DLO’ers denken nog te
weinig vanuit de klant

‘We overdrijven de
hoeveelheid broccoli’

Hoe word je eredoctor?

Bijscholing voor medewerkers in commercieel denken en ondernemerschap. | p.4 |

Bij voedingsonderzoek zijn stofjes in bloed
betrouwbaarder dan vragenlijsten. | p.8 |

Met een uitstekende reputatie én
Wageningse vriendjes. | p.18 |
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Voedselvoorziening vergt maatwerk

Soms intensief, soms ecologisch
p.12
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liefdewerk

>> NATHALIE + SPEELGOEDBANK
Nathalie Wakker, ﬁnanciële administratie SSG/Maatschappijwetenschappen

‘Die blije koppies zijn de beloning’
Speelgoed over? Geef het dan weg aan kinderen die weinig
of niks hebben. Nathalie Wakker heeft er werk van gemaakt
met haar Speelgoedbank Wageningen. Anderhalf jaar oud,
maar nu al een groot succes. ‘Kindjes blij maken’, daar
draait het allemaal om. Ruim tweehonderd kinderen tot uit
de verre omgeving mogen op gezette tijden iets uitzoeken.
En niet alleen tweedehands spullen. Zelfs fabrieken komen
RK / Foto: Guy Ackermans
restpartijen aﬂeveren.
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ONLINE COLLEGES
Steeds meer universiteiten bieden
ze vrijblijvend aan, Wageningen
hecht aan interactie.
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Nederlanders tonen graag hun
macht door een krachtige hand,
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TYPICAL DUTCH
Hogere leeftijdsgrens voor alcohol; bij
AID en Ceres kun je studenten onder de
18 aan polsbandje herkennen.
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De redactie gaat eten in Forum. Het is even zoeken, maar we vinden een plekje
aan een van de lange witte tafels. We moeten twee oranje stoelen van elders
bijschuiven. Rechts hoor ik Spaans (of is het Portugees?). Achter me zullen
Afrikanen zitten, hun Engelse tongval verraadt hun afkomst. Aan de tafel
tegenover zal Chinees de voertaal zijn, zes jongemannen met stijl, ravenzwart
haar en – hoe zeg je dat netjes – amandelogen.
Het lijkt echt wel drukker en diverser in de Forumkantine dan een jaar geleden.
Misschien omdat we nu meer te kiezen hebben. Diversiteit was het credo bij de
aanbesteding van de caterering, in 2012. En met resultaat. Cormet heeft losse
boterhammen, luxe broodjes, warme maaltijden, vette happen, en allerlei
sappen en soepen. Elke woensdag verkopen studenten van de student cooking
corner hun vegamaaltijden (meestal vrij smakeloos, maar wel charmant). Bij de
Chinees staat standaard een rij. Wat wil je, voor drie euro hoef je de rest van de
dag niets meer te eten.
Gaby van Caulil

>> Hogere leeftijdsgrens voor alcohol; bij AID en Ceres kun je
studenten onder de 18 aan polsbandje herkennen. | p.24
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De DLO-instituten haalden in 2012
voor 100 miljoen euro aan onderzoek uit de markt binnen. Dat was
85 miljoen in 2010 en moet in vier
jaar groeien naar 135 miljoen euro.
Een stijgende lijn dus, maar het
gaat het bestuur nog niet hard genoeg.
Dat blijkt uit de tussenstand
van het strategische plan 20112014, dat in januari is besproken
in de concernraad (Raad van Bestuur en de directeuren van de
kenniseenheden). Het verslag en
bijbehorende documenten zijn
op 4 maart op intranet gepubliceerd.
De bestuurders concludeerden
dat zowel de structuur als de medewerkers van DLO vooral gericht
zijn op het ondersteunen van de
overheid en minder op het verwaarden van kennis. DLO’ers den-

ken nog te weinig vanuit de klant.
Zij zouden bijgeschoold moet worden in commercieel werken, klantgerichtheid en ondernemerschap.
Ook ontbreekt het aan basale managementinformatie over klanten.
In 2012 bleek bijvoorbeeld dat de
omzet per land of per klant niet of
nauwelijks beschikbaar was. Daarnaast is er geen eenduidig systeem
om tevredenheid bij klanten te meten.
BOVEN VERWACHTING
Grofweg ligt de organisatie aardig
op koers, zo blijkt uit het lijstje
meetbare doelen in de tussenstand van het strategisch plan
2011-2014. Het aantal nieuwe studenten stijgt stevig, afgelopen jaar
waren dat er 2200. Het aantal grote
persoonlijke onderzoeksubsidie’s
stijgt volgens verwachting, in 2011
en 2012 ontving de universiteit 4
ERC-grants en 14 Veni-Vidi-Vicisubsidies. De ﬁnanciële positie is
zelfs gezonder dan verwacht. De
solvabiliteit (bezittingen gedeeld
door schulden) van zowel universiteit als DLO is gestegen, terwijl een

daling voorzien was. Met de oplevering van Orion, in mei, zal de solvabiliteit van de universiteit dit
jaar waarschijnlijk wel dalen.
Wat er verder uitspringt is dat
het percentage medewerkers met
een tijdelijk contract is afgenomen
tot 11 procent, terwijl dat volgens

de doelstelling 20 procent zou
moeten zijn. Dat heeft echter vooral te maken met de slechte economische omstandigheden. Die
zijn vooral ten koste gegaan van
medewerkers met een tijdelijk
GvC
contract.

02(7'/2=,&+%(7(5352),/(5(1"
Het bestuur heeft voor 2013 nog
een nieuw speerpunt aangewezen:
het verduidelijken van de positie
van DLO ten opzichte van de universiteit. De omgeving van DLO
verandert namelijk sterk. De ﬁnanciering vanuit ministerie en productschappen lopen terug, maar er
liggen kansen bij topsectoren en
Europese programma Horizon
2020 (waarbij 80 miljard euro beschikbaar komt voor wetenschap
en innovatie).
‘Wie Wageningen hoort, denkt aan
de universiteit. De vraag is of DLO
zich voldoende kan proﬁleren,’
vertelt AFSG-directeur Raoul Bino.
Hij is voorzitter van een werkgroep

die de gewenste positie van DLO in
kaart gaat brengen. Die werkgroep
voert daartoe gesprekken met medewerkers van DLO en universiteit,
en met vertegenwoordigers van
bedrijven, andere kennisinstellingen en het ministerie van EZ.
Bino: ‘De samenwerking met de
universiteit staat buiten kijf, dat
vindt iedereen die we spreken. De
vraag is of je je met communicatie
of naamgeving beter kunt positioneren. Zo staat DLO voor Dienst
Landbouwkundig Onderzoek, sommigen vinden die naam verouderd.’ Nog voor de zomer wil Bino
verslag uitbrengen in de concernraad. GvC

683(51(869(59$1*7
HOUTJE-TOUWTJE
%XLVMHVVODQJHWMHVUXEEHUWMHVGLWLVGHKRXWMHWRXZWMH
LQVWDOODWLHZDDUPHHKHWODERUDWRULXPYRRUSODQWHQI\VLROR
JLHYDQ+DUUR%RXZPHHVWHUYOXFKWLJHVWRIIHQRSYDQJWGLH
SODQWHQSURGXFHUHQZDQQHHU]HVWUHVVHUYDUHQRIRP
EHVWXLYHUVWHWUHNNHQ%LQQHQNRUWNDQGHRSVWHOOLQJHFKWHU
QDDUKHWZHWHQVFKDSVPXVHXPZDQWGDQN]LMHHQ1:2VXE
VLGLHNRPWHUHHQstate of the artDQDO\VHDSSDUDDWYDQ
GXL]HQGHXURQDDU:DJHQLQJHQ0HWGH]Hheadspace volatile trapping and analysis facilityNXQQHQFRPSOH[HJHXU
PRQVWHUVVWUDNVYHHOVQHOOHUHQQDXZNHXULJHUZRUGHQRS
JHYDQJHQHQJHDQDO\VHHUG'HVXSHUQHXVJDDWZDDUVFKLMQ
OLMNSDVGLWQDMDDULQEHGULMI1LHWDOOHHQ%RXZPHHVWHUJDDW
HUJHEUXLNYDQPDNHQ2RNGH:DJHQLQJVHHQWRPRORJHQ
0DUFHO'LFNHHQ:LOOHP7DNNHQZLOOHQGHIDFLOLWHLWJHEUXL
NHQYRRUKXQRQGHU]RHNQDDUSODQWHQVLJQDDOVWRIIHQHQ
PDODULDEHVWULMGLQJ9HUGHUJDDQFROOHJDRQGHU]RHNHUVXLW
$PVWHUGDP8WUHFKW1LMPHJHQHQ/HLGHQYDQGH]HODQGH
OLMNHIDFLOLWHLWJHEUXLNPDNHQRQGHUDQGHUHRPYOXFKWLJH
VWRIIHQLQGHDGHPYDQPHQVHQWHJHEUXLNHQYRRUGHGLDJ
QRVHYDQ]LHNWHV

$6IRWR+DUUR%RXZPHHVWHU
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Zin om eens iets geks te gaan doen?
Ren dan met zijn zessen in estafettevorm zo hard mogelijk een keer
de trappen van Forum op en neer.

Je moet wel geld meenemen, want
de Huzestafette waar het hier over
gaat, is een sponsorloop. Brein
achter dit evenement dat op donderdagavond 28 maart plaatsvindt
zijn de negen Wageningers die dit
jaar meedoen aan Alpe d’Huzes,
het megasponsorfestijn tegen kanker. De estafetterace is het sportieve deel van een avondvullend programma, waarin naast de trappenloop ook ruimte is voor lezingen,

studentenactiviteiten als overallhangen en koemelken, een buffet
en een loterij. De negen deelnemers van Wageningen UR aan Alpe
d’HuZes zijn verdeeld over twee
ploegen: BIG Challenge en Head
over Wheels. Het evenement in Forum is een gezamenlijke sponsoractie. De trappenloop is nieuw.
Teams van zes personen lopen in
estafette de 160 treden van het
acht verdiepingen tellende gebouw

op en af. Inleggeld per team: 66 euro (of meer). Voor het goede doel
en inclusief eten en drinken. De
snelste vier teams mogen in de ﬁnale nog een keer traplopen. Voor
de snelste ploeg liggen kaartjes
voor de befaamde Zwarte Cross in
de Achterhoek klaar. Lezingen van
Ellen Kampman (hoogleraar voeding en kanker) en Coen van Veenendaal (oprichter Alpe d’HuZes)
omlijsten het geheel. 5.

NRUW
ǋǋ7:((-$$5&(/*(,67

&HOVWUDIJHLVWYRRUYHUNUDFKWHU
De man uit Renkum die vorig jaar februari probeerde een Wageningse studente te
verkrachten moet twee jaar de cel in, eiste het openbaar ministerie vorige week
in Arnhem. Dat meldt De Gelderlander.
Na een feestje ﬁetste de studente terug
naar huis. Op de Ritzema Bosweg trok
een man haar van de ﬁets. Hij sleurde
haar de struiken in en probeerde haar te
verkrachten. Het meisje verzette zich en
wist op de ﬁets te ontsnappen. Op haar
jas is DNA van de man aangetroﬀen. De
man is zwakbegaafd en heeft eerder zedenmisdrijven gepleegd. De uitspraak
volgt volgende week. GvC

>>BIOTECH

:DJHQLQJHQWZHHGHELRWHFKVWDG
Wageningen is de op een na belangrijkste stad ter wereld voor de productie van
nieuwe biotechnologische kennis. Dat
stellen twee Utrechtse onderzoekers, die
de publicaties in drie belangrijke biotechtijdschriften telden tussen 1986 en
2008. Daarmee stelden ze de concurrentiekracht van kennisregio’s vast. De on-

derzoekers zien een sterke opkomst van
Aziatische steden bij de ontwikkeling
van biotechnologische kennis en een afnemend belang van Europese en Amerikaanse steden, maar Wageningen blijkt
een stabiele groeier. Alleen het Amerikaanse Cambridge, waar MIT zetelt, produceerde de afgelopen 20 jaar meer
nieuwe biotechnologische kennis. Wageningen laat steden als Londen, Seoel, Tokio en Zurich achter zich. AS

ǋǋ0$$675,&+7

:DJHQLQJHUVWHXQW
èZRQGHUSURIHVVRUé
De Maastrichtse hoogleraar Onno van
Schayk krijgt steun van vakgenoten. In
een open brief nemen 27 hoogleraren het
op voor Van Schayk, die onder vuur
kwam te liggen omdat hij getuige zegt te
zijn geweest van een wonder. De Wageningse bijzonder hoogleraar Reformatorische wijsbegeerte Henk Jochemsen staat
op de lijst van ondertekenaars. ‘We zijn
verontrust dat het volgens sommige
mensen blijkbaar niet is toegestaan dat
een wetenschapper in een persoonlijk
verhaal zijn opinie geeft naar aanleiding
van zijn eigen ervaringen,’ stellen de 27
hoogleraren. Van Schayck kwam in opspraak na zijn uitspraken over het wonder dat hij meemaakte: een been dat te
kort was, groeide aan na gebed. Zijn uitspraken leidden tot protest. Inmiddels is
Van Schayck teruggetreden als directeur
van het Maastrichtse onderzoeksinstituut Caphri. +2355

