerder.
KWIJT
Google op drone en de eerste (gesponsorde) link leidt naar
Wehkamp. Voor 299 euro heb je er eentje. Speelgoed wel-

PIEPSCHUIM
Drones zijn ook voor
bodemkundigen en geomorfologen een interessante nieuwe tak van
sport. Naast het Geolab
doet daarom ook de leerstoelgroep Soil Physics
and Land Management
mee aan Smart Inspectors.
‘Het grote voordeel van
drones is dat je opnames
maakt wanneer jij dat
wilt’, legt Saskia Keesstra
uit. ‘Bijvoorbeeld vlak
voor en na een regenbui.
Waar blijft het water staan

en waar niet? Dat zegt iets
over de gevoeligheid van
de bodem voor erosie.’
De leerstoelgroep schaft
binnenkort een eigen
drone aan van het bedrijf
MAVinci. ‘Zo’n vliegtuigje
kun je vooraf programmeren om een bepaalde route
te vliegen. Op die manier
kun je bijvoorbeeld een
heel stroomgebied nauwkeurig in kaart brengen.’
Drones zijn volgens
Keesstra een aanvulling op
de traditionele manier om

bodemprocessen en sedimenttransport in beeld te
brengen.

Testvluchten met de drone
van het Geolab leverden
aardige beelden op van de
campus.
Het ﬁlmpje is ook te zien
op www.resource.wur.nl.

iswaar, maar met een kleine camera aan boord. Grappig
genoeg is het Geolab van Kooistra ook zo begonnen: met
een drone van de MediaMarkt. Om wat eerste tests te doen
voor een nieuwe onderzoekslijn met drones. Met die eerste ervaring liep het overigens meteen mis, lacht Kooistra.
‘Eén van de collega’s zette het raam open en stelde voor
om het ding even naar buiten te laten vliegen. Na een
halve minuut zagen we hem op vijftien meter hoogte een
noodlottige crash maken in een beukenboom.’ Wat de
Geolab-jongens daar van leerden? Je moet goed voorbereid aan de slag, legt Kooistra uit.
Veiligheid en regelgeving rondom het gebruik van drones is een belangrijk en nog tamelijk onontgonnen terrein. Aan de eerste echte testsessie, twee weken terug in
het Duitse Kleve, ging dan ook een ﬂinke voorbereiding
vooraf. ‘Deze zomer hebben we voornamelijk gebruikt om
onze piloten op te leiden; eentje van Alterra en eentje van
de universiteit. Eerst met een vluchtsimulator op de computer en daarna op het grasveld naast Atlas.’ Want Okkie
is niet van Wehkamp. Hij oogt misschien als toys for boys,
het ding (een Altura Pro AT8) kostte wel tien mille. En met
een speciale camera aan boord is dat bedrag met gemak
dubbel zo hoog, vertelt Kooistra. Een crash is dus een
duur grapje.
STIKSTOF
Smart Inspector is een zogeheten Interreg-project, een
door Europa betaald programma om grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren. Wageningen UR
werkt hierin samen met de Hochschule Rhein-Waal in
Kleve en diverse technologie-bedrijven uit de twee landen.
Met Okkie stapt het Geolab in een nieuwe ontwikkeling.
Kooistra: ‘Voor ons is het een interessante tussenvorm
tussen satellietbeelden en sensoren op de spuitboom van
een tractor.’
De voordelen van de inzet van drones liggen voor de
hand. In de eerste plaats: je kunt beelden opnemen op een
moment dat je zelf bepaalt. Kooistra: ‘Satellietopnames
zijn weerbarstig. Bij satellieten ben je altijd afhankelijk
van de beschikbaarheid: of er op het moment dat jij dat
wilt net eentje overkomt. En niet te vergeten: het weer. We
leven hier in Nederland. In juni en juli is door bewolking
de beschikbaarheid van satellietbeelden vaak beperkt.
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Terwijl in die periode boeren juist behoefte hebben aan
directe gegevens over de groei van hun gewassen. Met een
drone ben je meer eigen baas.’
Er zijn meer voordelen. Onder Okkie kun je naar believen welke camera dan ook hangen. Camera’s die beelden
maken in delen van het spectrum waar satellieten niet
meten. En met een resolutie die satellieten misschien wel
halen, maar daar hangt dan wel een fors prijskaartje aan.
Een eigen Okkie de lucht in sturen is gewoon veel goedkoper.
‘Wij willen laten zien dat je met zo’n platform opnamen op maat kunt maken op een moment dat de boer het
wil’, licht Kooistra toe. ‘En dat je uit die opnamen direct
info kunt halen die de boer nodig heeft. Dat je onmiddellijk kunt zien: daar op die plek moet er wat stikstof bij of
daar is het te droog.’ Dergelijke commerciële toepassingen
zijn er al voor satellietbeelden. Kooistra: ‘mijnakkker.nl is
zo’n dienst. Maar die komt wat resolutie betreft niet verder dan twintig meter. Boeren willen vijf tot tien meter.
Dat heeft door zijn detailniveau betekenis, daar kunnen
ze iets mee.’
GONE WITH THE WIND
Maar Okkie heeft ook zijn beperkingen. Het weer bijvoorbeeld. Niet wolken, maar wind speelt de lichte toestellen
parten. Een optreden van de octocopter bij het bereiken
van het hoogste punt van Orion moest vanwege de wind
worden afgelast. Het gewicht van de camera onder dit
model drone is bovendien beperkt tot maximaal twee kilo.

‘We ontwikkelen daarom deze winter een systeem met
collega’s in Kleve die kennis hebben van optische systemen. Wij zijn geen techneuten.’ De expertise van het Geolab zit ‘m in de verwerking van de ruwe gegevens tot kanten-klare variabelen zoals de hoeveelheid stikstof in het
blad. Kooistra: ‘Uit de ruwe gegevens moet je consistente
beelden maken. Beelden die in tijd en plaats vergelijkbaar
zijn. Weer en atmosfeer hebben invloed op de beelden die
de camera’s maken. Die effecten moet je eruit rekenen en
dat is de kennis die wij in huis hebben. Dat is de reden
waarom wij in dit project zitten.’
Of elke boer in de toekomst zijn eigen Okkie op stal
heeft staan is overigens nog maar de vraag. Kooistra: ‘Ik

Lambert Kooistra (rechts)
en ‘piloot’ Juha Suomalainen testen Okkie.

