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liefdewerk

>> LEO + VOLKSDANSEN
Leo van der Heijden, inkoper Facilitair Bedrijf

‘Het hoeft allemaal niet
perfect te zijn’
‘Ik dans omdat de muziek en de bewegingen
me naar een andere wereld voeren. Als ik
volksdans, vergeet ik alles’, zegt Leo van der
Heijden. Hij geeft al tien jaar les aan Nirkoda
(Hebreeuws voor ‘laten we dansen’) in
Veenendaal. Volksdansen doe je samen, da’s
ook belangrijk. En noem het niet sufﬁg. ‘Je
kunt op alle energieniveaus dansen. Sommige dansen zijn net conditietrainingen. Volksdansen is de meest ondergewaardeerde activiteit die er is.’ RK / Foto: Guy Ackermans
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MOOISTE COVER
Daniel Orellana kreeg maar liefst
1674 stemmen.

WAKKEN DICHTEN
Meteoroloog pakt bruggetje in met
aluminiumfolie. Dat helpt.
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ZEEWORMEN
Studentenorkest treft in China volle
zalen en interessante salades.

TRUCJE
Al een paar jaar vragen we de beste docenten naar het recept voor hun succes.
Bij hun antwoorden denk ik meteen aan het spreekwoord van Confucius: ‘Vertel
het mij en ik zal het vergeten, laat het mij zien en ik zal het onthouden, laat het mij
doen en ik zal het begrijpen.’
Daarom gooit de ene docent een zak wokkels de collegezaal in, snijdt de ander
een prei doormidden, en laat de derde studenten zelf aan woord (‘want dan is
het muisstil’).
Alle goede docenten zoeken naar manieren om studenten scherp te houden. Dat
wordt zeer gewaardeerd, maar het blijft een trucje. Want wie intrinsiek geïnteresseerd is in hemoglobine, bosbeheer of plantencellen, heeft geen wokkels
nodig.
Dolf Weijers, één van de genomineerden voor de Teacher of the Year, vertelde
ons: ‘Ik blijf erop hameren hoe belangrijk passie is om dingen te willen begrijpen. Dat is het recept voor succes.’ Dinsdag werd hij uitgeroepen tot beste
docent.
Gaby van Caulil

>> Nieuwe rubriek: het leven in studentenhuis
Mortierstraat 14b | p.27
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>> nieuws

=(6:$*(1,1*(56
9(5',(1(17(9((/
ð 5HODWLHIZHLQLJJURRW
YHUGLHQHUV
ð 5DDGYDQ7RH]LFKWYHU]RHNW
EHVWXXUGHUVRPORRQPDWLJLQJ

Waar Wageningen UR steevast de
beruchte lijst met bestbetaalde onderwijsbestuurders aanvoert, lijkt
het in vergelijking met de hele publieke sector wel mee te vallen. Vorige week publiceerde de overheid
een lijst met mensen die in de semipublieke sector meer verdienen
dan de Balkenendenorm. De lijst
telt bijna 2.500 namen, voornamelijk medisch specialisten.
Zes grootverdieners werken bij
Wageningen UR. Naast de Raad
van Bestuur (260, 273 en 346 duizend) zijn dat twee directeuren van
kenniseenheden (194 en 220 duizend) en één Wageningse hoogleraar (204 duizend euro). De afdeling HRM wil hun namen niet
prijsgeven om reden van privacy.
1$0,1*$1'6+$0,1*
De overheid probeert al jaren de
topsalarissen aan banden te leggen. Aanvankelijk met naming and
shaming (het publiceren van dit
soort lijsten), en sinds 1 januari
met de Wet Normering Topinkomens. Bijzonder aan deze wet is
dat ze ingrijpt op bestaande salarisafspraken. Bestuurders en de

%HVWXXUGHUVOHYHUGHQ
GHHOERQXVLQ
PDDUJHHQVDODULV
hoogste leidinggevenden mogen
over vier jaar hun hoge salaris afbouwen tot 130 procent van een
ministerssalaris.
Bij de presentatie van de grootverdienerslijst riep minister Plasterk van Binnenlandse Zaken de
veelverdieners op om nu al vrijwillig salaris in te leveren: ‘Het zou ze

9225(,*(138%/,(.

sieren als ze niet wachten tot ze
moeten.’ Sommige bestuurders
hebben eerder aangegeven akkoord te gaan met loonmatiging,
zoals René Smit (VU) en Marcel
Wintels (Fontys).
BONUS
Heeft de Wageningse bestuursvoorzitter vrijwillige loonmatiging
overwogen? In zijn antwoord, per
mail, ontkent bestuursvoorzitter
Aalt Dijkhuizen dit niet: ‘Zoals eerder aangegeven, is in 2010 bij de
tweede verlenging van mijn aanstelling afgesproken om het prestatiegerichte deel van het salaris
sterk terug te brengen. Dat gebeurt
in vier stappen en komt neer op
een salarisverlaging van 15 a 20
procent. Over de ins en outs doe ik
geen nadere mededelingen. Net
als iedereen voer ik mijn salarisbesprekingen met mijn werkgever en
niet met de pers.’
Ook de andere bestuurders,
Kropff en Breukink, hebben destijds
op verzoek van de Raad van Toezicht
ingestemd met een lagere bonus.
Is de recente ophef voor de
Raad van Toezicht reden om de bestuursleden te vragen naast hun
bonus ook salaris in te leveren?
Margreeth de Boer, voorzitter van
die raad, geeft een cryptisch antwoord: ‘Sommige dingen moet je
niet in de openbaarheid willen behandelen.’ Nieuwe contracten
moeten in ieder geval voldoen aan
de Balkenende-norm. De termijnen van Kropff en Breukink lopen
op 1 oktober af, die van Dijkhuizen
op 1 maart 2014. Toezichthouder
De Boer: ‘Wij hebben al gesprekken over de periode hierna. Wat
betreft Kropff en Breukink hebben
we geen reden om uit te zien naar
andere kandidaten. Het contract
met Aalt Dijkhuizen loopt nog wat
langer door, dus de gesprekken
met hem over een eventuele volgende periode worden later dit jaar
gevoerd.’ GvC

*HHQPRGGHUEHQGHGLW1HGHUODQGVFURVVNDPSLRHQVFKDSYRRUVWXGHQWHQZHO
HHQSUDFKWLJ]RQQHWMHHQSLWWLJHNOLPPHWMHVLQKHWERVELMNDVWHHO+RHNHOXP
LQ%HQQHNRP7DUWO«WRVGHHG]DWHUGDJMDQXDULJRHGH]DNHQ'HVWXGHQWHQ
DWOHWLHNYHUHQLJLQJZDVPHGHRUJDQLVDWRUHQWHNHQGHRRNYRRUGULHYDQGHYLHU
RYHUZLQQLQJHQ0DUORX%LMOVPDZDVGHVQHOVWHGDPHRSGHNLORPHWHU
-RUD6WHHQLVZRQWRWKDDUHLJHQYHUUDVVLQJGHODQJHFURVV$UHQG0XOGHUOLHS
VRHYHUHLQQDDUGHZLQVWRSGHWLHQNLORPHWHU+LMVORHJDOLQGHHHUVWHURQGH
HHQJDWGDWGDDUQDDOOHHQPDDUJURWHUZHUG <G+IRWR*X\$FNHUPDQV

9+/+(()7((11,(8:(&2//(*(9225=,77(5
ð .ODDVYDQ0LHUORYROJW
(OOHQ0DUNVRS

Van Mierlo wordt collegevoorzitter
ad interim van VHL. Hij is 15 januari begonnen voor een periode van
zes maanden. Van Mierlo heeft een
eigen organisatieadviesbureau en
was vijf jaar directeur van de Maastricht School of Management.
De medezeggenschap van de
hogeschool is positief. ‘Van Mierlo
is een open, deskundige en
mensgerichte man’, zegt MRvoorzitter Michiel Hupkes. ‘Hij
had zich snel ingelezen, want hij
had al een idee wat er speelde op
de hogeschool en hij heeft interesse in het opleiden van jongeren.’
Samen met Rien Komen vormt Van

Mierlo nu het interimbestuur.
Formeel hoeft de MR niet in te
stemmen met de benoeming van
een interimbestuurder, maar de
Raad van Toezicht legde zijn benoeming toch voor. Ook daar is
Hupkes over te spreken. ‘De nieuwe Raad van Toezicht bestaat uit
betrokken mensen met hart voor
de zaak, die de weg naar de MR weten te vinden en daadkrachtig en
deskundig overkomen.’
Naast Van Mierlo heeft de raad
van toezicht Peter Vermeij benoemd om de onderhandelingen
over ontvlechting vanuit VHL te leiden. Vermeij had meerdere managementfuncties bij de ministeries van LNV en EZ en was de afgelopen vijf jaar vice-president bij
het Europese Octrooibureau in
München. AS
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Wageningen UR heeft opnieuw
een goed ﬁnancieel jaar achter de
rug, meldde Aalt Dijkhuizen tijdens de Nieuwjaarsreceptie van
de raad van bestuur op 7 januari.
Zowel de universiteit als DLO

haalden in 2012 een positief resultaat.
Ook de vooruitzichten voor
2013 zijn goed, meldde de Wageningse voorman. Toekenningen uit
de topsectoren levert in 2013 16,5
miljoen euro op, dat is 3,6 miljoen
meer dan afgelopen jaar. Bovendien scoren de kenniseenheden
goed bij het binnenhalen van EUprojecten.
Toch is de komende jaren extra

inspanning nodig om geld voor onderzoek binnen te halen, waarschuwde Dijkhuizen. Doordat de
overheid minder uitgeeft aan onderzoek, moet Wageningen UR
meer geld uit de markt halen. Drie
jaar geleden stelde de raad van bestuur de ambitie om 50 miljoen euro extra aan contractonderzoek
binnen te halen. In 2012 was daarvan 15 miljoen gerealiseerd. Om
de resterende 35 miljoen te realise-

ren, moeten onderzoeksgroepen
de krachten bundelen op de onderzoekmarkt.
Met het onderwijs gaat het onverminderd goed. In september
kwamen 2.197 eerstejaars in Wageningen studeren – een record. En
de universiteit stond opnieuw op
nummer 1 in de Keuzegids Hoger
Onderwijs. Dijkhuizen betreurde
het vertrek van VHL uit de organisatie. AS

NRUW
ǋǋ1,(8:-$$5648,=

:HHU+HOLQJ
De nieuwsquiz 2012 heeft dezelfde winnaar opgeleverd als die van vorig jaar:
Rolf Heling van Facilitair Bedrijf. Heling
is een van de twee inzenders met nul
fouten. De ander is student Martijn Klaver. Het lot bezorgde Heling de dinerbon
ter waarde van honderd euro. De quiz
over het WUR-nieuws van 2012 was volgens de deelnemers pittiger dan de voorgaande jaren. Dat is dan mogelijk ook de
reden dat slechts zeven mensen een oplossing instuurden. En van hen waren er
dus maar twee foutloos. 5.

ǋǋ9,(=(.(8.(1"

:LQHHQXQLHNVWUDDWQDDPERUG
Je kent ze vast wel, die keukens waar je
je ouders liefst niet ontvangt. Verzamelplaatsen van minstens een week experimenteel koken. Maar voze fornuizen zijn
ook prachtige stillevens. Resource zoekt
het mooiste stilleven voor de ‘De Goor’award. De naam verwijst naar de door
Friesland Campina afgekeurde straatnaam De Goor. Stuur een realistisch kiekje van jullie/jouw kookplaat. De foto’s
zullen worden gebruikt voor een verhaal

in Resource. Bij twijfel aan het werkelijkheidsgehalte volgt een onaangekondigde
controle. Inzendingen naar resource@
wur.nl. Je mag ook je buren aanmelden…
5.

ǋǋ7,17(/,1*

7LMGVFKULIWDERQQHPHQWSRSXODLUVW
Een jaar vol onzekerheden? Het meest
gekozen kerstgeschenk van de Wageningen UR medewerker laat zich gelukkig
makkelijk raden. De ‘Tinteling’-top drie,
met daarin online boeken, tijdschriften
en uit eten bij Humphries is tot nog toe
dezelfde als vorig jaar. Wel heeft het populaire etentje bij Humphries zich een
weg omhoog gebaand naar een tweede
plaats. Ook heeft het magazine het boek,
vorig jaar de nummer één, van zijn voetstuk gestoten. Internationale medewerkers, die een ander pakket aangeboden
krijgen, kozen voor praktische zaken.
Daar staan de grillplaat, het hartslaghorloge en het Rituals-pakket in de top drie.
Goede doelen scoorden minder hoog. Het
Anne van den Ban Fonds staat op de
veertiende plaats. ('

6&+$0,1(ǉǉ
*URHQVFKLOG
‘Denkend aan Holland zie ik breede rivieren traag door
oneindig laagland gaan,’ dichtte Hendrik Marsman in
1936 een van de beroemdste dichtregels van onze taal.
Herinnering aan Holland luidt de titel van het gedicht. Ik
vraag me af welke beelden Marsman voor ogen had, want
onze grote rivieren zijn al eeuwen geleden door de aanleg
van dijken en kribben veranderd in diepe, snel stromende
vaargeulen met smal zomerbed. Hoezo breed? Niks geen
opwassen en aanwassen, zelfs de woorden zijn verdwenen.
In de jaren tachtig van de vorige eeuw leek Plan Ooievaar
de bakens te verzetten, maar na het hoogwater in 1993 en
1995 is de aandacht van het beleid verschoven van natuurontwikkeling naar veiligheid. Rivierbeheerders stellen
vraagtekens bij het beoogde herstel van het oorspronkelijke ooibos. Zo snel mogelijk water afvoeren is het adagium
van Rijkswaterstaat, en bomen en struiken zijn dan een lelijke sta in de weg.
Maar er gloort nieuwe hoop. Recent onderzoek van Deltares laat zien dat de aanleg van stroken wilgenbos langs de
rivieren juist kan bijdragen aan de veiligheid. De griendbossen dempen de golfenergie van het water en daarmee
de belasting van de dijken. Met een groen schild kan een
dijk van ouderwetse hoogte toch aan moderne veiligheidseisen voldoen, lees ik in de Volkskrant, en dan te bedenken dat traditionele dijkversterking drie tot vijf miljoen euro per kilometer kost. De echte oplossingen moeten volgens mij veeleer in het achterland worden gezocht
door de sponswerking van het landschap te vergroten.
Maar afgezien daarvan: wat zou het mooi zijn als in de toekomst weer brede rivieren traag door oneindig laagland
gaan. -RRS6FKDPLQ«H
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Niet alleen de medezeggenschap
en vrouwelijke onderzoekers, maar
ook het netwerk van vrouwelijke
alumni maken zich grote zorgen
over de ondervertegenwoordiging
van vrouwen in hogere wetenschappelijke posities. In het rapport Kansen voor vrouwelijk talent geeft het
vrouwennetwerk acht aanbevelingen, waaronder de invoer van streefcijfers, opstellen van genderneutrale functieproﬁelen en ondersteuning voor talentvolle onderzoeksters.
ANONIEM
Het rapport, dat gisteren verscheen, laat Wageningse wetenschapsters – anoniem – aan het
woord over de speciﬁeke hindernissen en problemen achter de cijfers. Ze noemen de grotere be-

75276

scheidenheid bij vrouwen, science
groups die ﬂexibel werken ontmoedigen en de afwezigheid van rolmodellen in Wageningen. Interessant leesmateriaal voor Wageningse beleidsmakers in een rapport
dat verder goeddeels leunt op eerder onderzoek en bekend cijfermateriaal. De publicatie is dan ook
vooral bedoeld beleidsmakers te
pressen tot actie.
En dat heeft het netwerk goed
getimed, want rector magniﬁcus
Martin Kropff werkt sinds afgelopen najaar aan nieuw ‘diversiteitsbeleid’ om bijvoorbeeld het aandeel vrouwelijke hoogleraren (nu 9
procent) te verhogen. Kropff discussieerde afgelopen november
met zestig vrouwelijke wetenschappers hoe de diversiteit van
Wageningen UR te bevorderen.
Een ‘gelegenheidscoalitie’ van actieve onderzoeksters onder leiding
van Ellis Hofﬂand, persoonlijk
hoogleraar Bodemvruchtbaarheid,
schreef een actieplan. Hierin
vraagt de coalitie bijvoorbeeld om

betere benoemingscommissies en
een mentorprogramma, maar ook
om concrete doelen, zoals streefcijfers of quota voor vrouwelijke
wetenschappers.