6&+$0,1(ǉǉ
*URHL
Nederland is voor de derde maal op rij in een recessie beland, blijkt uit onlangs gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Economen spreken van
een triple dip en buitelen over elkaar met analyses. Somberheid regeert. Het zit vooral tussen de oren, is de meest
gehoorde conclusie. Als het vertrouwen in de economie
terugkeert, komt het allemaal als vanzelf weer goed. We
gaan dan meer consumeren, wat leidt tot meer productie
en herstel van de werkgelegenheid. En tegelijkertijd: grote
bedrijven smelten samen tot nog grotere bedrijven. Stallen worden megastallen. Ik lees over een megabedrijf in
Rusland dat onlangs de varkensproductie heeft opgevoerd
tot 180.000 ton levend gewicht per jaar (in zulke termen
worden gesproken).
Small is beautiful luidt de titel van een boek van de Brits
Econoom Ernst Friedrich Schumacher uit 1973. Hou het
klein. Eén jaar na publicatie van het rapport van de Club
van Rome, nu veertig jaar geleden. In al die tijd heeft geen
econoom mij kunnen uitleggen wat er mis is met de opvattingen in deze studies.
De voorbije weken word ik ‘s ochtends wakker met ﬂarden
van een droom, telkens dezelfde droom. Ik ben een krijger en sta op wacht bij de toegangspoort van een stad. Op
de vlakte buiten de muren ontwaar ik een gigantisch
paard. Een groep burgers krioelt rondom het houten gevaarte. Met man en macht proberen de mensen het bovenmaatse geval de stad binnen te trekken. Op de ﬂank
van het paard prijken Griekse letters, maar het lukt me
niet die te lezen. Tot vandaag, als de letters opeens een
woord vormen: alt¡f  -RRS6FKDPLQ«H

14 maart 2013 — RESOURCE

5(6SQLHXZVLQGG



>> nieuws

%$&+(/256,1(1*(/6"
ð 8QLYHUVLWHLWZLOGLVFXVVLHRYHU
YROOHGLJ(QJHOVWDOLJH
EDFKHORURSOHLGLQJ

Wageningen University gaat komende tijd onderzoeken of ook de
bacheloropleidingen voortaan in
het Engels moeten worden gegeven. Dit staat in een rapport dat
het internationaliseringsbeleid
van de universiteit inventariseert.
Volgens de universiteit kan het interessant zijn om al in het eerste
jaar van de bacheloropleiding in
het Engels te doceren, in plaats
van pas in het derde jaar zoals nu
het geval is. Dat maakt de opleiding al in een eerder stadium aantrekkelijk voor internationale studenten. Bovendien kunnen docenten uit het buitenland ook in de
eerste studiejaren al lesgeven.
De universiteit erkent dat volledig Engelstalige bachelors ook hun
nadelen hebben. Zo is het nog
maar de vraag of de eerstejaars studenten wel genoeg opsteken van
de lesstof als alles in het Engels is.
Daarnaast zou het potentiële Nederlandse studenten kunnen af-

schrikken. Daarom wil Wageningen UR de komende tijd een discussie voeren over het onderwerp.
De ervaringen met de toerismeopleiding in Wageningen, die als enige bachelor volledig Engelstalig is,
kunnen dan onderwerp van gesprek worden.
In het rapport wordt voor het
eerst expliciet op een rijtje gezet
welke stappen de uni de afgelopen
jaren heeft gezet in haar internationale strategie en beleid. Volgens
de universiteit is het belangrijk om
dat zichtbaar te maken, want het
internationale karakter wordt in
Wageningen zelf vaak als vanzelfsprekend beschouwd. Daardoor
maakt de universiteit onvoldoende
gebruik van haar kracht. De inventarisatie beschrijft ook welke plannen er nog liggen: zo wordt van docenten verwacht dat ze hun didactische vaardigheden aanpassen
aan een multiculturele omgeving.
Ook zijn er plannen om op korte
termijn alle kennis met betrekking
tot visa-aanvragen, reizen en huisvesting van internationale studenten en medewerkers te bundelen
in één informatieloket. /YG1

+2*(3,(7

+LMLVQDXZHOLMNVWH]LHQKHWSLHSNOHLQHILJXXUWMHGDWERYHQRSGHKLMVNUDDQVWDDWRS
UXLP]HVWLJPHWHUKRRJWHè9DVWHHQKRJHSLHWéJUDSW%HUW5LMNGLHGHIRWRPDDNWHHQ
QDDUGHUHGDFWLHVWXXUGH'HPDQLVZDDUVFKLMQOLMNQDDUERYHQJHNORPPHQRPGHNDEHO
YDVWWHPDNHQZDDUPHHGHFDELQHHYHQODWHUYHUZLMGHUGZRUGW$DQGHEXLWHQNDQWLV2UL
RQLPPHUVNODDUGXVGHNUDQHQNXQQHQZHHUQDDUHHQYROJHQGHNOXV%LQQHQPRHWHU
QRJZHOKHWHHQHQDQGHUJHEHXUHQYRRUGDWLQPHLGHRSHQLQJSODDWVYLQGW0DDUGDW]DO
YRRUGH]HKRRJYOLHJHUHHQVWXNPLQGHUVSDQQHQG]LMQ
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Hans van Medenbach, directeur
van studentenhuisvester Idealis, is
door de woningcorporatie ontslagen. Idealis had geen vertrouwen
meer in de bestuurder, met name
door de manier waarop hij met de
gemeente en Wageningen UR communiceerde. Dat blijkt uit het
rechtbankverslag over de ontslagprocedure.
In de ontslagaanvraag staat dat
het bestuurlijk optreden van Van
Medenbach, sinds 2004 baas van
Idealis, al enkele jaren ter discus-

+DQVYDQ0HGHQEDFK

sie stond. Management en raad
van commissarissen waren ontevreden over de manier waarop Van
Medenbach Idealis representeerde
bij gemeente en universiteit.
Het is bekend dat het al langere

tijd niet botert tussen Idealis en
Wageningen UR. Dat kwam onder
meer tot uiting in 2011 toen Van
Medenbach bezwaar aantekende
tegen de bouw van tijdelijke studentenwoningen van de universiteit aan de Haarweg. Daardoor was
er een tekort aan woonruimte voor
internationale studenten aan het
begin van het academisch jaar. De
universiteit treedt voor internationale studenten steeds vaker zelf op
als huisvester, met complexen in
Ede en Bennekom. Voor de bouw
van een kamercomplex op de campus wordt een andere partner dan
Idealis gezocht.
2QWVODJYHUJRHGLQJ
Volgens Idealis is Van Medenbach
op zijn gedrag aangesproken en
heeft zelfs een ofﬁciële waarschu-

wing gekregen van de raad van
commissarissen. Dat leidde echter
niet tot de gewenste verbetering.
De ex-directeur vindt zelf dat hem
weinig te verwijten valt, zo blijkt
uit de stukken. Volgens hem is de
universiteit vooral verantwoordelijk voor de gespannen relatie. De
kantonrechter oordeelde dat het
lastig is om te bepalen wie er
schuldig is aan een verstoorde verhouding. ‘Feit is echter dat de situatie ongelukkig is en dat werknemer daarin geen verandering heeft
weten te brengen.’
Van Medenbach krijgt een ontslagvergoeding van 175.000 euro,
hoewel Idealis wees op het regeerakkoord waarin de ontslagvergoeding wordt beperkt tot 75.000 euro. De rechter wilde daar echter
niet op vooruitlopen. /YG1
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Concerted Science, wat is dat?
‘Concerted Science is een bestaande voorstelling van wisselende inhoud. Een mix van stukjes
muziek en miniatuurtjes waarin
wetenschappelijke vragen en gedachten worden verwoord. Speciaal
voor de Dies hebben we een korte
versie van een half uur gemaakt.’
Ook in SARAS (South American
Institute for Resilience and

‘HET RAAKT ME
DAT ER ZOVEEL
EENZAAMHEID
IS’

Sustainability Studies) dat je aan
het opzetten bent, wordt
nadrukkelijk de link met de kunst
gezocht. Waarom?
‘Kunstenaars zijn net als wetenschappers bezig de essentie van de
wereld te vatten. De wetenschap is
heel goed in het onderzoeken van
onderdelen, het oplossen van deelvragen. Wetenschappers zijn specialisten, maar voor sommige vragen moet je naar het grote plaatje
kijken. Dat heeft dus te maken met
de vragen die je stelt. Kunstenaars
kijken op een heel andere wijze
naar de wereld. Wij kunnen van elkaar leren hoe je dingen vat en
overbrengt.’
SARAS wil een nieuwe generatie
wetenschappers die de kracht van
wetenschap en kunst verbindt.
Wat bedoel je daarmee?
‘Ik interesseer me in de manier

Waarom heb je dit initiatief genomen?
‘Eigenlijk is het niet mijn probleem, maar ik
heb me de verhalen over eenzaamheid in de
studentenﬂat altijd aangetrokken. Het raakt
me dat er zo veel eenzaamheid is, en het
stond al een tijd op mijn lijstje om er iets aan
te doen. Ik heb zelfs gesolliciteerd om
beheerder van de Bornsesteeg te worden.’

wetenschap ontstaan door intuïtief denken. Onze hersenen kunnen beide niet tegelijk. De intuïtie
komt vaak als je afgeleid wordt,
bijvoorbeeld als je onder de douche staat. Of als je muziek maakt.
Kunstenaars worden getraind om
intuïtief te denken, te exploreren.
Die kant is onderbelicht bij wetenschappers.’
FOTO: MANON BRUININGA

:HWHQVFKDSSHUPXVLFXV0DUWHQ
6FKHŉHUOXLVWHUWKHWV\PSRVLXP
WLMGHQVGH'LHV1DWDOLVRSPHW
HHQYRRUVWHOOLQJYDQ&RQFHUWHG
6FLHQFH+LMLVGDDUQDDVWGUXNEH
]LJLQ=XLG$PHULNDHHQZHWHQ
VFKDSSHOLMNLQVWLWXXWRSWH]HWWHQ
ZDDUZHWHQVFKDSHQNXQVWKDQG
LQKDQGJDDQ'HZHWHQVFKDSNDQ
YHHOYDQGHNXQVWOHUHQYLQGW6F
KHŉHU

0DUWHQ6FKHIIHU

waarop wetenschappers denken.
Nobelprijswinnaar Kahnemann
heeft daar een boek over geschreven. Hij onderscheidt langzaam en
snel denken, oftewel redeneren en
intuïtie. Alle grote sprongen in de

Er moet dus muziek in de
propedeuse?
‘Nee, maar wel denken. Denken
over denken. Het leren denken.
Wetenschapsﬁlosoﬁe is echt heel
belangrijk. Ik ben overigens niet
de enige die zo over de waarde van
muziek denkt. De KNAW is juist
bezig om muziek toe te voegen aan
de academie. Ik ben sinds kort lid.
Tijdens de eerste vergadering
stond dat op dat agenda. Ik juich
5.
dat zeer toe.’

.,72

Waarom via Facebook?
‘Opeens bedacht ik dat dit een goede manier
zou zijn, ik heb al wat ervaring met dit soort
groepen. Het leek me het makkelijkst om het
zelf op te zetten, en dan weer snel door te
geven aan een van de bewoners. De drempel
is laag, en binnen 24 uur hadden we 10
procent van de bewoners al bereikt.’