Een optreden bij het bereiken van
het hoogste punt van Orion moest
vanwege de wind worden afgelast
denk eerder dat gespecialiseerde bedrijven zulke diensten
aan gaan bieden.’ Kooistra denkt bovendien dat het geen
Okkie’s zullen zijn, maar gewone vliegtuigjes. ‘Zo’n multicopter is primair voor het experimentele werk. Die van ons
kan zes tot zeven minuten vliegen voordat de batterij leegraakt. Een vliegtuigje met vaste vleugels kan wel twintig
minuten in de lucht blijven. De leerstoelgroep Landdegradatie en –ontwikkeling, partner in het project, gaat er binnenkort (zie kader) eentje aanschaffen. Dat wordt dan de
tweede WUR-drone.
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BYE, BYE
BASISBEURS
PvdA en VVD willen voor nieuwe studenten de basisbeurs vanaf 2014 vervangen
door een ‘sociale’ lening. Hogere studieschulden dus, en het bespaarde geld gaat
niet naar hoger onderwijs. Het is doodzonde dat de beurs verdwijnt.
tekst: Rob Ramaker e.a. / illustratie: Yvonne Kroese

Kai Heijneman
Voorzitter van landelijke
studentenvakbond LSVb
‘Ik vind het een hele slechte zaak dat
de basisbeurs wordt afgeschaft. Dit
betekent dat veel scholieren zullen
afhaken, of niet voor de studie van
hun eerste keus gaan, omdat deze
geen baan garandeert. Verder zullen studenten meer gaan
werken om de schuld te beperken. Dus geen bijbaan naast
de studie, maar een bijstudie naast hun baan. Bovendien
zitten afgestudeerden straks met een schuld van gemiddeld dertigduizend euro, ten opzichte van vijftienduizend
nu.
Afschafﬁng van de basisbeurs is een fundamentele stelselwijziging. De overheid laat een belangrijke taak vallen:
het ﬁnancieren van goed onderwijs voor iedereen. In crisistijd is er één ding waar je niet op moet bezuinigen: de
toekomst. Kijk naar Duitsland, Zweden en Denemarken
waar ze tijdens de crisis extra investeren in onderwijs. Zij
weten: die investering krijg je twee keer terug.’

Marianne van Geest
Eerstejaars voeding en gezondheid
‘Ik begrijp dat de politiek wil besparen door de basisbeurs af te schaffen
of een langstudeerboete in te voeren,
maar ik vind beide geen goed idee.
Studeren zonder beurs kost echt veel
meer geld; bovendien vind ik dat iedereen moet kunnen studeren.

Eigenlijk was de langstudeerboete zelfs nog beter dan deze afschafﬁng. Die boete kon je tenminste ontwijken als je
je best deed. Ik verwachtte dat mij dat zou lukken. Aangezien ik zelf geen last van heb van de maatregel, denk ik
niet dat ik ga protesteren. Maar ik zou wel drie keer nadenken als ik nu nog moest beginnen met studeren. Mogelijk
zou ik dan anders besluiten.’

Tiny van Boekel
Onderwijsdirecteur
‘Doodzonde vind ik een te zwaar
woord. Ik kan me vinden in de redenering dat studenten in zichzelf
moeten investeren nu we moeten bezuinigen. Maar het hangt wat mij betreft sterk af van de voorwaarden.
Zo’n leenstelsel mag er niet toe leiden dat je studenten
zonder rijke ouders uitsluit. Bovendien kun je er niet vanuit gaan dat alle studenten straks goed zullen verdienen.
Er zijn ook opleidingen die een groot maatschappelijk belang dienen, zonder dat ze tot een goedbetaalde baan leiden. Als de universiteit een opleiding aanbiedt waar de
werkgelegenheid laag is, zal je daar heel eerlijk over moeten communiceren.
In Wageningen duren de opleidingen vijf jaar. Een leenstelsel zou er toe kunnen leiden dat studenten kiezen voor
korte opleidingen, maar ik denk dat dat wel meevalt. Ik
vermoed dat studenten toch zullen kiezen wat ze interesseert en waar ze goed in zijn – als de lengte van de bètastudies elders tenminste ook op vijf jaar blijft.
Een uitzondering vormen de sociale masters, die duren al-
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leen in Wageningen twee jaar. Wij maken hier de combinatie met de life sciences, daar heb je toch wel twee jaar
voor nodig. Ik zou het jammer vinden als we daar mee
moeten stoppen.’

Wieger Wamelink
Alterra, beursstudent van 1984 tot
1988 en 1991 tot 1993
‘Ik ben tegen afschafﬁng. Vooral
omdat ik bang ben dat studenten uit
gezinnen waar ze het minder breed
hebben in de problemen kunnen komen. Natuurlijk kun je geld lenen,
maar dat moet je wel terugbetalen. Je loopt toch een ﬂinke
schuld op, die als een molensteen om je nek hangt. Ik
denk dat het veel jonge mensen afschrikt om te gaan studeren. Stel je voor: je gaat studeren en het eerste dat je
hoort is: over vier jaar ga je hier met een schuld van 20.000
euro vandaan. Dat studenten daardoor een bewustere studiekeuze maken geloof ik niet. Iedereen moet in principe
kunnen studeren wat-ie wil. Als je doet wat je leuk vindt,
presteer je het beste. Studiekeuze moet niet afhangen van
het prijskaartje dat eraan zit. Er zijn andere manieren om
studenten tot betere keuzes te brengen, bijvoorbeeld door
een bindend studieadvies of selectie aan de poort.’

Lana de Vries
Eerstejaars biologie
‘Misschien was de langstudeerboete
wel beter voor studenten. Je hebt het
dan in eigen hand. Alleen de mensen
die langer studeren, zonder speciale
reden, betalen extra. En je studie is
echt wel haalbaar in die vier jaar. Het
sociaal leenstelsel is een slecht idee omdat studenten zo
hun studie eindigen met een grote schuld. Het idee dat ze
hierdoor beter over hun studiekeuze nadenken, vind ik
geen goed argument. Het wordt juist moeilijker te gaan
studeren voor mensen die hier het geld niet voor hebben.
Dat is een extra barrière terwijl je wilt dat zoveel mogelijk
mensen gaan studeren. Het zou natuurlijk mooi zijn als

we het geld teruggaat naar het onderwijs, maar ik heb
mijn twijfels of ze dat doen.’

