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liefdewerk

>> CILIA + ROLSTOELDANSEN
Cilia de Groot, administratief medewerkster PPO Lelystad

‘Als je ziet hoe blij je die mensen kunt maken!’
Ze rolde er bij toeval in. Als (staand) danspartner van een rolstoelster.
Cilia de Groot werd er zelfs Nederlands kampioene mee. Nu staat ze
zelf als instructeur voor de groep. Ruim tien uur in de week. Zoals voor
deze groep gehandicapte dansers uit Epe. Lol maken is het devies.
‘Je moet door de handicap heen prikken. Het is ontzettend leuk om
ze aan het werk te krijgen. Het verzet hun zinnen en geeft zoveel plezier.’ RK / Foto: Guy Ackermans
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TRIAL BY MEDIA
Het kan verkeren. Zo schrijf je in betrekkelijke rust stukjes over bijensterfte,
tenure track of eenzaamheid op de Bornsesteeg. Schrijf je een keer een kort
berichtje over een pornoglurende professor, wordt het bericht door honderden
sites overgenomen, tot aan de Amerikaanse Huﬃngton post. Op maandag kregen
we 37.000 bezoekers op resource.wur.nl.
Goed voor de traﬃc op onze site dus, maar wat we niet voorzagen, was een
trial by media. Hoewel het nieuwtje al rondzong bij Nijmeegse en Rotterdamse
studenten en de redactie van een Nijmeegs blad er mee bezig was, werd het
pikante surfgedrag van de prof dankzij ons bericht nationaal nieuws in
Nederland en Vlaanderen. Het bereikte het ook de geschorste docent zelf. Op
Vlaamse sites is zijn identiteit onthuld , de man zelf werd gebeld door een
Belgische journalist.
Dat was nooit de intentie. De man is al meer dan genoeg gestraft.
Gaby van Caulil

>> Niet zo vriendelijk. Supermarkten
knijpen leveranciers uit. | P.9
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De gezamenlijke medezeggenschap vindt dat Wageningen UR
een nieuwe voorzitter nodig heeft.
Het moet een bindend leider zijn
die zowel de inhoud als de cultuur
van Wageningen UR vertegenwoordigt. Dat blijkt uit een brief die de
WUR council op 18 januari heeft
gestuurd naar de Raad van Toezicht.
Binnen nu en een jaar lopen de
termijnen af van alle drie bestuurders. Op 1 oktober hebben zowel
Martin Kropff en Tijs Breukink er
twee termijnen van vier jaar opzitten, op 1 maart 2014 eindigt de
derde termijn van Aalt Dijkhuizen.
‘Twaalf jaar is heel erg lang,’
zegt Cees van Dijk, voorzitter van
de centrale medezeggenschap,
over de bestuursperiode van Dijkhuizen. ‘Dat is geen diskwaliﬁcatie

van de persoon, het betekent gewoon dat we frisse energie nodig
hebben. Wageningen UR is toe aan
een nieuwe leiding.’
Want in het algemeen is de chemie na acht jaar wel uitgewerkt,
meent hij. ‘CEO’s van grote bedrijven hebben een gemiddelde levensduur van 6-8 jaar. Daarna is de
organisatie toe aan nieuwe concepten en ideeën. Je ziet bij mensen op hoge posities, zoals ministers-presidenten, dat hun derde
periode niet goed is. Dan gaan oude irritaties opspelen, zo werkt het
nu eenmaal.’
6$0(1%,1'(1'
Bij de herbenoeming van Dijkhuizen in 2010 bracht de medezeggenschap een negatief advies uit,
dat dus terzijde werd gelegd. De
centrale medezeggenschap stuurt
nu, ruim een jaar voordat de termijn aﬂoopt, aan op een nieuwe
voorman. In haar brief aan de toezichthouders nam ze een lijstje op
met kenmerken waar ‘de nieuw te
benoemen voorzitter aan moet voldoen.’

Van de nieuwe voorzitter verwacht
de medezeggenschap ‘samenbindend leiderschap’ en iemand die
de organisatie vertegenwoordigt
‘naar zowel inhoud als cultuur’.
Ook moet het een internationaal
netwerker zijn en iemand die
graag optrekt met de medezeggenschap.
De Raad van Toezicht heeft nog
niet gereageerd op de brief. Vorige
maand liet voorzitter Margreeth de
Boer nog weten wat betreft Kropff
en Breukink geen reden uit te zien
naar andere kandidaten. Voor Aalt
Dijkhuizen was het nog te vroeg
om daarover te oordelen. Nu geeft
ze aan, omwille van privacy, geen
mededelingen te willen doen. De
bestuurders zelf willen, via hun
woordvoerder, niet aangeven of ze
een nieuwe termijn nastreven.
6$/$5,6
De hoge salarissen van de Wageningse bestuurders zijn omstreden.
De medezeggenschap vindt dan
ook dat bestuurders ook bij een
herbenoeming moeten voldoen
aan de Balkenende-norm. Ze ver-

wijst daarbij naar een brief van
oud-onderwijsminister Van Bijsterveld over het beperken van topinkomens: ‘Indien een bestuurder,
na het eindigen van het contract,
opnieuw opteert voor de functie, is
sprake van een nieuwe beginsituatie (...) Een eventuele herbenoeming is daarmee identiek aan een
nieuwe benoeming.’
Volgens toezichthouder Margreeth de Boer geldt dit niet wanneer werknemers voor onbepaalde
tijd benoemd zijn. ‘Dat is gewoon
arbeidsrecht. De aanstelling ligt
vast in het arbeidscontract compleet met salarissen en afspraken
over bonussen. Dat is ook de door
overheid erkend. Dat geldt ook
voor de Wageningse bestuurders.’
Zo’n salarisafspraak zou volgens
De Boer nu niet meer kunnen.
Dit betekent dat als Breukink,
Kropff of Dijkhuizen straks niet in
zijn functie herbenoemd wordt, er
binnen de organisatie een nieuwe
functie voor hem gezocht moet
worden. Hij behoudt dan wel zijn
salaris, niet zijn bonus. GvC
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Het Rikilt heeft begin maart een
test gereed om paardenvlees aan te
tonen in voedingsproducten. ‘Er
was eerder niet veel vraag naar
analyses om de aanwezigheid van

paardenvlees in voeding vast te
stellen’, zegt Esther Kok, afdelingshoofd Novel Foods en Agroketens
van Rikilt. ‘Maar dat verandert nu
rap.’
Op dit moment heeft in Nederland alleen de Voedsel- en Waren
Autoriteit (NVWA) een gevalideerde methode om paardenvlees in
voedingsmiddelen te detecteren.
Daarnaast is er nog een testlaboratorium in België. Het Rikilt had

zo’n methode nog niet, maar kan
binnenkort ook analyses uitvoeren. De analysemethode moet alleen nog door de validatie heen.
Kok verwacht dat er in de toekomst
vaker analyses nodig zijn om het
consumentenvertrouwen in vlees
en andere producten te behouden
of herstellen.
Ze is niet bang dat de analysemethode overbodig wordt als de
storm rond het paardenvlees is ge-

luwd. ‘Het is nu inderdaad een hype, maar in het algemeen komt er
steeds meer controle op de juistheid van etiketten op allerlei producten. Dit is een nieuw geval in
een reeks van incidenten met onjuiste etikettering. Door de toegenomen internationale handel is er
steeds meer behoefte aan analytische controle van voedselproducten.’ AS

NRUW
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Studentenafdelingen kunnen schoner.
Dat vindt althans Idealis, dat eind februari een posteractie startte die het
schoonmaakgedrag van vieze studenten
aan de kaak stelt. Op elke afdeling
hangt een poster met tips op de ene
kant en een voorbeeld van een schoonmaakrooster op de andere kant. ‘Er zijn
natuurlijk genoeg afdelingen waar alles
prima in orde is’, meldt een woordvoerder desgevraagd, ‘maar er zijn er zeker
een aantal die dit prima kunnen gebruiken.’ De meeste studenten staan niet te
juichen. Een snelle rondgang leverde
op: ‘geldverspilling’, ‘belerend’, ‘twee
van de vier tips zijn niet eens tips’. Er
zijn er ook wat positievere geluiden.’De
intentie is wel goed, maar of het gaat
helpen...’ 6G.

De kopieermachines van Wageningen
UR zijn niet groen genoeg. Ze verbruiken, vergeleken bij andere universiteiten, te veel energie. Bij wijze van
proef wordt daarom een aantal machines de komende tijd in een andere
slaapstand gebracht. In plaats van
een dutje doen, gaan de machines in
rust min of meer in coma. Dat betekent dus in de praktijk langer wachten
om te printen. Maar dat zou maar een
kwestie van seconden zijn. Bij de
proef gaat het om drie apparaten in
Actio en twintig in Radix. In de laatste
week wordt de gebruikers gevraagd
naar de ervaringen. De verwachting is
dat de diepere slaapstand dertig procent minder energieverbruik oplevert.
5.

ǋǋ%$6,6%(856
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Als de basisbeurs wordt afgeschaft,
verliest het hoger onderwijs geen zevenduizend studenten, maar 10.700.
Dat blijkt uit nieuwe berekeningen
van het Centraal Planbureau. Het CPB
corrigeerde daarmee haar eigen cijfer.
Dat was gebaseerd op een driejarige
hbo-opleiding, terwijl een hbo-bachelor vier jaar duurt. In de nieuwe
berekening blijkt het aantal uitvallers
hoger.
Minister van Onderwijs Jet Bussemaker is niet onder de indruk van de
nieuwe cijfers. Volgens haar moet de
leenaversie onder scholieren niet
overdreven worden. De basisbeurs
wordt als het aan haar ligt gewoon afgeschaft. +23

6&+$0,1(ǉǉ
(HUEHWRRQ
Dit voorjaar is het vier jaar geleden dat columnist Martin
Bril is overleden. Vier jaar alweer, het is bijna niet te geloven. Hij schreef regelmatig stukjes over natuur en landschap, en omdat hij een relatieve buitenstaander was, waren die beschouwingen vaak prikkelend en origineel. Ik
heb altijd een zwak gehad voor Martin Bril, zoals ik ook
een zwak heb voor Kees Fens, Jan Blokker, Remco Campert en Bert Wagendorp. Waarnemen, verbinden en verwoorden, daar draait het bij hen om, taalvirtuozen.
Twee jaar geleden heb ik Martin Bril aangehaald tijdens
de introductie op de Victor Westhoff-lezing door ANWB
voorman Guido van Woerkom. Bril trok fel van leer en
stelde dat Van Woerkom niet moest denken een visie op
het landschap te kunnen hebben. ‘De ANWB is er om de
Kampioen uit te geven, het steunpunt Lyon te bemannen
en auto’s die niet willen starten weer aan de praat te krijgen. Verder moet de hoofddirecteur zijn mond houden.’
Ik was het deze keer niet met Bril eens en Van Woerkoms
lezing onderstreepte mijn mening. Ook voor Guido van
Woerkom heb ik een zwak.
Inmiddels zijn we bijna twee jaar verder en haalde dezelfde
hoofddirecteur onlangs de voorpagina’s van de kranten
door te beweren dat de natuurbeschermingsorganisaties
in ons land het best allemaal samengevoegd kunnen worden, dat scheelt zo’n 1500 overtollige banen en dus een
heleboel geld. Op de radio hoorde ik hem zeggen dat de
enige goede oplossing voor het ﬁleprobleem meer asfalt is.
Hoe zou Martin Bril hebben gereageerd? Zelf veeg ik deze
voorstellen het liefst onder het asfalt. -RRS6FKDPLQ«H
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Moet de universiteit een pornokijkende docent meteen wegsturen?
Nee, vinden de meeste reageerders
op de Resource-site. Porno kijken
op het werk ‘mag niet, het is niet
goed, maar is het echt zo erg?’
‘Sneu dat zoiets onnozels leidt tot
gedwongen vertrek’, vindt een ander. En: ‘Deze man is niet anders
dan alle anderen, en ik ben er een
van. Bijna iedereen kijkt porno.
Wat verschrikkelijk hypocriet.’
De reacties volgden op het bericht over het wegsturen van een
gastdocent die betrapt was tijdens
het bekijken van een pornosite.
Dat gebeurde na aﬂoop van college
Advanced Food Chemistry op dinsdag 19 februari. De zaal was leeg,
maar de docent besefte niet dat de
beamer nog aan stond én dat de
opnames voor WUR-tv nog liepen.
Studenten kwamen er snel ach-

ter. Er kwam een screenshot en via
Whatsapp en mail wisten al snel
honderden studenten van de ‘pornoprof’. Ook informeerden ze de
leerstoelgroep, waarna de docent
dezelfde dag nog te horen kreeg dat
hij niet meer terug hoefde te komen. De Vlaamse emeritus-hoogleraar was zeven jaar gastdocent voor
de master Levensmiddelentechnologie. Dit zou zijn laatste jaar zijn.
Afgelopen maandag werd het
nieuws breed opgepikt door nationale en internationale media. Tegenover het Belgische Nieuwsblad,
dat de identiteit van de docent wist
te achterhalen, verklaarde hij per
ongeluk op een pornosite terecht
te zijn gekomen. ‘Nederlanders
hebben een qwerty-klavier, terwijl
ik een Belgisch azerty-toetsenbord
gewend ben. Pas na drie minuten
constant op escape te duwen, kreeg
ik die computer eindelijk uit.’
0('(/,-'(1
In de reacties op zijn ontslag speelt
ook mee dat de weggestuurde prof
bekend staat als een uitstekend