ð (HUVWHYLVLWDWLHYDQOHFWRUHQ
ð :LP7LPPHUPDQVPHOGGH
]LFK]HOIDDQ

De opdracht voor lectoren in het
hbo is om kennis te ontwikkelen sa*((17$5*(76
men met het werkveld en om het
Binnenkort moet blijken of Kropff
onderwijs te vernieuwen. Dat is
die streefcijfers overneemt in zijn
Wim Timmermans en Hans Hopsbeleidsplan. In 2008 verwierp de
ter goed gelukt, stelt een externe viraad van bestuur deze aanbeveling
sitatiecommissie. Ze zijn vernieuvan de klankbordgroep Loopbaanwend, concludeert de commissie.
beleid voor vrouwen. Argument was
Maar hun vernieuwing moet beter
dat kwaliteit nooit tegenover zulke
in alle studierichtingen worden intargets mag komen te staan. Afgegebed.
lopen december vroeg Esther Veen
Wim Timmermans, lector ‘Groevan de WUR council (medezeggenne leefomgeving van steden’ in Velp,
schap) het bestuur opnieuw naar
was als eerste VHL-er aan de beurt.
een ‘duidelijk ambitieniveau […]
‘Ik heb mezelf aangemeld. Ik wilde
met bijbehorend tijdspad.’ Het bewel advies van de commissie over
stuur herhaalde toen quota, maar
hoe ik het lectoraat verder kan uitook ambitieniveaus als onwensebouwen. Bovendien geven ze advielijk te zien.
zen waar de school wat mee moet
Tegelijk met het rapport verdoen.’
scheen een afgeleide brochure met
Over gebiedsontwikkeling zijn
praktische tips voor vrouwelijke
vaak tegengestelde opvattingen.
wetenschappers om hun carrière
‘Doordat Timmermans meerdere
te boosten. RR
invalshoeken en vakgebieden combineert in actie-onderzoek, ontstaan
vaak verfrissende oplossingen’, aldus de commissie. Timmermans le$OVMHZRUGWYHUNR]HQWRW
verde lesmateriaal aan voor de opGHEHVWHGRFHQWYDQGHEHV leidingen Tuin- en LandschapsinWHXQLYHUVLWHLWYDQ1HGHU
richting en Bos- en Natuurbeheer,
ODQGGDQPDJMHWURWV]LMQ maar zijn aanpak zou structureel in
%LRFKHPLFXV'ROI:HLMHUV
alle Velpse opleidingen moeten worWRRQGH]LFKEOLMYHUUDVWQD
den ingebed, stelt de commissie.
GHEHNHQGPDNLQJDIJHOR
Eenzelfde advies krijgt Hans
SHQGLQVGDJè'LWLVGH
Hopster, sinds 2003 lector Welzijn
JURRWVWHHHUGLHLNGHODDW
van Dieren in Leeuwarden. Hopster
VWHMDUHQKHEJHNUHJHQ,N
doet metingen aan dieren om hun
EHVFKRXZKHWDOVHHQSOLFKW welzijn vast te stellen en maakte
RPGLWQLYHDXKRRJWHKRX
spraakmakende studies over het
GHQé
welzijn van huisdieren en circusdie+LMZHUGXLWJHURHSHQWRW
ren. Zijn groep heeft veel kennis
WHDFKHURIWKH\HDUYDQZH
over dierenwelzijn gedeeld met doJH]LMQHQRUPHSDVVLHYRRU centen in het groen onderwijs via
GHZHWHQVFKDS:HLMHUVLV
het Dierenwelzijnsweb. Bij VHL ont:DJHQLQJVMRQJVWHKRRJOH
wikkelde hij twee minoren en de
UDDU5HFWRU0DJQLŊFXV
cursus Dierenwelzijn voor mbo0DUWLQ.URSŉEHQDGUXNWH
scholen.
GDW:HLMHUVWRSZHWHQVFKDS
Nu wil Hopster zich meer richten
HQWRSRQGHUZLMVZHHWWH
op de opvattingen over dierenwelFRPELQHUHQ'DWNDQGXV
zijn bij de mens. Daarom zoekt hij
ZHODOGXVGHUHFWRU 10 verbindingen met de sociale wetenIRWR*X\$FNHUPDQV
schappen. AS
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Nasim Mansoori (de muur).
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Het proefschrift met de mooiste
cover van het afgelopen jaar werd
afgeleverd door Daniel Orellana.
De Ecuadoriaan besliste de nekaan-nek race op de laatste dag in
zijn voordeel. Met dank aan sociale
media en een forse lobby van zijn
promotor Arnold Bregt (Geo-informatiekunde en remote sensing).
Voor het eerst mocht het publiek op de website van Resource de
doorslag geven in de coverwedstrijd, die voor de vierde keer
plaats vond. Dat leverde liefst 3989
uitgebrachte stemmen op. Van
meet af aan was daarbij duidelijk
dat het op een tweestrijd zou uitdraaien tussen de omslag van Orellana (de wandelaar) en de Syrische

LOKKERTJE
VOOR EIKENPROCESSIERUPS

è63(//(7-(é
Beiden volgden die strijd overigens
op afstand. Mansoori werkt tegenwoordig op Berkeley, Orellana doet
onderzoek op de Galapagos. Vlak
na de jaarwisseling nam Mansoori
plots de leiding, na een oproep tijdens de nieuwjaarsborrel van Plantenveredeling. Toen Orellana’s
promotor Arnold Bregt daar lucht
van kreeg, werd onmiddellijk een
tegenactie opgezet. ‘We hebben
onze sociale netwerken ingezet
voor een stevige lobby. Op een gegeven moment werd het een beetje
een spelletje, een soort idols. Daar
zijn die sociale media heel goed
voor.’
De cover van Orellana kreeg 42
procent (1674) van de stemmen.
Mansoori bleef steken op 35 procent. Orellana kijkt met genoegen
terug op de ‘grappige competitie’
die hem veel reacties opleverde.

Waarom twee keer in de media?
‘We hebben ons persbericht in november verstuurd, maar toen werd het
nauwelijks opgepikt. Deze maand is
het opnieuw naar buiten gebracht via
de nieuwsbrief van Plant, met meer
resultaat. Ik ben in het NOS-journaal
geweest en het bericht is opgepikt
door veel vakbladen voor groenbeheer.’

‘Veel mensen wilden weten of ik gewonnen had:
vroegere collega’s in Wageningen, klasgenoten
uit Nederland, Spanje en
Ecuador. Zelfs vrienden
die ik al jaren niet meer
had gesproken.’
%(5/,-1
Orellana promoveerde op
een techniek om met
gsm-signalen de bewegingspatronen van mensen in natuurgebieden in
kaart te brengen. Hij ontwierp zelf de cover en bewerkte daarvoor een foto
'DQLHO2UHOODQDNUHHJVWHPPHQYRRU]LMQFRYHU
die hij in 2009 maakte in
Berlijn. ‘De foto is van
het plein voor de Rijksdag, toen ik
den willekeurig is. ‘Patronen kodaar stond te wachten in de rij. De
men als vanzelf tevoorschijn. De
ondergaande zon toverde prachtiinteractie van mens en omgeving
ge kleurreﬂecties op het plein.’ De
wordt zichtbaar als een soort
cover draagt volgens hem het idee
dans.’ 5.
over dat menselijke beweging zel-

*(=(*'
‘Het hoeft Wakker Dier toch niet te bepalen? Wat mij
betreft hoort het laatste woord aan de consument!’
Aalt Dijkhuizen over de wenselijkheid van plofkippen in column voor
Vereniging Diervoederindustrie (11 januari).

.,72

Hoe kan dat?
‘We zijn er zelf ﬂink achteraan gegaan. We zoeken vervolgﬁnanciers
voor ons onderzoek en denken dat gemeenten en bedrijven interesse hebben. Die maken in januari hun groenbeheerplannen voor komend jaar.’

:LH"Kees Booij, leider van
het onderzoek naar de
eikenprocessierups bij Plant
Research International
:DW"Heeft een middel
gevonden om de rupsen op
een dwaalspoor te brengen
:DDURP"Hij haalde zowel in
november als januari de
media, met hetzelfde bericht

Waarom zouden ze interesse hebben?
‘De eikenprocessierups is voor gemeenten een echte plaag. Nu branden
ze de rupsen nog weg in eikenbomen
om de huidirritaties te voorkomen.
Met onze methode kan dat straks mogelijk beter en goedkoper. We hebben
een geurstof geïsoleerd die de rupsen
zelf ook aanmaken. Daarmee kun je
de rupsen op een dwaalspoor brengen.’ AS
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Dierlijke mest zit boordevol stikstof die, in de stal en op het land,
vervluchtigt tot ammoniak. Daarom stelde de overheid vijftien jaar
geleden emissiearme toediening
verplicht. De gierwagen die de
mest met een mooie boog over het
land spoot, was verleden tijd. In
plaats daarvan kwam de zodenbemesting en ‘sleepvoet’ die de mest
direct op of in het land bracht.
Sindsdien is de ammoniakemissie
ﬂink gedaald. Hoe sneller de mest
in de bodem zit, des te lager de ammoniakuitstoot.
Toch is er twijfel ontstaan over
de strenge ammoniakrichtlijnen
van Nederland. Een aantal boeren
verzet zich tegen de mestinjectie,
mede omdat ze twijfelen aan de
berekeningen die aan het gebruikte model ten grondslag liggen.
Die twijfel heeft de belangstelling van de (agrarische) pers, bleek
vorige week toen een Wagenings
masteronderzoek breed uitgemeten werd in de agrarische bladen
en de Telegraaf. De studie suggereerde dat het Nederlandse berekeningsmodel de ammoniakuitstoot bij het bovengronds uitrijden
overschat. Als de boer de mest na
het opbrengen op het land besproeit met water, kan de ammoniakemissie wel een factor 5 lager
zijn dan het berekeningsmodel
aangeeft, concludeert een student
van landbouwonderzoeker Egbert
Lantinga. Hij baseert zich op ammoniakmetingen bij één boer.
8,75,-'(1
Maar daarmee is het pleit nog niet
beslecht. Vorig jaar kwam een
werkgroep met medewerkers van
Wageningen UR, RIVM en NMI
juist tot de conclusie dat er wel
veel ammoniak vrijkomt bij bovengronds uitrijden. Een praktijkproef bij vijftig boeren moest aan

FOTO: NATIONALE BEELDBANK

ð 0HVWEHOHLGPRJHOLMN
JHEDVHHUGRSYHUNHHUGH
DDQQDPHV
ð 1LHXZHDPPRQLDNPHWLQJ
PRHWXLWVOXLWVHOEUHQJHQ

0HVWLQMHFWLH(HQPDVWHUVWXGLHKHHIWWZLMIHOJH]DDLGRYHUVWUHQJHDPPRQLDNULFKWOLMQLQ1HGHUODQG

het licht brengen of voermaatregelen en gunstige weeromstandigheden de ammoniakemissie verlagen. Nee, althans niet signiﬁcant,
zo luidde de conclusie van Jan
Huijsmans van Plant Research In-

,QGHDJUDULVFKHSHUVJDDQ
DOVWHPPHQRSRPKHW
PHVWEHOHLGWHKHU]LHQ
ternational die bij het onderzoek
betrokken was.
Ook daar valt echter wat op af te
dingen, aangezien het een modelstudie was. Weliswaar is dit model
gebaseerd op metingen, maar er
werden geen directe ammoniakmetingen bij de boeren gedaan.
‘Wij wilden dat wel doen, maar het
ministerie vond dat niet nodig’,
zegt Lantinga. Zo’n emissiemeting
is duur en het ministerie van EL&I
had daar twee jaar geleden geen
belangstelling en geld voor.
(0,66,(,618/$*(5
Daarmee komt de vraag op of het
Nederlandse ammoniakmodel de

daadwerkelijke emissies wel goed
inschat. Het studentonderzoek van
Lantinga geeft geen uitsluitsel,
want zijn methode is niet geschikt
om de hoogte van de ammoniakemissie te meten, zegt Huijsmans.
Maar Lantinga wijst ook op een
Zwitserse studie waarin de resultaten van meerdere ammoniakstudies zijn vergeleken. Daaruit bleek
dat de emissie bij bovengronds uitrijden van mest in recent uitgevoerd onderzoek lager was dan bij
vergelijkbaar onderzoek in de jaren negentig. De oorzaak van de
verschillen tussen de studies is
niet duidelijk. De Zwitserse studie
vergeleek meerdere metingen in
meerdere landen met verschillende technieken. Onduidelijk is of de
verschillen ontstaan door milieuomstandigheden of de meetmethode.
231,(8:0(7(1
Het wordt tijd om de oorzaak van
alle onduidelijkheid te achterhalen, zegt Gerard Velthof van Alterra. Hij is secretaris van de werk-

groep die betrokken is bij de jaarlijkse berekening van de ammoniakemissie in Nederland. Volgens
hem is het duidelijk dat de ammoniakemissie sterk varieert onder
invloed van wind en regen en dat
ammoniak zich grillig gedraagt in
het veld. Het zou goed zijn, vindt
Velthof, als we de milieufactoren
zo kunnen uitsluiten dat we alleen
de meetmethoden vergelijken. Wageningen UR gaat daarom een onderzoeksvoorstel neerleggen bij
het ministerie van EZ.
Dat onderzoek komt er waarschijnlijk, want in de agrarische
pers gaan al stemmen op om het
mestbeleid te herzien, nu de ammoniakemissies uit mest wellicht
worden overschat. Het ministerie
heeft gekozen voor mestinjectie
om de ammoniakemissie te verminderen. Maar voor het draagvlak
van dat beleid moet onomstotelijk
vaststaan dat de berekeningen
kloppen. Het ministerie lijkt daarom moeilijk om nieuwe ammoniakmetingen heen te kunnen. $6
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De vijver naast Lumen is dichtgevroren. In
de nacht van zondag op maandag al. Een
normaal winters plaatje. Alhoewel normaal? Een deel van het bruggetje over de
vijver is ingepakt in aluminiumfolie. Een
proefje van meteoroloog Bert Heusinkveld.
Hij wil bewijzen dat ijs sneller aangroeit als
je de natuur een handje helpt.
De theorie en de proef van Heusinkveld
zijn eenvoudig. Bij bevriezing draait het
om warmtetransport, in dit geval stralingswarmte in de vorm van infrarood. Die
warmte kan onder een brug moeilijker weg
dan elders op de viiver. Of, zoals Heusinkveld het zegt: er is geen vrij zicht op de hemel. Door het folie spiegelt die straling beter weg. Voilà: de manier om wakken onder
bruggen sneller te dichten. Eenvoudig en
goedkoop.
'522*,-6
Met boringen gaat Heusinkveld de ijsaangroei in kaart brengen. Technisch gezien
een proefje van niks. Maar wel ‘proof of
principle’ benadrukt ijsmeester Heusinkveld. Liefhebberij is het nog, op dit moment. Maar liefhebberij met een doel. Heusinkveld en zijn collega’s van Meteorologie
en Luchtkwaliteit zijn bezig de NWO warm
te krijgen voor een promotie-onderzoek
naar het beter modelleren van ijsaangroei.