Wiebe Aans
Medewerker Studium Generale:
‘In 1986, toen de basisbeurs werd ingevoerd, zat ik in het bestuur van de
Wageningse studentenorganisatie
WSO. We waren toen tegen de invoering van de basisbeurs en pleitten
voor een basisinkomen. Ook voor
studenten, want studeren is ook werken. Ik sta nog steeds
achter dat voorstel. Volgens het nieuwe plan moeten studenten eerst lenen om het later, als ze een baan hebben,
terug te betalen. Dat vind ik beter dan de basisbeurs omdat minderbedeelden via de belasting feitelijk ook betalen voor de studie van de rijksten. Wel heb ik zorgen over
de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Die is al behoorlijk achteruit gegaan met het uitkleden van de basisbeurs in de afgelopen jaren. Kinderen uit kansarme gezinnen durven minder te lenen dan die uit gegoede gezinnen,
stellen sommige economen. Ook blijkt uit cijfers dat de
sociale mobiliteit in Nederland achteruit is gegaan. Die
wordt er nu niet beter op, vrees ik.’
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Fingers crossed
Tentamentijd is weer voorbij. Dat betekent
voorlopig even klaar met blokken, zwoegen
en zweten boven de studieboeken. Veel studenten kozen er de afgelopen weken voor
om op hun kamer of thuisthuis te leren. Maar
traditioneel werden ook de studieruimtes in
het Forum, de Leeuwenborch en van studentenverenigingen zoals SSR-W opgezocht.
Gewapend met markeerstiften, een laptop,
blikjes energydrink of etenswaren veroverden de studenten een plekje dat ze, als het
even meezat, de rest van de dag niet meer
verlieten. Alle inspanningen kwamen tot een
climax toen de tentamens werden afgenomen in De Bongerd. Sommige studenten
waren nog tot vijf minuten voor het begin
van het tentamen hun aantekeningen aan het
doornemen. Nu maar hopen dat al dat harde
werken zijn vruchten afwerpt. Fingers
crossed! Linda van der Nat/foto’s Guy Ackermans
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Janken als de les voorbij is
Een van de nieuwe eerstejaars op
Van Hall Larenstein trekt behoorlijk wat bekijks. Hij is harig, blaft
en likt zichzelf op onbetamelijke
plekken. Maak kennis met
Heinrich.

FOTO: HOGE NOORDEN

Heinrich, een zwart-witte Müsterländerkruising, wandelt sinds het
begin van dit schooljaar met zijn
Duitse baasje Anina Schroër (28)
door de gangen van Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Bij VHL
doet Anina de opleiding Dieren in
de zorg, maar daarnaast volgt ze in
Duitsland een cursus Animal Assisted Therapy (AAT). Die behandelmethode is gebaseerd op de gedachte dat dieren een nuttige rol
kunnen spelen bij de communicatie met mensen die een lichamelijke of geestelijke beperking hebben. Anina: ‘Als iemand autistisch
is kan ik de hond bijvoorbeeld gebruiken om contact te krijgen, of
om te kijken hoe diegene reageert
op het gedrag van de hond.’
Daarvoor is het wel belangrijk
dat Anina en haar hond een hecht
team vormen en goed op elkaar ingespeeld zijn. Dus moeten ze veel,
heel veel, tijd met elkaar doorbrengen. En dat was voor Anina nog
niet zo gemakkelijk te combineren
met haar studie bij VHL. Daar worden huisdieren normaliter onder
geen enkele voorwaarde toegelaten
in het gebouw, laat staan in de lesruimtes. ‘Ik heb er heel wat gesprekken voor moeten voeren,’ aldus Anina. ‘Voor mij waren er twee
opties: studeren en de hond mee
naar school of niet studeren. Ge-

DE ENIGE
Heinrich is écht een
uitzondering, laat
VHL nadrukkelijk
weten. Normaal gesproken zijn dieren
absoluut niet toegestaan vanwege hygiëne, diergezondheid en veiligheid.
In dit geval is daar
vanaf geweken,
maar wel onder
voorwaarden. Zo
wordt zorgvuldig
bekeken of de aanwezigheid van de
hond onder docenten en studenten
geen klachten of
overlast veroorzaakt.

Bij hoge uitzondering mag Heinrich lessen volgen bij VHL.

lukkig mocht ik Heinrich uiteindelijk onder bepaalde voorwaarden
meenemen.’
NIET BEGRIPVOL
Heinrich gaat bij elk college mee
de klas in. ‘Ik heb een kleedje mee
waar hij op kan liggen. Verder
loopt hij gewoon los, op school is
hij vrij van zijn werk en hoeft hij
dus niets.’ Een hond in de collegezaal levert grappige situaties op,
heeft Anina al gemerkt. ‘Hij weet
bijvoorbeeld precies wanneer de
les bijna is afgelopen, dan begint

hij te janken en dan stopt de docent ook maar.’
Ook de uitreiking van de certiﬁcaten voor het afronden van de
cursus Nederlands kreeg dankzij
Heinrich een bijzonder tintje. ‘Iedereen moest naar voren komen
om zijn diploma op te halen. Bij de
studenten die niet bij mij in de
klas hadden gezeten bleef Heinrich netjes op zijn plaats, maar bij
al mijn klasgenoten liep hij mee
naar voren. Misschien om hen te
steunen omdat iedereen zo nerveus was.’

De hond trekt heel wat bekijks,
zijn Van Hall-sjaal maakt hem herkenbaar voor medestudenten en
docenten, al verliest hij die nog wel
eens tijdens het spelen. ‘Docenten
waren in eerste instantie niet allemaal even begripvol. Ze snapten
niet dat een hond werd toegestaan
op school.’ Maar haar medestudenten vinden het volgens haar
prima dat er een hond door de
school struint. ‘Wanneer ik met
Heinrich door de gang loop, zie ik
ze allemaal lachen.’ Karin Flapper

Langstudeerders trekken eindsprint
Ook al wordt de maatregel
hoogstwaarschijnlijk teruggedraaid, de langstudeerboete
heeft er wel degelijk voor
gezorgd dat Wageningse
studenten eﬀectiever zijn gaan
studeren.
Eind augustus studeerden er an-

derhalf keer zoveel studenten als
normaal, blijkt uit een snelle analyse van de universiteit. Volgens
Eric de Munck van de afdeling Onderwijs & Onderzoek is het studierendement van bachelorstudenten
die vier of vijf jaar ingeschreven
staan dit jaar sterk omhoog gegaan. ‘Zo op het eerste gezicht is er

zelfs een toename over de gehele
linie, dus ook bij derdejaars studenten. Hoewel de langstudeerboete voor hen geen directe bedreiging opleverde, is het rendement ook daar fors toegenomen.’
Het versnelde afstuderen heeft
tot gevolg dat het aantal studenten
in de masterfase dit jaar ﬂink is ge-

groeid. Waren er vorig jaar nog
3374 masterstudenten; dit jaar
zijn dat er 3737. De Munck: ‘Dit
zijn grotendeels de studenten die
doorstromen vanuit een van onze
bacheloropleidingen. Volgend
jaar zal de groei weer afvlakken.
Het is echt een eenmalige veegactie.’ LvdN
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EENZAAM
Eenzaamheid zit tussen de oren,
ontdekten wetenschappers van
UCL. Eenzame mensen hebben minder grijze stof in het centrum waar
sociale perceptie huist. Of dit is
aangeboren of ontstaan kunnen de
onderzoekers niet zeggen. Maar
gelukkig is er wel een remedie:
een app om je sociale vaardigheid
te trainen. Je kunt natuurlijk ook
gewoon bij een leuke (studenten)
vereniging gaan.