:LH"Lennart Verhoeven,
medewerker Student
Service Centre
:DW"Richtte een
Facebook-groep op voor
studenten van de
Bornsesteeg
:DDURP"Wil iets doen
aan eenzaamheid onder
buitenlandse studenten

Zijn er al resultaten?
‘Mensen stellen zich voor, waardoor de
gezichten herkenbaarder worden. De eerste
sportafspraken zijn al gemaakt, en bewoners
benutten de gezamenlijke ruimte beneden
beter. Ik denk ook dat de groep de drempel
verlaagt om andere contacten te leggen. Zo
krijg ik allerlei vriendschapsverzoeken van
studenten die ik in het echt niet ken, maar
wel via de groep. Verder wil ik niet te veel
pushen, maar het lijkt me geweldig als er een
Bornsesteeg-festival uit voort komt. Een feest
bijvoorbeeld, of een avond waar iedereen
eten meeneemt.’ 10

*(=(*'
‘Daar beginnen buitenlanders altijd over. En over de
universiteit in Wageningen.’
Bestuursvoorzitter Piet Moerland sprak met Japanners over landbouw
en de rol van zijn Rabobank (NRC Handelsblad, 2 maart).
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Over het IJ in Amsterdam-Noord
ligt industriegebied Buiksloterham, een deels verlaten industriegebied dat vervuild is met onder
meer zink, koper en lood. De gemeente wil het terrein langzaam
transformeren in een woongebied
met winkels, maar de crisis remt
ontwikkeling. In de tussentijd zou
Buiksloterham aantrekkelijker
worden als je er veel groen plant,
bedachten twee Wageningse studenten landschapsarchitectuur.
En dat was nog maar het begin van
hun ambities.
In hun afstudeerontwerp zetten
Pieter Theuws en Mark Wilschut
het groen aan het werk. Sommige
bomen kunnen namelijk bodemvervuiling opruimen, in een proces
dat phytoremediation heet. Dit
werkt op verschillende manieren:
met hun wortels voorkomen ze dat
vervuiling uitspoelt, ze nemen zware metalen op en breken organische stoffen af. Dat heeft voordelen ten opzichte van industriële

ILLUSTRATIE: MARK WILSCHUT EN PIETER THEUWS

ð 6WXGHQWHQZLQQHQSULMVYUDDJ
PHWSODQQDWXXUOLMNH]XLYHULQJ
ð $PVWHUGDPVSODQPRHW
EHZLM]HQGDWGHDDQSDNZHUNW

$UWLVWLPSUHVVLRQYDQKHWRQWZHUSYDQGH:DJHQLQJVHVWXGHQWHQ

verwijdering, vertelt Ingrid Duchhart, assistent-professor landschapsarchitectuur en begeleider
van het duo: ‘Zo los je het probleem echt op in plaats van de
grond alleen te verplaatsen.’
Maar je moet er wel geduld voor
hebben. Volgens Durchhart duurt
het zo’n 45 tot 100 jaar totdat de
planten de grond hebben opgeschoond.
35,-695$$*
Voorlopig bestaat dit ontwerp gro-

tendeels op papier. Na het winnen
van een prijsvraag van de gemeente Amsterdam wordt phytoremediation in een klein deelgebied binnenkort in praktijk gebracht. Daarbij gaat het om een voormalige
scheepswerf die onder de naam
Ceuvel de Volharding een broedplaats moet worden voor creatieve
ondernemers. De komende tien
jaar halen planten daar gif uit de
bodem en werken creatievelingen
in aan land getakelde woonarken.
Omdat het biochemische pro-

ces langzaam verloopt zijn de doelen voor die tien jaar noodgedwongen beperkt. ‘We hebben niet de illusie dat we het helemaal schoon
zullen achterlaten,’ zegt Theuws.
De scheepswerf moet vooral bewijzen dat de aanpak werkt. ‘Ondertussen maken we plannen voor andere ongebruikte delen van Amsterdam, en andere steden.’ Het
ontwerp verschijnt binnenkort in
het tijdschrift Environmental pollution. RR

'(:$$5+(,'29(5:$7-(((7
ð %LRPHUNHUVDOWHUQDWLHIYRRU
HHWOLMVWHQ
ð (LZLWWHQèYHUUDGHQZDWZH
HWHQé

Weet jij nog hoeveel tussendoortjes je gisteren hebt gegeten? En
waarmee je vorige week dinsdag
ontbeet? We kunnen zulke vragen
niet exact beantwoorden, omdat
ons geheugen beperkt en onbetrouwbaar is. Bovendien overdrijven we hoeveel broccoli en boontjes we eten, en onderschatten de
hoeveelheden friet en chips. Toch
gebruiken voedingswetenschappers veelal vragenlijsten die hun

proefpersonen invullen: een alternatief is er meestal niet.
Daarom is er een grote behoefte
aan biomerkers voor voeding. Dit
zijn stofjes, meetbaar in bloed of
urine, die verraden hoeveel je van
iets hebt gegeten. Tijdens haar
promotie bij de afdeling Humane
voeding zocht Wieke Altorf-Van
der Kuil naar biomerkers voor haar
studieobject: eiwit. Om precies te
zijn, naar merkers die eiwitten uit
vlees, graan en zuivel van elkaar
kunnen onderscheiden.
5(68/7$$7
Ze wierf dertig proefpersonen die
drie weken hun eten ontvingen van
de onderzoekers. Deze maaltijden

bevatten zo’n 18 procent eiwit, grotendeels van één type: vlees, zuivel
of graan. Aan het einde van iedere
week verzamelden proefpersonen
24 uur lang hun urine en werd een
bloedmonster afgenomen. Dat leverde resultaat op. ‘Ik was zelf blij
verrast dat we zulke goede biomerkers vonden, vooral voor vlees,’
zegt Altorf. ‘Vooraf hoop je hier natuurlijk op, maar ik had er een
hard hoofd in dat de biomerkers
veel variatie zouden verklaren.’ In
de praktijk bleken alle drie groepen goed van elkaar te onderscheiden. Voor vlees en graan vond ze
bovendien nuttige biomerkers.
Drie stofjes voorspelden samen
heel nauwkeurig hoeveelheid

vleeseiwit mensen hadden gegeten. Voor graan gaven zeven merkers samen een redelijk beeld.
Hoewel ze blij is met het
resultaat benadrukt Altorf dat het
pas een eerste aanzet is. Eerst
moet de nauwkeurigheid van de
merkstoffen na een normale
maaltijd vastgesteld worden. Dan
eet je immers alle soorten eiwitten
door elkaar. Bovendien zal de
vragenlijst waarschijnlijk nooit
helemaal verdwijnen. Die leveren
weliswaar een ruw resultaat op
maar zijn wel goedkoper dan
chemische analyses. Mocht het zo
ver komen dan leggen onze
leugentjes weinig gewicht meer in
de schaal. RR
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((1'$*69/,(*(1*(92(/,*
9225,0,'$&/235,'
ð /DUYHQVWXNJHYRHOLJHUGDQ
JHGDFKW
ð &RQFHQWUDWLHVLQRSSHUYODNWHZDWHU
PRJHOLMNULVLFR

Het gebruik van het insecticide imidacloprid ligt onder vuur. De stof staat onder verdenking dat het mede verantwoordelijk is voor de sterfte onder bijen.
Maar dat is niet het enige, want Imidacloprid kan ook in het oppervlaktewater
terechtkomen. Dat heeft gevolgen voor
het insectenleven, zo blijkt uit onderzoek van Paul van den Brink, hoogleraar
chemische stress-ecologie.
Samen met collega’s bepaalde Van
den Brink van zeven zoetwatersoorten
(oa. vlokreeft, bootsmannetje en eendagsvlieg) zowel de acute als chronische
gevoeligheid voor imidacloprid. Dat gebeurde door de diertjes in het lab periodes van vier en achtentwintig dagen aan
een oplopende reeks concentraties van
het insecticide bloot te stellen.
Uit de kortdurende testen blijkt dat
met name de geteste eendagsvliegen en
kokerjuffers een stuk gevoeliger zijn
dan de rest. Het gaat hier om het larvale
stadium van deze soorten. De onderzoekers bepaalden zowel de concentraties

waarbij de helft van de beestjes dood
gaat (LC50) als die waarbij de helft immobiel werd (EC50). Effecten zijn al bij
relatief lage concentraties merkbaar.
De effecten van chronische blootstelling zijn nog duidelijker. De geteste eendagsvliegen (twee soorten) blijken aanzienlijk gevoeliger dan de rest en leggen
al bij verassend lage concentratie het
loodje. ‘Deze waarden zijn veel lager
dan de gegevens die uit de literatuur beschikbaar zijn’, zegt Van den Brink daarover. Daarmee voegt het belangrijke informatie toe aan de bestaande kennis.
Of de eendagsvliegen in ons land daarmee in gevaar zijn, valt volgens Van den
Brink moeilijk te zeggen.
De gehaltes aan verontreinigingen in
onze sloten en plassen zijn op te zoeken
op www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl.
‘Er worden in ons land in ieder geval
concentraties gevonden die rond de
chronische EC50 liggen’, zegt Van den
Brink. ‘Maar van deze concentraties
weet je niet of ze langdurig voorkomen.
Op dit moment vindt een herevaluatie
plaats van het gebruik van imidacloprid
door het Ctgb, het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Zij moeten deze data
zeker toevoegen aan de risicobeoordeling.’ 5.

9,6,(ǉǉ
8LWGHERFKWRYHUURXWHNDDUW
è'LHHWYHUYDQJWPHGLFLMQéNRSWHde VolkskrantEHJLQPDDUW
$DQOHLGLQJZDVGHSXEOLFDWLHYDQHHQèURXWHNDDUWéYDQGH
PHQVHOLMNHPHWDEROLVPHè(HQYDQGHJURRWVWHZHWHQVFKDSSHOLMNHGRRUEUDNHQDOOHUWLMGHQéDOGXVFRDXWHXU+DQV:HVWHUKRŉ=LHNWHQNXQQHQYROJHQVKHPVWUDNVEHVWUHGHQZRUGHQPHWHHQRSPDDWJHVQHGHQYRHGLQJVDGYLHV0DDUGDWLV
HHQŋLQNHRYHUGULMYLQJ]RRRUGHHOGHQDQGHUHGHVNXQGLJHQDO
VQHO7RFKLVDFKWHUOLJJHQGHVWXGLHèQXWWLJé]HJW0LFKDHO
0¾OOHUKRRJOHUDDU9RHGLQJPHWDEROLVPHHQJHQRPLFVèHQ
ZHJDDQKHP]HNHUJHEUXLNHQé
Wat dacht u van de overdreven beloftes in het Volkskrant
artikel?
‘Ik weet niet zo goed waar professor Westerhoff zweefde,
maar ik hoop dat hij weer met beide benen op de grond
staat. De journalist had hier doorheen moeten prikken. Ik
hoop dat mensen zien dat het hier gaat om één overenthousiaste wetenschapper die geen verstand heeft van
de complexiteit van de menselijke fysiologie. Ze moeten
niet het hele onderzoek of vakgebied afschrijven.’
Bent u wel positief over de achterliggende routekaart?
‘Ja, het is een zeer belangrijk artikel voor het vakgebied. De
onderzoekers konden bijvoorbeeld met 77 procent nauwkeurigheid de gevolgen voorspellen van aangeboren spijsverteringsziekten; aandoeningen veroorzaakt door één defect gen. Toch duurt het nog lang voordat de kaart nuttig is
bij complexe ziekten, als obesitas en type II diabetes. In
die gevallen zijn er meerdere genen die een rol spelen.
Daarnaast zijn omgevingsfactoren belangrijk, zoals nietoptimale voeding.’
U vindt ook dat het onderzoek maar weinig zegt over voeding.
‘Inderdaad, voor voeding ontbreekt namelijk een belangrijk onderdeel. De onderzoekers kijken helemaal niet naar
regulatie, dus het aan- en uitschakelen van genen, terwijl
dat heel belangrijk is. Spijsverteringsprocessen hebben
enorme overcapaciteiten die aan of uitgezet kan worden.
Dit hangt bijvoorbeeld samen met ons bioritme, de capaciteit is ‘s ochtends anders dan ’s avonds . Er ontbreken nog
wel meer zaken: hormonen, de invloed van de darmmicrobiota en het feit dat cellen nooit alleen zijn, maar in een orgaan zitten.’
Nu haalt uw vakgebied de voorpagina en is het op deze
manier. Vindt u dat jammer?
’Ach ja, je bent de hele week bezig met brandjes blussen.
Dat is ook wel eens leuk.’ RR

67(//,1*
‘The Dutch sausage is a good example of how to feed
the world two times with two times less’
Panya Sae-Lim, promoveerde op 8 maart in Wageningen
/DUYHYDQGHHHQGDJVYOLHJ
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95th Dies Natalis

Food for all

15

Sustainable nutrition security

March

Last chance to register!
www.wageningenUR.nl/dies

Forum Irregular Opening Hours
in April and May 2013
2013

The Building

The Library

Student Desk

WURshop

Restaurant

Grand Café

Wageningen
in'to Languages
Closed

Good Friday

29 March

8 am - 11 pm

Closed

Closed

9 am - 2 pm

Closed

Closed

Saturday

30 March

10 am - 6 pm

10 am - 6 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Easter Sunday

31 March

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Easter Monday

1 April

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Monday

29 April

8 am - 11 pm

8 am - 11 pm

12 pm - 2 pm

Closed

10 am - 2 pm

8 am - 7 pm

9 am - 5 pm

Tuesday
Queens Day

30 April

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Wednesday

1 May

8 am - 11 pm

8 am - 11 pm

12 pm - 2 pm

9 am - 4 pm

10 am - 2 pm

8 am - 7 pm

9 am - 5 pm

Thursday

2 May

8 am - 11 pm

8 am - 11 pm

12 pm - 2 pm

9 am - 4 pm

10 am - 2 pm

8 am - 7 pm

10 am - 5 pm

Friday

3 May

8 am - 11 pm

8 am - 11 pm

12 pm - 2 pm

9 am - 2 pm

10 am - 2 pm

8 am - 5.30 pm

Closed

Saturday

4 May

10 am - 6 pm

10 am - 6 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Sunday
Liberation Day