IJsmeester Heusinkveld was een jaar geleden even ‘wereldnieuws’ met zijn idee
om de ijs aangroei te versnellen door er
droogijs (koolzuurijs, vast kooldioxide) op
te gooien. Dat werkt aantoonbaar. ‘Droogijs heeft een temperatuur van min tachtig
graden. In een uur tijd verdubbelde de ijsdikte. Je hoorde het knisperen, zo hard
ging het.’ Maar het Elfstedenbestuur wilde
er niet aan. ‘Ze vinden dat ijs natuurlijk
moet zijn. Alsof ijstransplantatie wel natuurlijk is!’

9,6,(ǉǉ

3ODVVHQ",QKHWWRLOHWJUDDJ

%HVSDDUVSRHOZDWHUSODVWHUZLMOMHGRXFKW0HW
GLWDGYLHVOXLGGH*URHQ/LQNVZHWKRXGHU%HUW
:DVVLQNXLWKHW'UHQWVH$DHQ+XQ]H]LMQ]HOIYHU
NODDUGGXXU]DDPKHLGVMDDULQè'H]HZHWKRXGHU
KHHIWQLHW]RJRHGQDJHGDFKWé]HJW*ULHWMH=HH
PDQVLQGVVHSWHPEHUSHUVRRQOLMNKRRJOHUDDU
1LHXZHSXEOLHNHVDQLWDWLHè'LWLVHHQRQ]LQQLJHQ
HHQGLPHQVLRQDDOSODQé

(/)67('(1%(67885
Heusinkveld en collega’s zetten daarom nu
in op een project om ijsaangroei beter in
de vingers te krijgen. De huidige modellen
zijn al twintig jaar oud, weliswaar van Wageningse snit, maar voor verbetering vatbaar. ‘De bodemtemperatuur zit er bijvoorbeeld niet in verwerkt. En ook niet de stromingen die ontstaan door harde wind. Dat
is typisch Wageningse kennis.’ Betere modellen maken de ijsaangroei beter voorspelbaar.
Het Elfstedenbestuur houdt de boot
voorlopig af. Een gesprek met het bestuur
afgelopen najaar leverde wel sympathie op,
maar geen ﬁnanciering voor verdere proeven. Jammer, vindt Heusinkvel. ‘Er zijn
technisch allerlei oplossingen te bedenken
om ijs sneller te laten groeien en een Elfstedentocht dus eerder mogelijk te maken.
Maar ze willen niet.’ Maar hij heeft er ook
wel weer begrip voor. ‘Een deel van de charme is natuurlijk ook dat het zo ouderwets
is.’ RK

Waarom is regelmatig doucheplassen zo’n onzalig
idee?
‘Het kijkt maar naar één aspect van urine-inzameling: waterbesparing. Ondertussen gaat het voorbij
aan de waarde van de grondstoffen in urine, zoals
stikstof en fosfaat. Neem fosfaat, daarvan bestaat
een eindige voorraad en zijn we afhankelijk van bijvoorbeeld China. De tijd dringt om dit terug te gaan
winnen. Wanneer je hierbij zo min mogelijk energie
wilt gebruiken heb je geconcentreerde urine nodig.
Onder de douche plassen is daarom géén goed idee.
Niet handig dus om dit tegen een hele generatie kinderen te zeggen tijdens het Jeugdjournaal.’
Gaan we al zo snel onze urine hergebruiken?
‘We zitten nu in een transitiefase en er lopen al allerlei pilotprojecten. Zo onderzoeken we het terugwinnen van grondstoffen met behulp van algen óf
bacteriën. We proberen ook ‘grijs’ water, uit douche
en keuken, te scheiden van sterk vervuild ‘zwart’ water uit het toilet. Maar het zal wel decennia duren
voordat dit op grote schaal gebeurt.’
Stel dat ik niet wil wachten op die revolutie. Hoe
bespaar ik nu water?
‘Je kunt een nieuw toiletsysteem installeren, zoals
een waterloos urinoir of een vacuümtoilet. Dat bespaart veel water aangezien je nu met zes tot acht liter spoelt. In de Heineken Music Hall zijn ze ontzettend tevreden over de waterloze urinoirs. Ze zijn onderhoudsarm, ruiken frisser en besparen dus veel
water. En desnoods spoel je thuis gewoon maar een
op de twee keer door.’ RR

FOTO: BART DE GOUW
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‘Materialism was never frowned upon
until emerging countries started to be
able to aﬀord it’
Catarina I.F. Silva, promoveerde op 11 januari in Wageningen
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‘Landschappen van Nederland’
heet het boek. Pardon, de box.
Twee boeken, samen ruim negenhonderd pagina’s. Hét Wageningse standaardwerk over onze landschappen, hun ontstaan en gebruik. Een monsterklus, geklaard
door de pensionado’s Toine Jongmans, Rob van den Berg van Saparoea en Meindert van den Berg
(oud-TNO) aangevuld met
Marthijn Sonneveld en meesterdocent Gert Peek (beiden Landdynamiek). Het boek werd vlak voor de
jaarwisseling gepresenteerd. Initiatiefnemer Toine Jongmans licht
toe.

ro voor hoeven betalen. Dat is niet
te veel; dat is minder dan 45 glaasjes bier.’
Is dit het mooiste studieboek van
de universiteit?
‘Frank Berendse heeft onlangs
een mooi boek uitgebracht over de
natuur in ons land. Jan den Ouden
eentje over bosbouw. Deze past in
dat rijtje.’
Maar is het nou een naslagwerk of
een studieboek?
‘Het doel was om beide te
verenigen. Maar dat is niet mak,OOXVWUDWLHXLWKHWERHN

Waarom dit boek?
‘Het is altijd mijn wens geweest
om mijn colleges over bodemkunde en geologie nog eens in boekvorm uit te geven. Daar is het nooit
van gekomen. Aan het eind van
mijn loopbaan heb ik de leiding
van de leerstoelgroep voorgesteld
om dat alsnog te gaan doen. Maar
ik kan dat niet alleen. Vandaar dit
gezelschap.’
We zijn nu zes jaar verder. Is het
uit de hand gelopen?
‘Ja, ontzettend. In het begin

dachten we: dat schrijven we wel
even op. Maar zo werkt dat niet. Als
je gaat schrijven, ga je weer zaken
lezen en checken. Je ziet nieuwe
dingen, ontwikkelt nieuwe ideeën.
We hadden gedacht in 2010 klaar
te zijn. We zijn als enthousiaste
onervaren boekenschrijvers begonnen, dan krijg je dit.’
Het boek telt meer dan duizend
illustraties. Is dat ook uit de
klauwen gelopen?
‘Nee, we hebben van meet af

aan gezegd: er moeten veel illustraties in, want dat werkt. Vooral in
kleur. Luchtfoto’s, hoogtekaarten,
doorsnedes . Daarom is het boek
ook in landscape-formaat gedrukt;
dan kunnen ﬁguren dichter bij de
tekst worden gezet.’
En de prijs loop ook aardig op. Is
bijna honderd euro voor een
studieboek niet te duur?
‘Door subsidies is het onder de
honderd euro gebleven. Ik geloof
dat WUR-studenten er maar 95 eu-

2XGHZHQVYDQ
-RQJPDQVOLHS
RQW]HWWHQGXLWGHKDQG
kelijk. Naar mijn persoonlijke
mening is het meer een naslagwerk geworden, dat ook buitengewoon goed als studieboek is te
gebruiken.’ RK
Landschappen van Nederland. Geologie, bodem en landgebruik. Jongmans,
Van den Berg, Sonneveld, Peek en Van
den Berg van Saparoea. Wageningen
Academic Publishers, 99,50 euro.

1,(729(5$/((19(,/,**(92(/'225è%/$8:23675$$7é
ð $OOHHQLQRQYHLOLJHEXXUWHQ
JHYHQDJHQWHQYHUWURXZHQ
ð è%ODXZRSVWUDDWJHULFKW
LQ]HWWHQé

Meer blauw op straat moet het gevoel van veiligheid bij de burger
verhogen, is de gedachte van menig politicus, maar in de praktijk
blijkt dat niet het geval. Sociaalpsycholoog Evelien van de Veer
van de leerstoelgroep Marktkunde
en consumentengedrag ondervroeg 229 voorbijgangers in drie
relatief veilige buurten in Amsterdam op een moment dat de politie
zichtbaar surveilleerde. Bij vrouwen leidde de aanwezigheid van de

hermandad niet tot een veiliger gevoel, bij mannen werkte het zelfs
averechts: ze gingen zich onveiliger voelen. ‘Als mensen politie
zien, zonder dat ze weten waarom
die er is, denken ze al gauw: er is
kennelijk iets aan de hand’, verklaart Van de Veer.
219(,/,*(%8857(1
Ze liet mensen ook foto’s zien van
veilige en onveilige plekken in Nijmegen waarin al dan niet met behulp van Photoshop agenten te
zien waren. Ook daaruit bleek dat
mensen zich niet veiliger voelen
met meer blauw op straat in veilige
buurten. In onveilige buurten voelden de proefpersonen zich daarentegen wel veiliger. Mensen weten

dat er criminaliteit voorkomt in
deze buurten en dan stelt een surveillerende agent juist gerust, verklaart de promovendus.
De overheid moet dus niet willekeurig blikken agenten opentrekken om het gevoel van veiligheid bij de burger te verhogen,
maar die gericht inzetten in onveilige buurten, concludeert Van de
Veer. Bijkomend voordeel is dat ze
dan gelijk de misdaad kunnen bestrijden.
Van de Veer deed haar onderzoek in 2008 toen ze werkzaam was
bij de politie in Amsterdam. Ze publiceerde haar onderzoek onlangs
samen met sociaal psychologen uit
Nijmegen in het Journal of Applied
Social Psychology. $6

:LHHHQDJHQW]LHWLQHHQUXVWLJH
EXXUWGHQNWKLHULVNHQQHOLMNLHWV
DDQGHKDQG
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Online is er weinig begrip voor de studentenraad.
Reageerders maken zich zorgen over studenten die
HHQKDOIMDDUPRHWHQZDFKWHQRSHHQKHUWHQWDPHQWHU
wijl ze niet aan een master mogen beginnen. ‘“Dit
mogelijke probleem” is niet een mogelijk probleem
maar iets wat zeker gaat gebeuren’, zegt .HHV, ‘en
[gaat] studenten heel veel tijd en geld [..] kosten.’
Verder begrijpt niemand hoe de maatregel studierendementen moet verbeteren. #YUHHPG stelt dat studenten hun vakken in de volgende periode soms verwaarlozen door zich te concentreren op een
hertentamen. Zo duwen ze de problemen telkens vooruit. 5ROI bevestigt de gedachtegang. ‘Wat een lachertje, die studentenraad,’ sneert -+ ondertussen. ‘Dit
voorstel is overduidelijk een hele slechte zaak voor
elke student (en dus ook voor de universiteit). Echter,
de “kritische” studentenraad stemt er gewoon mee
in.’ Weer is de universiteit een stapje verder verandert in een middelbare school. 5ROI betoogt ten slotte
nog waarom het plan toch goed kan zijn voor
de rendementen: ‘Als je kijkt wat er nu in
5éGDPJHEHXUW FULQHMDDUKDOHQRI
DQGHUVZHJ RIDIJHORSHQ]RPHUPHWODQJ
studeerboete, dan zie je dat als de consequenties groter zijn, het studierendement
omhoog gaat en studenten massaal vakken
toch snel kunnen halen.’

,7é6/21(/<$77+(723
Collegevoorzitter Dijkhuizen won in 2012 aan
invloed. Dit blijkt uit alle lijstjes, en dus ook de
AgriTop 50 van tijdschrift Boerderij. Dit jaar
springt hij van plaats zes naar nummer drie.
Hoge bomen vangen veel wind en zeker Dijk-

KXL]HQLVHHQJHOLHIGPLNSXQWYDQRQ]HUHDJHHUGHUV
‘Hij mag dan wel invloedrijk zijn volgens de Boerderij’, moppert +HQGULN, ‘maar het is toch ongelooﬂijk;
een salaris van 3,5 ton per jaar voor iemand in dienst
van de universiteit.’ Het zou hem sieren als hij vrijwillig salaris inleverde, in lijn met nieuwe wetgeving.
Anderen maken zich juist zorgen over Dijkhuizens
LQYORHGè6WHHGVZHHUNRPHQZLMQHJDWLHILQKHW
nieuws als het gaat om topsalarissen en graaiers,’
zegt ,QYORHGPDDUZDWYRRULQYORHG. ‘Wanneer kunnen wij weer verder met ons nuttige en maatschappelijk relevante werk zonder die voortdurende negatieve
publiciteit?’ Een beetje ﬂauw vindt .HHV dit punt.
è'DQNLMNMHZHOUHGHOLMNVHOHFWLHIQDDUGHEHULFKWJH
ving. Ik lees vaak mooie en leuke uitkomsten van
onderzoek en dat we 6 keer op rij de beste unie van
Nederland zijn. [Ik] wil hier geen verantwoordelijke
YRRUDDQZLM]HQPDDULNZHHWQLHWRIKHWWRHYDOLVGDW
het sinds 2006/2007 zoveel beter gaat met de Wageningen UR.’