SPACERACE

Gaat Dijkgraafstudent eigen vuil opruimen?
Bewoners van sterﬂat Dijkgraaf
staan voor de keuze of ze
voortaan hun eigen huisafval verzamelen. In ruil daarvoor biedt
studentenhuisvester Idealis een
korting op de huur.
Afgelopen zomer probeerde Idealis ook al haar huurders te bewegen hun eigen troep naar de container naast het complex te brengen. Bij de meeste studentenwoningen ging dat prima, maar Dijkgraafbewoners hadden daar
absoluut geen zin in. Zij gooiden
hun volle vuilniszakken van het
balkon naar beneden. Het werd
zo’n bende dat Idealis besloot de
proef vroegtijdig te beëindigen.
Nu probeert de studentenhuisvester het opnieuw. Alle bewoners
van het Idealiscomplex hebben

een formulier in de bus gekregen
waarop zij kunnen aangeven of zij
voortaan zelf verantwoordelijk willen zijn voor het wegbrengen van de
vuilniszakken. Dat levert hen een
korting van tweeënhalve euro op
de maandhuur. Een nee-stem gaat
gepaard met een verhoging van de
servicekosten. De aanpassing wordt

‘De bewoners
vinden het wel
gemakkelijk zo’
alleen doorgevoerd als 70 procent
van de bewoners ‘ja’ stemt.
‘Wij vinden dat de bewoners
best hun eigen afval weg kunnen
brengen,’ aldus een woordvoerder
van Idealis. ‘Bovendien scheelt het
hen in woonlasten.’ Bewonersver-

tegenwoordiger Max Jonkman
weet niet of de Dijkgravers te paaien zijn met geld. ‘De bewoners vinden het wel gemakkelijk zo. Ik vind
het zelf ook prettig. Tegelijkertijd
ben ik het wel met Idealis eens: het
is niet meer van deze tijd. Waar
wordt tegenwoordig nog je vuilnis
bij de deur opgehaald? Alleen in
bejaardentehuizen.’
Bij andere studentencomplexen, zoals Hoevestein, brengen
studenten inmiddels wel zelf hun
afval weg. Maar Dijkgraaf is een geval apart, zegt Max. ‘Er heerst hier
een andere mentaliteit. Er wordt
hier sowieso door veel studenten
troep naar buiten gegooid. Wat ik
allemaal al niet beneden heb zien
liggen: vuilniszakken, tosti-ijzers,
LvdN
televisies.’

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: Dijkgraafstudenten horen
zelf hun afval weg te brengen
Leuke stunt van Dropbox: het
bedrijf schreef een wedstrijd uit
om te bepalen welke universiteit
de meeste Dropbox-gebruikers
heeft. Delft blijkt een mega-user.
Met 11.720 stemmen (70 procent
van de studenten!) staat de universiteit eerste in Nederland en vijfde
van de hele wereld. Zijn Delftenaren echt wanhopig op zoek naar
ruimte, of zien we een vernuftige
programmeerder?

TWITAHOLIC
Twitter en Facebook zijn verslavender dan nicotine, alcohol of seks.
Althans, volgens onderzoek van de
universiteit van Chicago. De onderzoeker liet 250 mensen een week
lang rapporteren hoe sterk ze verlangden naar een biertje, een sigaret of een sociaal netwerk. Dat
moesten ze doen via een smartphone. Wat de uitkomst vast niet heeft
beïnvloed.

MARLIES: Persoonlijk heb ik het altijd vreemd gevonden dat vuilnis bij verschillende Idealiscomplexen wordt opgehaald. Studenten zijn toch volwassen mensen en prima in staat dit zelf te doen?
In een gewone huurwoning heb je deze service
toch ook niet? Veel moeite is het ook niet: als je
toch al de deur uitgaat, kun je net zo goed even
een vuilniszak meenemen. Het scheelt nog kosten ook. Weliswaar slechts enkele euro’s, maar
toch. Gezien de ﬁnanciële maatregelen die op
studenten afkomen is alles meegenomen. Wat
mij betreft wordt deze service van vuilnis ophalen
door Idealis dan ook afgeschaft. Wellicht even
wennen, maar over een jaar weten we niet meer
beter.
REACTIE JILLIS: Het is in mijn ogen niet vreemd
dat er voor een grote ﬂat met veel bewoners en
veel vuil een dergelijke dienst bestaat. Deze
dienst wordt netjes betaald, zorgt voor werk en levert een nette ﬂat op. Als je jouw vuil toch zelf
mee wil nemen, staat het je vrij. De meerderheid
is wél erg blij met deze dienst.

FOTO’S: BART DE GOUW

VAAG
Proﬁelen, het blad van Hogeschool
Rotterdam, kiest het lelijkste
onderwijswoord. De redactie stelde uit beleidsstukken een lijst
samen van honderd voorbeelden
van vaagtaal en taalvuil. Voorbeelden? Proﬁleringstransparantie,
actieregel, zwaartepuntvorming,
etc. Al misselijk? Je kunt meestemmen voor de top tien op www.proﬁelen.hr.nl. Onze favoriet? Kennisvalorisatie! Bhlueerpp.