5 May

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

During working hours, the building is open to the public. After working hours, entrance is only possible with a WUR card.
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ǋǋ5(6285&(:851/
2QOLQHGH]HZHHNHHQZHOGDGLJEHVFKDDIGHGLV
FXVVLHRYHUVWXGHQWHQSROLWLHNQDDOOHRSKHIURQG
GHSRUQRSURIHVVRU9RRUQDDPVWHFRQFOXVLHGH
VWXGHQWHQSROLWLHNPDJZHOZDWSROLWLHNHU1DHHQ
MDDUPHW««QSDUWLMHQJHHQYHUNLH]LQJHQVQDNW
LHGHUHHQQDDUPHHUJHOXLGHQ
2RNHHQPHQLQJ"Mail je reactie naar resource@wur.nl

9$1'(3$57,Het Wageningen Environmental Platform richt een
groene studentenpartij op. Deze gaat concurreren met
VeSte, de enig overgebleven fractie na de ondergang
van Pulse. Het idee voor een nieuwe partij kwam overigens van VeSte zelf.
Na een beroerd jaar voor de Wageningse studentenpolitiek is er dus goed nieuws. De ellende begon toen
het Pulse vorig jaar niet lukte om genoeg bestuursleden te vinden voor de nieuwe studentenraad. De
zetels werden allemaal bezet door leden van VeSte
HQHHQRQDIKDQNHOLMNOLG $OVNODSRSGHYXXUSLMOYLHO
3XOVH]HOIRRNQRJRPHQYHUYORRJGHNDQVGDWKHW
WHUXJ]RXNRPHQPHWHHQIUDFWLH+HWJURHQHLQLWLDWLHI
van WEP betekent dat er straks mogelijk toch weer
wat te kiezen valt voor studenten. De online reacties
]LMQGDQRRNRYHUZHJHQGSRVLWLHIè7RILQLWLDWLHI]HJW
0DUOLHVè>,N@KRRSGDWKHWZDWZRUGW,QHONJHYDOKHHO
YHHOVXFFHVHUPHHé.HHV vindt het ook goed nieuws,
PDDUGDQèPRHWGH]HSDUWLMZHOEHWHUIXQFWLRQHUHQ
dan de PSF, anders kan er nooit een goed debat
JHYRHUGZRUGHQéPPP wenst ze veel succes, maar
èZDDUVFKLMQOLMN>LV@RRNQXKHWJURRWVWHSUREOHHPKHW
YLQGHQYDQNDQGLGDWHQé$OOHVLVGXVSDLVHQYUHHLQ
KHWVPXUIHQERVPDDUGDDULVRSHHQVPRSSHUVPXUI-+:
è*DDS6RRUW36)PDDUGDQPHWJURHQUDQGMH%HHWMH
GDWGH63ZHJJDDWPDDUHU*URHQ/LQNVYRRUWHUXJ
NRPW2IWHZHOZHLQLJVFKRNNHQGHYHUDQGHULQ
JHQWHYHUZDFKWHQé'DW]RUJWYRRUIHOOHUHDF
ties. De nieuwe partij gaat volgens heel anders
worden dan PSF, menen de meesten, en zeker
zaken voor elkaar boksen. -+ wacht sceptisch
DIè>,N@]DOJH±QWHUHVVHHUGWRHNLMNHQKRHGHVWX
dentenraad de komende paar jaar de FOS gaat
YHUGHGLJHQ>ò@,NYRRUVSHOGDWHUKDUGLQ
JHVQHGHQJDDWZRUGHQé:RUGWYHUYROJG

3$57,-',*

:-ZLOHHUVWHYHQZDWUHFKW]HWWHQ1DHHQDIVSOLWVLQJ
is VeSte namelijk niet meer de enige club in de stuGHQWHQUDDGè(HQJURHSYDQGULHLQWHUQDWLRQDOHVWX
denten genoemd The Independents, stemde hier ook
PHHLQé9H6WH]HJWERYHQGLHQGXLGHOLMNGDW&RQWUDF
tus (de vier grote verenigingen) hun grootste achterban is. Die belangen wegen dus zwaar. En zoals VeSte
KHWLQKHWEHULFKW]HOI]HJWè$OVVWXGHQWHQ]LFKQLHW
YHUWHJHQZRRUGLJGYRHOHQNXQQHQ]HDFWLHIPHHGRHQ
LQRQVEHOHLGVSODQRIHHQQLHXZHSDUWLMRSULFKWHQé0NDQGHKHOHGLVFXVVLHQLHW]RYROJHQè2UJDQLVDWLHVGLH
“nieuw” zijn, maken überhaupt pas aanspraak op FOS
als ze reeds 3 jaar bestaan, dus vanwaar de angst dat
&RQWUDFWXVHURSDFKWHUXLW]RXJDDQ"é*HOXNNLJNDQ
3VVWKHWHYHQXLWOHJJHQè(HQRUJDQLVDWLHGLHLQ
is opgericht is dus bij de vorige verdeling buiten de
boot gevallen, maar zou dit jaar wel kans maken op
)26é+HWPRJHGXLGHOLMN]LMQJHQRHJYRHGLQJVERGHP
voor nieuwe partijen.

*((13$57,Resource-redacteur Albert Sikkema blogt over voedselzekerheid. Deze week over kredieten voor kleine boertjes om bijvoorbeeld betere zaden te kopen. Amusant
zijn vooral de verhalen over zijn perikelen als
worstelende volkstuinder.
6LNNHPDéVWXLQLHUYHUKDOHQGRHQ'LUN=RHEO
GHQNHQDDQYURHJHUè:DWLNRSGH(QJ
onder aan de Wageningse berg steeds
zag. De tuintjes van de (agrarische) studenten rommelig, onder het onkruid en
de bladluis en die van de oude ervaren
tuinders ernaast: alles netjes in rijtjes,
aan kaarsrechte bamboestokken en
JHHQRQNUXLGMHWHEHVSHXUHQ>ò@,N
stel me voor dat zulke verschillen
RRNLQ&KLQDHQ$IULNDVSHOHQé

ESTHER BROUWER

Thymos is boos dat de FOS-regeling dit jaar niet
wordt herzien. Nieuwe of groeiende verenigingen zien hun vergoeding daardoor niet

meegroeien. Het steekt dat dit op voorspraak van de
studentenraad gebeurde. Thymos voelt zich niet vertegenwoordigd.

Resource is het magazine en de website
voor studenten en medewerkers van
Wageningen UR. Resource magazine
verschijnt tweewekelijks op donderdag.
$ERQQHPHQW
Een abonnement op het magazine kost €58
(buitenland €131,50) per academisch jaar.
Opzeggen voor 1 augustus.
5HGDFWLHDGUHV
Akkermaalsbos 12, 6708 WB Wageningen
(Actio, gebouw 116, bode 31). Postbus 409
6700 AK Wageningen. Secretariaat: Thea
Kuijpers, resource@wur.nl. T 0317 484020
Website: resource.wur.nl. ISSN 1389-7756
5HGDFWLH
ðGUV*DE\YDQ&DXOLO KRRIGUHGDFWHXU
gaby.vancaulil@wur.nl, T 0317 482997
ð5RE*RRVVHQV HLQGUHGDFWHXU
rob.goossens@wur.nl, T 0317 485320
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nicolette.meerstadt@wur.nl, 0317 488190
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ð$OEHUW6LNNHPD SODQWGLHURUJDQLVDWLH
albert.sikkema@wur.nl, T 0317 481724
9RUPJHYLQJ
ð+DQV:HJJHQKDQVZHJJHQ#ZXUQO
T 0317 485272; basisvormgeving magazine: Nies & Partners bno Nijmegen
)UHHODQFHDXWHXUV
Alexandra Branderhorst, Jeroen Bok, Stijn
YDQ*LOV6LPRQH+HUUHZLMQLU<YRQQHGH
Hilster, Vita Hommersen, Milou van der
Horst, Sander de Kraker, ir. Rik Nijland,
Suzanne Overbeek, Pan Deli, ir. Astrid
Smit, ir. Joris Tielens, Hoger Onderwijs
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9HUWDOLQJ
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De vele gezichten van het Wagenings onderzoek naar voedselz

Smaken verschillen
Met hun pragmatische houding werken Wageningse
onderzoekers wereldwijd aan voedselzekerheid.
Daarbinnen zie je echter verschillende visies.
Moet een hogere productie het uitgangspunt zijn?
Kiezen we voor ecologische diversiteit?
Of schuilt de kracht juist in de combinatie?
tekst: Albert Sikkema

I

n 2050 is de wereldbevolking gegroeid naar negen
miljard mensen, die allemaal streven naar een
westers welvaartniveau. Dat betekent dat we over
een paar decennia wereldwijd ruwweg twee keer
zoveel voedsel moeten produceren. Daarbij komt
dat we duurzamere methodes moeten zien te vinden,
omdat allerlei productiefactoren (goed land, zoet water,

kunstmest) schaars worden en de huidige milieubelasting volgens de algemeen geldende opinie te hoog is. De
95ste Dies Natalis van Wageningen staat in het teken van
deze uitdaging.
Dat er een uitdaging ligt, daarover is iedereen in Wageningen het eens. Maar als Aalt Dijkhuizen dit vertaalt naar
een pleidooi voor intensieve landbouw, is Wageningen in
rep en roer. Dat komt omdat er in Wageningen heel verschillend wordt gedacht over hoe we dat doel, voedselzekerheid voor negen miljard mensen, kunnen bereiken.
Dijkhuizen vertegenwoordigt één van die denkrichtingen.
Dat zegt Maja Slingerland, onderzoeker bij Plantaardige
Productiesystemen. Volgens haar vertolkt de bestuursvoorzitter de visie uit school van de duurzame intensivering. Deze denkrichting van de Wageningse productieecologen gaat ervan uit dat de boeren hun productie per
hectare moeten verhogen door gebruik te maken van
goede zaden en voldoende inputs. Ook moeten ze zich
specialiseren in bepaalde gewassen en dieren om hun sys-

27 augustus
2009
RESOURCE — 14
maart 2013
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lzekerheid

teem te optimaliseren. Daarbij moeten ze zo min mogelijk
schade aan het milieu aanrichten, door geen kunstmest
en bestrijdingsmiddelen te verspillen. Slingerland noemt
dit de dominante Wageningse school op het gebied van
voedselzekerheid.
INTENSIEVERE PRODUCTIE
Een duidelijke exponent hiervan is Martin van Ittersum
met zijn onderzoek naar de yield gap: het gat tussen de feitelijke en de maximaal haalbare landbouwproductie. Met
behulp van modellen rekent Van Ittersum uit dat de landbouwproductie nog ﬂink kan toenemen in de wereld, als
de boeren hun productiefactoren goed aanwenden. Hij
kan de yield gap uitrekenen voor een veldje tarwe, duizend
veldjes rijst en de gehele wereld. Maar het model wordt
ingewikkeld als het rekening moet houden met de complexiteit van het boerenbedrijf en de besluitvorming van
de boer, zegt Slingerland. Dat komt omdat er een grote
variatie is aan boeren die meerdere gewassen telen, soms

gelijktijdig op hetzelfde veld of in rotatie. Dat kan het
model van Van Ittersum niet aan.
Ook het Wageningse veredelings- en fokkerij-onderzoek valt onder de benadering van de duurzame intensivering. Veredeling van sorghum en cassave die beter bestand
is tegen droogte, ziekten en plagen moet de productiviteit
van de Afrikaanse landbouw verhogen, net als het fokken
van robuuste en hoogproductieve kippen in Ethiopië. De
betere rassen moeten de productie per hectare verhogen,
liefst met minder veevoer, water, kunstmest en pesticiden. Anders dan wel eens wordt gesuggereerd, speelt
schaalgrootte bij deze benadering geen rol – intensivering
is zowel voor kleine als grote boeren van belang. Wel kent
de intensiveringsschool een aantal andere uitgangspunten. Hij gaat ervan uit dat de boeren – groot en klein – de
productiemiddelen in eigendom hebben en toegang
hebben tot de markt, zodat ze hun investeringen snel
kunnen terugverdienen. De economen van Wageningen
UR maken ook deel uit van de school van de duurzame