0$$.+(71,(77(%217
Afgelopen december viel het doek voor de Nederlandse
nertsenhouderij. In de documentaire Hoe bont kun je
het maken? stelt collegevoorzitter Dijkhuizen oncomfortabele vragen. Zo is de Nederlandse industrie veel
diervriendelijker dan haar concurrenten
als China die proﬁteren van het verbod.
Zijn de nertsen straks wel beter af?
‘Bah, uit onderbuikgevoel de nertsenhouderij uit Nederland wegpesten,’ zegt -
'RHGHO. ‘Want dieren houden voor hun
SHOVNDQ«FKWQLHW0DDUYRRUYOHHVZHOé
Auteur van artikel 5RHORI.OHLV raad hem
aan de documentaire te bekijken: ‘[Je
ziet] de zin en onzin van zo’n verbod.
Tamelijk genuanceerde ﬁlm die je best
wel aan het denken zet.’ Het verbod gaat
in 2024 oﬃcieel in. Tot dan mag je in
1HGHUODQGQRJQHUWVHQIRNNHQ
ILLUSTRATIE: ESTHER BROUWER

*((1+(5.$16,1*9225+(57(17$0(1
Studenten mogen niet langer direct herkansen na een
onvoldoende. Hertentamens zijn er nog maar twee keer
per jaar. Dit moet studierendementen opstuwen. De
studentenraad is kritisch, maar stemt in na enkele concessies.
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De beste docenten

‘Iets bij studenten
teweeg brengen’
‘Ik wil uitdragen hoe leuk
wetenschap is’
Naam: Dolf Weijers, persoonlijk hoogleraar
Vakken: o.a. Celfysiologie en genetica, Systems at work,
Bio-informatietechnologie, Systeembiologie bij de vakgroep
Biochemie
Eerste nominatie
‘Het is fascinerend een spil te zijn in het raderwerk van het
verkrijgen van kennis. Ik geef basisbiochemie in het
tweede jaar. We behandelen dan bijvoorbeeld hemoglobine, een stof die zuurstof transporteert in het bloed. Dat
klinkt in eerste instantie nogal saai, maar is heel interessant als je je bedenkt dat het überhaupt kan werken.
Hemoglobine neemt de zuurstof op uit de longen, bijvoorbeeld, en laat het weer los in de spieren.
Verder probeer ik de actualiteit in de basisvakken te
integreren. Je kunt een leerboek doorwerken, maar ook
een recent wetenschappelijk artikel, zodat studenten
actuele inzichten krijgen in een onderwerp.
Sinds 2006 geef ik les in Wageningen, daarvoor werkte
ik vier jaar in Duitsland en ik promoveerde in Leiden. Als
ik het vergelijk springt Wageningen eruit. Ik zie veel
enthousiasme en een oprechte wens om te leren bij de
studenten. Ze komen hier omdat ze een speciﬁeke interesse hebben.
Onderzoek en onderwijs gaan voor mij samen. Ik werk
op de universiteit omdat ik het belangrijk vind een volgende generatie onderzoekers op te leiden. Soms wordt
onderzoek vooral doelgedreven, door politiek. Maar ik
blijf erop hameren hoe belangrijk passie is om dingen te
willen begrijpen. Dit is het recept voor succes en dit
enthousiasme probeer ik aan studenten door te geven. Ik
wil uitdragen hoe leuk wetenschap is en hoe bevoorrecht
we zijn dat we dit mogen doen.’

27 januari
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Lesgeven is meer dan een verhaaltje oplepelen voor de klas, dáárover zijn
de ﬁnalisten voor de Teacher of the Year Award het alvast eens. De vijf beste
docenten over hun drijfveren, onderwijstrucjes en veranderende studenten. ‘Ik
geef werkelijk om hun ontwikkeling als mens en niet alleen om hun intellect.’
tekst: Emma Diemont, Alexandra Branderhorst, Rob Ramaker / foto’s: Guy Ackermans

‘Begeleiding kost me handenvol tijd’
Naam: Ute Sass-Klaassen, universitair docent
Vakken: o.a. Forest resources and Sustainable forest
management systems bij vakgroep Bosecologie en bosbeheer
Eerdere nominatie in 2011
‘Goed les geven, dat valt of staat met voorbereiding en
betrokkenheid bij de inhoud en bij de studenten. Dat
klinkt misschien simpel, maar dat is in mijn ogen de sleutel tot succes. Voor mijn colleges zoek ik altijd van te voren
naar het laatste nieuws over het onderwerp dat ik behandel. Wat stond er gister in de krant? Zo zien studenten dat
wat ze leren er echt toe doet, nu en in hun werk later.
De persoonlijke begeleiding van mijn studenten kost
me handenvol tijd. De vijftig leerlingen die nu het vak
Forest Resources doen, vraag ik bijvoorbeeld na elke
excursie een verslag te schrijven. Al die verslagen kijk ik na
en ze krijgen allemaal persoonlijke feedback. Daar gaat
veel tijd in zitten, maar dat is het ook echt waard. Je ziet
dat het elke keer beter wordt. Als studenten merken dat je
echt om ze geeft, zijn ze ook geïnspireerder en gemotiveerder om hard te werken.
Het liefst ga ik met mijn studenten de deur uit. Niets
leuker dan echt te zien wat je in colleges hebt geleerd.
Natuurlijk kijken wij naar bosbeheer in de praktijk maar
als het kan gaan we ook naar een biomassacentrale of een
grote houtzagerij. Dan kun je de geur opsnuiven van een
boom die net is gezaagd en je ziet er gigantische stammen
tropisch hout met een diameter van twee meter liggen.
Geloof me, dan snap je ineens wat het betekent als zo’n
enorme boom omvalt in een regenwoud.’
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‘Er kwamen lui op klompen binnen,
een hond liep door de collegezaal’
Naam: Huub Savelkoul, hoogleraar
Vakken: o.a. Celbiologie en gezondheid, Ontwikkeling
en gezond ouder worden en (voedsel)allergie bij vakgroep Celbiologie en immunologie.
Al vijf keer eerder genomineerd voor Teacher of the
year
‘Alweer genomineerd voor Teacher of the year! Ik
vind het verbazingwekkend dat ik hier zo consistent
kom bovendrijven. Maar ja, je bent niet voor niets
hoogleraar, geen ‘hoogonderzoeker’. Onderwijs
hoort binnen de universiteit op nummer één te
staan.
Studenten luisteren het beste naar andere studenten: als een medestudent wat vertelt is er plotseling 200 procent aandacht. Daar maak ik graag
gebruik van. In het vak over voedselallergie en immunologie vraag ik wie er last heeft van een allergie. Dan
gaan er altijd heel wat vingers omhoog. Als ik de stu-

denten dan vraag hoe ze daarmee omgaan is het
gelijk doodstil. Door dicht bij de belevingswereld
van de studenten te komen wordt de informatie
levendig en tastbaar.
In de loop van de tijd zijn studenten veranderd, ze
zijn nu liever. Toen ik studeerde zaten er in de collegezaal breiende dames die af en toe wat noteerden,
er kwamen lui op klompen binnen, er liep een hond
door de collegezaal. Een ander verschil is dat studenten het liefst hapklare brokken krijgen. Ze willen tot
op de regel nauwkeurig weten wat de examenstof zal
zijn. Een wat minder academische instelling dus.
Goede studenten stimuleer ik graag door ze te
betrekken in het onderwijs. Als een student machtig
geïnteresseerd is, kun je ze wat extra’s bieden op
intellectueel vlak. Zo zijn er zo’n tien tot twintig studenten per jaar die bij practica assisteren. Dat is heel
nuttig, je leert immers het meest door uit te leggen
aan een medestudent.’

‘Mezelf horen praten vind ik saai’
Ljiljana Rodic-Wiersma
Vakken: o.a. Closed cycle design en Managing urban
infrastructure bij de vakgroepen Management Studies en
Mileutechnologie
Eerdere nominatie in 2012
‘Mezelf een uur lang horen praten vind ik saai, dan val
ik in slaap. Daarom zoek ik in een college altijd de dialoog met studenten op. Als we er voor kiezen bij elkaar
te zijn om iets te leren, dan moeten we daar ook gebruik
van maken. Er moet stevig gewerkt worden.
Wat ik mijn studenten wil leren, is omgaan met de
onzekerheid van het leven. Er is wel waarschijnlijkheid,
maar zekerheid bestaat niet in het universum. Daarom
geef ik maar beperkte instructies in mijn opdrachten.
Dat beangstigt of frustreert studenten soms, maar als ik
alles uitstippel blijft er weinig ruimte over voor hun creativiteit. Ik ga pas in discussie als studenten de vrijheid

nemen zelf vragen te stellen en ideeën te ontwikkelen.
Soms ben ik zo verrast door een rapport dat ze hebben
geschreven, dan zit ik heerlijk te genieten.
Dat is wat mij drijft. Ik geef werkelijk om hun ontwikkeling als mens en niet alleen om hun intellectuele
kennis.
Mijn doorlopende vraag is: hoe kan ik kennis beter
activeren? Als ik iets ingewikkelds ga vertellen of ik zie
dat studenten indutten, maak ik ze eerst wakker. Bijvoorbeeld, ga staan en spel het woord ‘coconut’ met je
hele lichaam. Het bloed gaat stromen, iedereen lacht
even en zo vergroot je de capaciteit van de hersenen om
kennis op te nemen.
Studenten zijn veel meer uitgesproken dan 20 jaar
geleden. Natuurlijk hadden ze toen ook een mening,
maar nu spreken ze hem ook veel meer uit naar een
docent. Positief of negatief. Ik vind die feedback ﬁjn, en
daar groei ik van.’
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‘Studenten van tegenwoordig
zijn erg toegewijd’
Naam: André van Lammeren, universitair hoofddocent
Vakken: o.a. Celbiologie, Structuur en functie van planten,
Reproductie van planten, Biologie van de plant bij de vakgroep
Celbiologie en gezondheid.
Eerdere nominaties: in 2004 en in 2010. In 2010 werd hij Teacher of the Year.
‘Mensen vinden motten en paarden vaak leuker dan planten.
De aardigheid van een plant zie je pas als je zijn eigenaardigheden ziet. Die moet je dus tonen. Van het geld van de leermeesterprijs in 2010 heb ik onder meer tien eenvoudige time lapse
camera’s aangeschaft. Als je daarmee gedurende een langere
periode beelden vastlegt, zie je hoe geweldig bewegelijk een
plant is.
De ene persoon snapt iets door het te horen, de ander door
een tekst te lezen en de volgende door een tekening te zien. Ik
bied de stof op verschillende manieren aan. Zelf ben ik visueel
ingesteld en ik gebruik veel foto’s die ik zelf gemaakt heb, van
over de hele wereld.
Wanneer je het beeld van een situatie, proces of bouwprincipe stap voor stap opbouwt, begrijpen mensen complexe processen beter. Als je een student helpt een ingewikkeld proces
te doorgronden, kan er veel meer in het hoofd dan wanneer je
losse ﬂarden geeft. Studenten werken erg hard en zijn erg toegewijd tegenwoordig. Ze moeten serieuzer met hun tijd
omgaan dan eerdere generaties.
Zelf ben ik bij de universiteit gaan werken omdat ik zowel
het onderwijs als het onderzoek niet kon laten. De wereld is
geweldig boeiend en het is mooi wanneer je inzicht krijgt in
oorzaak en gevolg en grotere verbanden. Wanneer studenten
later decision makers worden, maken ze hopelijk betere, meer
verantwoordelijke en ethische beslissingen dankzij de kennis
die ze hier hebben opgedaan.’

WORD TEACHER OF THE YEAR 2014
Natuurlijk wil iedere
docent meestrijden om de
titel Teacher of the year.
Gezien de concurrentie is
dat geen eenvoudige missie: Wageningen Universiteit scoort in de Keuzegids
al jaren met het beste
bachelor onderwijs. Hoe
boeit, vermaakt en inspireert een docent volle collegezalen zodat de studenten in 2013 op hem of haar
stemmen? We vroegen het
onderwijskundige Olivia
Peeters van het IOWO, een
onderwijsadviesbureau
dat universitair docent
traint.

Onderwijs geven is niet
alleen informatie overdragen maar iets bij studenten teweeg brengen, zegt
Peeters. ‘ Ze aan het denken zetten en zelf tot conclusies laten komen. Een
consumptieve, passieve
houding is echt niet meer
van deze tijd.’ Innovatieve
docenten gebruiken hier
technologie voor. Zij laten
studenten via smartphones en laptops vragen
beantwoorden tijdens college. Omdat ze vaak al
weten waar struikelblokken zitten, leggen ze deze
begrippen alvast uit in

online mini-colleges. Dat
vermindert het aantal glazige blikken in de zaal. De
sluwste docenten gebruiken bovendien trucs om
colleges onvergetelijk te
maken, vertelt Peeters.
‘Eentje gaf college over de
juridische bescherming
van het procedé waarmee
je Wokkels-zoutjes maakt.
Hij illustreerde dat door
zakken Wokkels de zaal in
te gooien. Dat vergeten
studenten nooit.’
De universiteit kan docenten ook helpen beter te
onderwijzen. Zo duren
hoorcolleges traditioneel

drie kwartier. Dit terwijl
mensen hun aandacht
maar circa twintig minuten
kunnen focussen. Peeters:
‘Waarom niet experimenten met kortere hoorcolleges, van twintig tot dertig
minuten en daarna een
werkgroep? Je moet bekijken hoe je eﬀectief zoveel
mogelijk kennis overdraagt, niet hoe je zoveel
mogelijk informatie in zo
min mogelijk tijd propt.’
Ook het aanbieden van
videoregistratie, waar de
WU volop mee experimenteert, is een goed idee. ‘Bij
de Nijmeegse opleiding

natuurkunde bleek de
opkomst hierdoor hoger te
worden. Studenten haken
niet meer af omdat ze de
draad kwijtraken en volgende colleges niet meer
kunnen volgen.’
Peeters wil dan ook niets
weten van het gesomber
over de tijdgeest, afgeleide studenten en het
afschaﬀen van hoorcolleges: ‘Er zijn nog steeds
colleges waar studenten
de hele tijd geboeid opletten.’
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ORION EN DE NIEUWE SKYLINE
Vlak voor Kerst ging het licht op de gevel van Orion
even aan. Een test. Maar speciaal voor de foto van de
nieuwe skyline van de campus mocht het deze week
nog een keertje. Het enorme logo (van huisontwerper
Henri Ritzen) is voorzien van energiezuinige
ledverlichting, waarvan de intensiteit handmatig is te
regelen. De gevel van Orion is bijna klaar. De rest van
het gebouw moet tegen de zomer af zijn. Dat het logo
nu al is opgehangen heeft een praktische reden: nu
staan er nog steigers. RK, foto Guy Ackermans
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‘Viskeurmerk moet
Het MSC-keurmerk voor duurzame vis is populair
en invloedrijk. Toch moet het inhoudelijk beter,
zeggen viswetenschappers. Is het viskeurmerk zelf
een beetje ﬁshy?
tekst: Rob Ramaker

M

isschien viel het u al op bij de kerstboodschappen: de meeste vis in het schap heeft
tegenwoordig een keurmerk van MSC, oftewel Marine Stewardship Council. Deze vis is
duurzaam gevangen. Dat betekent: zonder
overbevissing of schade aan het ecosysteem. Wereldwijd
heeft circa tien procent van alle gevangen vis een keurmerk.
Het keurmerk is in Nederland populair en zeer invloedrijk. Zo willen Nederlandse supermarkten vanaf 2015
alleen nog MSC-vis verkopen. Ook onder viswetenschappers is er veel goodwill, maar tegelijkertijd is er de laatste
jaren steeds meer kritiek te horen. Het keurmerk heeft
nog niet bewezen dat het duurzame visvangst echt bevordert, menen critici. Verder zou het MSC onvoldoende oog
hebben voor weeffouten in de beoordeling. De belangrijkste problemen op een rijtje.