6FUHHQVKRWYDQ:85WYGLHFLUFXOHHUGHRQGHUVWXGHQWHQ

docent. ‘Hij wist te boeien’, zei een
van zijn studenten tegen Resource.
Een andere student vult aan: ‘Hij
kon uitermate goed en enthousiast
vertellen. Het gevoel van medelijden is best wel groot bij mij.’ Ook
van collega’s krijgt hij steun. Docent Julia Diederen noemt hem
‘een hele vriendelijke, behulpzame
man. Ik vind het erg sneu.’
Maar het besluit is onherroepelijk, laat hoogleraar Harry Gruppen

(Levensmiddelentechnologie) weten via woordvoerder Simon Vink.
‘De maatregel volgt het netwerkreglement. Het Wagenings computernetwerk is niet bedoeld voor
porno. Doe je dat wel, dan vlieg je
eruit.’
En als het een vaste docent gebeurt? Simon Vink: ‘Dan heeft hij
een heel ernstig probleem. In beginsel is dit reden om een einde te
maken aan de betrekking.’ GvC
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Kinderen laten nadenken over
eten, met die doelstelling begonnen Wageningen Universiteit en
het Voedingscentrum in 2006 een
landelijk onderwijsprogramma
over voeding. Het ‘Steunpunt
Smaaklessen’ was al gauw een
succes, vertelt manager Hante
Meester. ‘Scholen zijn enthousiast
omdat de programma’s aansluiten
bij de belevingswereld van kinderen.’ Uit evaluaties blijkt dat
kinderen na Smaaklessen meer
kennis over voeding en voedsel
hebben dan andere kinderen.
Bovendien willen ze eerder onbekende producten proeven en vin-

den ze voeding en voedsel interessanter.
Ondanks het succes van het
steunpunt, draaien de ministeries
van EZ en VWS na de zomer de
subsidiekraan dicht. Voor 2013
gaat het om een halvering van het
budget, dat voorheen ongeveer
1 miljoen euro bedroeg. Scholen
moeten voortaan betalen voor
lesmateriaal, aanvullende activiteiten worden stopgezet en waarschijnlijk wordt het steunpunt,
nu vijf mensen sterk, kleiner. ‘De
overheid wil dat private partijen
hun verantwoordelijkheid nemen’,
zegt Meester. Samenwerking met
het bedrijfsleven stuit volgens
haar echter op het probleem dat er
al gauw sprake is van ongewenste
reclame of productpromotie.
Naast Smaaklessen treft de be-

Gruiten dat ook door het Steunpunt wordt verzorgd. SchoolGruiten stimuleert kinderen om groenten en fruit te eten. Ruim 5500 van
de 7500 basisscholen die Nederland rijk is, en daarmee ruim een
miljoen leerlingen, hebben aan
een van de programma’s deelgenomen.

1DHHQVPDDNOHVYLQGHQNLQGHUHQ
YRHGVHOLQWHUHVVDQWHU

zuiniging ook het Europese
schoolfruitprogramma School-

21*(:,6
Hoe het vanaf 2014 verder gaat, is
nog ongewis. ‘We hebben zoveel
kennis en ervaring en een actief,
breed netwerk opgebouwd, dat
mag niet zomaar worden weggegooid’, vindt Meester. Juist in deze
tijd is het volgens haar belangrijk
om een basis voor bewustwording
te leggen. Mensen weten te weinig
over voeding. Eén op de zeven kin$%
deren is te dik.’
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De studenten van de Wageningse
Opleidingen van Van Hall Larenstein blijven zeker tot eind 2013
les krijgen in het Forum. Ook de
IT- en bibliotheekvoorzieningen
lopen dit jaar nog gewoon door.
Dit staat in een tussentijdse update van de werkgroep die de ontvlechting tussen VHL en Wageningen UR regelt.
De huisvesting in het Forum
was een van de pijnpunten in het
dossier over de samenwerking
tussen hogeschool en universiteit.
Critici vonden de huurkosten te
hoog. Komend jaar wordt besloten
of VHL ook na 2013 in het

Forumgebouw blijft of dat de
hogeschool dan naar een andere
locatie uitwijkt. Ook over de
voortzetting van bibliotheek en
IT-diensten wordt een beslissing
genomen.

*(=(*'
“Paarden gaan vaak nog naar destructiebedrijven
omdat niemand ze wil eten. Waarom? Eet ze op.”
Gewoon paardenvlees eten, vindt ecologie-hoogleraar Louise Vet
(Trouw, 27 februari)

2179/(&+7,1*
De werkgroep die de ontvlechting voor haar rekening neemt,
heeft al bij een ﬂink aantal zaken
de lijntjes tussen VHL en Wageningen doorgeknipt. Items als aansprakelijkheidsverzekering, verzekering van gebouwen en detacheringen zijn voor het grootste deel
in gang gezet of al geregeld. Samenwerkingsverbanden zoals
Dairy Campus en Wetsus hebben
volgens de werkgroep hun eigen
dynamiek en kunnen gewoon
doorgaan. /YG1

=(9(1+21'(5'Dit is het pronkstuk van Orion: de zwevende collegezaal tussen
begane grond en derde verdieping. De stoeltjes zitten erin, het podium moet nog

‘JE GEEFT
LETTERLIJK
MEER BLOOT’

Vond u het leuk zo te worden geportretteerd?
‘Ja, hoewel ik zelf wel kritisch ben over het resultaat. Je wilt immers dat het visueel optimaal is.
Maar dan gaat het vooral over details die gewone
mensen niet opvallen.’

afgewerkt worden. Met 700 zitplaatsen wordt het Wageningens grootste collegezaal.
Wanneer die capaciteit niet nodig is kan de zaal eenvoudig opgedeeld worden. Aan het
plafond zijn de sleuven voor tijdelijke tussenwanden te zien.
In april is Orion klaar, op maandag 6 mei volgt het eerste college. Op 2 september
wordt Orion officieel geopend. De aanstaande koningin Maxima is benaderd, de Rijksvoorlichtingsdienst heeft haar komst nog niet bevestigd.

Hoe waren de reacties van collega’s?
‘Het is moeilijk om dat goed te verwoorden. Je
geeft letterlijk meer bloot dan in een ander soort
artikel. Daarmee haal ik niet mezelf maar anderen uit hun comfort zone. Mensen vonden het
volgens mij moeilijk om open kaart te spelen
over wat ze dachten. Eigenlijk kan ik de vraag dus
niet beantwoorden.’

:LH"Sander Kersten,
hoogleraar Moleculaire voeding
:DW"Poseerde met
zijn gespierde bovenlijf ontbloot voor
Volkskrant Magazine
:DDURP"Kersten is in
zijn vrije tijd bodybuilder. Hij vertelde
over zijn hobby

*Y&IRWR*X\$FNHUPDQV
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Wisten zij al van uw hobby?
‘Mensen in het lab zal het niet hebben verbaasd.
Ze weten dat ik train en daar fanatiek in ben. Bovendien ben ik streng in de leer met voeding. Als
er taart is weten ze: Sander neemt geen taart.
Mensen buiten die kring heeft het wellicht verbaasd. In het artikel zat een man van 135 kilo.
Die kan nauwelijks door een deur en je ziet meteen: die doet aan krachtsport. Als ik een shirt aan
heb, zie je niet dat ik ﬁt en gespierd ben.’
Zou u zich nog een keer zo laten portretteren?
‘Zeker. Ik wil een gezonde levensstijl graag bevorderen. Bovendien laat het zien dat je de zorg voor
jezelf niet hoef te laten verslonzen als je de middelbare leeftijd nadert.’ RR
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Natura 2000 heeft het draagvlak
voor natuurbehoud in ons land in
een crisis gestort. Dat stellen Raoul
Beunen en collega’s in een artikel
in Land Use Policy. Beunen bracht
de invloed van de Vogel- en Habitatrichtlijn op de natuurbescherming in ons land in kaart. Natura
2000 is de verzamelterm voor de
reeks beschermde natuurgebieden
die zijn gevormd om uitvoering te
geven aan die Europese richtlijnen. Maar dat is geen succesverhaal. Integendeel, Beunen noemt
Natura 2000 een schoolvoorbeeld
van een performance of failure. Natura 2000 is volgens Beunen verantwoordelijk voor de crisis in het
natuurbeleid.
Dat ligt overigens niet aan de
richtlijnen zelf. Beunen schetst in
zijn analyse van de oorzaken een
noodlottige mix van misrekening,
strategie en toeval. Dat begon volgens Beunen toen de vereniging
Das & Boom met succes de Habitatrichtlijn aangreep om een industrieterrein bij Heerlen tegen te
houden. Een reeks van soortgelijke
rechtszaken volgde. Natura 2000
werd synoniem met problemen,
knelpunten en obstructie van economische ontwikkelingen. Beunen: ‘Door die aandacht voor
rechtszaken en de juridische aspecten is de focus komen te liggen
op de procedures. Als die maar
goed zijn, dan is het beleid goed,
was de gedachte. Maar dat is dus
een enorme misrekening geweest.’
%(+((53/$11(1
Om de onvrede in te dammen bedacht het Rijk beheerplannen. Die
zouden de maatregelen en de gevolgen daarvan voor de omgeving
(lees: boeren en ondernemers) in

,Q+HHUOHQZHUGKHWSODQYRRUHHQEHGULMYHQWHUUHLQJHVFKUDSWGRRUGHDDQZH]LJKHLGYDQGHNRUHQZROI'DWSODDWVWH
1DWXUDLQHHQNZDDGGDJOLFKW

kaart moeten brengen. Een nieuwe
misrekening, volgens Beunen. ‘Dat
leverde alleen maar meer frustratie
op bij alle betrokken partijen. Iedereen mocht meepraten, maar de
doelen lagen al vast. De ruimte om
dingen te veranderen was er vaak
niet of beperkt.’
32/,7,(.63(/
Politici (van met name CDA en
VVD) en belangenorganisaties
speelden in op de ontstane onvrede om daarmee sympathie te winnen bij hun achterban. Zieltjes
winnen dus, over de rug van Brussel en de Europese regelgeving.
Misbruik? Beunen: ‘Als onderzoeker moet je voorzichtig zijn met
zulke termen. Gebruik of misbruik
is een kwestie van perspectief.
Voor heel veel boeren was de situatie problematisch. Als jij dan zegt:
wij lossen dat voor je op, is dat een
strategie die onderdeel is van het

politieke spel.’ Als laatste speelt
ook toeval een rol. ‘Dingen gebeuren nou eenmaal zoals ze gebeuren. Een rechtszaak die net wel of
niet wordt gewonnen, kan een
reeks van acties en reacties in gang
zetten die niemand kan voorzien.’
Als gevolg van dat alles is het
draagvlak voor natuurbeleid in ons
land hard afgebrokkeld. Hoe krijg
je dat weer rechtgebreid? Het contact met de burger moet worden
hersteld, denkt Beunen. ‘Investeer

1DWXXUEHKHHU
PRHWZHHU
SROLWLHNZRUGHQ
eerst weer in goede relaties met alle partijen. Laat zien dat je interesse hebt in de lokale verhalen. Kijk
wie je nodig hebt om iets te bereiken en sta open voor hun perspectief. Zoek het lokale overleg op en

benut de ruimte die er is om gebiedsgerichte oplossingen te zoeken.’ Natuurbeheer moet weer politiek worden, vindt Beunen. ‘Zeg
niet bij voorbaat: dat mag niet van
Brussel. Schuif die verantwoordelijkheid niet af, maar laat zien dat
het om keuzes maken gaat. Daar
moet je open en eerlijk in zijn.’
Beunen is ondanks zijn harde
analyse helemaal niet negatief over
de kansen voor natuur in ons land.
‘Het fascinerende is dat er naast al
die frustratie over natuurbeleid
ook heel veel interesse is voor natuur en landschap. Er zijn heel veel
mensen die daar iets aan bij willen
dragen. Als er een belangrijke les is
die we uit Natura 2000 kunnen
trekken is het deze: natuurbeheer
is niet iets wat vanzelfsprekend is;
we moeten blijven werken aan
draagvlak.’ RK
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Het DNA van wilde zwijnen in Noordwest-Europa raakt steeds meer ‘vervuild’ met de genen van gedomesticeerde varkens. Dat stelt de leerstoelgroep
Resource Ecology, die het DNA van wild
zwijn en tam varken vergeleek. Onderzoeker Daniel Goedbloed onderzocht
het DNA van 88 wilde zwijnen uit Nederland, Duitsland en Luxemburg op de
aanwezigheid van genetische informatie van het tamme varken. Tien procent
van de zwijnen had DNA-fragmenten
van het gedomesticeerde varken in haar
genoom, meldt hij deze maand in het
tijdschrift Molecular Ecology. Het binnendringen van varkensgenen is in de
afgelopen tien jaar gebeurd.
De uitkomst is verrassend, zegt mede-onderzoeker Pim van Hooft. ‘De Nederlandse varkensstapel zit in een afgesloten omgeving en kan niet in contact
komen met wilde zwijnen in het bos.
We hebben geen aanwijzingen dat er
tamme varkens ontsnappen uit de stallen.’ Van Hooft vermoedt dat de ver-

menging van het DNA plaatsvindt op
zwijnenfarms waar wilde zwijnen worden gehouden voor de vleesconsumptie.
Deze zwijnen worden vaak gekruist met
tamme varkens om worpgrootte en
groeisnelheid te verhogen. Hij vermoedt
dat er zwijnen ontsnappen of worden
losgelaten, waarna ze paren met de wilde soortgenoten.
:((5%$$5+(,'
Of de inkruising van varkens-DNA gevolgen heeft voor de populatie wilde zwijnen, moet blijken uit vervolgonderzoek.
Wellicht leidt de vermenging van DNA
tot een hogere reproductie bij de wilde
zwijnen, want tamme varkens krijgen
meer jongen dan wilde zwijnen, zegt
Van Hooft. Ook zou de weerbaarheid tegen ziekten bij de zwijnenpopulatie
kunnen afnemen. Tamme varkens worden namelijk beschermd tegen besmettingen, waardoor de selectiedruk op
ziekteresistentie is verminderd.
Resource Ecology kwam de DNAvermenging bij toeval op het spoor. Ze
doet onderzoek naar de genetische diversiteit en ziekteverspreiding onder
wilde zwijnen, geﬁnancierd door de
Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. AS