Monocultuur van
soja in Brazilië
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intensivering. ‘De economen zien de markt als regulerend
mechanisme voor vraag en aanbod’, zegt Slingerland. Dat
is waardevol, maar schiet op onderdelen ook tekort,
meent ze. ‘De economische modellen weten raad met
gespecialiseerde bedrijven, maar niet met boeren die vijf
gewassen door elkaar telen.’
ECOLOGISCHE DIVERSITEIT
Waar de variatie te groot wordt voor het dominante Wageningse model, komt een tweede stroming in beeld. Deze
benadering heeft de biodiversiteit juist als vertrekpunt,
zegt Slingerland. De onderzoekers willen de milieuomstandigheden niet naar hun hand zetten voor een hogere
productie, maar gebruiken de ecologie juist als vertrekpunt. Ze willen begrijpen hoe boeren in interactie met
hun milieu tot verschillende bedrijfssystemen komen en
hoe ze de natuurlijke variatie daarbij kunnen benutten.
Bij deze stroming denkt Slingerland aan de biologische
landbouwsystemen van Pablo Tittonell, het bodemkundig onderzoek van Lijbert Brussaard en de bedrijfsstijlen
van Jan Douwe van der Ploeg. Hun gemeenschappelijke
uitgangspunt is: diversiteit is goed, monocultuur is
onwenselijk. Ze zijn in Wageningen in de minderheid.
Sietze Vellema van de leerstoelgroep Kennis Technologie en Innovatie is een van de degenen die voor de ecobenadering kiest. Hij onderzoekt samen met fytopatholoog Gert Kema en bodemkundige Jetse Stoorvogel de
Panama-ziekte die wereldwijd bananenplantages aantast.
De gangbare aanpak is: ontwikkel een banaan die resistent is tegen de ziekte. Kema kiest echter voor de ecologie

FOOD FOR ALL
Tijdens de Dies Natalis
presenteert de universiteit
een boek over voedselveiligheid: Food for All; Sustainable Nutrition Security.
Een omvangrijk, Engelstalig, rijk geïllustreerd boek
van 142 pagina’s, ‘over de
rol van Wageningen UR in
dit grote domein’, zegt
opdrachtgever en medebedenker Martin Kropﬀ.
Het boek geeft inzicht in
de manier waarop Wageningen UR met wetenschap
bijdraagt aan het zoeken
naar oplossingen voor het
wereldvoedselvraagstuk.
Het belicht volgens de rector magniﬁcus drie aspecten van voedselzekerheid:
de beschikbaarheid van
voldoende voedsel, de toe-

gang tot voedsel en de
voedingswaarde. ‘Er is op
dit moment voldoende
voedsel, maar het is niet
goed verdeeld’, licht
Kropﬀ toe. ‘We beschrijven
voorbeelden van wat
Wagenings onderzoek kan
bijdragen aan de oplossing van deze problemen.’
Steeds staat de innovatie
en het samenspel van

technologische en sociaaleconomische doorbraken
daarbij centraal, zegt de
rector. Vaak zijn dat volgens hem doorbraakjes,
kleine stappen die een
belemmering wegnemen
voor voldoende gezond
voedsel. Maar er komen
ook grote doorbraken aan
bod, zoals de Wageningse
bijdrage aan een duurzame
glastuinbouw met biologische plaagbestrijding en
de kas als energiebron.
Het boek is volgens Kropﬀ
bedoeld om een breed
publiek te inspireren.
Food for All, sustainable
nutrition security, editors:
Martin Kropﬀ, Johan van
Arendonk, Huub Löﬄer.

als vertrekpunt. De onderzoekers willen begrijpen hoe de
bananenziekte zich manifesteert en verspreidt en welke
rol het ecosysteem daarbij speelt. Door de interactie tussen ziekteverwekker, bodem en planten te analyseren,
hopen ze een mechanisme op het spoor te komen waarmee de Panama-ziekte kan worden beperkt.
In de praktijk zitten er allerlei grijstinten tussen de
school van de duurzame intensivering en de ecologische
benadering. De plantenveredelaars en veefokkers staan
weliswaar voor intensievering, maar tegelijk hebben ze
een belang hij ecologische diversiteit. Daar komt immers
het materiaal vandaan om een betere plant of dier te selecteren of ontwerpen. Ook zijn er entomologen die de biologische interacties van planten en insecten bestuderen,
om met die kennis bijvoorbeeld biologische bestrijdingsmiddelen te ontwerpen. Hier is een ecosysteem het vertrekpunt, dat wordt gebruikt voor de plaagbestrijding van
een of meerdere monoculturen.

‘De economische modellen weten
wel raad met gespecialiseerde
bedrijven, maar niet met boeren
die vijf gewassen door elkaar telen’
Een andere manier om het Wageningse onderzoek
naar de voedselvoorziening in te delen, zegt Sietze Vellema, is dat de dominante Wageningse benadering uitgaat van een ontwerp, terwijl anderen evolutionair naar de
voedselproductie kijken. ‘De ontwerpgerichte onderzoekers werken aan een beperkt pakket van oplossingen voor
het wereldvoedselvraagstuk. Ook Dijkhuizen neemt deel
aan het debat vanuit een voorkeursoplossing. Ik neig eerder naar een evolutionaire kijk. Deze legt de nadruk op
hoe boeren en andere gebruikers van kennis en technologie oplossingen selecteren in de dagelijkse praktijk. Dan
heb je diversiteit nodig, anders valt er niets te kiezen en
heb je wellicht geen opties meer voor onverwachte problemen en maatwerk.’
VOEDSELVERSPILLING
Hoewel het spectrum tussen de intensieve en ecologische
benadering veel houvast geeft om het Wageningse voedselonderzoek in te delen, zijn er ook disciplines die daarbuiten vallen. Marianne van Dorp is als onderzoeker het
Centre for Development Innovation vooral gericht op ontwikkelingslanden. Zij ziet in Wageningen een grote
nadruk op productie, terwijl ook andere factoren de voedselzekerheid beïnvloeden. Voedselverspilling bijvoorbeeld - 40 procent van de productie gaat wereldwijd verloren - en de kwaliteit van het voedsel.
Als voorbeeld noemt ze Bangladesh, dat jarenlang zelfvoorzienend in rijst wilde zijn als dominante voedselzekerheidsstrategie. Dat doel is inmiddels bereikt. Maar nog
steeds is een deel van de bevolking ondervoed, omdat de
kwaliteit en diversiteit van het voedsel onvoldoende is. Nu
zet Bangladesh in op de diversiﬁcatie van de voedselpro-
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Gevarieerde landbouw in Brazilië

ductie door de veehouderij, visteelt en tuinbouw te ontwikkelen. Dat is zowel economisch als voedingskundig
van groot belang voor Bangladesh, zegt Van Dorp. Ook
voor de voeding geldt: variatie is goed, monocultuur is
onwenselijk.
Van Dorp ziet ook onderbelichte kwesties in het Wageningse onderzoek. Zoals de politieke kant van het wereldvoedselvraagstuk. ‘FAO-statistieken geven aan dat er op
dit moment geen voedseltekort is, maar dat het vooral
gaat om een verdelingsvraagstuk’, zegt Van Dorp. ‘Economische ontwikkeling is geen garantie voor het voorkomen
van honger en ondervoeding.’ Zo maakt India een mooie
economische ontwikkeling door, maar blijft het aantal
ondervoede mensen daar onverminderd hoog.
Maja Slingerland merkt het gemis van die politieke
benadering bij het onderzoek naar competing claims,
waarbij bijvoorbeeld boeren, natuurbeheerders en ondernemingen strijden om toegang tot land of water. ‘Wij
Wageningers hebben het dan over eten, energie en natuur,
maar het zijn ook onderhandelingen waar de machtsverhoudingen een rol spelen. Dan wreekt zich dat we geen
politieke wetenschappen hebben. Wageningen heeft
slechts een beperkt aantal onderzoekers die met een politieke bril naar de voedselvoorziening kijken.’
De praktisch ingestelde Wageningers stuiten geregeld
op uitsluiting en politieke hindernissen bij hun ontwikke-

lingsgerichte onderzoek en consultancy. Van Dorp wil dan
nog wel eens aankloppen bij de Nederlandse ambassade.
‘Je hoopt dan dat zij als diplomaten het politieke probleem kunnen beïnvloeden. Om je daar als onderzoeker
in te mengen, is niet altijd handig.’ Die omzichtige aanpak typeert de Wageningers die de voedselzekerheid in de
wereld willen verbeteren. Ze zijn in de eerste plaats gericht
op het voedselsysteem.
En ondanks de verschillende stromingen is er wel
degelijk een ‘Wageningse aanpak’ bij het vergroten van de
voedselzekerheid. Die zit hem namelijk in het combineren van de uiteenlopende visies en disciplines van Wageningen UR. Onderzoekers en consultants werken bijvoorbeeld veel samen in multidisciplinaire teams. ‘We zijn
heel pragmatisch’, zegt Maja Slingerland, die samenwerkt
met technische en maatschappijwetenschappers uit
meerdere stromingen. Ook gamma-wetenschapper Vellema werkt voortdurend met de bèta’s samen. Het onderzoek en de projecten van Wageningen UR moeten leiden
tot concrete resultaten: een beter gewas, efﬁciënt watergebruik, een betere bodem, een afzetcoöperatie voor boeren
of een praktijkgerichte universiteit. Heeft de wereld honger? Dan moeten we zorgen voor meer en beter voedsel.
Met die praktische houding kunnen de Wageningers in
alle landen en politieke systemen terecht om de voedselzekerheid te verbeteren.

In het volgende nummer
een interview met schrijver
en landbouwdeskundige
Louise Fresco. Zij houdt
morgen de dieslezing.
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MINISTER BEZOEKT ALGENPARK
Minister Henk Kamp van Economische Zaken (met capuchon) krijgt
uitleg van algenonderzoeker Maria Barbosa op het ijskoude
AlgaeParc tijdens zijn werkbezoek aan Wageningen UR op 11
maart. Links luistert Aalt Dijkhuizen mee, rechts lijkt directeur
Raoul Bino de testfaciliteit voor de algenproductie te controleren.
Kamp werd bijgepraat over de productie van energie en
chemicaliën uit algen, in het kader van de biobased economy. De
minister bezocht ook een kennismarkt met Wageningse innovaties
en het nieuwe R&D-laboratorium van FrieslandCampina op de
campus. ‘Men slaagt er hier goed in om ondernemers bij het
onderzoek te betrekken’, constateerde Kamp. AS, foto Bart de Gouw
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Is er een eredoctor
in de zaal?
WIE GINGEN
HEN VOOR?
2008
David Baulcombe (VK),
Plantwetenschapper,
Cambridge University
Daniel Pauly, (Fr), Visserijwetenschapper, University of British Columbia
2003
Walter Willet (VS), Voedingswetenschapper,
Harvard University
Robert McNeill Alexander
(VK), Zoöloog, University
of Leeds
Richard Leakey (Ken),
Paleoantropoloog, Stony
Brook University
2000
Partha Dasgupta (Ind),
Economie, Cambridge
University
Per Pinstrup-Andersen
(Den), Landbouweconoom, Cornell University
en Universiteit Kopenhagen
Nevin Scirmshaw (VS),
Voedingswetenschapper,
MIT, overleden in februari 2013
1998
Gene Likens (VS), Ecoloog, o.a. Yale University,
Rutgers University
Chris Somerville (VS),
Hoogleraar alternatieve
energie, University of
California

Drie wetenschappers krijgen tijdens de dies natalis een eredoctoraat.
Resource zocht uit waarom deze drie en waarom de universiteit meedoet
aan deze traditie.
tekst: Rob Ramaker en Roelof Kleis / illustratie: Kito