JILLIS: Op onder meer Dijkgraaf worden vuilniszakken per afdeling door het schoonmaakbedrijf opgehaald. Dit zorgt er voor dat enkele malen per week in
één klap al het vuil opgehaald wordt en in de bakken
buiten verdwijnt. Dit is ten eerste zeer efﬁciënt, aangezien niet iedere bewoner voor één of twee zakken
de lift hoeft te pakken. Ten tweede zorgt dit voor inkomen voor de schoonmakers en het schoonmaakbedrijf, aangezien er – een mijns inziens royale –
€ 2,50 per bewoner per maand voor wordt gerekend.
Ten slotte zorgt deze regeling ervoor dat Dijkgraaf er
doorgaans redelijk netjes uitziet. Wat er gebeurt als
Idealis de bewoners door de strot wil duwen dat ze
het zelf doen, hebben we onlangs gezien: Napolitaanse toestanden in een met vuil bezaaid complex. Ik
snap niet waarom Idealis dit wil veranderen. De bewoners betalen graag en de schoonmakers verdienen er hun boterham mee. Wat is daar nou mis mee?
REACTIE MARLIES: Ik denk dat dat met vuil bezaaide
complex wel meevalt als iedereen eraan gewend is.
Wat betreft die schoonmakers: met dezelfde redenering zou je nog van alles kunnen uitbesteden, bijvoorbeeld het schoonmaken van de keukens.
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APENKOOIEN
Zo’n vijftig studenten waanden zich
10 oktober weer
even terug in hun
kindertijd. Sportvereniging Thymos organiseerde
toen een avondje
ouderwets apenkooien.
De Thymos Experience was al twee
keer eerder georganiseerd, maar
toen kwamen er
zo’n vijfentwintig
studenten opdagen. ‘Dat we nu
het dubbele hadden, kun je een
succes noemen’,
aldus Karen van
Engelshoven van
Thymos. ‘In touwen klimmen,
over bokken springen, proberen
niet getikt te worden; we konden
echt weer even
kind zijn. We
hebben enorm
gelachen.’ LvdN

‘IK WIL ECHT GRAAG WEERMAN WORDEN’
Waarom ben juist jij zo geschikt als weerman?
‘Natuurlijk door mijn studie meteorologie, maar ook
omdat ik altijd al in weer geïnteresseerd was. Ik deed
bijvoorbeeld aan stormchasen. Zodra er een onweersbui aankwam, sprong ik in de auto om foto’s te maken. Als het sneeuwde volgde ik dat op mijn computer
op allerlei fora.’

Wie? Maurice Middendorp
Wat? Tweedejaars masterstudent
Earth & environment
Waarom? Wil uitblinken als de
nieuwe NOS-weerman bij een
screentest op 9 november in
Wageningen.

Onlangs presenteerde je bijna eenmalig het RTL4-weerbericht?
‘Ja, weervrouw Helga van Leur hield samen met Buienradar een wedstrijd. Ik maakte een webcamﬁlmpje
waar mensen op mochten stemmen. Dit begon als een
grap, maar het bereide zich als een olievlek uit. Mensen hielpen, mijn moeder deelde ﬂyers uit op haar
werk. Ik stond een poosje op de eerste plek, maar drie

dagen voor het einde werd ik ingehaald. Echt balen.’

Dat was een ludieke actie om een keer op tv te komen;
hoe serieus wordt jouw sollicitatiepoging?
‘Veel serieuzer. Ik wil echt graag weerman worden, het
zou een ontzettend mooie opstap zijn. Maar er doen
zo’n honderd mensen mee, ook studiegenoten. Dat
wordt dus moeilijk.’
Hoe bereid je je voor?
‘Het is heel moeilijk te oefenen voor iets dat je nog
nooit hebt gedaan. Voor de screentest probeer ik te
verbeteren hoe ik over kom op camera en te werken
aan mijn presentatievaardigheden. Ik heb hier geen
autocue en het is dus wel moeilijk voor te stellen hoe
je daarmee presenteert.’ RR
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>> CULT
Wat? Expositie Point of No Return Waar? Voormalig gebouw Entomologie/Fytopathologie, Binnenhaven 7 Wanneer? 2 november tot
21 december, zaterdag en zondag 10 - 17 uur Kosten? Gratis

Revolutionaire kunst
Binnenkort eindigt de Mayakalender en gaan we er allemaal aan. Tenminste, als je de ondergangsprofeten moet geloven die aan de steen een
bijzondere betekenis toekennen. Maar gelukkig kan al dat ongefundeerd
gekakel ook iets goeds voortbrengen. Het inspireerde het Wageningse
Platform Beroepskunstenaars namelijk tot een tentoonstelling over kantelpunten en revoluties.
Vanaf 2 november is te zien hoe lokale kunstenaars deze Points of no return verbeelden. Verder is er een lezing gepland van hoogleraar Martin
Scheffer over ecologische kantelpunten (30 november) en kun je revolutionaire technieken, als driedimensionaal printen, in actie zien (16 november). De expositie vindt plaats in het restant van het voormalige gebouw Entomologie/Fytopathologie dat gered werd van de sloop vanwege
een bijzonder mozaïek, nu te bewonderen bij een bezoek aan de expositie.
Wat betreft de doemvoorspellingen lijken de organisatoren het zekere
voor het onzekere te nemen. De expositie loopt af op 21 december, de
dag van de voorspelde apocalyps. Een verlenging ligt niet in de lijn der
verwachting. RR / foto Guy Ackermans
Het wandmozaiek van Leo Schatz.

>> HET ECHTE WERK
WACHTEND OP DE
POSTBOOT
Wie? Jessica van der Wal, afgestudeerd biologie
Wat? Afstudeerstage over het gedrag van jongen
van de geelbandhoningeter
Waar? Tiritiri Matangi Island in Nieuw-Zeeland
Er waren maar twee huisjes te vinden op het subtropische eiland waar ik drie maanden lang onderzoek
deed. Een voor mij en een voor de twee vaste rangers.
Maar ik wist waar ik aan begon. Na een afstudeerstage met veel begeleiding wilde ik juist in het diepe
gegooid te worden. Dit keer had ik maar zelden contact met mijn begeleider. Het was een echte uitdaging; als er iets mis
ging moest ik zelf oplossingen bedenken en besluiten nemen.
Het eiland Tiritiri is een natuurreservaat, en een waar paradijs, met een
ontzettend mooi strand waar ik zwom tussen de pinguïns en de roggen.
Ik onderzocht er het gedrag van de jongen van de zeldzame geelbandhoningeter. Met mijn verrekijkertje volgde ik de vogels in het bos, keek
met wie ze uithingen, en liet daar mijn analyse op los.
Het was een bijzonder leven. Internet was er niet en om te bellen moest
je naar het hoogste punt van het eiland. Ik stuurde vaak handgeschreven brieven naar vrienden en familie. Ik kreeg dan ook handgeschreven
brieven terug, dat was heel leuk: dan stond ik aan de pier op de boot