6XSHUPDUNWPDFKW
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Is dat misbruik van macht?
‘Dat is het lastige. In Nederland geldt contractvrijheid.
Je mag vrijwel alles afspreken wat je wilt in een contract.
Maar contractbreuk mag niet volgens de wet. Het feit dat
84 procent van de leveranciers volgens de EU te maken
heeft gehad met contractbreuk en dat heeft geaccepteerd,
wijst op een afhankelijke positie van de leveranciers.’
Waarom treedt de Nederlandse mededingingsautoriteit
NMA niet op?
‘De mededingingsregels verbieden misbruik van de economische machtspositie, maar de bewijslast is lastig.
Daar komt bij dat de NMA en de Europese Commissie
wel machtsmisbruik van één onderneming - zoals Microsoft - hebben uitgewerkt, maar niet van meerdere ondernemingen. Bij meerdere partijen wordt nu alleen het
kartelverbod toegepast; ondernemingen mogen onderling geen overeenkomsten sluiten. Maar als drie partijen
marktmacht hebben, kun je ook gewoon afkijken hoe de
anderen het doen. Er hoeft geen overleg te zijn om toch
elkaars praktijken over te nemen.’
Wat moet er nu gebeuren?
‘Er is bindende regelgeving nodig. De bestaande regel
die machtsmisbruik door meerdere ondernemingen
verbiedt, kan nieuw leven ingeblazen worden. Niet de
slachtoffers moeten het misbruik aankaarten bij de
rechter, maar de overheid moet de rol van eiser op zich
nemen. Dat betekent dat de NMA en het ministerie van
Economische Zaken actief het machtsmisbruik in de
voedselketen moeten bestrijden.’ AS

67(//,1*
‘Considering the real properties of potatoes, the
saying “Do not lie around like a couch potato”
should be changed in to “Be as interesting and
healthy as a potato”’
*HQHWLVFKHYHUPHQJLQJPHWWDPPHYDUNHQVOHLGWPRJHOLMNWRWYHUPLQGHUGHUHVLVWHQWLH
ELM]ZLMQHQ

Carlos-Eduardo Narváez-Cuenca, promoveerde op 19 februari in Wageningen
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Het loont om geiten op krediet te
geven aan arme plattelandsbewoners in Indonesië. Maar dan moeten die bewoners wel ervaring met
het houden van vee hebben, concluderen de Indonesische onderzoeker Gede Suparta Budisatria en
begeleider Henk Udo.
Na de zware aardbeving op centraal Java in 2006 gaf de Indonesische regering vijf geiten aan gezinnen in het getroffen gebied. Het
hulpprogramma diende om de arme plattelandsbewoners een bron
van inkomsten te geven. De geiten
werden op krediet geleverd, de bewoners moesten ze na enkele jaren
afbetalen. Budisatria ging na twee
jaar bij 72 boeren na hoe de ervaringen waren met de geiten en of
ze de geiten hadden afbetaald. Vier
op de zes families waren daar in
geslaagd. ‘Dat is best succesvol’,

zegt Henk Udo van de leerstoelgroep Dierlijke Productiesystemen, begeleider van het onderzoek.
Het leveren van geiten op krediet bleek een goede manier van
armoedebestrijding, zegt Udo,
want de geiten leverden zo’n dertig
procent van het minimumloon op
voor de families. Families die ervaring hadden met het houden van
dieren bleken het meest succesvol.
Wanneer een familie geen of minder ervaring had met dieren, ging
het een stuk moeilijker. ‘Bij hen
waren geiten bijvoorbeeld doodgegaan, of ze hadden er een paar verkocht. Terwijl het krediet nog niet
was afbetaald.’
$502('(*5(16
Het succes van de families hing
ook af van de dorpsgemeenschap,
constateert Udo. De geiten werden
vaak gehouden in een gezamenlijke stal van de boerengroep waarin
alle deelnemende families een eigen hok hadden. De groepen met
een veehouderij-kenner aan het
hoofd en goed overleg presteerden
bovengemiddeld bij het aﬂossen

van het krediet, concluderen Budisatria en Udo in het januarinummer van Small Ruminant Research.
De boeren kwamen niet boven
de armoedegrens met de geiten,
maar de dieren waren wel een
mooie aanvulling op bijvoorbeeld
de verbouw van rijst of cassave.
‘Om boven de armoedegrens te komen hadden ze wel vijftien geiten
moeten hebben, maar daarvoor
hebben ze te weinig land, voer en
arbeidskracht.’
Kredietverlening in de vorm van
geiten is een veel gebruikte manier
van armoedebestrijding bij regeringen en ngo’s, maar de effecten
worden maar zelden goed geëvalueerd, zegt Udo. ‘Zo’n hulporganisatie stelt dan tevreden vast dat er
een x aantal geiten zijn gegeven
aan arme boeren, maar je moet eigenlijk op huishoudniveau meten
of het project tot meer inkomsten
leidt.’ Budisatria is naast onderzoeker expert voor de Indonesische regering op het gebied van
kleine herkauwers en armoedebestrijding. AS

Mosterdplanten gaan sneller zaad
produceren als vlinders hun eitjes
op de plant leggen. Zo heeft de
plant haar reproductie al veilig gesteld als de rupsen uitkomen. Tot
die opmerkelijke conclusie komen
Wageningse entomologen deze
week in Functional Ecology.
Promovendus Dani Lucas Barbosa onderzocht de reactie van de
mosterdplanten op rupsen, van
het moment dat de vlinders hun eieren leggen op de plant tot het moment dat de rupsen hun vraatperiode aan bladeren en bloemen afronden. Tot haar verrassing versnelden de mosterdplanten, voordat de larven de eieren verlieten,
de zaadvorming. Tegen de tijd dat
de larven de bloemen gingen aanvreten, was het zaad al gevormd.
Daarmee voorkwamen de planten
dat hun reproductie sterk verminderde, want de rupsen eten wel de
bloemen maar niet de zaden van
de mosterdplant.
‘We hebben hiermee een nieuwe strategie gevonden die planten
gebruiken om zich beschermen tegen hun belagers’, zegt begeleider
Joop van Loon. Hoe de informatie
wordt vervoerd vanaf het plantenblad met de vlindereieren naar de
voortplantingsorganen in de plant,
is nog onbekend. Zwitserse plantenwetenschappers hebben al vastgesteld dat de aan mosterdplanten
verwante zandraket Arabidopsis
thaliana een hogere activiteit van
bij de plantenverdediging betrokken genen laten zien als ze in contact komen met vlindereieren.
‘Wellicht loopt de informatieroute
via het vaatsysteem van de plant of
via vluchtige stoffen’, zegt Van
Loon. AS
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Na zijn college surft een gastdocent nog even langs een
pornosite. Domme zet, aangezien de beamer nog loopt
en WUR-tv meekijkt. Foto’s van de Wageningse ‘pornoprof’ gaan viraal en de rest is geschiedenis.
:- vindt het een grappig verhaal: ‘Beste zin ooit: “Aan
het einde van de opname zag ze echter schaamlippen
in plaats van fosfolipiden”.’ Daarna ontbrandt direct
de discussie of het bericht wel kies is. ‘Hmm, en dan
die man nog met foto en al op de resource-site zetten?’ zegt (VWKHU. ‘Goedkoop scoren. Beetje jammer,
denk dat jullie beter kunnen.’ HB is het daar niet mee
eens: ‘Wat mij betreft wordt dit wel geplaatst. Het is
nieuws. Het laat ook zien dat je bewust om moet gaan
met de hedendaagse apparatuur en media.’ Bovendien is de digibete schuinsmarcheerder helemaal niet
zichtbaar in beeld. Andere mensen hekelen ondertussen het expliciete beeld, maar ook het feit dat de man
docent-af is. Gelukkig houdt een enkeling het hoofd
wel koel: ‘Als we iedereen moeten wegsturen die porno of sekssites bezoekt binnen de WUR,’ zegt 0DUWLQ,
‘houden we weinig docenten over.’ Een kulargument
vindt HB. Porno kijken mag, ‘probleem is dat hij dat
op zijn werkplek doet en nota bene […] en plein
public.’ Ondertussen verschijnt er een Christelijke
trol, een schunnige dichter en zo is onze webredacteur noodgedwongen trigger-happy met de moderatorknop. Het was nog lang onrustig op de Resource-site…

'(%$7=21'(5$1*(/
Er zoemt een discussie of nieuwe bestrijdingsmiddelen de oorzaak zijn van bijensterfte. Zembla stak een jaar terug
haar haar angel in het Wageningse bijenonderzoek. Een tweede Zembla-uitzending bewoog een groep activistische
studenten deze week tot een ﬂash mob.
Discussie, willen ze, en awareness.

'(:$*(1,1*(16+$.(
Gelukkig was er ook nog licht vermaak online. Zo
bereikte de nieuwe internetrariteit Wageningen: de
Harlem Shake. Aangezien woorden hierover te kort
schieten raden we iedereen aan het online te komen
bewonderen.
Nadat Resource-redacteur Rob Goossens een ﬁlmpje
post waarin een groep studenten van ISOW
de Harlem Shake danst, volgt er onmiddellijk nog een van Unitas in de reacties.
‘Vooruitstrevend,’ schrijft -'RHGHO er
onderkoeld onder. Alleen -+, immer
slechtgehumeurd de laatste weken, kan
er niets mee. ‘We mogen wel trots zijn
op het feit dat er ook in Wageningen zoveel
ruggengraatloze mensen zijn die iets infantiels
zien en het dus na menen te moeten doen.
Hartverwarmend en bemoedigend!’
TEKENING: ESTHER BROUWER

Misschien lig het er aan dat we ﬂash mobs
al een tijdje niet meer origineel en edgy

vinden, maar de studenten krijgen nauwelijks respons. In het Forum kijken lunchers glazig naar de
ronddartelende zwartgeel gestreepte studenten en
online blijft het stil. Een column van Resource-coumnist Vita levert wel een genuanceerde discussie op.
%9 somt eerst een aantal fouten en weglatingen op in
de Zembla-uitzending. 4XHHQ% voegt toe dat de meeste deskundigen niet alleen bestrijdingsmiddelen als
boeman zien: ‘Wageningse deskundigen (waaronder
Marcel Dicke) denken aan een combinatie van factoren, zoals de varroamijt, de schimmelziekte Nosema
én het gebruik van neonicotinoïden.’ Ze hoopt wel dat
iedereen een petitie tekent om de bij te behouden.
‘Zo’n combinatie van factoren klinkt mij ook heel
logisch,’ antwoordt %9, ‘iets is, volgens mij, ook nooit
zwart/wit, maar altijd een soort grijs (en dan in meer
dan 50 tinten).’ De petitie vind %9 maar een onzalig
plan. Bij dit soort complexe onderwerpen geeft de
maatschappij de richting aan, de experts beslissen
vervolgens. ‘Ik heb ook geen verstand van bijen. Ik
wil dan ook dat onderzoekers dit gaan uitzoeken en
met een oplossing komen.’
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DE BOER OP
Wetenschappers die het grote publiek opzoeken, Wageningen heeft er
niet zo veel van. Onderzoekers die ambassadeur of marktkoopman zijn
van hun eigen kennis. Maar goed voorbeeld doet misschien goed volgen.
Een verhaal over impact, zendingsdrang en een nieuwe prijs.
tekst: Roelof Kleis / illustratie: Yvonne Kroese

‘H

et was een topjaar, 2011’, zegt Arnold van
Vliet met gepaste trots, ‘met 450 krantenartikelen, 50 tv-optredens en meer dan 50 keer
op de radio, hadden we een potentieel bereik
van bijna tweehonderd miljoen mensen.’
Wacht even, 200.000.000 mensen? Dat is
twaalf keer het aantal inwoners van ons land. Als bewijs
schuift Wageningens bekendste bioloog een staafdiagram over tafel. Zijn media-exposure sinds 1998 teruggebracht tot een overzichtelijke graﬁek.
Van Vliet houdt al zijn media-optredens met wetenschappelijke precisie bij. De datum, het medium, zijn
bereik. Nauwkeurig gezegd: zijn potentiele bereik, afgemeten aan kijk- en luistercijfers, oplage-aantallen en correctiefactoren omdat één krant of tijdschrift nou eenmaal
door meerdere mensen wordt gelezen. ‘2011 was het jaar
van de eikenprocessierups, de Splashteller, Insect Experience en de droogte’, licht Van Vliet zijn topjaar toe. ‘Die
450 artikelen zijn natuurlijk gigantisch. En vaak staat daar
de naam van Wageningen Universiteit bij.’