B

alkenende kreeg er ooit één, net als Koningin
Beatrix en Harry Mulisch. De Dalai Lama en Nelson Mandela kregen er zelfs meer dan vijftig.
Margaret Thatcher werd juist opzichtig genegeerd door haar alma mater Oxford University.
Had ze maar niet moeten bezuinigen op het hoger onderwijs. Waar we het over hebben? Eredoctoraten. Traditiegetrouw deelt Wageningen Universiteit tijdens het lustrum,
dit jaar op 15 maart, drie van zulke onderscheidingen
uit; aan topwetenschappers Graham Farquhar, Richard
Lenski en Brian Staskawicz.
Het zoeken naar eredoctoren begint in de zomer van
2012. Wageningse hoogleraren ontvangen een oproep van
rector magniﬁcus Martin Kropff om kandidaten te nomineren. ‘Tijdens onze stafvergadering bedacht iemand dat
we Richard Lenski wel konden voordragen,’ vertelt Arjan
de Visser, universitair hoofddocent bij Erfelijkheidsleer.
‘En of ik dat zou kunnen doen. Ik was immers postdoc bij
hem geweest.’ De Visser vindt de nominatie een goed
idee. Hij vindt Lenski een inspirerende wetenschapper.
Om hem mee te laten dingen, schrijft De Visser een wervende aanbevelingsbrief. Deze gaat, met handtekeningen
van bewonderaars als Louise Vet en Willem de Vos, naar
de rector.
De universiteit stelt twee duidelijke eisen aan eredoctoren die De Visser met zijn brief moet onderbouwen.
Wetenschappers moeten een ‘onbetwistbare’ reputatie
hebben en een link met de missie van de universiteit. ‘Dat
eerste zat wel goed bij Lenski,’ vertelt De Visser. ‘Ik schrok
weer van zijn cv. Zo heeft hij 38 publicaties in Nature en
Science.’ Bovendien leidt de bioloog een instituut dat fundamentele wetenschap vertaalt naar praktische problemen: typisch Wagenings.
FEEST ZONDER FEESTVARKEN
Ook pragmatischer overwegingen spelen een rol bij het
kiezen van eredoctoren, vertelt Paul Struik, erepromotor
van plantenwetenschapper Farquhar. ‘Je zoekt iemand

die én het verdient én het waarschijnlijk leuk vindt er een
te krijgen. Hij moet niet al kunnen kwartetten met zijn
eredoctoraten.’ Als iemand eenmaal gekozen is, wordt
natuurlijk eerst gecheckt of iemand het eerbewijs kan en
wil ophalen. Niets zo vervelend immers als een feest zonder feestvarken. Tot die tijd is er richting de uitverkorenen
- ofﬁcieel althans – absolute geheimhouding. De universiteit kiest er verder bewust voor om alleen wetenschappers
in aanmerking te laten komen, legt rector Kropff uit. ‘Voor
andere prestaties hebben we andere prijzen. De zilveren
legpenning bijvoorbeeld, die Koﬁ Annan een paar jaar
terug heeft gekregen.’
Behalve De Visser en Struik sturen dit keer nog vijf
anderen een voorstel in. De kandidaten zijn allen man.
Kropff moet desgevraagd het antwoord schuldig blijven
wie de laatste vrouw is die in Wageningen een eredoctoraat kreeg. Een verklaring voor het magere aandeel vrouwen ligt voor de hand. ‘Er zijn relatief weinig vrouwen op
onze domeinen hoogleraar. Maar dat gaat veranderen.’ De
zeven kandidaten belanden bij een commissie van vijf
hoogleraren uit alle domeinen van de universiteit. Voor-

‘Een eredoctoraat
is een eerbetoon
aan de wetenschap’
zitter is Just Vlak, emeritus hoogleraar Virologie. In de
‘achterkamertjes’, zo grapt Vlak, beslist zijn commissie
wie recht heeft op een eredoctoraat. ‘Wij beoordeelden de
voorgedragen wetenschappers in een aantal categorieën.
Stel het je voor als een tabel waarbij wetenschappers per
categorie een aantal kruisjes krijgen.’ De commissie
streeft hierbij naar objectiviteit, maar we moeten het ons
ook weer niet als een ‘mathematische exercitie’ voorstellen, zegt Vlak. Volgens hem was het keuzeproces dit keer
in elk geval niet zo moeilijk. ‘Er kwamen duidelijk drie
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mensen bovendrijven.’ Dit drietal werd meteen goedgekeurd door de raad van bestuur, die ofﬁcieel de voordracht
doet aan het College voor Promoties.
VERY HONOURED
Op 15 maart krijgen de drie hun eredoctoraat, waarna
Staskawicz namens alle drie een kort dankwoord spreekt.
Meer tijd is er niet tijdens de ceremonie. Al geven ze ’s
ochtends wel een masterclass. Het lijkt allemaal wel heel
veel moeite voor zo’n kort moment, maar toch heeft de
universiteit genoeg redenen mee te doen aan de traditie,
zegt Kropff. ‘Een eredoctoraat geeft je feest extra luister.
Het is een eerbetoon aan de wetenschap. Het is daarnaast
zo dat je via zo’n doctoraat mensen aan je universiteit
bindt. Het zijn ambassadeurs en visitekaartjes van Wageningen. Ze zetten het op hun cv en zijn er trots op. Soms
zie je dat ze het echt uitdragen. Een eredoctoraat levert
ook samenwerking op. Studenten gaan er bijvoorbeeld
stage lopen.’
Ook voor de erepromotors is het interessant een topwetenschapper op bezoek te krijgen. In hun dagen in Wageningen geven de gasten lezingen en wordt er driftig genetwerkt. Erepromotor Paul Struik vertelt bijvoorbeeld dat
zijn promovendi ‘met de billen bloot moeten’. Allemaal
presenteren ze hun lopende onderzoek aan Graham Farquhar die commentaar levert. De Visser organiseert een
speciaal symposium ter ere van Lenski en Pierre de Wit
haalt Staskawicz later dit jaar op sabbatical naar Wageningen.
Voor de eredoctoren is de bul vooral een persoonlijke
erkenning. Ze zijn niet verbonden aan de universiteit, krijgen geen rechten en plichten of zelfs maar een titel die ze

DE EREDOCTOREN IN EEN NOTENDOP
Graham Farquhar, distinguished professor aan Australian National University
Meteorologie, gewasfysiologie, plantenwetenschap.
Bekend werd hij vooral
door zijn plantenonderzoek naar watereﬃciëntie
en fotosynthese, het proces waarmee planten energie uit zonlicht vastleggen.
Hij onderzocht vooral de
link tussen fotosynthese en
klimaatverandering en zat
in het klimaatpanel IPCC.
‘Zijn kracht is dat hij fundamentele inzichten kan
toepassen op mondiale
processen,’ vertelt erepromotor Paul Struik, hoogleraar Gewasfysiologie.
Farquhar kreeg in 2006 al
een eredoctoraat van de
universiteit Antwerpen.

Richard Lenski, hoogleraar
Microbiële ecologie aan
Michigan State University
Evolutie in een reageerbuis: dat is het werkterrein van Lenski. Al 25 jaar
volgt hij in ongekend
detail de evolutie van
twaalf bacteriestammen.
‘Hij was de eerste die én
zulke gedetailleerde data
had én theoretisch heel
goed op de hoogte was,’
vertelt Arjan de Visser, uit
de leerstoelgroep Erfelijkheidsleer van erepromotor
Bas Zwaan. Dankzij zijn
beroemde experiment
communiceert hij veel
over wetenschap met het
algemene publiek.
Dit is Lenski’s eerste eredoctoraat.

Brian Staskawicz, hoogleraar Plantenbiologie en
Microbiologie aan de University of California
Staskawicz is een pionier
van de wapenwedloop tussen ziekmakende bacteriën en hun prooiplanten.
Zo ontdekte hij als eerste
een bacterieel ‘aanvalsgen’. Dit gen bevat de
informatie voor een eiwit
dat helpt planten aan te
vallen. ‘Voor Wageningers
is zijn onderzoek interessant omdat het bijvoorbeeld zoekt naar biologische resistentie in planten
in plaats van chemische
afweer’, vertelt erepromotor Pierre de Wit.
Op Staskawicz’ cv prijkt
nog geen ander eredoctoraat.

mogen voeren. Toch komen ze hem allemaal graag ophalen. ‘Very honoured’ zijn ze, ‘thrilled’ en ‘touched’. Wetenschappers zijn ook maar gewoon mensen.
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Massaal in je eentje
Gratis vakken, interactief opgezet en gratis te volgen op internet.
Steeds meer universiteiten bieden ze aan, ook in Nederland.
Toch ziet Wageningen Universiteit haar toekomst online anders.
tekst: Linda van der Nat en Rob Ramaker / foto: Bart de Gouw

C

ollege van de allerbeste docenten, helemaal
niets betalen en dan lekker met je pyjama nog
aan in bed studeren. Klinkt dat als een goede
deal? Zo ja, dan leef je precies op het goede
moment. Op internet zijn er honderden cursussen die precies dit bieden. Ze heten MOOC’s, oftewel massive open online courses, en ze lijken net op normale vakken. Net als op de universiteit worden de vakken jaarlijks
maar één of twee keer gegeven. Alleen nu volg je in je eigen
tempo colleges die zijn opgehakt in ﬁlmpjes van 1 tot 3
minuten, met quizvragen na aﬂoop om te testen of je de
stof begrijpt. Als je tegen problemen aanloopt, kun je op
fora je docent en andere studenten vragen stellen. Je huiswerk wordt nagekeken door de computer of je medestudenten. En als je het tentamen haalt, krijg je een certiﬁcaat.
Afgelopen jaar verschenen er al honderden MOOC’s.
Het merendeel op het gebied van informatica, wiskunde
en natuurkunde, maar je kunt ook vakken volgen over
biologie, antieke geschiedenis en rechten. Deze cursussen trekken massale belangstelling: een doorsnee MOOC
trekt zo’n 50.000 studenten, maar voor klappers als artiﬁcial intelligence zijn dat er 160.000. Vergelijk dat met de –
hoogstens – honderden die bij een regulier college fysiek
in de collegezaal zitten.
Aanjagers van het fenomeen MOOC zijn de Amerikaanse topuniversiteiten. Dat zorgde voor een snelle verspreiding, vertelt Anka Mulder, secretaris en directeur
Onderwijs van de TU Delft en online-onderwijsexpert: ‘De
betrokkenheid van Harvard, Stanford en MIT is een signaal voor andere universiteiten: als zij het doen, dan is er
vast een reden voor.’
Vanaf begin dit jaar volgen Nederlandse universiteiten
hun voorbeeld. De Universiteit Leiden, de UvA en TU Delft
waren de eerste die gratis online cursussen aanbieden.
Praktisch betekent dit dat zij geld investeren om hun kennis gratis weg te geven. Dat lijkt vreemd, maar er zijn verschillende goede redenen om dat te doen, vertelt Mulder.
‘De eerste is idealisme. Als je goed onderwijs biedt, is het
belangrijk dit voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk
te maken.’ Daarnaast meent ze dat de universiteit er zelf
ook van proﬁteert: ‘MOOC’s vergroten de zichtbaarheid;

honderdduizenden studenten over de hele wereld zien
ze.’ Mulder verwacht ook dat het ontwikkelen van MOOC’s
innovaties oplevert die doorsijpelen in het reguliere
onderwijs. ‘Daarmee zijn we voorloper in die onderwijsinnovaties.’
SCEPTISCH
In Wageningen tonen de onderwijskundigen zich sceptisch over MOOC’s. ‘Ze passen niet zo goed bij ons,’ zegt
Michèle Gimbrère, senior beleidsmedewerker onderwijs,
‘niet wat betreft inhoud en niet wat betreft manier van
onderwijs geven.’ Zo botst de ‘massieve’ schaal met de
Wageningse ﬁlosoﬁe van kleinschaligheid en intensieve
interactie met docenten. Bovendien kan de WU niet
zomaar miljoenen uittrekken voor een experiment; het
heeft niet de diepe zakken van Stanford dat afgelopen jaar
een miljard in fondsen ontving. Hoogstens ziet Gimbrère

‘Een doorsnee MOOC trekt zo’n
50.000 studenten, maar voor
klappers als artiﬁcial intelligence
zijn dat er 160.000.’
iets in MOOC’s als uithangbord: ‘Je zou ze misschien kunnen gebruiken om te laten zien hoe goed de Wageningse
expertise is en om studenten de sfeer te laten proeven van
het onderwijs hier.’
Dat betekent niet dat Gimbrère geen toekomst ziet in
online onderwijs. Het moet simpelweg met minder studenten en een hoger niveau. ‘Daarom zetten wij in op distance learning,’ zegt Gimbrère. Nu worden er al individuele vakken aangeboden die studenten op afstand volgen,
maar er zijn meer ambitieuze plannen. ‘We zijn twee
opleidingen aan het ontwerpen die bijna helemaal via distance learning te volgen zijn,’ zegt Gimbrère. ‘Dat zijn
Wageningse opleidingen met échte interactie.’ Studenten, vaak werkende professionals, betalen daarbij gewoon
collegegeld. Qua vorm en veelzijdigheid lijken de vakken
wel sterk op MOOC’s, vertelt plantwetenschapper JanKees Goud, die twee vakken geschikt maakte voor distance
learning. ‘We bieden studiemateriaal aan op MSc-niveau.
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Dat kan via computermodules, video, opgenomen colleges, discussiefora, online samenwerking en begeleiding.’
Goud is zelf erg tevreden over distance learning tot dusver.
‘Het werkt heel goed, de resultaten zijn beter als je het vergelijkt met de reguliere vakken. Ook is het evaluatiecijfer
vaak heel hoog. Een ruime vier op een schaal van vijf.’
LAAG SUCCESPERCENTAGE
Om het verschil tussen de twee benaderingen van afstandsonderwijs te illustreren, wijst Gimbrère op de lage succespercentages van MOOC’s. Bij met merendeel van de cursussen haalt nog geen 10 procent de eindstreep. Bij de
meest succesvolle vakken loopt dit op tot zo’n 20 procent.
Desastreuze percentages, vergeleken met een regulier
universitair vak.
Anka Mulder laat zich daardoor niet ontmoedigen.
‘Maar een MOOC heeft dan ook een ander doel dan het
online aanbieden van een complete opleiding’ zegt Mulder, die meent dat MOOC’s en distance learning prima
naast elkaar kunnen bestaan. ‘Zo biedt de TU Delft vanaf
september ook een online masterprogramma aan. En dat
stelt heel andere eisen dan een MOOC.’ Mulder kijkt dan
ook heel anders naar de succesgetallen. Als voorbeeld
neemt ze het vak artiﬁcial intelligence waar zo’n 14 procent
van de 160.000 deelnemers slaagde: zo’n 22.000 studenten. Een professor bereikt met een conventioneel vak in
zijn hele carrière niet eens zoveel studenten. Mulder: ‘Als
zulke aantallen een cursus afmaken, dan is dat gewoon
enorme winst.’
Natuurlijk ziet ze nog wel praktische uitdagingen met

online onderwijs: ‘Zo kun je tentamineren beter nog niet
online doen. Wij willen zeker weten dat diegene die het
tentamen maakt, is wie hij zegt dat hij is.’ Verder wil ze
onderzoeken hoe je practica en de sociale interacties van
een studie online brengt. Uiteindelijk zal online onderwijs het ‘campusonderwijs’ niet verdringen, denkt ze,
maar zullen ze elkaar onderling beïnvloeden en verbeteren. Mulder is dan ook beducht voor de ‘mijn-opleidingkan-niet-online’ reﬂex. ‘Mensen denken vaak in risico’s,
maar ik denk voorlopig in kansen.’