Probleem 1: MSC is te westers
Omdat de strenge eisen als ﬁnanciële en praktische drempel fungeren, krijgen vissers uit arme landen moeilijk toegang tot het keurmerk. Op de MSC-site wordt optimistisch
gesproken over een wereldomspannende organisatie,
maar de bijbehorende kaart laat zien dat de gecertiﬁceerde vissers zich voor het overgrote deel in Europa en

Noord-Amerika bevinden. ‘Voor visserijen in ontwikkelingslanden is certiﬁcering simpelweg te duur,’ zegt Simon
Bush, universitair docent bij Milieubeleid, die deze maand
een artikel publiceert over de knelpunten van het MSCkeurmerk. ‘Bovendien hebben arme vissers meestal weinig
data en kunnen dus niet laten zien of ze duurzaam zijn.’
Hierdoor zit MSC in een spagaat: haar geloofwaardigheid vraagt om stevig wetenschappelijk bewijs. Maar om
relevant te zijn moet ze wereldwijd zoveel mogelijk visserijen beoordelen. Ontwikkelingslanden mogen dan niet
achterblijven. MSC spant zich in om dat probleem op te
lossen, weet Bush. Zo test MSC een beoordelingsprocedure
die minder op data leunt en meer op risico-inschatting.
Bovendien neemt de organisatie veel kleine maatregelen
die ﬁnanciële en praktische drempels verlagen. De goede
wil is er, aldus Bush, maar er moet nog veel gebeuren.

Probleem 2: MSC is te zwart-wit
Visserijen zijn duurzaam of niet-duurzaam, meer smaken
zijn er niet volgens MSC. In de praktijk wringt dat, constateert Bush. Als voorbeeld noemt hij een groep Nederlandse scholvissers. Op aanmoediging van het WNF besloten zij niet langer te vissen in enkele kwetsbare
Noordzeegebieden. Hun concurrenten visten op oude
voet verder. In de supermarkt zagen consumenten echter
geen verschil: de vissen van beide groepen werden verkocht met het keurmerk. De scholvissers plaatsten vervolgens een WNF-panda naast het MSC-keurmerk.
Zulke toevoegingen en nuances brengt de consument
echter aan het twijfelen. Dat kan het keurmerk ondermijnen, denkt Bush. Als oplossing zou MSC duurzaamheid
met een stoplichtsysteem kunnen aangeven. Dat hoeft
niet moeilijk te zijn, meent hij. ‘De beoordeling van de

27 januari
augustus2013
2009
RESOURCE — 17

5(6SDFKWHUJURQGLQGG



achtergrond << 19

beter’
MSC kent een schaal van 0 tot 100 punten. Die kun je communiceren.’ Deze spanning negeren is volgens Bush in
ieder geval ‘niet in het voordeel van MSC.’
Het MSC biedt inderdaad beperkte informatie, beaamt
Nathalie Steins, manager Benelux van MSC. Wie aan tachtig van de honderd criteria voldoet krijgt het keurmerk. Er
is geen mogelijkheid om zich vervolgens extra te onderscheiden. ‘Dat komt omdat we allereerst een sterk en
betrouwbaar keurmerk willen bieden.’ Zij ziet dan ook
niets in een ‘gouden, zilveren of bronzen randje’ van het
MSC-logo: ‘Het is maar de vraag of consumenten dat
begrijpen. Bovendien zijn er praktische bezwaren. Traceerbaarheid wordt bijvoorbeeld moeilijker en duurder.’

Probleem 3: MSC leidt niet tot meer duurzaamheid
Pijnlijk is vooral de kritiek dat MSC duurzame visvangst
niet zou stimuleren. De gekeurde visserijen blijken vooral
‘laaghangend fruit’; ze zijn al langer bezig met verduurzaming en nu simpelweg voorzien van een stempel. Steins
van het MSC geeft toe dat eerst eenvoudige, goed onderzochte visbestanden zijn gekeurd: ‘Dat gaat om het creëren van kritische massa. Maar de laatste jaren zien we wel
degelijk meer complexe visserijen in het programma.’
Steins wijst op een MSC-rapport waaruit blijkt dat visserijen die net onder de toelatingseisen zitten, hun scores
verbeteren tijdens en na certiﬁcering. En dat correleert
weer met gezondere zeeën. Zo’n spurt blijft overigens uit
bij de echt niet-duurzame vissers; zonder uitzicht op een
keurmerk en de bijbehorende prijsverbetering is er geen
motivatie tot verbetering.

recente discussie in het vakblad Marine Policy over de
deﬁnitie van overbevissing deed de gemoederen hoog
oplopen. Daarbij betoogde viswetenschapper Rainer
Froese dat MSC sterk leunt op bestaande criteria en daardoor te ruime vangstgrenzen gebruikt. Daardoor zouden
ook uitgeputte visbestanden het goedkeuringsstempel
krijgen. Froese zou het liefst meer strikte maximum
sustainable yield hanteren, een criterium waarover in
2002 wereldwijde afspraken zijn gemaakt, maar dat
moeizaam ingang vindt.
MSC vindt echter dat Froese daarmee onrealistisch
hoge eisen stelt aan de grootte van de visbestanden. De
viswetenschapper zou eigen criteria te verzinnen en te
weinig oog hebben voor de positieve aspecten van het
keurmerk. Zo blijkt uit onderzoek dat gecertiﬁceerde visbestanden drie tot vijf maal zo vaak een gezonde omvang
hebben. Het keurmerk geeft dus wel degelijk relevante
informatie, vindt MSC.
Ondanks zijn kritiek geeft Froese aan nog steeds in
MSC te geloven. Zijn kritische paper besluit zelfs met een
enthousiaste oproep om MSC-vis te kopen. Want ook in
zijn berekeningen blijkt vis met een MSC-keurmerk drie
tot vier maal zo vaak duurzaam te zijn als willekeurige vis.
Misschien zijn onze verwachtingen over wat je kunt
bereiken met een vrijwillig keurmerk onrealistisch hoog.
Dat denkt Simon Bush in ieder geval. ‘Het MSC-keurmerk
is niet de heilige graal, ze kunnen natuurlijk niet alles veranderen,’ mijmert hij. ‘MSC doet zijn best en ze zijn echt
deel van de oplossing, maar ik geloof niet dat het dé oplossing is. Een mozaïek aan initiatieven moet samen voor
duurzaamheid zorgen.’

MARINE STEWARDSHIP COUNCIL IN
EEN NOTENDOP
In 1996 richtte Unilever
samen met het WNF de
Marine Stewardship
Council (MSC) op. De
organisatie garandeert
dat gecertiﬁceerde vis
duurzaam is gevangen en
volgt dit van boot tot
bord. Hierbij let MSC op
drie criteria: vissers
moeten zorgen dat het
aantal van een soort op
peil blijft, het omliggende
ecosysteem in stand
houden en de visserij
moet zich aan plaatselijk
geldende wet- en
regelgeving houden.
In 2008 waren nog
slechts 28 ‘visserijen’
gecertiﬁceerd, momenteel
zijn dat er al 186 met nog
eens zo’n 100 visserijen in
de pijpleiding.

Probleem 4: MSC beoordeelt niet streng genoeg
Ten slotte ligt het beoordelingsproces zelf onder vuur. Een

Met dank aan Paul van Zwieten.
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Ethisch oké?
Wageningen UR heeft een ethische commissie voor sociaal-wetenschappelijk
onderzoek. Al twee jaar. In de praktijk wordt er maar bitter weinig gebruik
van gemaakt. En dat moet veranderen. Sociaal-wetenschappers moeten
verplicht langs zijn commissie, vindt voorzitter Michiel Korthals.
tekst: Roelof Kleis / illustratie: Henk van Ruitenbeek

W

etenschappers die onderzoek willen
doen met dieren vinden de Dierexperimentencommissie (DEC) op hun pad.
Onderzoek aan of met dieren is verplicht aan strenge ethische regels
gebonden. Dat geldt ook voor medisch
onderzoek met mensen. En sociaal-wetenschappelijk
onderzoek? Bestaat er zoiets als ethisch enquêteren? Ja.
Sinds begin 2011 is het ook mogelijk om sociaal-wetenschappelijk onderzoek te laten beoordelen door een ethische commissie. Geestelijk vader Michiel Korthals, hoogleraar toegepaste ﬁlosoﬁe, heeft er twee jaar opzitten als
voorzitter van de Social Sciences Ethics Committee (SEC).
In een pas verschenen rapport doet Korthals verslag van
de eerste twee SEC-jaren.
U bent in het rapport heel stellig: dankzij het werk van de
SEC heeft Wageningen UR nog geen mediaschandaal
gehad, zoals bij het VUMC waar televisiecamera’s werden
toegelaten in de operatiekamer. Wat bedoelt u daarmee?
‘De analogie is dit: bij het VUMC werd informed consent
niet uitgevoerd. Er was geen toestemming gevraagd aan

DE ETHISCHE TOP 3
Op welk punt vliegen sociaal-wetenschappers
ethisch gezien het vaakst
uit de bocht?
1. Informed consent, oftewel toestemming van
betrokkenen. Een absolute
voorwaarde, volgens Korthals.
2. Debrieﬁng of nazorg. De
noodzaak om achteraf te
rapporteren aan de deel-

nemers van het onderzoek.
Korthals: ‘Dat is heel vaak
simpel op te lossen door
bijvoorbeeld een website
te maken. Je bouwt een
vertrouwensrelatie op met
een respondent en die
moet je ook goed afhechten. Een volgende onderzoeker moet niet de reactie krijgen: ja ik ben al
eens eerder geïnterviewd,

maar daar heb ik nooit
meer iets van gehoord.’
3. Video-opnames. Het
maken van beeldopnames
van mensen voor onderzoek is een heikel punt.
Korthals: ‘Er zit spanning
tussen beeld- en geluidopnames en privacy en veiligheid. Maar daar ben ik
nog niet uit. Die discussie
loopt nog.’

de mensen die geﬁlmd werden. Bij een aantal onderzoeken die op mijn bordje kwamen voor een ethical clearance
speelde dat ook. Daar wilden de onderzoekers niet aan
iedereen informed consent vragen. Onderzoek met analfabeten, mensen die je dus niet een formuliertje kunt geven.
Daarvan heb ik gezegd: dat kan niet. Verzin maar iets,
zodat ook analfabeten een duidelijke instemming kunnen geven. Je hebt de plicht om het doel van het onderzoek mee te delen, om toestemming te vragen en om te
vertellen dat mensen eruit kunnen stappen als ze dat willen.’
Kan de SEC een affaire-Stapel bij Wageningen UR
voorkomen?
‘Nee. De SEC beoordeelt vooraf de uitvoering van
onderzoeksprojecten. Maar wij kunnen niet controleren
of de data statistisch goed verwerkt zijn, of dat het onderzoek überhaupt uitgevoerd is. Er is een scherp onderscheid tussen de ethische beoordeling en de beoordeling
of het onderzoek voldoet aan de wetenschappelijke maatstaven. Wij hebben het dus ook niet over de vraag of je een
bepaald onderzoek wel of niet moet doen. Mag je bijvoorbeeld sociaal-wetenschappelijk onderzoek doen in een
dictatoriaal land als Noord-Korea, waar mensenrechten
worden geschonden? Die afweging, of iets maatschappelijk, wetenschappelijk of ethisch relevant is, die kan ik
niet binnen deze commissie maken. Dat is echt een vraagstuk van de hele universiteit. Dat gaat over je missie, maatschappelijk verantwoord wetenschap bedrijven en dat
soort zaken.’
U verbaast zich er in het rapport over dat er nog nooit een
onderzoek van het LEI is voorgelegd aan de commissie. De
suggestie wordt gewekt dat dat te maken heeft met de
invloed van het bedrijfsleven op het onderzoek.
‘Dat is niet wat ik bedoel. Ik suggereer niet dat het
bedrijfsleven lagere ethische standaarden hanteert.
Wetenschappers komen naar onze commissie omdat een
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tijdschrift, een funding organisation of een land
expliciet vragen om een ethical clearance. Bedrijven vragen dat niet. Het bedrijfsleven vraagt rapporten en geen peer reviewed artikelen. De commissie wil komend jaar overigens wel met de
DLO-instituten het debat starten over de invloed
van het bedrijfsleven op onderzoek.’
In twee jaar heeft de SEC dertig
onderzoeksvoorstellen beoordeeld. Dat is heel
weinig. Een advies is bovendien niet bindend. De
SEC heeft dus eigenlijk geen status. Frustreert
dat?
‘Ja, ik vind dat wel vervelend. Voor zover ik
weet zijn wij de enige universitaire instelling in
Nederland met een SEC. Er is nauwelijks wettelijk ethisch kader voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Wel voor proefdier- en medisch
onderzoek. Een advies van de SEC is bovendien niet verplicht.’
Zou dat wel moeten?
‘Ik heb van begin af aan gezegd dat je dit
verplicht moet stellen en dat het advies
bindend moet zijn. Die status moet duidelijk zijn. Wij geven nu wel ethical clearances af, maar dat stelt feitelijk niks voor. In
principe kun jij net zo goed zo’n goedkeuring afgeven. Maar de onderzoeksscholen wilden niet verder gaan. Die
willen dat de SEC alleen adviseert en
niet oordeelt. Dat stoort me dus heel
erg. Het gaat juist om ethical clearance, een stempel van
goedkeuring. Het moet niet zo zijn dat een onderzoeksschool dat naast zich neer kan leggen.’
Ethisch bewustzijn begint bij aandacht voor ethiek in het
onderwijs. Neemt Wageningen UR ethische vorming wel
serieus genoeg?
‘Druppelsgewijs krijgen we meer onderwijs op dit vlak.
Maar het gaat langzaam. Mijn groep is klein en we zitten
al helemaal vol. We hebben totaal geen mogelijkheden
om meer onderwijs te geven. Ongeveer de helft van de
bachelors krijgt een driepuntscursus Philosophy of
Science and Ethics. Jaarlijks geven we aan ongeveer zestig
masterstudenten zespunts vrije-keuzevakken ethiek en
sommige onderzoeksscholen bieden aio’s op vrijwillige
basis cursussen ethiek aan. Maar het aantal studenten

is marginaal. Enkele tientallen per cursus op een totaal
van meer dan duizend PhD’ers. Het houdt dus niet over.’
Moet ethiek niet standaard in het onderwijspakket van
elke student zitten?
‘Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Standaard zou in
master- en PhD-opleidingen een cursus moeten zitten die
de Code of Conduct behandelt. Dat hoeft helemaal niet in
collegevorm. Het gaat om bewustwording: hoe pak je
onderzoek zo aan dat je tot de ethisch beste aanpak komt?
Vanaf dag een dat studenten hier binnenkomen en interviews doen, moeten ze weten hoe ze dat ethisch goed moeten behandelen. Als je interviews doet is het niet alleen
van belang om goede vragen op te stellen, maar ook om
goed met je respondenten om te gaan.’
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‘HET HOORCOLLEGE
IS PASSÉ’
De Nijmeegse hoogleraar klinische psychologie Jan Derksen is de ‘surfende,
gapende, etende en pratende’ studenten zat. In de Volkskrant pleitte hij voor
online colleges. Want studenten dwingen om te luisteren is niet meer van
deze tijd. ‘Geef studenten de vrijheid om hun eigen interesses na te jagen.’
tekst: Jeroen Bok, Albert Sikkema en Rob Ramaker / illustratie: iStock

Remo van Tilburg

Eliana de Cuba

Eerstejaars Bodem, water, atmosfeer
‘Hoorcolleges zijn inderdaad niet
echt meer van deze tijd. De nieuwe
media hebben alles overgenomen,
en je kunt eigenlijk prima zelf thuis
studeren. Ik zit nu in college alles letterlijk over te nemen. En thuis kan ik
me veel beter concentreren dan in de hoorcolleges. Maar ja,
je gaat er heen omdat je een soort van verplichting voelt
om aanwezig te zijn. Je hebt er wel motivatie voor nodig,
en die is er soms wel en soms niet.’