met post te wachten. Je waande je in een andere tijd. Soms was het ook
eenzaam, maar gelukkig kwamen er af en toe toeristen langs. Daar
kookte ik dan voor en nam ze ’s nachts op sleeptouw om ze kiwi’s, de
bekende Nieuw-Zeelandse loopvogels, te laten zien.
Elke drie weken ging ik met de boot naar Auckland om boodschappen
doen. Na de rust van het eiland was het altijd weer even wennen aan de
drukte van alle mensen in de stad. Nieuw-Zeelanders zijn erg aardige
mensen. Ze zijn duidelijk trots op de prachtige natuur van het land.
Hun grote passie is dan ook tramping, wandelen in de natuur. Iedereen
loopt dan in legging, ook de mannen. Probeer dat maar eens in Nederland in te voeren! JB
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STUDIO STEENHUIS/MAARTEN GAILLARD

in memoriam

Hokjesdenken
De actualiteit heeft de oplossing van het vorige nummer al ingehaald:
regeringscrisis. De hokjes waren pittig, vooral 22 verticaal leverde sommige
oplossers moeilijkheden op. ‘Inzet van een claim van een afgewezen
leverancier’. Het antwoord: wcrol.
Goede inzenders: Willem Menkveld, Tape & Tie-wraps, Marie Curie,
Renée en Susan van der Salm & Rozemarijn Neefjes, Gaﬀa, Leerstoelgroep
Nematologie, Marianne van der Gaag, Esmeralda Kortland, Gert-Jan
Steeneveld, Ellen Slegers, Tia Hermans, Janna van Hoek, Gosse Schraa en
Hanneke Pompe, Ja-dit-is-het-team, Koekiemonster, Ans Lijftogt, Anton
Korteweg, Mieke van Eerten-Jansen, Team ‘Geen groot succes’, Kim & Dennis,
Watson&Crick 2.0: female edition, Anne-Marie Patist.

Horizontaal
1 Deden zo’n vijftig studenten bij de Thymos Experience 8 Inzinking in de
saus 10 Zijn Teeuwen of Maassen beide 11 Past voor middel of ijzer 13 Bank
van lening 14 Worden Wageningse afgestudeerden steeds vaker 17 Open
bosruimte 18 Weerwoord 19 Geeft leiding aan het OM 26 Voor professoren
die uitgewerkt zijn 27 Technisch geschoolde 28 AC __ 29 Afrikaanse langnek
32 Drone van de Smart Inspector 35 New __ 37 Toets die één jaar oud is
38 Veluwebewoner 39 Mondzweertje 40 Dr. die vijftig jaar geleden een
cyclus startte 41 Zette Leopold het mes in 42 Tegen antibiotica resistente
bacterie 43 __ vogue

Verticaal
1 Kan troef zijn 2 Perplex 3 Wadloopperiode 4 De koude kant 5 Ben je
tegenwoordig steeds sneller? 6 Hebben de shamrock als nationaal symbool
7 Geeft hulp zonder overheidsbemoeienis 8 Daar wordt het afval van de
balkons gegooid 9 Het moderne Lutetia 10 Houdt van allebei 12 Heen-enweerbestek 15 (In)do(nesisch eten) 16 Kan iets in hersteld worden 17 Met
een Europese variant werd de Eco Trophelia gewonnen 20 Heeft zijn naam
mee als Heliconbestuurder 21 Past voor niks of les 22 Is zowel in natuur als
economie van belang 23 Arabische heersers 24 Kijkadvies 25 Smal stuk
30 Hoofdspecialisatie 31 Verboden leger 33 __ Mechelen 34 De oesters van
Nam __ 36 Verenigd 39 Green of Bundy
Mail de groene hokjes uiterlijk komende woensdag naar hokjes@wur.nl. De
oplossing komt donderdag op resource.wur.nl.

Mark Bakker
Maandag 29 oktober hebben we het
vreselijke nieuws ontvangen dat
onze student Mark Bakker is verongelukt. Hij was gistermorgen vertrokken vanaf zijn thuis in Oosterleek
(Noord-Holland) en op weg naar het
loonbedrijf waarvoor hij regelmatig
werkte. Hij is met zijn auto van de
weg geraakt, tegen een boom aangereden en ter plaatse overleden.
Mark had binnen de opleiding Bedrijfskunde en Agribusiness (BAB
Leeuwarden) net de Ad Ondernemerschap afgerond en is voor de zomervakantie op 11 juli hiervoor gediplomeerd. Dit schooljaar ging hij verder
met de major Agrarisch Ondernemerschap. Hij is ingestroomd in de groep
AO3H en volgde de module HHG30E.
Mark was een plezierige en slimme
student, altijd goedlachs en correct
naar zijn medestudenten en docenten. Hij kenmerkte zich als een harde
werker, was het niet op zijn ouderlijk
melkveebedrijf dan wel bij loonbedrijf Huisman te Venhuizen. Mark
was net gestart met een eigen bedrijfje als ZZP-er.
We zullen de samenwerking met
Mark en zijn positieve houding erg
missen.
Namens alle medewerkers van de opleiding Bedrijfskunde en Agribusiness,
Jan van der Valk (opleidingsdirecteur)
en Wim van Hezel (teamleider)

mededelingen
Mededelingen van en voor studenten en medewerkers. Lever maximaal 75 woorden aan op donderdag voor verschijning via resource
@wur.nl, onderwerp ‘Mededeling’.
Crash course on WU Education:
Governance, Policy, Organisation
The PC course focuses on very ge-

neral topics: governance and organisation of Wageningen University,
to very speciﬁc information: which
are the tasks, responsibilities and
authorities of a PC and its members. The second part is about the
main agenda items of PC’s: the annual EMC, the EER and the system
of accreditation of study programmes & the internal quality assurance system. Date: November 14.
Venue: Forum Building, VIP rooms.
Time: 19.30-22.00 hrs, free drinks
afterwards. Lecturer: Tiny Van Boekel, director Education Institute.
INFO: WWW.OWI.WUR.NL / SUBSCRIBE BY SENDING AN EMAIL TO MARITA.KLEFKEN@WUR.NL

Happietaria
Van 14 november tot 7 december is
er alweer voor de vierde keer een
Happietaria in Wageningen, in het
voormalig bestuurscentrum aan de
Costerweg. Happietaria is een tijdelijk restaurant, volledig opgezet
door studenten. De opbrengst gaat
naar een goed doel; dit jaar is dat
een project in Nepal. Happietaria
Wageningen wordt helemaal door
vrijwilligers gerund, waarbij wordt
geprobeerd om alle benodigdheden
gesponsord te krijgen, zodat een
zo groot mogelijk deel van de opbrengst naar het goede doel gaat.
INFO: WWW.HAPPIETARIA-WAGENINGEN.NL