ZENDINGSWERK
Twitterkoning Michael Muller weet ook precies hoe groot
zijn publiek is. Twitter houdt dat zelf netjes bij: 4428 volgers, 13.831 tweets, stand begin vorige week. ‘Het zijn
voornamelijk insiders, conculega’s en de eigen mensen in
de groep’, schat de voedingsprof in. Daar zijn z’n Engelstalige tweets in eerste instantie ook voor bedoeld. ‘Ik

gebruik twitter eigenlijk vooral voor hardcore science:
korte berichtjes over nieuwe publicaties met een link naar
meer informatie. Het grootste deel van mijn volgers is
Engelstalig.’ Maar zo strikt is hij daar ook weer niet in.
Ook Mullers hardloopprestaties vinden hun weg op twitter: ‘beach of Portimao I just ﬁnished a 8,46 km run with a
pace of 5’30”/km with Nike+ Running’.
Een veel breder publiek boort Muller aan met zijn
nutrigenomics-website (nutrigenomics.nl). ‘Die is echt

‘Zoveel liefde ik daar in stop.
Het is allemaal mijn eigen werk’
voor leken. Met links naar publicaties voor mensen die
meer willen weten.’ Zendingswerk noemt hij het zelf.
‘Zoveel liefde ik daar in stop. Het is allemaal mijn eigen
werk. Iemand van een valorisatiecommissie zei eens: de
voedingsindustrie leest geen Nature of Science. Als je hen
wilt bereiken, moet je in andere media publiceren en je
complexe resultaten decomplexiﬁceren. Eerst was ik
natuurlijk teleurgesteld dat onze high impact wetenschap
zo weinig indruk maakte op de commissie, maar later
begreep ik dat wij moeten leren om eenvoudiger te communiceren.’
Van de maatschappelijke impact van Van Vliet en Muller kan promovendus Martijn van Staveren voorlopig
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alleen nog maar dromen. Van Staveren (leerstoelgroep
rampenstudies) blogt samen met drie collega’s sinds
medio vorig jaar over zijn promotieonderzoek naar overstromingen. De blogs (dynamicdeltas.blogspot.nl) trekken tot nu toe een bescheiden zes- tot zevenhonderd
bezoekers. ‘En reacties levert het nog niet veel op’, geeft
hij eerlijk toe. ‘Dat hadden we wel gehoopt, maar het blijft
nog wat achter. We proberen er eens in de week iets op te
zetten. Verder is het de bedoeling om af en toe ook mensen van buiten ons clubje uit te nodigen een stukje te
schrijven.’
CITIZEN SCIENCE
Van Vliet, Muller en de jonge Van Staveren zijn voorbeelden van moderne onderzoekers die actief de boer op gaan
met hun wetenschap. Wetenschappers die er bewust voor
kiezen om het grote publiek aan te spreken. Daar hebben
ze elk overigens hun eigen redenen voor. Arnold van Vliet
is bloedserieus als het om zijn impact gaat. Hij bestudeert
samen met duizenden vrijwilligers de timing van jaarlijks
terugkerende verschijnselen in de natuur in relatie tot klimaatverandering (natuurkalender.nl), de ontwikkeling
van teken en de ziekte van Lyme (tekenrader.nl) en hooikoorts (allergieradar.nl). Citizen science in optima forma,
waarbij actief communiceren met de samenleving van
cruciaal belang is.
Een persbericht in 2000 bracht Van Vliet in contact met

Vara’s Vroege Vogels. Dat contact mondde uit in de
Natuurkalender. Een hit, zo bleek al snel. ‘In een paar
weken tijd hadden we tweeduizend aanmeldingen van
waarnemers. Er ging een wereld voor mij open. Als wetenschapper wil je de samenleving helpen bij problemen.
Maar wil je het publiek in beweging krijgen, wil je dat er
dingen veranderen, dan moet je mensen actief bij je
onderzoek betrekken en actief informeren. En daar heb je
dus massamedia bij nodig. Het was heel cruciaal om me
dat te realiseren.’
Maatschappelijke impact wordt volgens Van Vliet
steeds belangrijker voor een wetenschapper. Bij de laatste
visitatie kreeg zijn milieugroep als enige de maximale
score van vijf in alle categorieën. ‘Daarbij was het belangrijk dat wij die impact konden kwantiﬁceren. Mijn tip:
houd het bij.’
ELK GEN TELT
Bioloog Van Vliet is voor zijn onderzoek letterlijk aangewezen op de inbreng van zijn publiek. Voor voedingskundige Muller is communicatie zendingswerk. Hij brengt de
blijde boodschap van de nutrigenomics. En dat is volgens
Muller hard nodig. ‘Met nutrigenomics hebben we een
doos van pandora geopend. Voorheen hadden we in de
voedingswetenschap met, pak ’m beet, twintig variabelen
te maken. Als je dit eet, gebeurt er dat. Nu zijn dat er twintigduizend. Elk gen telt. Dat is een soort kwantumsprong
vooruit. Nutrigenomics is een revolutie en dat moeten wij
communiceren.’
Ons onderzoek laat zien hoe complex gezondheid is,
hoe complex ons lichaam is. Voeding zorgt daarbij voor de
ﬁnetuning. Dat proberen wij in kaart te brengen. Hoe kunnen mensen lang gezond blijven en wat kan voeding daar
positief aan bijdragen? Maar van het gebruik van de
omics-technologie in de gezondheidswetenschap is bij
het grote publiek nog heel weinig bekend. En daar heb je
dus communicatie bij nodig.’
Muller wijst daarnaast op nog een reden om veelvuldig
te twitteren. ‘Mensen denken vaak dat iedereen deskundig is als het om voeding gaat. Iedereen eet en drinkt
immers en heeft zijn eigen ervaringen. Maar dat zijn allemaal onderzoeken met n=1. En zo eenvoudig is het niet.
Voeding is serieuze science.’
GESCHIEDENISBOEK
Blogger Van Staveren is zendeling noch junk van zijn
eigen publiek. Hij blogt omdat hij dat leuk vindt. ‘Als je
enthousiast bent over je werk is een blog een leuke manier
om daar over te vertellen.’ Bovendien is het eens wat
anders. ‘Voor projecten in grote onderzoeksprogramma’s
is het gebruikelijk om een projectwebsite te bouwen. Daar
zet je dan allerlei documenten van je project op. Maar dat
vonden wij te standaard. Dat doet iedereen al, daarmee
onderscheid je je niet. Zo’n site is bovendien niet speciﬁek op het publiek gericht. Wij wilden het anders gaan
doen. Een blog is veel losser en informeler dan een programmawebsite.’
Informeler dus, maar zeker niet minder nuttig, vindt
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Van Staveren. ‘Bloggen is een oefening in stukjes schrijven. Niet alleen stukjes voor de eigen kring, maar ook voor
de buitenwacht. Daarbij fungeert zo’n blog ook als een
soort geschiedenisboek; terugbladerend zie je de ontwikkeling van je werk. En misschien nog wel het belangrijkste: bloggen stimuleert je na te denken over je researchuptake. Dat wil zeggen: voor wie is het eigenlijk interessant
wat ik doe. Je probeert na te denken over waar je resultaten terecht komen. Onze klant is in eerste instantie ﬁnancier NWO. Maar we doen dit niet alleen voor de projectcoordinatoren. We doen het voor de brede gemeenschap die
iets met dit thema doet, de hele sector die met overstromingsproblematiek bezig is.’
PUBLICITEITSPRIJS
Van Vliet, Muller en Van Staveren zijn ambassadeurs,
ieder op hun eigen manier. Selfmade ambassadeurs
bovendien. Want wetenschappers die zich tot het grote
publiek willen richten, moeten het wiel vooral zelf uitvinden. Misschien wel daarom zijn ze met een lampje te zoeken. Dean Johan van Arendonk, baas van de onderzoekscholen, erkent dat veel Wageningse wetenschappers
‘wegblijven bij het publieke debat’. Maar is dat een gebrek
aan scholing? ‘Communicatie is heel erg belangrijk voor
een wetenschapper en dus is het ook belangrijk dat
PhD’ers er in hun opleiding mee in aanraking komen’,
reageert Van Arendonk voorzichtig. ‘Communicatie is een
essentiële vaardigheid, maar dat is wel maatwerk. Ik
geloof niet in verplichte cursussen communicatie. Maar
ik geloof wél in verleiden. Verleiden in plaats van verplichten. Je moet mensen er op aanspreken wat de mogelijkheden zijn. Daarom zijn goede voorbeelden ook zo geweldig;
dan zien mensen wat er mogelijk is. Laten we bijvoorbeeld

‘Ik zou echt fulltime bezig
kunnen zijn met het te woord
staan van jan-en-alleman’
een publiciteitsprijs in het leven roepen voor aio’s. Prijzen
werken heel goed. Een prijs zet de goede voorbeelden in
de schijnwerpers. Dat gaat als een olievlek werken, daar
ben ik van overtuigd. En dan zul je zien dat mensen vanzelf cursussen gaan volgen.’
PUBLICITEIT PER ONGELUK
De Publiprijs 2012 kan in dat geval zonder veel discussie
worden uitgereikt aan Marjolein Helder. Geen Wageningse promovendus die meer media-aandacht heeft
gehad dan Helder en haar bedrijfje in plantenstroom
Plant-e. En nog steeds. ‘Ik zou echt fulltime bezig kunnen
zijn met het te woord staan van jan-en-alleman. Pers, studenten, scholieren, bloggers, bedrijven, politici.’
Het begon allemaal met een kort berichtje voor intranet, vertelt ze. ‘Het gebeurt immers niet zo vaak dat we bij
Wageningen UR een bedrijfje oprichten. De voorlichter
vroeg of hij het naar buiten mocht brengen. Wie weet zou

de Gelderlander het oppikken. Maar toen belde het ANP,
ging het vliegen en we eindigden bij het NOS-journaal op
drie.’
Helder kreeg aandacht tegen wil en dank en zonder er
veel voor te hoeven doen. Maar had ze niet graag wat scholing gehad? ‘Op zich is scholing nuttig. Het is nuttig om
met het grote publiek te communiceren over jouw onderzoek. Alleen al omdat het je dwingt na te denken over het
nut van je eigen onderzoek. Financiers zijn ontzettend blij
dat je af en toe naar buiten treedt. Voor postdocs is het
heel interessant om af en toe met de kop in de krant te
staan. Ik zou het bij uitstek iets vinden voor tenure-track:
hoe verkoop ik mijn onderzoek aan het grote publiek en
maak ik het mezelf gemakkelijker om ﬁnanciering aan te
trekken. Maar communiceren verplicht stellen heeft geen
zin. Je moet het ook leuk vinden om te doen. Met Plant-e
hebben wij natuurlijk een onderwerp dat heel erg aanspreekt. Maar je moet er ook zin in hebben om steeds
weer datzelfde verhaal te vertellen.’
Autodidact Van Vliet is heel uitgesproken. Opleiding is
wat hem betreft cruciaal. ‘Ik besteed er daarom binnen
het vak Milieusysteemanalyse aandacht aan: twee uur
over de kracht van communicatie.’ En helpt een prijs daarbij? ‘Dat geeft in ieder geval een signaal dat het management communicatie belangrijk vindt. Ik hoor vaak dat
wetenschappers hun werk niet nieuwswaardig vinden.
Hou toch op! Er zit altijd een verhaal in. Maar je kunt en
moet wel zelf het initiatief nemen en over de drempel
stappen’
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MUZIKALE IMPULS
Een plek bieden waar mensen worden gestimuleerd
hun creativiteit aan te spreken, zo luidt een van de
doelstellingen van Impulse. Tot nu toe ging het daarbij
vooral om serieuze lezingen en debatten, maar op
21 februari was het dan ook eindelijk tijd voor wat
steviger werk, met het eerste popconcert
georganiseerd door Popcultuur Wageningen. De eer
was aan twee bands uit Nijmegen. Met psychedelische
tonen en meerstemmige zang openden de heren en
dame van OIIO de avond. Ondanks dat ze het publiek
toevertrouwden dat ze al een jaar niet meer hadden
opgetreden, wisten ze indruk te maken. Wolves
Dressed in Sheep (denk Mumford & Sons) sloot de
avond opgewekt af. JB, foto Bart de Gouw
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Beringhem rocks

Smeltkroes van
nationaliteiten:
HET KAN DUS WÉL
Een voormalig bejaardenhuis in boring old Bennekom: de nieuwe
huisvesting voor buitenlandse studenten leek niet erg veelbelovend.
Maar het tegendeel blijkt waar. Beringhem is een bruisende poel van
leven en vormt daarmee een grote tegenstelling met sociale soberheid
van de Bornsesteeg. Wat is het geheim? We namen een kijkje bij beide.
tekst:Linda van der Nat en Nicolette Meerstadt / foto’s: Bart de Gouw

‘I

k vraag me wel eens af of ze weten waar ze aan
beginnen’, zegt Jeroen Ouburg, teamleider bij het
Student Service Center. Hij doelt op de internationale studenten die bij hem komen met het verzoek
te verhuizen naar de Bornsesteeg. De huurprijs is
er weliswaar laag, je hebt een eigen keuken en de campus
ligt op een steenworp afstand. Maar aan die luxe zit ook
een keerzijde, vertelt Ouburg. ‘Omdat er geen gemeenschappelijke ruimtes zijn, is het voor bewoners aan de
Bornsesteeg moeilijker om contact te maken, zeker wan-

neer je dat niet gewend bent vanuit je cultuur.’
Het voormalige verzorgingstehuis in Beringhem dat
afgelopen najaar in gebruik werd genomen, leek op het
eerste gezicht geen verbetering . Gezien de afstand tot de
campus en het uitgaansleven in Wageningen was de verwachting dat studenten daar zo snel mogelijk weer vandaan wilden. Maar snel gonsde het van de berichten die
op het tegendeel wijzen. Beringhem bruist van de gezamenlijke activiteiten, de verschillende nationaliteiten
trekken gezamenlijk met elkaar op en vrijwel iedereen die
er zit wil het liefste blijven: het aantal verhuisverzoeken is
minimaal.
Ouburg heeft wel een verklaring: ‘In Beringhem liet de
ruimte het toe om gezamenlijke ruimtes te realiseren. Dat
stimuleert studenten om contact te maken. Daarnaast
hebben we er bewust voor gekozen om bij de eerste toekenning een zo gevarieerd mogelijke groep studenten bij
elkaar te zetten.’
Het lijkt lastig om de succesformule van Beringhem
ook op de Bornsesteeg toe te passen omdat de gezamenlijke ruimtes ontbreken. Wel wil Ouburg deze zomer
opnieuw kijken of ook in de Bornsesteeg een betere mix
van nationaliteiten gerealiseerd kan worden. Want ja, ‘je
hoort zeker verhalen van studenten die eenzaam zijn.’