Tweedejaars Levensmiddelentechnologie
‘Hoorcolleges zijn vaak wel degelijk
nuttig, tenminste als je aantekeningen maakt. Ik ken ook wel veel mensen die zo’n beetje als een zombie
voor zich uit zitten te staren, dan
denk ik dat je weinig opneemt. Volgens mij is het wel goed
om meer materiaal beschikbaar te stellen op internet,
want dan kan iedereen zijn eigen manier vinden om te leren. Dat is wel echt heel erg van deze tijd, het hoeft niet per
se allemaal meer klassikaal.’

Gosse Schraa
Docent Microbiologie, Teacher of the
year in 2004
‘Daar ben ik het niet mee eens. Ik
heb net een hoorcollege gegeven aan
ruim honderd eerstejaars studenten.
Ze dronken best wat tijdens college
en sommige studenten hadden hun
laptop of iPad bij zich, maar het was uitermate rustig en ze
waren geïnteresseerd in de stof. Je moet een goed verhaal
hebben en het interessant kunnen brengen. Mijn colleges
worden opgenomen zodat studenten het online kunnen
nakijken, maar een internetcollege is geen goed alternatief, omdat je dan bijvoorbeeld als student niet merkt wat
er bij andere studenten leeft. Ook kun je met een hoorcollege studenten enthousiast voor je vak maken. Kun je dat
niet, dan kun je beter wat anders gaan doen.’

Michèle Gimbrère
Projectleider distance learning
‘In de projectgroep Distance Learning ontwikkelen we nu twee MSc
opleidingen die je op afstand via internet kunt doen. Studenten komen
elk jaar maar vier weken naar Wageningen. Daarbij gebruiken we niet
de volledig opgenomen hoorcolleges van vijftig minuten,
maar kennisclips: een ﬁlmpje van tien minuten, gevolgd
door verwerkingsopdrachten. Ik snap het probleem van
hoogleraar Derksen wel; zeker in hoorcolleges voor grote
groepen zijn er al snel studenten die niet opletten of afgeleid zijn. Toch is het wel de opdracht voor een universiteit
om studenten te inspireren en te begeleiden in het studeren.
Dat kan via hoorcolleges door inspirerende docenten
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maar ook via andere werkvormen. We moeten
daar een ideale mix in vinden.’

Margret Wenker
Derdejaars
Dierwetenschappen
‘Daar ben ik het niet mee
eens, ik vind ze juist supernuttig, want door
naar hoorcolleges te
gaan ben je actief bezig.
Anders zit je thuis suf achter de computer en
kun je nog honderd andere dingen tegelijk
doen. Op hoorcollege word je gedwongen om te
luisteren naar de stof en kun je gelijk vragen
stellen als je wilt. Heel handig, want het geeft
een goed overzicht van de leerstof. Ik kan me
wel voorstellen dat het voor een docent demotiverend werkt als iedereen met een smartphone of laptop bezig is, maar ik denk dat het
grootste deel van de studenten heel veel aan
hoorcolleges heeft. Mensen die echt niet gemotiveerd zijn komen sowieso niet naar college.’

Arjaan Pellis
Studieadviseur bij Master Leisure,
Tourism and Environment
‘Ik ben kritisch over het nut van standaard hoorcolleges. Het is een passieve onderwijsvorm waarbij studenten de stof niet effectief opnemen.
Veel liever zie ik interactieve werkvormen die meer zelfredzaamheid vragen. Studenten moet
je zelf over complexe zaken laten na denken. Een ander bezwaar is dat hoorcolleges alleen in collegezalen plaatsvinden. Wageningse studies willen juist de kwaliteit van leven verbeteren. Ik zou vaker op locatie college geven, zeker bij sociale wetenschappen. Je moet niet alleen praten
met boeken, maar ook met mensen uit het veld. Dat is interactiever en inspirerender.’

Soline de Jong
Derdejaars
Communicatiewetenschappen
‘Ik denk dat je beter aandacht kunt
geven aan hoe het college gegeven
wordt, in plaats van zeggen dat een
hoorcollege niet meer van deze tijd
is. Ik heb bijvoorbeeld een vak gehad
met twee verschillende professoren. De één vond ik geweldig om naar te luisteren, terwijl de ander vreselijk was.
Een vak kan interessant zijn, maar het wordt dan op zo’n
manier gebracht dat mijn interesse toch weg is. Maar afschaffen? Wat zou het alternatief ervoor dan zijn? Als je alles via internet moet leren kun je net zo goed zo’n LOI-cursus
gaan doen.’
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‘NIET LULLEN MAAR
LOPEN’
FOTO: EMMA TEULING

HAPPY FAMILY

Zinnia (derde
van links) en
Natacha (vierde van links)
tijdens een
kroegavond
met de family.

Hoewel het hartje winter is,
kunnen de 150 buitenlandse studenten die begin februari naar
Wageningen komen, rekenen op
een warm bad. Het succesvolle
buddy-systeem dat vorig jaar in
gang gezet werd, geeft ze meteen
een groep vrienden om op terug
te vallen.
Natacha uit Costa Rica ondervond
aan den lijve hoe het is om vanuit
een ander continent te komen en
plotseling in Wageningen te staan.
‘Je kent niemand, alles is vreemd
voor je. Ik wist zelfs niet waar de
sleutels van mijn kamer waren.’
De meeste buitenlandse studenten beginnen vanuit die situatie, weet Tutku Yuksel van studentenvereniging IxESN. Uiteraard
hebben ze zich voorbereid met
brochures en websites, maar die
geven geen antwoord op de ontelbare praktische vragen waar de
studenten dagelijks tegenaan lopen. Waar is de dichtstbijzijnde
bushalte? Als je zelf brood wilt
bakken, waar koop je dan de ingrediënten?
Vragen waar je normaal een
huisgenoot of vriend voor zou
raadplegen. Daarom is IxESN vorig
jaar begonnen met een uitgebreid
buddy-systeem. Een doorsnee buddy-familie bestaat uit twee, meest-

al Nederlandse, mentoren en zo’n
vijftien buitenlandse studenten. In
feite is het een voortzetting van
het introductie-model, legt Tutku
uit. Sommige AID-groepen bleven
toch al contact houden, maar met
de komst van het buddy-systeem
wordt dat voor alle groepen ofﬁcieel gemaakt. De buddy -groepen
eten in elk geval eenmaal per
maand samen en gaan elke periode naar een IxESN-activiteit. Verder wordt van de mentoren verwacht dat ze een vraagbaak zijn
voor hun kindjes, maar ook dat ze
actief tijd en moeite in de groep
steken. Voor dat alles is zelfs budget beschikbaar, afkomstig uit een
subsidie van de universiteit.

het een groot voordeel om echt ergens bij te horen. Haar groep telt
studenten uit negen verschillende
landen, allemaal in een andere fase van hun opleiding. Sinds de AID
zijn ze samen naar een halloweenfeest geweest, naar de kaasmarkt
in Alkmaar, naar Amsterdam, en
het strand van Bloemendaal. Gewoon biertjes drinken in de stad
en samen eten is populair. Dan
proberen ze nationale gerechten
van de verschillende studenten uit.
Volgens Zinnia is de sfeer vriendschappelijk, en is iedereen heel
nieuwsgierig en open minded naar
elkaar. ‘Niks is verplicht, maar iedereen doet zijn best overal bij te
Vita Hommersen
zijn’.

KAASMARKT
Natacha heeft door haar buddy-familie en de AID in elk geval snel
nieuwe vrienden gemaakt in Wageningen. ‘Het was ﬁjn om mensen te ontmoeten die in dezelfde
situatie zaten: studerend in het
buitenland.’ Het geeft haar een veilig gevoel om een groep te hebben
waar je altijd op terug kunt vallen.
‘Ik voel me hier nu al veel meer
thuis. We hebben al veel leuke
plekjes in en rond Wageningen bezocht, en ik ken nu een hoop mensen.’
Ook Zinnia uit Frankrijk vindt

Het Buddy programma is bedacht door internationale studentenvereniging IxESN. Sinds
september zijn er zo’n 25 families gevormd. In 2012 meldden
zo’n 600 studenten van 40 verschillende nationaliteiten zich
aan voor een familie. Het programma loopt steeds beter,
merkt IxESN. Eerder was het
nog wel eens lastig om voldoende mentoren te vinden, maar
voor de komende winter-AID
was dat nauwelijks een probleem.

Wie? Marlou Bijlsma, student
Voeding en gezondheid
Wat? Won na half jaar
afwezigheid een wedstrijd
Waar? Bij het Nederlands
Studenten Kampioenschap (NSK)
Cross, om de hoek in Bennekom
Hoe ging het, veel strijd moeten leveren?
‘De start was heuvel op, dus ik ben
behoudend begonnen. Maar na de
eerste 100, 200 meter zag ik geen
enkele vrouw voor me, alleen mannen waarmee we waren gestart.
Onderweg riep ook nog iemand
iets over voorsprong, en toen ben
ik in de slotronde mannen gaan inhalen, van man naar man lopend,
me steeds richtend op de volgende.’
Gaf Bennekom thuisvoordeel?
‘Er waren wat meer Wageningse
deelnemers en bekenden, en meer
aanmoedigingen. Verder had ik de
dag ervoor het rondje verkend, wat
anders pas lukt op de wedstrijddag. Het was best ﬁjn vooraf te weten dat het parcours goede paden
en geen obstakels had; dan ga je
toch rustiger slapen.’
Had je hier naar toegewerkt, wilde
je hier pieken?
‘Dit was mijn eerste wedstrijd in
zes maanden. Ik ben vier maanden
in Zweden geweest waar ik geen atletiekbaan heb gezien. Daarom
had ik geen idee van mijn vorm,
maar Tonnie, mijn trainer, zei: niet
lullen maar lopen. Achteraf was
het misschien was het juist goed
zo. Ik heb zelfs genoten onderweg,
van de toeschouwers, het horen
roepen van mijn naam, zonnetje
erbij; ik ben helemaal blij.’ YdH
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Muzikale reis door China
Weer eens wat anders dan een
kerstoptreden in de lokale parochiekerk: studentenorkest De
Ontzetting ging dit jaar tijdens
de kerstvakantie op tournee in
China. Van Shanghai tot Zhangzhou trokken de Wageningse
muzikanten volle zalen en ze
maakten muziek met Chinese studenten.

Het orkest koos voor Zhangzhou omdat die stad een partneruniversiteit van Wageningen heeft. Aalt Dijkhuizen is
er regelmatig op bezoek en
de weg naar het nieuwe centrum heet Wageningen Road.
De Ontzetters wisselden een
avond muziek uit met Chinese studenten. Om en om lieten ze iets horen, waarbij
opviel dat de Chinezen hele
andere instrumenten gebruiken. ‘Een soort platte harp
en een soort ﬂuit met een
kalebas aan de bovenkant.’

‘We hebben acht concerten gegeven in twaalf dagen’, vertelt Lucie,
die de reis mede organiseerde.
‘Heel vermoeiend omdat ze in China ze geen pauze houden. Anderhalf uur achter elkaar spelen zijn
we niet gewend.’ En er waren meer
cultuurverschillen. ‘Mensen praten en bellen gerust door de muziek heen. Gelukkig waren we van
tevoren gewaarschuwd.’ Nicolette
Meerstadt, foto’s Paul Ravensberger

De studenten keken hun ogen uit tijdens het eten. ‘Het eten was erg
interessant’, vertelt Lucie. ‘Als ontbijt kregen we een keer salade met
stukjes ezel. Een andere keer was er
salade met een soort zee-wormen.
Niet echt mijn ding. ’

Toch was het de inspanning meer
dan waard, want er kwam veel
publiek. ‘Alle zalen waren groter dan
het concertgebouw, en ze zaten
behoorlijk vol. Zo iets maken we in
Nederland nooit mee.’ De Ontzetting
kwam ook in de krant en op een kleine regionale tv-zender. ‘Die heeft
een bereik van 50 miljoen kijkers,
onvoorstelbaar groot voor ons.’

Overal waar ze kwamen trokken de Nederlanders veel bekijks, vooral de lange jongens. ‘Iedereen wilde met ons op de foto. Na de concerten, maar ook
gewoon als we in de stad liepen.’ Naast al die muziek konden ze ook genieten van een traditionele thee-ceremonie en zijn ze in het zijde-museum
geweest. Op een lokale markt werd er voor hun neus een kip geslacht. ‘Die
markt stond in schril contrast met de viersterrenhotels waar wij sliepen. Het
verschil tussen arm en rijk is echt enorm in China.’
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UITSTERVEN
Het holt achteruit met de biodiversiteit. Zo dreigt de schaamluis uit
te sterven. Reden daarvoor is dat
zijn natuurlijke habitat massaal
gekapt wordt. Sinds de uitvinding
van de Brazilian wax, waarbij alle
‘bomen’ down south met wortel en
al worden uitgerukt, heeft de
schaamluis het in toenemende
mate moeilijk. Medewerkers van
een Australische seksuele-gezondheidskliniek luiden de noodklok:
sinds 2008 hebben zij geen enkel
exemplaar meer waargenomen.

SLIM
Wil je graag een keer op tv, maar
liever niet bij Lingo? Grijp nu je
kans. Talpa maakt een nieuwe kennisquiz met Linda de Mol. In een
uitzending strijden driehonderd
studenten en drie BN-ers om een
pot met geld en de titel ‘Beste student van Nederland’. Hoeveel
kleinkinderen heeft Koningin
Beatrix? Hoeveel sterke drank zit
er in Irish Coﬀee? Als jij het weet,
waag dan een gokje. Geef je op via
www.rtln.nl/weetikveel

50.000 likes voor Gespot:UB
Hard studeren in de bieb, het kan
een beetje saai zijn. Tot die
prachtige blondine of de breedgeschouderde jongeling binnenkomt. Een praatje maken is net te
spannend. Wat nu? Sinds kort
kun je anoniem ﬂirten via
gespot:UB.
Gespot:UB is de nieuwste Facebook-hype in studerend Nederland. Je kunt een berichtje sturen
naar de gespot-beheerders en zij
zetten het op facebook, waardoor
je anoniem blijft. Alle Nederlandse
universiteiten hebben inmiddels
een eigen pagina, bij de Wageningse universiteit is het na een vliegende start – bijna duizend volgers – een beetje lauw.
Jaap Kabbedijk zette UB gespot
eerst in Utrecht op. ‘In Dublin bestond zo’n groep en we wilden kijken of het hier zou werken. We

hebben voor vijf euro advertenties
gekocht en afgelopen weekend
hadden we de 50.000ste like, verdeeld over alle pagina’s. Groningen
en Utrecht hebben er elk 10.000.’
Kabbedijk is behoorlijk overdonderd door het succes en vooral
door de tijd die het opslokt. ‘In
Utrecht komen soms veertig relevante berichten per uur binnen.’
Daarom is er inmiddels een heel
team van beheerders die de berichten plaatsen.
SEKSUEEL GETINT
Verschil is er wel tussen de universiteiten. ‘In Nijmegen zijn de berichten vooral lief en soms op rijm
geschreven’, vertelt Kabbedijk. ‘In
Amsterdam zijn ze veel directer en
meer seksueel getint. Ook zijn er
daar meer jongen-jongen of meisje-meisje berichten.’ Wageningen
valt natuurlijk op door de link met

de natuur. ‘Dat meisje met blauwe
trui, naast de wereldbol, je lijkt een
beetje op een otter maar vind je
wel heel knap!’
Waarom Wageningen een beetje achter blijft in aantal berichten,

‘Je lijkt een beetje
op een otter maar
vind je wel heel knap!’
is gissen. Misschien is het zo’n
kleine gemeenschap dat iedereen
elkaar al kent. ‘Maar dan is het nog
steeds een redelijk grote stap om
op iemand af te stappen’, meent
Kabbedijk. Hij heeft stiekem de
hoop dat er in de tentamenweek
een opleving komt. ‘Tijdens het leren willen studenten ook stiekem
iets spannends doen.’ NM
Word de 1000ste volger:
facebook.com/GespotUBWUR

OGEN
Iemand op zijn mooie blauwe ogen
geloven? Mooi niet. Tsjechisch psychologisch onderzoek ondersteunt
dat. Gezichten met bruine ogen
zijn geloofwaardiger dan die met
blauwe. Behalve bij mannen met
brede kaken, dan maakt de kleur
ogen weer niet uit. Hmm, vinden
we. De studie zegt dus niet of vrouwen met blauwe ogen ook onbetrouwbaar zíjn.