Papendalcross
De vijfde editie van de Pallas Papendalcross wordt dit jaar gehouden op zaterdag 10 november. De
inschrijving sluit op 7 november.
De Papendalcross bestaat uit drie
onderdelen. De wedstrijd door de
bossen en velden van Papendal is
voor de echte crosslopers. De PapendalRun over vijf of tien kilometer voor recreatielopers, hoofdzakelijk over verharde wegen. En bij
het Jeugdcrossfestival lopen 8- tot
12-jarigen 1 of 2 kilometer over het
startterrein. De Pallas Papendalcross wordt georganiseerd door de
Wageningse Atletiekvereniging
Pallas’67, in samenwerking met
Papendal Sport en Evenementen,
NOC*NSF en Atletiekunie.
INFO/INSCHRIJVEN: WWW.PAPENDALCROSS.NET

agenda op pagina 30
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agenda
Vrijdag 2 november, 20.30 uur

CONCERT KIM HOORWEG TRIO
Jazz in Wageningen organiseert in
Impulse – op de campus – een
concert door het Kim Hoorweg Trio
dat zich toelegt op het klassieke
jazz-repertoire. Zie ook onderan.
INFO: WWW.JAZZINWAGENINGEN.NL

Vrijdag 2 november, 20.00 uur

INTERNATIONAL MSc 2012
PARTY
FREE dancing party together with
all the other new international
master students, at Junushoﬀ. There will be plenty of snacks and
drinks available for everyone. A
live band will provide some good
tunes and with DJ Freek on the
turntable there will be music
during the evening as well.

over onomkeerbare kantelpunten,
door 22 kunstenaars van het Platform Beroepskunstenaars Wageningen. Zie ook Cult op pagina 28.
WWW.BEROEPSKUNSTENAARS.NL EN WWW.
FACEBOOK.COM/EXPOSITIEPOINTOFNORETURN

Woensdag 7 november, 18.30 uur

50 JAAR MERCURIUS
This year Mecurius Wageningen celebrates its 10th lustrum. It is 50
years since the study association
has been founded. Two weeks full
of activities are organized. Oﬃcial
opening 7 November in De Leeuwenborch with several speakers.
INFO: WWW.LUSTRUMMERCURIUS.NL/

Donderdag 8 november, 20.30 uur

PREMIÈRE DE DEELDERIERS

OPENING POINT OF NO RETURN

Jules Deelder vertoont in het Heerenstraattheater de première van
de ﬁlm over een jazzoptreden van
hem met een gelegenheidsband in
de Bullet Sound Studio met na de
vertoning een live-optreden.

Vernissage van de tentoonstelling

INFO: WWW.HEERENSTRAATTHEATER.NL

Vrijdag 2 november, 20.00 uur

Wageningen UR zoekt:
PhD Student Synthetic Organic Chemistry & Chemical Biology
AFSG Organische Chemie, Wageningen; vacaturenummer AFSG-ORC-0024
2 PhD in Organic Surface Chemistry
AFSG Organische Chemie, Wageningen;
vacaturenummers AFSG-ORC-0025 en AFSG-ORC-0027
PhD in Bio-Organic Surface Chemistry
AFSG Organische Chemie, Wageningen; vacaturenummer AFSG-ORC-0026
PhD position Complex adaptive systems: Pig behaviour and related
sustainability performance in novel farm designs: an agent-based
approach
ASG dierlijke productiesystemen, Wageningen; vac.nr ASG-DW-APS-0006
Project TripleP@Sea - PhD near-term Arctic climate predictions
ESG Centrum Water en Klimaat, Wageningen; vac.nr ESG CWK-0234
Secretaresse
ESG Centrum Landschap, Wageningen; vacaturenummer ESG CL-0161
PhD Agent-Based Modeling of Tipping Points and Regime Shifts in
Land Use Systems
ESG Centrum Geo-Informatie, Wageningen; vac.nr ESG CGI-0061
Senior Seal Researcher
IMARES Afdeling Ecosystemen, Den Helder; vac.nr 0021-2
Three PhD positions: System trajectories, diversity and cross-scale
trade-offs: targeting innovations for the sustainable intensiﬁcation of
cereal-based agro-ecosystems
PSG Biologische Landbouwsystemen, Wageningen; vac.nr PSG-BFS-0004
PhD-candidate on Concepts, methods, and tools for sensitivity analysis
and validation of Complex Adaptive Systems
PSG Biometris, Wageningen; vacaturenummer PSG-BIOM-0020
Technical assistant, Molecular Phytopathology
PSG Lab. voor Fytopathologie, Wageningen; vac.nr PSG-FYTO-0019

jazzinwageningen.nl

vr 02|11|12 EXTRA CONCERT!

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

PhD position Complex adaptive systems
PSG Farming System Ecology, Wageningen; vac.nr PSG-BFS-0005
Postdoc Ecosystem Services in Agricultural Landscapes
PSG Centre for Crop Systems Analysis, Wageningen;
vacaturenummer PSG-CCSA-0010
Secretarieel/administratief medewerker voor 20 uur per week
PSG Centre for Crop Systems Analysis, Wageningen;
vacaturenummer PSG-CCSA-0011
Projectleider Radiochemische analyses
RIKILT Contaminanten, Wageningen; vacaturenummer RIKILT-CT0001
Afdelingshoofd Kwaliteit, Arbo, Milieu en Systemen
RIKILT Kwaliteit Veiligheid en Milieu, Wageningen; vac.nr RIKILT-KVM0000
Early Stage Researcher Position on Food Authentication in Marie Curie
Initial training Network PIMMS
RIKILT Authenticiteit & Nutrienten, Wageningen; vac.nr RIKILT-AN0005
Enthousiaste projectcontroller/coördinator
SSG Finance & Control, Wageningen; vacaturenummer SSG-F&C-0001
2 PhD positions: Colonial economic and social history
SSG Agrarische geschiedenis, Wageningen; vac.nr SSG-RHI-0002
PhD position Complex adaptive systems
SSG Logistics, Decision and Information Sciences, Wageningen;
vacaturenummer SSG-LDI-0010
Junior Researcher Monitoring & Evaluation Entrepreneurship Education
SSG Bedrijfskunde, Wageningen; vacaturenummer SSG-MST-0007
PhD position Analysis of Tipping Points and Regime Shifts in Land-Use
Systems
SSG Agrarische Economie & Plattelandsbeleid, Wageningen;
vacaturenummer SSG-AEP-0006