Lekker lui op je bed college
volgen vsn topdocenten.
Met MOOC’s kan het.:

HYPE
In de Verenigde Staten draait de hypemachine intussen
op volle toeren. Afgelopen januari schetste journalist Thomas Friedman in zijn column in de New York Times utopische vergezichten. MOOC’s gaan volgens hem wereldwijd
een goede opleiding bieden aan de kansarmen. Uiteindelijk zullen ze het idee van een universiteit en een diploma
helemaal overhoop halen. Studenten gaan straks niet
meer naar één universiteit maar stellen een bul samen als
een à la carte menu uit een lijst van topvakken. Techniekjournalist Nicholas Carr tempert zulke verwachtingen.
Nieuwe media zorgen altijd voor overspannen verwachtingen, meent hij. Niet alleen de introductie van internet en
computers zouden het onderwijs onherkenbaar veranderen, ook bij de televisie was sprake van overspannen verwachtingen, en bij de radio, fonograaf en jawel de
moderne posterijen. Of zoals MIT-professor Seymour
Papert in 1984 zei: ‘There won’t be schools in the future. I
think the computer will blow up the school.’
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GROEN als gras
Het WEP (Wageningen Environmental Platform) is druk bezig een
nieuwe groene partij op te richten. Eindelijk weer wat te kiezen in de
studentenraad. Vandaar de stelling van deze keer: een Groene Partij,
precies waar we op wachten!
tekst: Nicolette Meerstadt & Roelof Kleis / illustratie: iStock

Matthijs Kolpa (WEP)
Masterstudent Bos- en natuurbeheer
en Omgevingswetenschappen,
initiatiefnemer van de nieuwe partij
‘Daar ben ik het natuurlijk mee eens.
Ik zie zo’n partij vooral als de ontbrekende schakel om de Wageningse
universiteit verder te duwen in duurzame richting. We doen het op gebied van duurzaamheid
overigens helemaal niet slecht. Ik zou een acht geven,
vooral omdat we in de goede richting gaan. Maar we zijn er
nog niet. Er zijn al een heleboel groene clubs, het GOW,
Share, RUW, Otherwise en het WEP. Een groene partij is
de laatste stap om vanuit de studentenraad meer duurzaamheid te genereren. Niet elk onderwerp kun je vanuit
het perspectief van duurzaamheid bekijken, maar voor veel
onderwerpen geldt dat wel. Ik zie ons ook niet als een oneissuepartij. Het groene is de basis, maar waarschijnlijk
wordt het een progressieve partij. Ja, een heel eind in de
richting van GroenLinks.’

Peter Veldman
Zesdejaars Consumentenwetenschappen, raadslid D66 Wageningen
‘Ik vind het wel goed dat er een tweede fractie bij komt. Dat betekent dat
er weer echt iets te kiezen is en dat is
goed voor de democratie. In het debat komen dan ook weer andere
punten aan de orde dan alleen die van Veste. Maar dat
hoeft voor mij niet echt een groene partij te zijn. Ik hoop
dat de achterban breder wordt dan alleen het WEP. Ze
moeten opletten dat ze zich niet vergelijken met GroenLinks.
Daarom moet er ook geen Groen in de naam. Het is goed
dat duurzaamheid meer aandacht krijgt in het debat,
maar ik zou zeggen: hou de grote lijn in de gaten en stel je
niet te duurzaam op. De PSF werd ook niet zo breed om-

armd. Waar de nieuwe partij zich als eerste mee bezig
moet houden? De zichtbaarheid van het duurzame. De
universiteit zou op het eigen terrein veel meer zichtbaar
moeten maken waar ze mee bezig is.’

Jouke Dykstra
Oud-bestuurslid van de Wageningse
studenten vakbond WSO
‘Allereerst is het keihard nodig dat er
een nieuwe fractie komt in de studentenraad. Dat zorgt voor betere
discussie binnen de raad, en tijdens
verkiezingen moeten partijen nadenken over hun standpunten. Daardoor worden ze scherper. Bovendien voelen veel studenten zich duidelijk niet
vertegenwoordigd door VeSte, dus er is zeker behoefte aan
een nieuw geluid.
Toch weet ik niet of een groene partij hét antwoord is. Er
moet namelijk een bepaalde ontevredenheid heersen onder studenten, wil je ze mobiliseren. Momenteel is er geen
grote groep studenten ontevreden over het duurzaamheidsbeleid van Wageningen UR. Zelf zie ik meer in een
partij voor internationale studenten, omdat zij niet direct
vertegenwoordigd worden. Bovendien kan zo’n partij een
verbinding aangaan met gevestigde verenigingen als
ISOW en IxESN, waardoor de continuïteit van zo’n fractie
gewaarborgd is. Een groene partij heeft geen brede achterban, en dat is een risico voor de lange termijn.’

Robin Smale
Green Oﬃce Wageningen, vierdejaars
Milieuwetenschappen
‘Ik vind het belangrijk dat studenten
meer bij de duurzaamheidsagenda
betrokken worden. Bij VeSte is duurzaamheid maar een van de vele punten waar aandacht voor is. En het
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er is weinig van te zien op de campus. De nieuwe partij
moet een brede duurzaamheidspartij worden. Ook duurzaamheid op sociaal en economisch gebied is belangrijk.’

Francy Vennemann
Laatstejaars Nutrition & Health
‘Wat wil die nieuwe partij eigenlijk
bereiken? Duurzaamheid vind ik belangrijk, maar dat betekent niet dat
ik erop zou stemmen. Het lijkt mij
heel belangrijk dat ze heldere standpunten inneemt, en zich duidelijk proﬁleert ten opzichte van VeSte. Hoe denken zij het beter aan
te gaan pakken? Ik heb me nooit erg verdiept in de studentenraad, en ik weet eigenlijk ook niet precies waar VeSte
voor staat. Pas als ik over beide meer informatie heb, kan
ik een mening vormen. Er zijn wat mij betreft geen issues
die de studentenraad echt moet aanpakken. Mijn dagelijks leven op de universiteit verloopt zonder problemen.
Ik ben bijna afgestudeerd, dus ik maak me eerder druk
over de arbeidsmarkt.’

Christianne Kerkhofs

Green Ofﬁce, waar ik bij zit, geeft wel feedback maar voert
voornamelijk beleid uit. Wij doen het als universiteit de
laatste drie jaar best goed, van mij krijgt ze een acht. Dat
moet alleen beter zichtbaar worden gemaakt. Wat beter
moet is de toepassing van eigen kennis op gebied van
duurzaamheid op de campus. Experimenten, proefopstellingen, dat heeft een enorm inspirerende werking. Maar

Lid van VeSte, de grootste fractie in
de studentenraad
‘Bij VeSte zijn we blij met een nieuwe
fractie. We bezetten nu negen van de
twaalf zetels in de raad. Daardoor
vertegenwoordigen we alle studenten, terwijl we juist meer focus willen
leggen op de actieve student. Je kunt als fractie nu eenmaal niet op alle paarden wedden, een nieuwe partij kan
haar eigen speerpunten kiezen. De duurzame invalshoek is
interessant, het past goed bij de Wageningse gedachte. Aan
de andere kant, we willen ook niet te veel zetels kwijt.
Twee lijkt me voldoende voor deze partij, zeker als ze zich
richten op dit ene onderwerp.’
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GEEN BIERTJE MEER
ONDER DE ACHTTIEN
De leeftijdsgrens voor alcoholische dranken gaat vrijwel zeker
naar 18 jaar, per 1 januari 2014.
Wat betekent dat voor het studentenleven in Wageningen,
waar gezelligheid vaak gepaard
gaat met het nuttigen van de
nodige biertjes? We gingen op
zoek naar enkele antwoorden.
Waarom gaat de leeftijdsgrens
omhoog?
Een brede combinatie van gezondheidsorganisaties heeft daarom gevraagd. Vanwege nieuwe inzichten in de destructieve werking
van alcohol op het jonge brein,
maar ook omdat het aantal jonge
comazuipers sterk toenam de laatste jaren. Het wetsvoorstel komt
van CDA, ChristenUnie, SGP en PvdA, maar de meeste partijen steunen het (met uitzondering van PVV
en D66).
Wat betekent dit voor het
studentenleven in Wageningen?
De nieuwe wet heeft naar verwachting de grootste impact op de
AID en de horecafaciliteiten van de
grote verenigingen.
Wat vindt de AID daar zelf van?
Het AID-bestuur maakt zich
niet heel veel zorgen. Voorheen wa-

ren er ook wel eens 15-jarigen (van
VHL of STOAS) die geen alcohol
mochten. Dat werd met polsbandjes gecontroleerd. Het verschil is
dat nu meer introductielopers een
‘alcoholvrij’ polsbandje zullen dragen. Het AID-bestuur is optimistisch over de gevolgen voor de
sfeer: ‘De AID is sowieso één groot
feest. Ook zonder drank.’
En de verenigingen?
Bij Ceres wordt nu ook al met
polsbandjes gewerkt, terwijl alle
barmannen en –vrouwen een cursus ‘verantwoord alcohol schenken’ volgen. Daarbij leren ze om
minderjarigen te herkennen. Ook
circuleert er een lijst van 18-minners omdat die nu al geen sterke
drank mogen. Het bestuur kan
zelfs wel begrip opbrengen voor de
nieuwe wet: ‘Te veel alcohol kan
natuurlijk schadelijke effecten
hebben, zeker op jonge leeftijd.’
Bij KSV geldt een vergelijkbaar
verhaal: er zijn maar weinig leden
jonger dan 18 jaar, dus de handhaving is relatief simpel. De leden die
bardienst draaien, hebben de bevoegdheid om naar legitimatie te
vragen. Bij de komst van de nieuwe
wet gaan de verenigingen nog wel
bekijken of strengere regels nodig
zijn.

Tradionele Beer Cantus tijdens de AID van 2012. Bier zal straks voor een
deel van de eerstejaars taboe zijn.