ROODBAARD
Poolse en Nederlandse wetenschappers kunnen nu oog- en haarkleur vaststellen aan de hand van
een beetje genetisch materiaal.
Een stukje tand bijvoorbeeld van
middeleeuwse herkomst is al voldoende. Kijk, dat is nou echt CSI.
De techniek opent vergezichten
voor historici, evolutionair onderzoek en forensische wetenschap.

MOORDSPEL Wachtend achter een muurtje in je rode
T-shirt, je hart bonkt als een gek maar gelukkig is je waterpistool geladen. Je ziet je slachtoﬀer en rent op hem af.
Met een paar stevige waterstralen schakel je hem deﬁnitief uit. Je slachtoﬀer geeft je de naam van zijn of haar target, die nu de volgende wordt op jouw lijstje. Van je
slachtoﬀer maak je een foto voor op de facebookpagina.

Zo werkt het moordspel dat op 6 januari is begonnen. Initiatiefnemers zijn de studenten Maud en Jorne die via
facebook 240 deelnemers wisten over te halen. Zoals op
de foto’s te zien is, hebben de eerste moorden al plaatsgevonden, zelfs tijdens colleges. Het spel is pas klaar als er
nog maar één overlevende is. NM

RESOURCE — 17 januari 2013

5(6SVWXGHQWLQGG



student << 27

AFLEVERING 1 - MORTIERSTRAAT 14B<<
p haar bord ligt een kleﬀe vegaburger met
slijmerige andijviestamppot. ‘Welkom bij
Grand Café Forum’, denkt Vera. Ze prikt een paar
keer in de prak en slaakt een zucht. Grote fout
dit. Ze had beter naar het Passantje kunnen
gaan. Dat ligt vlakbij de Mortierstraat waar ze
straks gaat hospiteren.
Vijf minuten later klimt ze met een knoop in haar
maag op haar stationsﬁets en vertrekt richting
stad. Zou het nu eindelijk lukken? Het is al de
tiende hospiteer-poging. De eerste keer was het
meteen raak, ongeveer een jaar geleden. Toen
kreeg ze een tochtig hok aangeboden van tien
vierkante meter, maar daarvoor wilde ze het ouderlijke nest niet verlaten. Nu zou ze dolblij zijn
met dat aanbod.
Het hospiteren voelt elke keer weer als een vernedering. Het ergst was die keer dat ze in een kamer vol jongens zat die haar verlekkerd aankeken
en vroegen of ze de wc even kon poetsen. Woest
wordt ze als ze er weer aan denkt. Bij het vorige
huis was ze het na een superleuke avond toch
niet geworden. Maar waarom? Misschien vanwege dat kloterige dorp waar ze vandaan komt. ‘Ik
woon nog bij mijn ouders’, wat klinkt dat lullig
op je twintigste. Of misschien was ze weer te verlegen.
Verhit en ongemakkelijk stapt Vera de woonkeuken binnen. Bianca, het meisje dat haar binnenliet, ratelt met schorre stem aan één stuk
door. Op de bank zit een vadsige bal te bellen
met een biertje in de hand.
- ‘Er komen allemaal kut-hospiteerders’, zegt hij

ILLUSTRATIE: MEREL DE GRAAF

Hospiteren
O

terwijl hij Vera glazig aankijkt. Vera heeft nu al
een hekel aan hem. Bianca loopt met haar de
steile trappen op naar de bedompte zolderkamer.
Dat ze hiervoor moet gaan smeken.

‘Je lijkt een beetje
op een otter maar
vind je wel heel knap!’
- ‘Beneden gaan we je even interviewen, zodat
we je beter leren kennen enzo’, kondigt Bianca
aan. Oh joy.
In de woonkamer begint het gesprek onwennig,
maar het loopt redelijk. Tot de bal sneert: ‘Zo,

dus jij woont nog bij je ouders?’ Vera knikt
stroef. Daar gaan we weer, denkt ze. Ze kan net
zo goed gelijk opstappen.
- ‘Denk je dat je het wel gaat redden in dit grote,
enge huis?’ Gegniﬀel van de overige huisgenoten. Dan is het mooi geweest.
- ‘Man, hou toch op. Dit is een ontzettend kuthuis
met een kleine kutkamer. Misschien ben net ik
kut genoeg om hier ook te wonen.’ Even is het
stil. Dan beginnen Bianca en de anderen te lachen. De bal kijkt beduusd.
De volgende dag belt Bianca: ze mag de kamer,
als ze hem wil. Ze waardeerden haar humor wel.

Resource volgt vanaf nu de belevenissen in de Mortierstraat 14B, een studentenhuis in Wageningen

Dijkgraafstudenten houden voet bij stuk
Studenten die op Dijkgraaf
wonen hoeven voorlopig hun
eigen afval en oud papier nog
niet zelf af te voeren. De schoonmaker blijft dat doen. Maar op
termijn verandert dat.
Terwijl andere Wageningse studentﬂats het nieuwe schoonmaaksysteem gewillig accepteerden, lieten de Dijkgraafbewoners onlangs
in twee enquêtes massaal weten
daar heel anders over te denken.
Ze houden liever de vuilnisophaler

en laten daarmee een huurkorting
van 2,50 euro bewust aan zich
voorbij gaan. Die uitslag bevestigt
het beeld van vorig jaar, toen een
experiment van Idealis bij Dijkgraaf uitdraaide op een debacle: de
bewoners gooiden hun afval toen
gewoon over het balkon.
TELEURGESTELD
Idealis is teleurgesteld met de uitkomst, en verwacht dat de kosten
voor de schoonmaak omhoog
gaan. Die stijging berekent de

huisvester door aan haar huurders.
Bovendien vindt de studentenhuisvester ‘het wegbrengen van het afval een kleine moeite voor de huurders.’ Er zijn speciale bakken geplaatst voor inzameling, en als studenten papier zelf afvoeren stapelt
het zich niet op in de gangen.
Nu de bewoners de hakken in
het zand hebben gezet, gooit Idealis het over een andere boeg. De
huisvester heeft de huurcontracten aangepast. ‘Nieuwe huurders
gaan bij het ondertekenen ak-

koord met het zelf afvoeren van afval’, mailt een woordvoerder. ‘Op
termijn verkrijgen we hiermee de
benodigde 70 procent. Als dat is
bereikt zullen we alsnog deze
werkwijze doorvoeren.’
Max Jonkman, vertegenwoordiger van Dijkgraaf, vindt het besluit
van Idealis wel best. ‘Ik denk niet
dat iemand met de huidige constructie ermee zit dat het in de
nieuwe contracten veranderd gaat
worden.’ NM
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>> CULT
Wat? MovieWeekend 2013 Wanneer? 18, 19 en 20 januari Waar?
Cultureel centrum ’t Venster en Movie W Kosten? Zes tot tien euro
per ﬁlm, een euro korting voor studenten Reserveren? Bel 0317 35 60 19 of mail reserveren@movie-w.nl Info? Movie-w.nl

Leven
Movie W houdt haar eerste ﬁlmweekend na de tumultueuze verhuizing
en bijna-ondergang. Komend weekend kunnen ﬁlmhuisliefhebbers genieten van een veertiental ﬁlms.
Een greep uit het aanbod: hoogtepunten uit 2012 zijn bijvoorbeeld het
tragikomische Moonrise Kingdom van karakterregisseur Wes Anderson,
een documentaire over het muziekstuk Canto ostinato van de vorig jaar
overleden componist Simeon ten Holt en de bekroonde kinderﬁlm
Kauwbow. De zwarte komedie Sightseers is een voorproef van het Rotterdamse ﬁlmfestival. Ten slotte draaien er twee wat oudere documentaires.
Grande Hotel uit 2010 gaat over een verlaten en gekraakt hotel in Mozambique en The end of the line uit 2009 documenteert het leegvissen van de
wereldzeeën.
Naast ﬁlm valt er nog te genieten van dansvoorstellingen, muziek, eten
en de stomme ﬁlm City Girl, live begeleid door een pianist. Bovendien is
er dit jaar voor het eerst een (dans)feest op de zaterdagavond. ‘Kijk’, lijkt
Movie W te willen zeggen, ‘we leven nog en hoe.’ RR
Scene uit de film Moonrise kingdom

>> HET ECHTE WERK
BOULDEREN IN ZWEDEN
Wie? Stefan Ploum, vierdejaars BSc Bodem, Water, Atmosfeer
Wat? Vijf maanden de Minor ‘Sub-arctic Paleolimnology and Arctic
Geoecology’
Waar? Umeå Universitet, Zweden
Waarom? ‘Ik wilde naar het buitenland en Zweden was lekker makkelijk te regelen qua vakkenpakket.’
‘Toen ik besloot om met mijn oude pick-up naar Zweden te gaan, hadden mijn ouders het wel even moeilijk. Ze meenden dat ik dood zou
vriezen in die auto. Dat gebeurde gelukkig niet, maar mijn wagen had
het er af en toe wel moeilijk mee. Zo deed de verwarming het niet altijd
en toen het kwik diep onder nul ging, verloor ik bijna mijn wielen: door
de kou was het metaal van de bouten gekrompen waardoor de moeren
lostrilden.
Mijn minor bestond uit twee vakken. Bij het eerste vak onderzocht ik
het sediment rondom een klein meertje van 3500 jaar oud. Uit de
samenstelling van het meersediment kun je veel aﬂezen over variatie in
de zeespiegel, menselijke activiteit en erosie. Voor het tweede vak reisde ik met mijn pick-up naar een onderzoeksstation ver naar het noorden. Daar deed ik onderzoek naar ecosystemen boven de poolcirkel.
Het was heel interessant om de mondiale werking van de ecosystemen
en de permafrost te onderzoeken, omdat (sub)arctische ecosystemen
heel gevoelig zijn voor klimaatvariabiliteit. De permafrost beslaat een
ﬂink deel van de landmassa van het noordelijk halfrond. Het is voor de

toekomst een belangrijk gebied omdat het een grote rol speelt bij de
opwarming van de aarde.
Er waren veel studenten van andere universiteiten en andere opleidingen, zoals biologie, ecologie of zelfs antropologie. Dat leert je om de
dingen vanuit een ander perspectief te zien. Niet alleen kijken naar het
cijfertje van de metaalconcentratie, maar je ook realiseren wat dat voor
een regenworm en een plantje betekent.
Al met al heb ik heel efﬁciënt gestudeerd en nog efﬁciënter mijn vrije
tijd ingedeeld. Na college stond je buiten meteen voor een bevroren
meer, waarop je kon langlaufen en ijsvissen. Ik heb ook veel geboulderd. Dat is klimmen zonder touw, soms bij een temperatuur van tien
graden onder nul. De natuur was steeds dichtbij. ’s Ochtends stond er
een keer een eland rustig te grazen in mijn achtertuin. Dat zie je toch
niet zo snel in Wageningen.’ MvdH
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STUDIO STEENHUIS/HUUB PRINS

in memoriam

Hokjesdenken
Het was een lastige puzzel, de Hokjesdenken uit december. De inzenders
waren het dan ook niet allemaal eens. ‘Het heeft ons ﬂink wat denkwerk
gekost want hij was lastig dit keer’, schrijft Tape & Tie-wraps. ‘Zonder
meervouden (van het gezochte antwoord) kwamen wij toch op het enkelvoud:
Aanknopingspunt.’ En het was dus geen Ontknopingspunt, zoals twee
puzzelaars dachten. We willen trouwe inzenders Willem Menkveld en Ans
Lijftogt veel succes wensen voor de toekomst. Zij hebben hun oplossing de
laatste keer gestuurd; zij gaan met pensioen. De goede inzenders: Willem
Menkveld, Marie Curie, Renée en Susan van der Salm, Leerstoelgroep
Nematologie, Marianne van der Gaag, Tape & Tie-wraps, Gert-Jan Steeneveld,
Koos Jorritsma, Kim & Dennis, AID bestuur 2013, Gosse Schraa en Hanneke
Pompe, Anne-Marie Patist, Anton Korteweg, Het ja-dit-is-het team, Janna van
Hoek, Vertriocillium en Ans Lijftogt.

Horizontaal
1 Moet inhoudelijk beter worden, vindt men 9 Balk 11 Deeltje 12 Zeer slecht
13 Daar maakte De Ontzetting een tournee 16 Van zo’n fornuis willen wij
foto’s 18 Houdt het zeil gespreid 19 Kachelonderdeel 20 Niet weg te krijgen
(van je gehemelte) 23 __ Antje, (geen) echte Nederlandse 29 Amerikaans
werelddeel 30 Drinkt whisky met een e 31 Tijdelijke verblijfplaats van
Napoleon 33 Niet geheel geruisloos regelen 37 Past voor ﬂater of varen
39 Verwarmt pensionado’s 40 Universiteiten 41 Daar komt de tegenstander
niet aan 42 Van maart of april 43 Om anoniem te ﬂirten

Verticaal
1 Paardenvrucht 2 Pereiro __, Tourwinnaar 2006 3 Vindt dat sociaalwetenschappers verplicht langs zijn commissie moeten 4 Voegwoord
5 Streek 6 Begint met een nieuwe lente 7 Energiebedrijf met een eigen
Tour 8 Hoort bij de Sunshine Band 9 Uiterst gemakzuchtig 10 Wil de dokter
horen 14 Daar staat de Universiteit van Zimbabwe 15 Die NAVO-operatie
was in Afghanistan en werd voltooid 17 Klassiek werk 21 Gebruikte de
maaltijd 22 Restmateriaal 23 Muurschildering die afspraken over eiwitten
wil 24 Machineonderdeel met zo’n 3,5 % alcohol 25 Compagnie 26 Durum,
eenkoorn of spelt 27 Zwart spul 28 Haperend voegwoord 32 Verscheen er
over onze landschappen 34 Draait een iPhone op 35 Pernille La __
36 Wordt geleid door Draghi 38 Wordt een zeil onder gevoerd
Mail de groene hokjes uiterlijk komende woensdag naar hokjes@wur.nl. De
oplossing komt donderdag op resource.wur.nl.