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

TE KOOP
Diedenweg 42,
Bennekom
sƌĂĂŐƉƌŝũƐ͗ΦϯϱϬ͘ϬϬϬ͕сŬ͘Ŭ͘
Op één van de MOOISTE PLEKJES VAN BENNEKOM gelegen:
ĞŶƉƌĂĐŚƟŐůŝĐŚƚũĂƌĞŶĚĞƌƟŐŚƵŝƐ͕ĚĞŚĞůŌǀĂŶĞĞŶĚƵďďĞů͕ŵĞƚǀƌŝũƵŝƚǌŝĐŚƚŽƉĚĞďŽƐƐĞŶ
ŝŶĞĞŶǀĞƌŬĞĞƌƐůƵǁĞƐƚƌĂĂƚ͕ŵĞƚŬůĂƐƐŝĞŬǀŝƐŐƌĂĂƚƉĂƌŬĞƚ͕ϯƐůĂĂƉŬĂŵĞƌƐĞŶĞĞŶƐƚƵĚĞĞƌͬ
ǁĞƌŬŬĂŵĞƌ͘KƉĮĞƚƐĂĨƐƚĂŶĚǀĂŶĚĞthZ͘
hŝƚŐĞďƌĞŝĚĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞǀŝĂ͗ǁǁǁ͘ĨƵŶĚĂ͘ŶůŽĨǀŝĂĂƌƚĞŶdŝĞŵĞƐƐĞŶZDĂŬĞůĂĂƌƐ

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

Wageningen University seeks 6 PhD researchers for
challenging research on complex adaptive systems
Complex Adaptive System (CAS) theory
SURYLGHVWKHEDVLVIRUDVFLHQWL¿FDSSURDFK
to integrate social, environmental, and life
sciences. CAS means looking at the world as an
adaptive system, where the whole is more than
the sum of its parts, minor changes can have
unexpected effects. The CAS approach requires
dedicated modelling efforts and techniques.

1 PhD: concepts, methods, and tools
for sensitivity analysis and validation of
Complex Adaptive Systems
The candidate should have a background in
PDWKHPDWLFVDQGDVWURQJDI¿QLW\ZLWKVRFLDO
and environmental sciences or vice versa. He
or she should be a strong conceptual thinker
ZKROLNHVWRZRUNWRJHWKHUZLWKRWKHUV

CAS is expected to help us better understand the complex world we live in. It should
support the exploration and design of longlasting solutions for the wellbeing of animals,
food production, bio-based economy and
sustainable use of our limited natural resources.
Wageningen UR starts a strategic research
programme on CAS. The programme aims to
develop the CAS approach and to integrate WUR
research domains.

2 PhDs: Tipping Points and Regime Shifts
in Land-Use Systems
7KH¿UVWFDQGLGDWHVKRXOGKDYHDEDFNJURXQG
LQJHRJUDSK\ZLWKDI¿QLW\ZLWKFRPSXWHU
science/AI or a background in computer
VFLHQFHZLWKDVWURQJVRFLDOHQYLURQPHQWDO
DI¿QLW\
The second candidate should have a
EDFNJURXQGLQVSDWLDOHFRQRPLFVZLWKDI¿QLW\
IRUDJURHFRORJLFDOSURFHVVHVRUJHRJUDSK\
ZLWKDI¿QLW\IRUVRFLRHFRQRPLFSURFHVVHV

We seek 6 enthusiastic PhD students who will
contribute to the development of methods and
tools that help us to understand and improve
the design of Complex Adaptive Systems.
Candidates should share our passion and are
able to convey their enthusiasm to a broad
range of scientists and students.

1 PhD: Farmer innovation system: Agentbased modelling of farmers’ social and
economic decision-making regarding
novel farm designs
The candidate should have a background
LQDJHQWEDVHGPRGHOOLQJFRPSXWHU

programming experience and a good
command of the Dutch language.
1 PhD: Pig behaviour and related
sustainability performance in novel farm
designs: an agent- based approach
The candidate should have an appropriate
MSc degree in (mathematical or theoretical)
ELRORJ\RUDQLPDOVFLHQFHVZLWKDQLQWHUHVWLQ
SUDFWLFDODSSOLFDWLRQV([SHULHQFHZLWKDJHQW
EDVHGPRGHOOLQJLVKLJKO\SUHIHUUHG
1 PhD: Designing disease-resistant
cropping landscapes in a changing
climate using spatial models of epidemics
and socio-institutional dynamics
The candidate should have a keen interest
LQFRPELQLQJVSDWLDOO\H[SOLFLWPRGHOOLQJRI
ELRSK\VLFDOSURFHVVHVZLWKVRFLRLQVWLWXWLRQDO
G\QDPLFV
For more information about the vacancies
see: http://www.academictransfer.com

For more information about the
programme, Wageningen UR, and its
facilities visit: http://www.wur.nl/UK/ or
http://cas.wur.nl
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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

Speed bumps
I have been living on the Haarweg for a couple of years now. For a long time, car drivers used this
road as a shortcut on their way to and from Rhenen, meaning that there was a lot of traﬃc, with
many cars driving up to 80 kilometres per hour instead of 50.

DREMPELS
The road is quite narrow, and there is no extra lane for bikes or pedestrians. Pretty dangerous. Because of this, some people wrote letters to the municipality asking to have the trafﬁc slowed down.
We were hoping they would install some speed cameras, which would have been a nice source of
income for the local police department while imposing a penalty on reckless drivers. After a while,
however, construction workers opened up the road in two places, brought a lot of asphalt and
made drempels.
The Netherlands is not as ﬂat as it seems at ﬁrst sight. If you’ve ever been driving around by car
here, you know what I mean: drempels. The Dutch use this remarkably low-tech solution to slow
down trafﬁc. And they work. A Dutch friend of mine even told me once that drempels are used for
learning how to start your car on a slope, as the number of hills and mountains in this lovely country is so limited.
Since the drempels have been in place, far fewer cars drive along the Haarweg. And those that do
go at a much lower speed, out of fear of wrecking their bumpers. Problem solved! Elias Kaiser,
Germany

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

5(6SLQGG

Elias woont al een paar
jaar op de Haarweg,
een mooie sluiproute
voor hard rijdende
auto’s vanuit Rhenen.
Om gevaarlijke
situaties een halt toe
te roepen verwachtte
Elias een snelheidscamera en hoge
boetes. Maar wie
schetst zijn verbazing:
Nederlanders kiezen
liever voor een
laagtechnologische
oplossing. Drempels
dus. Dat maakt dit land
minder plat dan het in
eerste instantie lijkt.
En de Haarweg is nu
een stuk rustiger.