27 augustus
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BERINGHEM, BENNEKOM
Aantal studenten: 160
Huurprijs: ongeveer 400 euro per maand
Nationaliteiten: mix
Elke avond samen eten, zonder kloppen bij elkaar naar
binnen, ﬁlm kijken op een groot scherm en wilde feestjes
met zelf gebrouwen bier. De bewoners van het voormalige
verzorgingstehuis Beringhem in Bennekom hebben een
‘high quality life’, vinden ze zelf.
In december 2011 kocht de universiteit het oude verzorgingstehuis in Bennekom om het kamertekort onder
internationale studenten aan te pakken. De circa honderd
kamers werden geschikt gemaakt voor bewoning door
studenten, de 34 aanleunwoningen voor PhD-ers. De

Verlegen bewoners worden
uitgenodigd vooral
aan te sluiten en mee te eten
recreatiezalen op iedere afdeling werden omgebouwd tot
grote gezamenlijke woonkeukens, met tientallen meters
aanrecht en een kookeiland met meerdere kookpitten.
Heel enthousiast waren de eerste bewoners van het verbouwde verzorgingstehuis niet toen ze hoorden dat ze in

Bennekom gehuisvest werden. ‘Ik dacht: fuck, ik woon
niet eens in Wageningen!’, vertelt Ianna Dantas uit Brazilië. ‘Het gebouw deed me aan een oude gevangenis denken,’ zegt Gvantsa Khutsishvili uit Georgië. Het centrum
van Wageningen met alle gezellige kroegjes is een eind
ﬁetsen en de campus is op de ﬁets weliswaar goed te bereiken, maar niet als er een dik pak sneeuw ligt. De internationale studenten zijn naar eigen zeggen niet echt ‘ervaren
ﬁetsers’ en de dichtstbijzijnde bushalte richting uni is een
kwartier lopen.
Maar de eerste scepsis sloeg al snel om. De internationale studenten in de kamers voelen zich ondanks de mix
aan nationaliteiten één grote familie. En dat is mede
dankzij de aanwezigheid van de gezamenlijke ruimtes,
denkt Gvantsa. ‘De keuken op de eerste verdieping is het
middelpunt van Beringhem. Hier komt iedereen na de
colleges naartoe om te koken en te eten.’ Gvantsa: ‘Als
internationale student ben je in Nederland min of meer
op jezelf aangewezen. Maar zodra je in de keuken bent, is
er een natuurlijke interactie. Je komt thuis na college, je
bent moe, maar je móet eten.’ VHL-student Farkhad
Rakhmatov uit Rusland ziet ook het belang van een gezamenlijke plek. ‘De eerste keer als je in de keuken komt zeg
je gedag en stel je je voor, daarna maak je een praatje en zo
leer je elkaar langzamerhand steeds beter kennen.’ Verlegen bewoners worden dan ook uitgenodigd vooral aan te
sluiten en mee te eten.
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BORNSESTEEG, WAGENINGEN
Aantal studenten: 640
Huurprijs: ongeveer 300 euro
Nationaliteiten: voornamelijk uit China en
Afrikaanse landen

>>

Inmiddels zijn de ‘Bennekools’, zoals de studenten
bekend staan, een hechte gemeenschap. De vriendschappen strekken zich uit over de verschillende verdiepingen,
vertelt Ianna. ‘Ik kán niet eens meer alleen op mijn kamer
zijn, ik wil iets doen met de anderen.’ De studenten delen
lief en leed met elkaar, studeren samen tijdens de tentamenweek, vieren carnaval en maken stedentripjes. Het
maakt niet uit waar je vandaan komt, wat je religie is of je
seksuele geaardheid. ‘We staan altijd voor elkaar klaar,’
aldus Ianna. Ze vertelt over de studente die een noodkreet
op de Beringhem Facebookpagina postte: ze had een dringende behoefte aan wiet. Lachend: ‘Binnen een kwartier
was ze voorzien.’
Het voormalige verzorgingstehuis functioneert als een
klein dorp: zo is er een commissie die elke avond een
international dinner organiseert, op de begane grond
knipt een studente de haren van haar huisgenoten en op
de derde verdieping woont een jongen uit Costa Rica die
zijn eigen bier brouwt. De bewoners van de eerste verdieping hebben tweedehands banken gekocht en er is een
diascherm zodat er regelmatig relaxte ﬁlmavondjes kunnen worden georganiseerd. De tuin wordt ’s zomers én ’s
winters gebruikt om te barbecueën. Af en toe zijn er feestjes, maar die moeten minimaal twee weken van te voren
worden gemeld bij de gemeente wegens een incident met
een als Hitler verklede party crasher.
Natuurlijk kennen de Bennekools ook de strubbelingen die elk studentenhuis met gemeenschappelijke ruimtes heeft. ‘We hebben hier een aantal notoire niet-schoonmakers,’ zegt Farkhad. ‘Dan staat er pasta te schimmelen
in de keuken. We hebben geprobeerd erachter te komen
wie het is, maar dat is nog niet gelukt.’ Volgens Ianna
horen die ergernissen erbij. ‘Ik vind het ook wel leuk om
met elkaar te discussiëren over schoonmaakroosters en
huishoudelijke taken.’
Ook de prijzen liggen wat hoger dan een kamer in een
van de sterﬂats. Farkhad: ‘Mensen die hier weggaan doen
dat vanwege de huurprijs.’ Zelf willen ze voor geen goud
weg uit Beringhem. ‘Ik zou niet in Bornsesteeg willen
wonen,’ zegt de Mexicaanse Luz Verastegui Tena. ‘Weet je
hoe ze dat noemen? Mordor.’

Eenzame weekenden, gesloten deuren en altijd alleen
koken en eten. Eén gezamenlijke ruimte in het hele
gebouw, die de komende twee maanden is volgeboekt. De
bewoners van de Bornsesteeg weten vaak niet eens wie
hun buren zijn. ‘Net of ik in een doos woon’, vindt een van
hen.
In 2007 werd de sterﬂat aan de Bornsesteeg exclusief
toegewezen aan buitenlandse studenten. Alle kamers
hebben een eigen keuken en sommige delen een badkamer. Er zijn geen gedeelde keukens of woonkamers. Een
schoonmaakbedrijf verzorgt de toiletten en badkamers.
Op de begane grond is een grote ontmoetingsruimte,
Number 3. Maar die wordt vrijwel alleen in het weekend
gebruikt.
Aanvankelijk was hij blij dat hij van een particuliere
kamer in Ede naar Wageningen kon verhuizen. Heel
dichtbij de campus en een redelijke huur. Maar de Bornsesteeg blijkt een eenzame plek te zijn voor Birhane
Abebe. ‘Pas na een maand kwam ik erachter dat er drie
andere Ethiopiërs op deze gang wonen’, vertelt hij. ‘Ik ken
ze ongeveer van naam en gezicht, maar we hebben amper
contact met elkaar.’ Op zijn afdeling heeft sowieso iedereen zijn kamer op slot. ‘Ik weet nooit wie er thuis is, of wie
ze eigenlijk zijn.’
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Birhane is iemand die graag de kat uit de boom kijkt.
Zijn studiegenoten vertellen dat het ﬂink wat tijd kostte
voor hij hen ook maar aan durfde te kijken als ze hem wat
vroegen. ‘Ik heb een reden nodig om over mijn barrières
heen te stappen’, vertelt hij. ‘Een gezamenlijke ruimte zou
daarin zo veel betekenen, omdat je dan per deﬁnitie contact met elkaar hebt.’
In Ethiopië op de universiteit ging het er heel anders
aan toe. Birhane deelde een slaapkamer met zeven anderen en ze aten samen in een grote kantine. Een schril contrast met de kilte op de Bornsesteeg, waar hij niet eens
weet wie zijn ganggenoten zijn. ‘Het afgelopen weekend
heb ik van vrijdag tot maandag welgeteld één vriend
gezien. Ik ben een keer naar de C1000 geweest, en verder
heb ik binnen gezeten. Facebooken en Skypen met het
thuisfront.’ Volgens hem leeft zeker de helft van zijn ﬂatgenoten op die manier, terwijl echt contact een diepe
menselijke behoefte is. ‘Als ik bij vrienden ben dan kan ik
ontspannen, delen wat er in me omgaat en daardoor voel
ik me gelukkig. Dat mis ik nu.’
Toch wil Birhane niet verhuizen naar een ander complex. Hij vindt het een goed gebouw, relatief nieuw. Goede

liften, en heel dicht bij het Forum. ‘En mijn landgenoten
wonen op deze gang. Ook al spreek ik ze niet, het idee dat
ze hier zijn vind ik heel ﬁjn.’
Maar ook in de Bornsesteeg kan het gezellig zijn, al
kost het wat moeite. Op de derde verdieping trekken ze
zich niks aan van het gebrek aan gezamenlijke ruimte.

Ik ben een keer naar de
C1000 geweest, en verder
heb ik binnen gezeten
‘We eten bij elkaar op de kamer, en kijken samen ﬁlms’,
vertelt Yue Liu uit China. ‘Mijn afdeling is te gek, we kennen en vertrouwen elkaar. Deuren staan hier open.’ Zelf is
hij daarom nooit eenzaam geweest, maar hij weet dat het
speelt in zijn ﬂat. Zijn afdeling is een grote uitzondering.
De cultuur die op een gang heerst en de bewoners zelf zijn
bepalend. ‘De stille gangen hebben wat actieve mensen
nodig om ze op te vrolijken. Daar kun je op hopen, maar je
kunt het niet regelen.’
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‘Een grote FEESTTENT
met gratis BIER,
WIJN en BITTERBALLEN’
Op 15 maart viert Wageningen Universiteit haar 95-jarig bestaan met
een symposium en een ceremonie. Dit trekt doorgaans maar een klein
deel van de academische gemeenschap; Veel toga’s en krijtstreep. Moet
de dies natalis meer een feest worden voor iedereen?
tekst: Albert Sikkema, Linda van der Nat en Rob Ramaker / foto: Bart de Gouw

Eline Unk
Derdejaars Dierwetenschappen
‘Ik ben nog nooit naar de diesviering
geweest. Eigenlijk weet ik de datum
van de dies niet eens. Dat kan natuurlijk aan mij liggen, maar voor
mijn vrienden geldt hetzelfde. We
praten in ieder geval niet over de dies. Om meer studenten naar het evenement te lokken zou
de universiteit het meer moeten promoten. Als ik het
aantrekkelijker moest maken, zou ik zorgen voor leuke
muziek. Het is een verjaardag, dus er mag best een echt
feestje zijn. Natuurlijk moet er ook diepgang zijn, dus wil
je ook interessante lezingen. Er moet voor elk wat wils
zijn.’

Martin Kropﬀ
Rector magniﬁcus
‘Ik ben het helemaal eens met de
stelling. Al jaren vind ik dat de dies,
zeker een lustrum, voor een brede
groep is. Daarom is er bij dit lustrum
een breed programma, speciaal richting studenten. Zo geven de eredoctoren masterclasses en zijn er presentaties van PhD-studenten. Multi-getalenteerd hoogleraar Marten Scheffer
geeft een unieke muzikale performance, gelardeerd met
wetenschappelijke informatie. In de ofﬁciële viering zijn
er interessante verhalen van de directeur-generaal van de
wereldvoedselorganisatie FAO en Wagenings Honorary
Professor Louise Fresco. Daarnaast zal ik ingaan op de rol
van Wageningen UR op het gebied van voedselzekerheid
en speelt studentenorkest de Ontzetting.

Studenten en medewerkers zijn hierbij van harte welkom.
En wij zin bezig de dies te promoten met onder andere ﬂyers. Helaas hebben we nog geen grote zaal op de campus,
maar binnenkort kunnen we daar echt uitpakken dankzij
Orion. Om veel mensen te kunnen ontvangen is het nu
nog in de Junushoff. Ik hoop van harte dat we velen mogen
verwelkomen tijdens onze lustrumviering. Het is een feest
voor ons allen!’

Frans Kok
Hoogleraar Humane Voeding en
voorzitter Kennisinstituut Bier
‘Voor een lustrumviering kies ik voor
zowel ceremonie als feest. Een keer
in de vijf jaar mogen we echt wel uitpakken, zeker nu we in Wageningen
zo’n mooie campus hebben. Een
mooie grote feesttent met gratis bier, wijn en bitterballen
moet toch geen probleem zijn. Ik stel voor dat dit vanaf de
honderdste verjaardag een vijfjaarlijkse traditie gaat worden. Alleen jammer dat het op 9 maart vaak nog wel wat
koud is.’

Vera Putker
Eerstejaars biologie
‘Vandaag heb ik toevallig posters opgehangen en ik heb niets gezien over
de dies. Het klinkt me ook niet bekend in de oren: ik weet zelfs niet
wanneer de dies is. Om voor studenten open te staan zouden ze het sowieso hier op de campus moeten houden. Er is hier ruim-
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Hoogleraren kijken naar een presentatie tijdens de dies natalis van 2012.

Leon Goor
te genoeg. Het zou in ieder geval mooi zijn als ze actieve
studenten kunnen betrekken. Ik snap overigens wel dat ze
een symposium houden: je bent immers op de universiteit om kennis te vergaren. Ik zou zelf niet weten wat ik
verder zou willen voor studenten. Zelf vind ik het zoveeljarig bestaan ook niet zo belangrijk.’