Alter Murangi
On December 28 we received the
sad news that our MSc-student
Alter Murangi (45) had died. With
her daughter and sister by her
side, Alter passed away peacefully.
In September 2010 Alter started
her MSc-study Plant Sciences. For
her this meant a great change:
leaving her family and job in Zimbabwe and become a student
again. Feeling privileged for the
chances oﬀered she studied hard.
Alter did her MSc-thesis work at
the Centre for Crop Systems Analysis (CSA). We came to learn Alter
as a talented, critical and committed student and a cheerful and
amiable person. Her lively personality and love for people drew
people into conversation with her.
Beside her studies, Alter was an
active student and a committed
member of the Christian community
of African students in Wageningen.
Only a few months before her planned graduation it became clear
that Alter was seriously ill. In the
beginning of November she was
admitted to the Rijnstate Hospital
in Arnhem. Her daughter and sister
came over to assist in the care for
her. When it was found that her
disease could not be cured, Alter,
her family and the medical team
decided that she would be transferred to Zimbabwe on December
17. Already four days later Alter deceased in a hospital in Zimbabwe.
Her untimely passing has left a
deep impression and she will be
sadly missed. Our thoughts are with
her daughter Gloria and her family.
We wish them a lot of strength in
dealing with this great loss.
Aad van Ast and Lammert Bastiaans,
Centre for Crop Systems Analysis
Cor Langeveld, MSc-programme
Plant Sciences

in memoriam

Harry Scholten
Op zondag 13 januari j.l. is Harry
Scholten (61) overleden. Harry
werkte vanaf het begin van het Onderwijs Instituut (OWI) in 2006
als beleidsmedewerker OWI en secretaris van het OWI bestuur aan
Wageningen University gericht op
goed onderwijs. In die functie was
Harry, kundig en enthousiast, betrokken bij vormgeving en uitvoeren van beleid.
Tot zijn gezondheid het niet meer
toeliet was hij ook secretaris van
de examencommissie Levenswetenschappen. Harry was in die
functie erg betrokken bij het wel
en wee van onze studenten. Die
betrokkenheid is ook in de functies
vóór het OWI kenmerkend voor
Harry, eerst als docent- onderzoeker en later als studieadviseur bij
plantenwetenschappen.
Een aantal jaren geleden deden
zich de eerste symptomen van de
ziekte van Harry voor. Een helaas
progressief voortschrijdende ziekte, die Harry in toenemende mate
belette om aan en op het werk te
zijn. Met bewondering hebben wij
gezien hoe Harry, zodra zijn gezondheid het even toeliet, weer
aan het werk ging. Kenmerkend
voor Harry was zijn altijd optimistische houding.
Wij herinneren ons de gastvrijheid
die Harry bood voor de koﬃepauzes in het oude bestuurscentrum.
De kamer was niet altijd groot genoeg voor alle collega’s en er was
altijd veel stof tot gesprek. Harry
blijft in onze herinnering als een
gewaardeerde collega en vriend.
We zullen Harry missen, voor wat
hij deed en wie hij was.
Namens de collega’s van het OWI
Tiny van Boekel en Petra Naber
Meer in memoriam op pagina 30
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5-week summerschool where you
learn about climate change and entrepreneurship in 3 European cities? Apply then for the ClimateKIC Master Label, application
deadline is 4 March 2013.
INFO: WWW.CLIMATE-KIC.ORG/EDUCATION OR
WAGENINGEN@CLIMATE-KIC.NL

zijn over reeds gekregen adviezen,
oefeningen, tips ben je welkom.
Dit inloopspreekuur is gratis. Locatie: praktijk Oefentherapie Karin
Vaessen, Kolkakkerweg 2 in Wageningen. Er worden geen afspraken
gemaakt. Het is mogelijk dat je
even moet wachten.
ZIE OOK WWW.BETERBEWEGEN.NL

Bertus Jansen
Op zaterdag 15 december is oudcollega Bertus Jansen op 65 jarige
leeftijd overleden. Bertus heeft jarenlang in Zodiac gewerkt als conciërge en was hier voor velen een
vertrouwd gezicht.
Bertus is per 1 april 1974 in dienst
getreden bij de toenmalige Landbouwhogeschool Wageningen als
technicus bij de Technische Dienst.
In september 1992 is hij van de
Technische Dienst overgestapt
naar de conciërgerie, in eerste instantie op de Dreijen en per 15
maart 1993 bij de Sector Dierlijke
Productie/Zodiac. In maart 2010
maakte Bertus gebruik van de FPU
en is vervroegd uitgetreden. Bertus heeft 17 jaar op Zodiac gewerkt
als conciërge. Vele herinneren hem
als een markant persoon en hij was
voor iedereen binnen Zodiac een
bekend gezicht.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen,
kleinkinderen en familie veel
sterkte toe bij het verwerken van
dit verlies.
Namens alle medewerkers van Zodiac,
Geurt Heimensen, manager bedrijfsvoering WU Dierwetenschappen.

mededelingen
Mededelingen van en voor studenten en medewerkers. Lever maximaal 75 woorden aan op donderdag voor verschijning via
resource@wur.nl, met als onderwerp ‘Mededeling’.
Climate-KIC Master Label
Would you like to contribute to climate change mitigation and adaptation? Add value to your MSc degree? Start your own sustainable
company? And are you in for a

Symposium ‘De sleutel tot succes
in de (roei)topsport
Voor iedereen die geïnteresseerd
is organiseert de W.S.R. Argo, ter
ere van haar 100 jarig bestaan een
symposium op zaterdag 9 februari
om 12.30 uur in de Aula. Dagvoorzitter Gerrit Hiemstra zal diverse
sprekers aan het woord laten over
hun ‘sleutel tot succes’ in de topsport. Een olympisch medaillist,
topcoach, sportpsycholoog en voedingsspecialist komen aan het
woord. Na aﬂoop vindt er een
kunstveiling plaats met unieke
stukken, onder leiding van Alexander Pechtold.
INFO: HTTP://WSR-ARGO.NL/SYMPOSIUM

ExpositieLouis Raemaekers
Museum De Casteelse Poort toont
tot eind maart een expositie over
het leven en werk van Louis Raemaekers, getiteld ‘Een cartoonist
van wereldfaam’. Raemaekers was
zestien jaar tekenleraar aan de
toenmalige Rijkslandbouwschool.
Werken uit deze periode, zoals
spotprenten van Wageningse hoogleraren, nemen een ﬂink deel van
de expositieruimte in beslag. Daarnaast biedt de tentoonstelling een
keuze uit originele en digitale
beelden van zijn totale oeuvre en
zijn activiteiten als illustrator, ontwerper en kunstschilder.
INFO: HTTP://WWW.CASTEELSEPOORT.NL

Do it yourself!
Wachten tot anderen het leven beter maken? Dacht het niet! Op deze
Grassroots Science avond maak je
kennis met lokale initiatieven die
het heft in eigen handen nemen.
Met presentaties van o.a. Transition Town’s Permacultuur, Eetbare
Bostuinen, en professor Arjen
Wals. Kijk eens wat er gaande is,
vlak voor je neus! Kennismaken
met lokale duurzame initiatieven
was nog nooit zo eenvoudig. 23 januari om 19:30 in het Forum.
INFO: WWW.BOERENGROEP.NL/DO-IT-YOURSELF,
REGISTER: WWW.GRASSROOTSSCIENCE.NL

Vrij inloopspreekuur voor studenten met RSI/KANS klachten
Vanaf 1 september is er elke donderdagmiddag van 17.00 – 18.00
uur weer een vrij inloop spreekuur
voor studenten met RSI/KANS
klachten. (Klachten aan arm, nek
en schouder) Het spreekuur is bedoeld om korte vragen m.b.t. RSI/
KANS klachten, oefeningen, werkhouding etc. te beantwoorden. Verder wordt er advies gegeven over
wat te doen bij deze klachten (bijvoorbeeld rust, sport/bewegen,
pauze software enzovoort) en of
therapie en welke therapie geïndiceerd is. Ook wanneer er vragen

gevraagd/aangeboden
Aangeboden en gevraagde goederen en (vrijwilligers)werk voor studenten en medewerkers. Lever
maximaal 75 woorden aan op donderdag voor verschijning via
resource@wur.nl, met als onderwerp ‘Gevraagd/Aangeboden’

agenda
Weekend 18, 19 en 20 januari

FILMFESTIVAL MOVIE W
Vanaf september vertoont Filmhuis
Movie W haar ﬁlms op een fraaie
nieuwe locatie, Wilhelminaweg 3a
in Wageningen. Op 18, 19 en 20 januari vind daar voor het eerst het
jaarlijkse ﬁlmfestival plaats, het
MovieWeekend. In twee zalen vertonen we maar liefst veertien
speelﬁlms en documentaires,
waaronder Moonrise Kindom en
Beast of the Southern Wild. Ook is
er de zwijgende ﬁlm City Girl, met
live begeleiding door Kevin Toma.
ZIE VEDER WWW.MOVIE-W.NL.

Zaterdag 19 januari 21.00 uur

BLUESKROEGENTOCHT
Wageningse blueskroegentocht
met diverse bands die optreden in
de cafés in het centrum. Enkele namen zijn Gene Taylor, Little Steve
& Big Beat, Willy B Blue Sparrow
and the Hokum stompers, Gazzary,
12 Bar Bluesband (in 2011 uitgeroepen tot beste bluesband van
Nederland), Sinner’s Prayer, Nervous Fellas, The Nightramblers,
Howlin Bill, Richard Stud & The
Blue Devils, The old Dutch Blues
band, Big Jake And The Two Timers
en G 54 Blues. Zondagmiddag om
half vier is er een after blues in
Café JoJo’s op de Bevrijdingstraat.
MEER INFORMATIE: WWW.BLUESCLUB-XXL.COM.

Interstedelijk Studenten Overleg
zoekt vertegenwoordigers
630.000 studenten zoeken 5 vertegenwoordigers. Iets voor jou?
Het ISO zoekt een nieuw bestuur!

Zondag 20 januari 15.00 uur

KIJK VOOR DE VACATURES OP WWW.ISO.NL!

MEER INFORMATIE: WWW.BLUESCLUB-XXL.COM.

Pianist gevraagd.
Wie zou willen meehelpen bij de
Student Church Wageningen?
Het gaat om piano spelen in de Oecumenische-Engelstalige kerkdiensten voor buitenlandse studenten. Deze worden gehouden in
de Arboretumkerk van Wageningen, elke 1e, 3e en 5e zondag van
de maand. Aanvangstijd 12 uur.
In de voorbereiding op donderdagavond ervoor worden de liederen
vastgesteld. Er is een begeleidingsmap aanwezig. Het is zeer
dankbaar werk.

Donderdag 24 januari 20.00 uur

INFO: WIL LYKLEMA, TEL: 413081.

KAARTEN IN DE BBLTHK OF VIA INFO@BBLTHK.NL

CONCERT KING MO
Bluesclub XXL organiseert in Café
XL een concert door King Mo met
zanger Phil Bee.

REKEN MAAR VAN JAZZ
Cees Mobach, Wageningse componist, docent en muziekperformer,
zet tijdens de eerste van drie avonden in de bblthk de schijnwerpers
op de jazz, met name over de muzikale ontwikkeling van de Jazz. New
Orleans, stad van dromen, staat
dan centraal in een ﬁlmpje met een
optreden van Copland. Live optreden van de talentvolle jonge Wageningse musici Mark Toxopeus op
piano en Margreet Bongers op fagot.
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Wageningen UR zoekt:
Technicus met afﬁniteit in onderzoek en onderwijs
AFSG Facilitair Management, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-FM-0001

Assistant Professor in Computational Systems Biology
(Tenure Track)
AFSG Systems and Synthetic Biology, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-SSB-0014

PhD Development of a cyanobacterial photosynthetic platform for
à la carte biocatalysis

Afscheidscollege
Ab Groen
24 januari 2013
College 15.00 uur, Forum, zaal C222
Afscheidsreceptie 17.00 uur, Impulse
Aanmelden kan via e-mail: Events.CS@wur.nl

AFSG Systems and Synthetic Biology, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-SSB-0015

PhD in Bio-Organic Surface Chemistry
AFSG Organische Chemie, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-ORC-0026

Corporate Director Education, Research & Innovation
BC Corporate Education & Research, Wageningen
Vacaturenummer: BC-0017

Ervaren chemisch analist HLO
ESG Centrum Water en Klimaat, Wageningen
Vacaturenummer: ESG CWK-0250

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

Ervaren projectleider Ecotoxicology
ESG Centrum Water en Klimaat, Wageningen
Vacaturenummer: ESG CWK-0252

Manager/Business Developer Maritieme sector
IMARES Directie, IJmuiden
Vacaturenummer: 0003-8

Postdoctoral Researcher in Farming Systems Analysis
PSG Farming System Ecology, Wageningen
Vacaturenummer: PSG-FSE-0007

Assistant professor in the ﬁeld of Food Law and Governance
(Tenure Track)
SSG Recht &bestuur, Wageningen
Vacaturenummer: SSG-LAW-0003

Decaan
VHL Stafbureau Directie, Leeuwarden
Vacaturenummer: VHL DIR0004

International Relationships Ofﬁcer
VHL Marketing & Communicatie, Wageningen
Vacaturenummer: VHL M&C0005
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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

Dutch Honesty
A couple of weeks ago my friends and I went out to party, as we usually do in our new Dutch life.
Like every Friday, the pub was crowded. My friends and I left our coats all together to be sure not
to lose them. That day when we were leaving the bar, one of my friends lost her coat. It was a new
coat on which my friend had spent a lot of money. The whole group of friends assumed someone
had stolen it. My friend was sad and angry and that was how the night ended for her.

The following day we discussed what happened with some Dutch friends. They advised us to go to
the bar and ask if the coat was there. Sometimes people take wrong coats and then they return
them. This idea sounded ridiculous to me because when you lose something of value in Spain, you
can start saving money to buy another to replace it. Anyway we had nothing to lose and we went to
ask. The coat was not there. The waiter told us to come back during the next week and ask again.
A week later we went back and the coat had appeared. A Dutch girl had taken it by mistake. When
she realized it, she returned the coat and wrote a letter of apology to the owner of the coat for
having inconvenienced them. My friends and I were surprised. In my culture such situations do
not occur, let alone someone writing a note of apology. The truth is that my friend was very happy
to recover her coat.
Dutch people can be cold and distant in some circumstances but their honesty is incomparable.
Now my friend would like to thank in person the girl who returned her coat, but the note was
anonymous. So if you read this, thank you very much! It was a nice gesture and much
appreciated. Celia Tardío Rodríguez. MSc student of Environmental Sciences
Do you have a nice anecdote about your experience of going Dutch? Send it in! Describe an encounter
with Dutch culture in detail and comment on it brieﬂy. 300 words max. Send it to resource@wur.nl
and earn ﬁfty euro and Dutch candy.
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HOLLANDSE
EERLIJKHEID
Celia was een ﬁjn avondje naar de kroeg met
vrienden. Aan het eind
was één van hun jassen
verdwenen. Waarschijnlijk gestolen, dachten ze.
Nederlandse vrienden
raadden hen aan om terug te gaan naar de
kroeg. Celia vond dat belachelijk, want in Spanje
kun je in dit geval beter
gaan sparen voor een
nieuwe.
De volgende dag was er
geen jas, maar een week
later was hij er opeens.
Een Nederlands meisje
had hem per ongeluk
meegenomen en teruggebracht. Met een briefje
met excuses.