Anneriek Simons
Lid van de studentenraad (VeSte)
‘We zijn blij dat de universiteit 95
jaar bestaat en dat het zo goed gaat.
We vinden het mooi dat er een symposium is met een inhoudelijk thema, dat is per slot van rekening waar
de universiteit mee bezig is. Maar we
hadden graag gezien dat de universiteit het wat breder
had getrokken. Wij denken niet dat de studenten zich
aangetrokken voelen tot de manier waarop het nu is georganiseerd. Het mag wel wat losser, met meer kleine onderdelen die ook interessant zijn voor studenten. Het zou
gaaf zijn als ze er echt een heel evenement van hadden gemaakt. Een meerdaags festival bijvoorbeeld, met een thema en een debatavond en aan het einde een groot feest.’

Directeur Communication Services
‘De dies heeft een rijke traditie met
een mooie ceremonie, die moet je
koesteren. Het hoeft geen groot feest
te worden. Dat hebben we wel gedaan bij de opening van de campus
en het Forum. Toen was er een feest
voor medewerkers en studenten, met goed eten en drinken, een bandje en bungeejumpen. Maar de dies is een
traditie, iets eigens. Je verjaardag moet niet uitwisselbaar
worden met andere feesten. Niet doen dus.’

Dicky Bullinga
Lid personeelsvereniging Facilitair
Bedrijf:
‘De dies is een gewone verjaardag,
daar moet je niet teveel mee doen,
want dan gaat het bijzondere er af.
Maar eens in de vijf of tien jaar mag
je wel iets bijzonders doen voor de
personeelsleden en studenten. Zeker over vijf jaar, als de
universiteit 100 jaar bestaat. Op die momenten moet het
voor iedereen zijn.’
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GEZOCHT M/V
Het jachtseizoen is begonnen. Studentenorganisaties zijn weer druk op zoek naar bestuursleden die volgend jaar hun schouders
eronder willen zetten. Een bruisend studentenleven kan immers niet zonder actieve studenten. Maar door de (dreigende) afschaﬃng
van basisbeurs en ov-kaart wordt het ze wel steeds moeilijker gemaakt. Ons aanbod om de ‘vacatures’ dit jaar daarom extra aandacht
te geven, werd dan ook dankbaar aangenomen door de organisaties op deze pagina. Kijk en overweeg. LvdN

zoekt
Landelijke Kamer van Verenigingen
bestuur 2013-2014!
esloten studenBen jij lid bij één van de 47 aang
tenverenigingen en wil jij:
egenwoordigen?
- 40.000 studenten landelijk vert
ren?
nise
orga
en
- Vijf congress
erleden?
- Om tafel zitten met Tweede Kam
?
land
- Borrelen door het hele
interesseborrel op dinsdag
Geïnteresseerd? Kom dan naar de
26 maart om 20.00 uur
bij U.V.S.V./N.V.V.S.U. te
Utrecht of vraag de informatiebrochure aan via
www.lkvv.nl/bestuursjaar.
Solliciteren kan tot 21
april door je CV en motivatiebrief te sturen naar
sollicitatie@lkvv.nl.

Besturen is een sport, bij
Thymos
Daag jezelf uit! Doe een
bestuursjaar bij SWU
Thymos!
Vind jij het ook belang
rijk om sport onder de
Wageningse studenten te stim
uleren? Wil je een avo
ntuurlijk,
verantwoordelijk, spo
rtief en leerzaam jaar
beleven,
samen met vijf medes
tudenten?
Organiseer vele grote
en kleine evenementen,
zoals de
sportnacht of de zweef
vliegexperience. Zorg
daarnaast
voor een gevarieerd spo
rtaanbod, samen met
het sportcentrum en de studen
tensportverenigingen.
Geïnteresseerd? Kom
dan naar de infoavond
op 5 maart
om 20.00 op Sports Cen
tre de Bongerd! Voor me
er info
kun je ook altijd maile
n naar swu.thymos@wu
r.nl of op
onze website kijken: ww
w.swuthymos.nl.

Voor de ambitieuze actieveling…
Ben jij een kritische student? Een doorzetter met een proactieve en ambitieuze
houding? Een pragmaticus met een hart voor de universiteit? Dan is VeSte iets voor jou!
De ﬂexibele en actieve student komt meer en meer
onder druk te staan. Een sociaal leenstelsel, bindend
studieadvies en huisvesting zijn allemaal vraagstukken die volgend jaar op onze agenda staan. Met VeSte
zet jij je een jaar lang samen met je mede raadsleden
in om de kwaliteit van het onderwijs en alles daaromheen in Wageningen hoog te houden. Je spreekt
hiermee met allerlei betrokken partijen zoals het universiteitsbestuur, de gemeente, Idealis en studentenorganisaties.
Meer weten? Je kan altijd langskomen op ons kantoor
in het Forum (links naast de receptie) of bellen naar
0317-485439. Solliciteren? Stuur een motivatiebrief
en CV naar veste@wur.nl.

LSVb zoekt Wageningse coördinator
Wil jij een baan in het hart van
de studentenpolitiek? Heb je aﬃniteit met universitaire medezeggenschap, ben je een organisaer
tietalent, een dossiervreter en communicatief vaardig? Dan komt
Het
!
rdinator
LOF-coö
als
vrij
jou
in september een mooie plek voor
Landelijk Overleg Fracties is hét landelijke steunpunt voor universi
taire medezeggenschap, als LOF-coördinator werk je nauw samen
in
met het LSVb-bestuur, ben je een vraagbaak voor raden, lobby je
grote
je
er
organise
en
ap
ggensch
medeze
sterke
een
Den Haag voor
manifestaties en trainingen. Er staat een goede vergoeding van
er.
€837,50 (parttime, 20 uur) of €1.675,- (fulltime, 40 uur) tegenov
tie.
informa
meer
voor
vb.nl
olga@ls
naar
Stuur een mailtje
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Organiseer het
grootste evenement
van Wageningen
Lijkt het jou leuk om een jaar lang bezig te zijn met het
grootste jaarlijkse evenement van Wageningen? Dan is het
AID bestuur 2014 iets voor jou! Tijdens de introductiedagen krijgen studenten dé kans om met een ﬂitsende start
hun studentenleven te beginnen. Als AID bestuurder zorg
jij ervoor dat studenten in één week kennis maken met
alles wat studentenstad Wageningen te bieden
heeft. Natuurlijk
doe je dit niet
helemaal alleen,
je werkt samen
in een team van
studenten, ieder
met een eigen
functie, om een
fantastische AID
neer te zetten!
Voor meer informatie kijk op
onze website
www.aidwagenigen.nl of kom
naar de interesseborrel op 27
maart vanaf
20.00 in de
Vlaamsche Reus.
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Treed toe tot de high society
De VeSte Society is op zoek naar een nieuw (parttime) bestuur! Als achterban van VeSte Fractie in de Studenten Raad, creëren wij een platform
waar actieve studenten en fractieleden samenkomen. We zijn op zoek naar
een nieuwe voorzitter, secretaris en penningmeester voor een paar uur per
week. Dus lijkt het je leuk om een jaar lang workshops te organiseren en
goed mee te kunnen kijken met de VeSte Fractie in de studentenraad? Wil
jij bovenop de nieuwste informatie zitten op het gebied van Wageningen
University en ben je goed op de hoogte van de landelijke politiek? Heb je
het in je om onze achterban uit te breiden? Mail dan naar vestesociety@
gmail.com.

Run de Bunker
De Bunker is de ﬂatkroeg onderaan Dijkgraaf. Dinsdagavond is de
vaste
Bunker-avond (behalve in de tentamen- en zelfstudieweken, dan
zijn we dicht) en de Bunker wordt regelmatig afgehuurd voor feesten. De kroeg wordt gerund door een stel
enthousiaste vrijwilligers die het leuk
vinden om naast hun studie bestuurlijke ervaring op te doen, dingen
te organiseren en samen met anderen te bouwen aan iets moois. Een aantal van de
huidige bestuursleden zal binnenkort aftreden,
daarom zijn we op zoek naar nieuwe enthousiastelingen.
We vergaderen ongeveer eens per periode. Daarnaast zijn er allerlei taken die onderling verdeeld kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan
het verzinnen van themafeesten, activiteiten
voor het aankomende lustrum, promoties,
(betaald) werken tijdens feesten en het bestellen van drank. Je kunt er dus net zo veel of zo
weinig tijd aan besteden als je wilt.
Lijkt het je leuk, of wil je meer weten, mail dan
naar info@hunkerbunker.nl.
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SLIM ZAT
Als er parasitaire wespen in de
buurt zijn, leggen fruitvliegmoeders hun eitjes in rottend fruit. De
larven, die goed tegen alcohol kunnen, nemen vervolgens stevig in.
Ouders die hun jongen dronken
voeren? Jazeker, wespen kunnen
namelijk niet zo goed tegen drank
als fruitvliegjes. En leggen dus het
loodje: 1-0 voor de fruitvliegjes.
Alcohol als medicijn. Heb je je fruit
wel op, jongen?

WAGENINGEN?
De stad bestaat 750 jaar. In juni is
daarom een reünie van iedereen
die (Van) Wageningen heet. Daarvan zal er toch wel eentje bij WUR
werken? Nee dus! We@wur telt wel
Ali van Rhenen-Van Zanten, diverse Veenendaals (Elmar, Gerard van)
en een Van Ede (Daniëlle). Maar
geen (Van) Wageningen. Ook onder
de studenten is niemand die zo
heet. Is dat toeval of een negatieve
bias in studiekeuze?

Mogelijk groene partij in studentenraad
Als het aan het Wageningen Environmental Platform (WEP) ligt,
zit er volgend jaar een groene
studentenpartij in de studentenraad. De studentenclub, die
duurzame initiatieven promoot
binnen de universiteit, wil een
nieuwe partij oprichten.
Zelf waren ze nog niet op het idee
gekomen, maar toen studentenraadspartij VeSte langs kwam op
zoek naar een sparringpartner,
was het bestuur van WEP gelijk enthousiast, vertelt voorzitter Matthijs Kolpa. ‘We hebben hier veel
groene studenten, Wageningen
heeft een groen imago. Eigenlijk is
het een beetje raar dat nog niemand op het idee is gekomen een
groene partij op te richten.’
Volgens Kolpa mogen duurzame initiatieven best wat meer ge-

stimuleerd worden vanuit de universiteit. Een partij in de studentenraad die duurzaamheid hoog
op de agenda heeft staan, zou een
stap in de goede richting zijn,
denkt hij. ‘VeSte focust zich op andere zaken dan een duurzame partij zou doen. Het Manifest van
Morgen (een landelijk studenteninitiatief op het gebied van duurzaamheid uit 2012, red.) bijvoorbeeld is door VeSte gelijk van de
hand gedaan. “Laat maar zitten”,
zeiden ze. Een groene partij zou zoiets juist stimuleren.’ Over de precieze vormgeving van de partij is
volgens Kolpa nog wat discussie,
maar de voorkeur gaat uit naar een
constructie waarbij de raadspartij
onderdeel wordt van WEP’s activiteiten. ‘WEP zou dan half milieuplatform en half partij worden.’
Het plan is nog maar drie we-

ken oud, maar er hebben zich al
drie studenten gemeld die wel betrokken willen worden bij de oprichting van de partij, zegt Kolpa.
Als er begin april minimaal twee
mensen zijn die in de raad plaats

‘VeSte focust zich
op andere zaken
dan een duurzame
partij zou doen.’
willen nemen, doet WEP mee aan
de verkiezingen. ‘Eén persoon kan
de kar niet trekken.’ Studenten die
zich dus graag met het duurzaamheidsbeleid van de universiteit willen bemoeien, kunnen zich bij
WEP melden. LvdN

PROEFDIER
Mensen zijn niet de enige die
proefdieren gebruiken. Stokstaartjes kennen het concept ook. Als de
beestjes een voor
hen gevaarlijke weg
moeten oversteken
in de Kalahariwoestijn, dwingt het
dominante vrouwtje
de zwakste soortgenoot vooruit te gaan. Zo test ze of
de groep veilig kan oversteken.
Het onderzoek staat in het wetenschappelijk tijdschrift Plos One.

GOUD
Plassen voor een beter milieu, dat
kunnen de mannelijke ambtenaren
van het Waterschap in Friesland
binnenkort. In hun toiletruimte
komt een speciaal urinoir dat de
urine opvangt. Een onderzoeker
wil daar de fosfaat en stikstof uit
halen en het omzetten in elektriciteit. Zit-wc’s zijn niet geschikt
omdat je daar niet kan garanderen
dat er alleen urine in komt. Het
waterschap verwacht 280 liter urine per dag op te vangen, genoeg
om een elektrische auto ongeveer
50 kilometer te laten rijden. Ze
spreken van ‘gouden stroom’.

FLASH MOBBEN VOOR DE BIJEN
Naast hun lunch kregen de bezoekers van de Forumkantine op 20 februari een vrolijke massamoord voorgeschoteld. Al ﬂash mobbend wilden studenten daarmee een
statement afgeven over de innige verstrengeling van universiteit en bedrijfsleven. Zo’n 25 studenten hadden zich
met gele tape opgetuigd tot bijen en lieten zich door een
‘wetenschapper’ met gif bespuiten. Aanleiding was de

massale sterfte van de honingbij. Nieuwsprogramma Zembla zette onlangs voor de tweede keer in een reportage
het beeld neer dat Wageningen op schoot zit bij de producenten van de pesticiden die de oorzaak zouden zijn van
de sterfte. Hoewel de universiteit de beweringen van Zembla met kracht bestrijdt, vonden de studenten het toch
RG
goed een ‘signaal’ af te geven.
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AFLEVERING 4 - MORTIERSTRAAT 14B<<
lise! Check dit!’
Bianca stuiterde met haar laptop de
woonkamer binnen. Met tegenzin maakte Elise zich los van haar studieboeken, die uitgespreid op de eettafel lagen. Willem-Jan, die op
de bank hing, veerde op. Bianca drukte haar
laptop in Elise’s gezicht. De Facebookpagina
Gespot: UB WUR stond open.
- ‘Wat?’ vroeg Elise ongeduldig.
- ‘Dat berichtje. Die is van die jongen van vrijdag, denk je ook niet?’
Willem-Jan kwam overeind en leunde over de
eettafel. Hardop las hij mee: ‘Daar zit je weer,
net als vorige week vrijdag. Weer kan ik mijn
ogen niet van je af houden. Wonderschone blonde dame met hipsterbril en blauwe blouse in de
forumbieb, wat dacht je van een biertje in de
Zaaier vanavond om negen uur? Haha, wat een
kneus!’ Bianca negeerde hem.
- ‘Nou? Dit ben jij,’ drong ze aan.
- ‘Ja, dat zal dan wel,’ mompelde Elise. Ze probeerde een glimlach te onderdrukken, maar
Bianca had het al gezien.
- ‘Ja! Jij vindt hem ook leuk. Ik wist het!’
Elise vond het inderdaad een leuke jongen.
Vrijdag had ze de hele dag in de UB gewerkt
aan een verslag. ’s Middags zat er ineens een
blonde jongen tegenover haar die volgens
Bianca en Vera de hele tijd oogcontact had
gezocht. In eerste instantie had ze weinig
interesse, de opdracht moest af, maar toen ze
rond half zes haar laptop dichtklapte en zag
dat hij was verdwenen, voelde ze toch een
steek van teleurstelling. Vandaag zat hij er

ILLUSTRATIE: MEREL DE GRAAF

Gespot
‘E

weer, maar ze had niet het idee dat hij haar
had gezien.
- ‘Nou, wat doe je hier nog? Het is kwart voor
negen.’

‘Je hebt gelijk. Misschien moet
ik gewoon eens gek doen.’
- ‘Ah, nee, ik weet niet hoor.’
- ‘Eén biertje Elise, kom aan! Je kunt de hele
week nog aan de studie. En je haalt je vakken
toch wel.’ Bianca wierp een veelbetekenende
blik op Willem-Jan.
- ‘Ja precies,’ haastte hij zich te zeggen. ‘Doe
eens niet zo stijf. YOLO, weet je wel.’

Elise aarzelde.
- ‘Als je nu gaat, ben je nog op tijd’, zei Bianca. ‘Hij zit vast al smachtend op je wachten.’
Elise schoot in de lach.
- ‘Je hebt gelijk. Misschien moet ik gewoon
eens gek doen.’
Nog geen minuut later stond ze buiten aan
haar ﬁetsslot te sjorren. Bianca keek WillemJan triomfantelijk aan. Hij grinnikte.
- ‘Ik had niet verwacht dat ze die fake berichtjes van je zou geloven.’ Bianca haalde haar
schouders op.
-‘Ik word zo moe van d’r, Miss Perfect-ik-benzo-knap-en-leuk-en-ik-haal-al-mijn-vakken. Dit
is toch lachen?’

Volgende keer vergaderen de huisgenoten over huistaken en een vieze gootsteen

Thymos oneens met uitstel FOS
Sportkoepel Thymos betreurt
uitstel van de FOS-herziening op
advies van de Studentenraad.
‘We voelen ons op dit punt niet
vertegenwoordigd.’
Het besluit van de universiteit,
twee weken geleden, om de herziening van de FOS een jaar uit te stellen, is niet overal in goede aarde
gevallen. Hoewel de studentenraad
zelf had aangedrongen op uitstel,
blijkt niet iedereen het daarmee
eens te zijn. Sportkoepel Thymos
stuurde deze week een brief naar

de aangesloten verenigingen,
waarin ze haar teleurstelling uitte.
‘We hadden graag gewild dat de
FOS herzien werd’, schrijft het Thymos-bestuur, dat wijst op de groei
van haar jonge verenigingen. ‘Wellicht hadden deze aanspraak kunnen maken op FOS.’
De FOS (Financiële Ondersteuning Studenten) kent een ﬁnanciële compensatie toe aan studenten
met een bestuursfunctie. De tweejarige regeling zou dit jaar weer
worden herzien maar de studentenraad, geheel bestaand uit de

fractie VeSte, vroeg deze keer om
een jaar uitstel in verband met de
verwachte afschafﬁng van de basisbeurs. Daardoor zou de FOS volgend jaar opnieuw op de schop
moeten.
VeSte geeft echter ruiterlijk toe
dat er ook andere motieven meespeelden. ‘Er zijn de laatste jaren
meer verenigingen bijgekomen en
sommige verenigingen zijn gegroeid,’ zegt fractielid Wouter-Jan
van Roosmalen. ‘Bij een herverdeling zou Contractus (de vier grootste gezelligheidsverenigingen,

red.) er waarschijnlijk op achteruit
gaan. Aangezien zij het grootste
deel van onze achterban vormen,
was de keuze voor ons helder.’
In de brief aan haar verenigingen zegt Thymos zich ‘niet vertegenwoordigd’ te voelen door
VeSte. Van Roosmalen van VeSte
zegt begrip te hebben voor de
sportverenigingen, maar: ‘Als studenten zich niet vertegenwoordigd
voelen kunnen ze actief meedoen
in ons beleidsplan, of een nieuwe
partij oprichten.’ SdK
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>> CULT
Wat? Vier lezingen verklaren: Waarom geloven slimme mensen domme
dingen? door Herman de Regt en Hans Dooremalen, wetenschapsﬁlosofen
van de Universiteit Tilburg Waar? Impulse (gebouw 115), campus
Wanneer? 12, 19 en 26 maart en 2 april, telkens 20.00 uur Kosten? Gratis

Lulkoek
‘This is not yet a scientiﬁc age,’ mijmerde natuurkundige en Nobelprijswinnaar Richard Feynman ooit. Hij bedoelde dat nog steeds weinigen
waarderen hoe avontuurlijk en waardevol wetenschap kan zijn. Maar eigenlijk is het nog erger, bewijst Studium Generale komende maand. In
vier lezingen, gebaseerd op het boek Wat een onzin!, wordt duidelijk dat
irrationele en pseudowetenschappelijke ideeën van hoog tot laag voorkomen in onze maatschappij. Wetenschapsﬁlosofen Herman de Regt en
Hans Dooremalen illustreren dit aan de hand van populaire charlatans
als Derek Ogilvie en Uri Geller, het succes van pseudowetenschap homeopathie en als hoofdprijs: God.
De lezingen zijn niet alleen bedoeld om onzin te debunken. Juist aan de
hand van pseudowetenschap laten De Regt en Dooremalen zien wat goede wetenschap is. Bovendien vertellen ze waarom mensen van nature zulke belabberde wetenschappers zijn. Zo roepen onze hersenen met zorgwekkend gemak valse herinneringen op en blijken we evolutionair zo gespitst op oorzakelijke verbanden dat we ze overal zien, aanwezig of niet.
Volgens de ﬁlosofen is het de opdracht van wetenschappers om deze valkuilen te leren kennen en ontwijken. Want zolang zelfs de slimsten onder
ons vasthouden aan onzinnige ideeën is de scientiﬁc age nog ver weg. RR
Nog vragen? studiumgenerale.wur.nl

>> HET ECHTE WERK
‘PRECIES ALS IN
AMERICAN PIE’
Wie? Rik Brugman, zesdejaars Biologie
Wat? Onderzoek naar de celwandgroei van de wortels van Arabidopsis
Waar? Stanford University, Verenigde Staten
Veel vooroordelen die we hebben over Amerika zijn waar. Voor heel weinig geld kun je heel veel fastfood kopen. Als je een sandwich met ham
bestelt is-ie ook écht goed belegd. Met ongeveer een heel pakje ham.
Maar er zijn ook grote tegenstellingen. Texanen bijvoorbeeld zijn heel
conservatief, hebben allemaal een geweer. Maar inwoners van de bay
area, waar ik zat, zijn weer heel progressief: ze rijden allemaal in een
Prius. En ze zijn juist heel erg met hun gezondheid bezig. Je hebt er
allerlei goedlopende biologische supermarkten.
Ik deed onderzoek naar de celwandgroei van wortels van Arabidopsis,
een plantje dat veel gebruikt wordt voor onderzoek. Mijn lab was onderdeel van Stanford University. Het was 24 uur per dag open en er wordt
dan hard gewerkt. Op een universiteit waar je 40.000 dollar aan collegegeld betaalt, ga je natuurlijk ook niet uit je neus lopen eten. Dat zie je
ook terug aan het uitgaansleven op de campus. Feestjes in de fraternity
houses – allemaal genoemd naar Griekse letters – beginnen meteen na
het eten en zijn om één uur al afgelopen. Kun je de volgende ochtend
weer prima aan het werk. Ik had het niet verwacht, maar die feestjes

zijn ook precies zoals in American Pie: met z’n allen beer pong spelen.
Met de bekende biertrechters.
Erg leuk was Burning Man, een festival midden in de Californische
woestijn. Zestienduizend mensen brengen een week door in een soort
geïmproviseerde hippiestad, van stroom voorzien met generatoren. 24
uur per dag zijn er feestjes en kunsttentoonstellingen. Er is geen geld,
maar iedereen brengt wat mee om te delen. Milk and cookies, was het
idee achter onze bijdrage: we hebben ladingen koekjes gebakken en
liters white russians gemaakt. Ter afsluiting van het festival werd een
grote houten man in brand gestoken, als symbool voor vergankelijkheid. JB
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95th Dies Natalis

Food for all

15

Sustainable nutrition security

STUDIO STEENHUIS/HUUB PRINS

March

Hokjesdenken

‘This is about you’
www.wageningenUR.nl/dies

Vrij eenvoudig kwamen de meeste puzzelaars tot de juiste oplossing:
indianenverhaal. Lisette was zelfs een beetje teleurgesteld. Ze had drie uur
de tijd had om de puzzel in te vullen, maar het bleek een makkie en ze had
hem in een half uur klaar.
Goede inzendingen:
Renée & Susan van der Salm, Leerstoelgroep Nematologie, Tape & Tie-wraps,
Team ‘geen groot succes’, eenzame Marie Curie, Vertriocillium, Noud en Alex,
Maarten Jansen en Bastiaan Vergouw, Anton Korteweg, Tia Hermans, Lisette
Bourquin, Janna van Hoek, Theo Viets, Team Wagenduif, Willem de Visser,
AID bestuur 2013, Anne-Marie Patist, Jacquelijn Ringersma en Clasien Lock,
Marian Bos, Aad van Ast, Ellen Slegers, Sven en Ron Verweij, Ditje van der
Vossen, Hanneke en Gosse, Watson&Crick 2.0: female edition.

in memoriam

Horizontaal
1 Dat van het varken vond Daniel Goedbloed in wilde zwijnen 4 Is een stuk
bruisender dan 43 horizontaal 12 Behuizing die geschikt is voor varkens en
studenten 14 Goedlachse MAX-medewerkster 15 Verzoek tot vroomheid
16 Groente die je krijgt uit bewondering 17 ‘En, nog iets __ gebeurd
vandaag?’ 18 Was te zien op wur-tv 20 Daar vraag je me wat 22 Met pas
niet in het Frans 23 Gegroet 29 Zo’n anderhalf voetbalveld 30 Opgeteld
bij 31 Vs. 32 Cuby van The Blizzards 35 Gebruikt de danspartner van Cilia
de Groot 39 Een tiende 27 verticaal 40 Vitamine-D-bron 42 Liggen Genève
en Avignon aan 43 Is een stuk minder levendig dan 4 horizontaal 44 Haar
medewerkers mochten 24 uur niet facebooken

Verticaal
1 Gebruikt 46.000 proefdieren per jaar 2 Koolwaterstofmengsel 3 __&T,
telefoonbedrijf 4 Zegt dat Natura 2000 verantwoordelijk is voor de crisis in
ons natuurbeleid 5 Springt uit het huis 6 __ de veau 7 Daar vecht men voor
zijn leven 8 Kleine beker 9 Muggenzifter 10 Liefhebber van badeendjes
11 Grote Roerganger 12 Organiseerde Bee Aware in het Forum 13 Huisdier
19 __ Day Will Come, Amy Winehouse 21 Daniels of Kerouac 23 Bikini,
Rangiroa of Mururoa 24 Kreeg een briefje van Henk 25 Tussen Neeltje Jans
en Vlissingen 26 Joss of Oliver 27 Koningin en ministers 28 Onderwijs op
straat 33 Raadgever van het Rijk 34 Uitgebeten voorstelling 35 Pestbeest
36 Surinaamse gulden 37 AF. __, schrijver 38 Brian __, producer en muzikant
41 Past voor best of iel
Mail de groene hokjes uiterlijk komende woensdag naar hokjes@wur.nl. De
oplossing komt donderdag op resource.wur.nl.

Arianne Hanenburg
Geschokt hebben wij kennis genomen van het overlijden van Arianne Hanenburg op 5 februari 2013.
Na haar HBO opleiding Aquatisch
Ecotechnologie in Vlissingen, was
Arianne in 2006 in Wageningen
begonnen met de MSc opleiding
Organic Agriculture. Na enige tijd
bleek het water harder te trekken
dan vermoed en stapte ze via Hydrology and Water Quality over
naar Environmental Sciences. Ze
kon haar passie voor water en
duurzame landbouw daarin mooi
combineren. In de loop van 2009
bleken haar persoonlijke problemen echter zo veel van haar te vragen dat ze uiteindelijk haar studie
onderbrak. De zoektocht naar de
juiste hulp was begonnen. Dit
bleek niet eenvoudig en het vroeg
het uiterste van haar geduld en in-

casseringsvermogen. In de tussentijd vulde ze haar bestaan positief
in door hulp te bieden aan andere
hulpvragers. Ze was vastbesloten
om haar MSc opleiding af te maken. Ze was dan ook blij toen ze
halverwege 2012 een plek had gevonden waar ze de hulp die ze nodig had hoopte te vinden. Het werd
een zware teleurstelling. In plaats
van een nieuwe toekomst voelde
ze de stress, en de zin om te leven
sijpelde weg uit haar strijdbare
geest.
We herinneren Arianne als een
zeer betrokken, goedlachse en
moedige persoonlijkheid. We wensen haar ouders Tine en Hiddo,
haar zus Maaike, haar overige familieleden en vrienden heel veel
sterkte om dit verlies te dragen.
Namens bovengenoemde
opleidingen,
Marjo Lexmond, Cor Langeveld,
Alet Leemans en Edwin Peeters
Lieve Arianne,
We leerden je kennen toen je in
Wageningen biologische landbouw
ging studeren. Hoewel je uiteindelijk voor een andere studie koos
voelde je je ook in de jaren daarna
duidelijk thuis in ons groepje van
iewat alternatieve studenten. Je
organiseerde graag je dingen op je
Lees verder op pagina 30
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eigen manier - netjes en ordentelijk - maar desondanks genoot je
erg van het gezelschap van anderen. We zijn samen met jou onder
andere naar Texel en India gereisd,
en hebben ook veel andere leuke
en inspirerende momenten met jou
meegemaakt.
In de laatste jaren hebben we iets
meegekregen van jouw zware worsteling om persoonlijke zaken in
jouw leven een plek te geven. Jammer genoeg konden zowel de professionele hulpverlening als diegenen die je na staan je niet voldoende helpen om dit gevecht naar een
oplossing te brengen. Je koos uiteindelijk je eigen deﬁnitieve antwoord. We respecteren je keuze,
maar we zullen je ontzettend missen. We hadden je graag nog beter
leren kennen.
Je vrienden van StEL

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’.
New website library
The website library.wur.nl becomes obsolete soon. The new web
address of the library is: WageningenUR.nl/library. On the new
homepage you can search directly
in collections of articles and
books. Speciﬁc journals and databases can be found at “Find & Discover”. The sections “Support &
Training” and “Write & Cite” provide other Library services and information. Access the library resources from your home or anywhere in
the world by logging in at “My Library”.
The Challenge
ARCADIS and KNHM are organizing
The Challenge; a prestigious competition for students to celebrate
their 125th anniversary. They invite
you to participate. Studentteams
have 48 hours in a pressure cooker
setting in order to come up with
innovative solutions to solve challenging societal problems.
The winning team of each Challenge goes to the ﬁnals on November

13th 2013 in Amsterdam. The ﬁrst
prize is 10,000 euros for the winning team.
The next Challenge takes place at
the 4th, 5th and 6th of April. The
deadline to register is 15 March
12.00 pm. The theme of this second Challenge is Urban Deltas.
For more information on the Challenge, the three cases for Urban
Deltas and requirements for registration, visit The Challenge.

zoals Frans van Houten (CEO Philips) en vele bekende ondernemers
zoals Gijs van Lookeren (oprichter
Greenwheels). Een netwerk dat
kansen biedt voor jouw concept en
samen met de prijs kan de PHIA
een enorme boost zijn voor jouw
carrière als ondernemer. De deadline voor inschrijven is 22 maart.
INFO/INSCHRIJVEN: WWW.PHIA.NL.

feesten

CREATINGTOMORROW.COM/EN/THE-CHALLENGE

International Students Summit
The 13th International Students
Summit (ISS) on Food, Agriculture
and Environment in the New Century, organized by the Tokyo University of Agriculture (TUA) will be
held on October 3-4, 2013, at the
TUA Setagaya Campus in Tokyo.
This year the common theme for
the conference will be: ‘Students
taking action in extending knowledge and innovations to communities facing issues in the ﬁeld of
food, environment and agriculture.’
Every MSc- and 3rd year BSc student at Wageningen University is
invited to apply for the position of
student representative of Wageningen University to the ISS. The representative will be requested to
present a paper on the summit’s
above mentioned common theme.
The successful applicant will be
sponsored (on the basis of travel
and subsistence costs) by the TUA
during the ISS-period.
If you are interested, please send
your application letter together
with the abstract of your intended
paper (maximum 400 words) to
the ISS advisor in Wageningen,
Prof. Dr. W.J.M. Heijman, by e-mail
before April 15, 2013.

De beste feesten volgens
Wageningen Uitgaans Promotie.
Voor alle feesten, check
www.wageningenup.nl.

agenda

Donderdag 28 februari, 20.00 uur

REKEN MAAR VAN JAZZ
Cees Mobach, Wageningse componist, docent en muziekperformer,
zet tijdens drie avonden in de
bblthk de schijnwerpers op de
jazz; met ﬁlm, bandopnames, interviews en livemuziek van jonge,
getalenteerde musici, op deze derde avond over Bebop en Rebop,
met o.a. Finn Dubbelboer, Marco
Heering en Robbert Kamphuis.
KAARTEN: BBLTHK OF VIA INFO@BBLTHK.NL

Vrijdag 1 maart, 14.00-18.00 uur

SEED SWAP
Donderdag 28 februari, 22:00 uur

CAFÉ HET GAT: WAGENINGENUP
“TYPISCH WAGENINGEN”
Het allereerste Wageningen Uitgaans Promotie feest! We vieren
een nieuwe website en 2000 leden
op Facebook. Kom verkleed als gestoorde professor, student, boer,
bioloog, hippie, voedingsmiep, wetenschapper of wajo. Want wat is
er nou beter dan helemaal los gaan
als typische Wageninger?! Als je er
vroeg bij bent maak je kans op leuke prijzen! Toegang: Gratis.
Woensdag 6 maart, 21:00 uur

BIBLIOTHEEK: QUIET IS THE
NEW LOUD
Twee dames zullen deze avond hun
muzikale talent laten horen. Aafke
Romeijn voorziet het publiek van
de nodige gevoelige pianonummers waarmee ze o.a. een tour
door de UK heeft gedaan. Charley
Harsema is een jong Wagenings talent die op haar akoestische gitaar
de gevoelige snaar weet te raken.
Locatie: bblthk, Stationsstraat 2,
Toegang: Gratis.

De lente hangt in de lucht en dus is
er de Seed Swap in het Forumgebouw, zaal 106. Neem zaadjes of
planten mee die je graag wil ruilen
of delen met anderen. Heb je die
niet? Geen probleem, je kan altijd
langskomen om even te kijken. Wie
weet vind je die speciale slasoort
waar je al zo lang naar hebt gezocht! Toegang gratis.
Donderdag 7 maart, 19.30 uur

DOCUMENTAIRE NEFARIOUS
The exclusive screening of a impressive ﬁlm about world wide human traﬃcking in the sex-industry
in order to raise awareness about
this subject. This ﬁlm, made by a
christian organization, highlights
the many aspects of this modern
form of slavery and shows how
complex certain problems are. The
makers of the documentaire will be
present during the evening and
will be available for discussion
and questions. Forum building,
room C222
WWW.STAND4JUSTICE.NL

Zaterdag 9 maart, 19.00 uur

E-MAIL: WIM.HEIJMAN@WUR.NL.

Donderdag 7 maart, 22:00 uur
Philips Innovation Award 2013!
De grootste studentenondernemersprijs van Nederland heeft haar
deuren weer geopend! Heb jij een
innovatief idee, een business plan
of een start-up? Schrijf je in een
maak kans op een prijs ter waarde
van 30.000 euro. De Philips Innovation Award (PHIA) biedt de mogelijkheid om jou in contact te laten komen met haar netwerk. Dit
netwerk bestaat onder andere uit
topmannen uit het bedrijfsleven

SITE

CAFÉ DE OVERKANT: THE
BREAKFAST CLUB & OUT ALIVE
The Breakfast Club bestaat uit vier
jonge gasten die een energieke
show weggeven. Met een mix van
catchy pop, rock en punk krijg je
tijdens het optreden het gevoel
van een mooie zomerdag. Out Alive
staat bekend als energieke pop/
rock band. Hun debuut-EP ‘Out
Alive’ komt binnenkort uit. 7 maart
heb je de kans live van ze te genieten! Toegang: Gratis.

MOVIE-W SPECIAL DEAL
SNACKBAR + HAUTE CUISINE
On the 9th of March cinema MovieW oﬀers a special deal, two movies
on one evening for only 11 euro.
This evening will take you from the
low and greasy end to the upper
class of cooking with our movies
Snackbar and Haute Cuisine. In
between the movies snacks will be
served. For more information
about the movies and reservations
visit our website www.movie-w.nl.
WWW.MOVIE-W.NL
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Wageningen UR zoekt:
Postdoc Sustainable Proteins
AFSG Levensmiddelenproceskunde, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-FPE-0010

Communicatie adviseur

Buurten
bij je Buren
18 t/m 22 maart 2013

AFSG Communicatie, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-M&C-0003

Analist Moleculaire Ecologie
AFSG Microbiologie, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-MIB-0011

Full Professor Green Urban Planning and Design
BC Corporate Human Resources, Wageningen
Vacaturenummer: WU-2013-HL003

Full Professor Sociology of Consumption and Households
BC Corporate Human Resources, Wageningen
Vacaturenummer: WU-2013-HL001

Secretaresse Unit Beheer Alterra Lumen
ESG Centrum Water en Klimaat, Wageningen
Vacaturenummer: ESG CWK-0258

Secretaresse Unit Beheer department Omgevingswetenschappen
ESG Centrum Water en Klimaat, Wageningen
Vacaturenummer: ESG CWK-0263

PHD Antarctic Research
IMARES Afdeling Ecosystemen, Den Helder
Vacaturenummer: 0024-2

Gedreven onderzoeker organische contaminanten

Meld je aan!

Inschrijven

t/m 11 maart

Speciaal voor alle medewerkers
van Wageningen UR staan in de
Burenweek de deuren open voor een
bezoek aan je buren. Maak tijdens je lunchpauze een
rondleiding door de kassen van Unifarm of AlgeaPARC,
bezoek het nieuwe onderkomen van vissen en landbouwhuisdieren, volg een mini-college, winkel in de digitale
supermarkt of volg de kunstroute over de Campus
en er is nog veel meer!
Inschrijving t/m 11 maart. Doe het snel want vol is vol.
Bekijk het hele programma en schrijf je in via
www.intranet.wur.nl/nl/people/voorzieningen/burenweek
e-mail buurtenbijjeburen@wur.nl

RIKILT BU Contaminanten & Toxines, Wageningen
Vacaturenummer: RIKILT-CT0002

Boekhoudkundig Medewerker Tuinbouw
SSG LEI Bedriven Informatie Net, Huissen
Vacaturenummer: SSG-LEI-BIN-0009

Boekhoudkundig Medewerker Landbouw
SSG LEI Bedriven Informatie Net, Huissen
Vacaturenummer: SSG-LEI-BIN-0010

Docent met acquisitietaken
VHL Wageningse opleidingen, Wageningen
Vacaturenummer: VHL WO0016

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

Lector ‘Stadslandbouw als stedelijke ontwerpopgave’
VHL Tuin- en Landschapsinrichting, Velp
Vacaturenummer: VHL T&L0003

Dinsdag 12 maart, 20.00 uur

WHAT ARE WEIRD BELIEFS AND
DO NORMAL PEOPLE HAVE THEM?
Lecture by Herman de Regt and
Hans Dooremalen in Impulse, building 115, Stippeneng 2.
One might think that weird beliefs
belong to weird people. This is not
true. We probably all have beliefs
that are at least false. During this
lecture Herman de Regt and Hans

Dooremalen substantiate this position, and provide examples of
weird beliefs of abnormal, and of
normal people. They use one
example – that of near death experiences as support for the idea of
an immaterial mind – to actually
show that many normal people do
hold this weird belief.
Zie ook resource.wur.nl/agenda
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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

No Country for Old Men
I take the bus and train on a regular basis. Last week on my way to the town centre, the bus was
nearly full and an old man, in his late seventies I guess, got on board.

I gestured to let him know he could have my seat. He glanced up at me for a moment and started
to talk in Dutch. From his body language anyone could see how angry and frustrated he was. I
politely asked a young man seated next to me to translate. The old man literally said: ‘Who told
you I am less strong and healthy than you? Did I ask you to give up your seat?’
As a regular commuter I like to think of myself as a conscientious passenger and will not think
twice about offering my seat to someone older or less able-bodied, or a pregnant woman. Also
whenever passengers are leaving the train or the bus, I will allow them to exit ﬁrst and will support
mothers with buggies on the stairs or those with heavy luggage. This was my normal life back in
Ethiopia and I saw doing so as a virtue in society, and as a duty for which I never expected a thank
you. But when the same thing happened again this week, this time with an old woman, it made
me think. Am I just being a mug offering my seat to old people? Aderajew Shumet Tamirat, Ethiopian
MSc student of Management, Economics and Consumer Studies

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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WILT U ZITTEN?
Aderajew reist regelmatig met het openbaar vervoer. Vorige week nog
wilde hij zijn zitplaats
aanbieden aan een oude
man. Deze reageerde in
het Nederlands, en met
duidelijk boze lichaamstaal. ‘Wie zegt er dat ik
minder sterk en gezond
ben dan jij? Heb ik om
deze stoel gevraagd?’,
vertaalde iemand voor
Aderajew. De Ethiopiër is
gewend om zonder aarzeling zijn stoel op te geven aan een ouder iemand en om andere reizigers eerst uit te laten
stappen voor hij instapt.
Hij zag het zelf als een
deugd. Maar nu twijfelt
hij wel een beetje.