Wie gaat de wet eigenlijk
controleren?
Handhaving is een taak van de
gemeente. Die moet dan wel
kunnen beschikken over een
zogenaamde boa, een
buitengewoon
opsporingsambtenaar die een
speciale opleiding heeft gevolgd.
In principe werken deze boa’s
under cover, maar deze rijpe
ambtenaren zijn in de
studentenwereld natuurlijk zo’n
opvallende verschijning dat ze
nauwelijks hun werk kunnen
doen. Daarom is er ook een
landelijk team beschikbaar van
jongeren (19-23 jaar) met
opsporingsbevoegdheid. Maar ook
die zullen het in de beslotenheid
van de studentenverenigingen niet
gemakkelijk hebben.
Moeten de verenigingen zich dan
wel zo druk maken?
Toch wel, niet alleen omdat
alcohol voor minderjarigen echt
slecht is, maar ook omdat de
gemeente nog wat andere
maatregelen achter de hand heeft
wanneer het vermoeden rijst dat
een horecagelegenheid zich niet
aan de regels houdt (als een
minderjarig verenigingslid
bijvoorbeeld laveloos bij de eerste
hulp wordt binnengebracht). Zo
kan ze de verkoop van alcohol
tijdelijk stilleggen, de sluitingstijd
aanpassen of de handhaving van
een minimum toegangsleeftijd
eisen.
Dus: geen alcohol meer voor
18-minners?
In principe niet nee. Aan de
andere kant: het studentenleven
bestaat voor een groot deel uit
informele clubjes die hun feesten
vieren langs niet-ofﬁciële weg.
Denk aan de huisfeesten. Of, en zo
ja hoe, er ook bij die gelegenheden
gecontroleerd gaat worden is nog
volstrekt niet duidelijk. JB

KLIMMEN VOOR
CAMBODJA

Wie? Carlos Agudelo (onderzoeker bij FrieslandCampina)
Wat? Gaat samen met Annelise
Tripp (studente Food Technology)
in Zwitserland langste artiﬁciële
klimroute ter wereld bedwingen
Waarom? Geld inzamelen voor een
kinderziekenhuis in Cambodja
Hoe kwam je op het idee?
‘Dat gebeurde toen ik tijdens mijn
vakantie in Cambodja het Angkor
Hospital for Children bezocht. De
ellende die ik in het ziekenhuis zag
raakte me. Zo ontstond het idee
van een sponsorklim. Dan moet je
natuurlijk wel iets aansprekends
nemen, dat werd dus de Luzzone
stuwdam in Zwitserland, met 165
de hoogste klimmuur ter wereld.
Annelise, net zoals ik lid van studentenklimvereniging IBEX, was
meteen enthousiast over het idee. ‘
Al hard aan het trainen?
‘Ja. Nieuw voor ons is het klimmen
in etappes waar bij je steeds een
standplaats maakt. Dat moet wel
omdat we niet in één keer zoveel
touw mee kunnen nemen. Maar
wat de klim vooral zo zwaar maakt
is de psychologische factor: je beklimt een volledig vlakke muur.
Om je heen zie je alleen maar beton. Zelfs de meest ervaren klimmer krijgt daar een naar gevoel in
de maag van.’
Gelukkig zullen jullie inspanningen
niet voor niets zijn.
‘Inderdaad, we hopen uiteindelijk
10.000 dollar op te halen, dat allemaal rechtstreeks naar het ziekenhuis gaat. We zijn druk bezig
fondsen te werven. Met een klein
bedrag maak je al een verschil:
voor 1 dollar worden 5 kinderen
gevaccineerd. Die gedachte motiveert ons enorm.’ JB
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Studente kwaliﬁceert zich voor paralympics

‘IK HOU VAN DE SNELHEID’
De laatste vier jaar stonden voor
Anna Jochemsen alleen maar in
het teken van skiën. Eind
februari wierp die commitment
z’n vruchten af: de 27-jarige
studente Voeding & gezondheid
kwaliﬁceerde zich voor de Paralympics van 2014 in Sotsji.

GELEERD OM AF TE ZIEN
Anna weet niet beter dan dat ze
zich op één been moet voortbewegen. Toen haar moeder zwanger
van haar was, kreeg ze een ongeluk. Daardoor werd Anna geboren
met een onvolgroeid rechterbeen.
‘Als kind besef je wel dat het niet

FOTO’S: MARCUS HARTMANN

Het besef dat ze zich tijdens het
WK in Spanje wist te plaatsen voor
de Paralympics is nog niet helemaal bij Anna doorgedrongen.
‘Het was eigenlijk niet zo’n goed
WK voor mij. Misschien een beetje
ﬂauw om te zeggen, maar de piste
lag mij niet. Er was een lang, vlak
stuk en dan heb ik mijn gewicht
niet mee.’ De studente Voeding &
Gezondheid wist zich bij de slalom
echter bij de beste acht te plaatsen,
waarmee haar ticket naar Sotsji is
veilig gesteld. ‘De komende tijd
kan ik me nog indirect plaatsen
voor de andere onderdelen, zoals
de reuzenslalom en super G.’

eerste lift omhoog ga, dan weet ik
weer waarom ik het allemaal doe.
Ik zou alsmaar door kunnen skiën.’

Anna Jochemsen: ‘Ik zou best nog voor een verrassing kunnen zorgen.’

normaal is,’ vertelt Anna. ‘Ondanks
de pijn en de beperkingen die het
soms oplevert, valt er prima mee te
leven. Misschien heeft het me wel
geleerd om meer af te kunnen
zien.’
Want afzien moet ze, als de slalom-specialiste op haar ene ski de
berg af suist. ‘De ski’s zijn hetzelfde als bij gewoon skiën, alleen gebruik ik speciale krukski’s die je
op de sneeuw kunt zetten om je balans te bewaren. Ik probeer echter
die krukski’s zo min mogelijk te
gebruiken, want ze remmen je
enorm af. Daardoor komt wel de

druk van je hele gewicht op dat ene
been te staan. Het is heel zwaar, je
bent constant aan het werken.’
Het harde werken is juist wat de
Bennekomse zo aanspreekt aan
het skiën. ‘Skiën is een complexe
sport. Het vraagt veel van je, zowel
technisch, fysiek als mentaal. Ik
hou van de snelheid die het skiracen met zich mee brengt.’ Het
liefst staat Anna het hele jaar door
op de lange lat. ‘’s Zomers ben ik
alleen maar bezig met krachttraining en conditie; ﬁtnessen, ﬁetsen. Niet heel spannend. Maar als
ik dan ’s winters dan weer met de

‘IK LEER ELKE DAG NOG BIJ’
Als kind leerde Anna skiën van
haar vader. Pas zeven jaar geleden
tilde ze de wintersport naar een
hoger niveau. ‘Ik had wel talent,
maar geen techniek. Daarom heb
ik iemand gezocht die mij op dat
gebied wat kon leren. Hij was wedstrijdskiër en nam mij een keertje
mee naar een toernooi. Zo is het
balletje gaan rollen.’ De afgelopen
vier jaar stonden bij de studente alleen maar in het teken van skiën.
‘Ik leer echt elke dag nog bij.’ Elk
jaar is ze zo’n twintig weken in het
buitenland aan het trainen. Dat
zijn volle dagen; zeker drie uur op
de piste, daarna krachttraining,
uitﬁetsen, fysio, video-analyse en
ski’s waxen. ‘Je bent blij als je om
tien uur in bed ligt. Zeker ’s winters is de sport niet te combineren
met de studie.’
In februari is Anna begonnen
met de master Nutrition & Health.
Contact met haar studiegenoten is
er amper. ‘Ik lig zo erg buiten schema dat ik telkens bij andere mensen in de klas zit. Maar dat heb ik
er wel voor over. Docenten zijn gelukkig erg ﬂexibel. Ze snappen wel
dat ik van de ene naar de andere
groep ga.’
Dat ze niet veel meer mee krijgt
van het studentenleven vindt Anna
niet erg. ‘De eerste drie jaar dat ik
hier studeerde heb ik het studentenleven wel meegemaakt. Ik zat
bij de Navigators en woonde in het
centrum van Wageningen in een
heel gezellig studentenhuis. Verder heb ik een jaartje bestuur gedaan en was bijna op elk feestje te
vinden. Ik weet dus wel wat ik mis.
Mijn prioriteit ligt nu bij Sotsji. Ik
ben relatief laat begonnen met skien, dus ik zit nog niet aan mijn
top. Mijn concurrentie is erg sterk,
maar als ik zo doorga zou ik nog
best voor een verrassing kunnen
zorgen.’ Linda van der Nat
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OUD NIEUWS
Aderverkalking is mogelijk toch
niet zo’n moderne aandoening,
blijkt uit onderzoek van cardiologen van Saint Luke’s in Kansas
City. Zij trokken 137 mummies door
de scanner. Een derde van hen (de
mummies dus) had dichtgeslibde
aderen. De relatie met lifestyle
staat daardoor op de
tocht. Of
niet? Misschien nam
de oermens
het ook niet
zo nauw
met vettige
tussendoortjes.

SPERMA
De kwaliteit van sperma vertoont
een seizoensritme. Dat zeggen
Israëlische gynaecologen na bestudering van 6455 kwakjes. Hoeveelheid en beweeglijkheid van
het zaad piekt in de winter. Dat
verklaart volgens de onderzoekers
de geboortepiek in de herfst. O ja?
Tentamenvraag: noem minstens
drie andere verklaringen voor de
hausse aan herfstgrut.

Eigen pakket mag geen ‘minor’ meer heten
Zelf een minortitel geven aan een
individueel vakkenpakket in vrije
keuzeruimte in je bachelor zit er
niet meer in. Als het aan het
Wageningse Onderwijsinstituut
(OWI) ligt tenminste.
In het derde jaar van een Wageningse bachelor is ruimte voor op
zijn minst 24 ECTS, die een student vrij kan invullen. Dat biedt de
mogelijkheid om kennis te maken
met een andere tak van wetenschap, of om je verder te verdiepen
in je eigen vakgebied. Studenten
kunnen daarbij kiezen voor een
van de 57 minoren die door de
opleidingen zijn samengesteld op
basis van coherentie en diepgang.
Een andere mogelijkheid is dat je
zelf een vakkenpakket samenstelt,

op basis van je speciﬁeke interesse
of ambities.
Zo’n eigen minorpakket geeft
nu nog recht op een minortitel,
mits het door de examencommissie wordt goedgekeurd. Maar als
de raad van bestuur het advies van
het OWI opvolgt is dat binnenkort
voorbij. Je mag dan nog wel zelf je
vrije ruimte invullen, maar dat
komt niet meer als ‘minor’ op je
bul te staan.
Het OWI wil van de vrije minor
af omdat relatief weinig studenten
blijken te kiezen voor een beschreven minor, vertelt Tiny van Boekel
van het OWI. Die constatering
kwam als een verrassing. ‘De minors zijn er niet voor niets. Een
minortitel geldt voor ons als een
kwaliteitswaarborg.’

Een pretpakket is daarom uit
den boze. Overigens is dat meestal
niet de intentie van studenten. De
meeste studenten kiezen wel degelijk een beschreven minor als basis, maar brengen daarin vervol-

‘De minors zijn er
niet voor niets’
gens hun eigen accent aan door
één of enkele vakken te ruilen voor
de vakken van hun voorkeur. Die
mogelijkheid blijft in de nieuwe
plannen bestaan, zij het in beperkte vorm. Studenten mogen
straks, in overleg met de studieadviseur, maximaal één vak inruilen
voor een ander zonder dat dit ten
koste gaat van hun minortitel. JB

SLENTEREN
Een scriptie schrijven is ongezond.
Als je het te fanatiek aanpakt tenminste. Maastrichtse wetenschappers concluderen dat lange tijd zitten, ongeveer 14 uur per dag,
slecht voor je is. Zelfs als je daar
een uur intensief bij sport en een
uurtje of twee rondloopt. Acht uur
zitten en zes uur rondslenteren is
veel gezonder. Toch maar even uitstellen, dat afstuderen. Of het lab
in.

KOFFIE-BIJ?
Cafeïne, niet alleen mensen zijn er
dol op. Ook bijen vliegen graag een
stukje om voor een shotje. Dat ontdekten Britse wetenschappers toen
ze de beestjes probeerden te trainen. De insecten bleken de geur
van nectar mét cafeïne drie keer
beter te onthouden dan die zonder.
Goed voor hun geheugen dus. Het
zou mooi zijn als dit ook bij mensen werkte. Dan zou Nederland een
van de slimste landen ter wereld
zijn.

RECYCLE-TAS Sinds eind februari kan het winkelend
publiek in de Albert Heijn in Wageningen een gebruikte
plastic tas uit de Tassenbak vissen. De bak is een
initiatief van een groepje studenten, dat dit project
uitvoert in het kader van het vak ‘Empowerment for
Sustainability’. Het gaat om een pilot om te bekijken of
het idee om samen plastic tassen te hergebruiken

aanslaat, aldus Bjorn van As, een van de initiatiefnemers. ‘Als het goed is, ontstaat er een roulatie
waardoor de plastic tassen een langere eﬀectieve
levensduur krijgen. Hopelijk slaat het idee aan en zijn
meer winkels, scholen en bibliotheken bereid om een
eigen Tassenbak te plaatsen.’ LvdN / foto Bart de Gouw
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AFLEVERING 5 - MORTIERSTRAAT 14B<<
enoeg 9GAG lamzak,’ zei Derk en drukte
de monitor uit. ‘Je komt niet onder de
huisvergadering uit.’ Willem-Jan deed alsof hij
moest kokhalzen, maar liep gedwee mee. In de
keuken maakte Bianca een familiezak friet open.
- ‘Waar is Jonas?’ vroeg ze geïrriteerd.
- ‘Waarschijnlijk bomen aan het knuﬀelen met
zijn droeftoetervriendjes,’ grijnsde WillemJan. Er werden wat schouders opgehaald,
Jonas vergat elke afspraak.
- ‘Dan beginnen we maar,’ zei Bianca, die vanzelf de leiding nam. Willem-Jan ﬂoot tussen
zijn tanden toen ze A4’tjes uitdeelde:
- ‘Zozo, een agenda. Heb je ook een hamer?’
Waarop Bianca haar schoen uittrok om er theatraal mee op tafel te slaan.
- ‘Orde,’ schreeuwde ze hees. ‘Punt één zijn de
huistaken.’
- ‘Ja daar moeten we dringend vanaf,’ zei Willem-Jan, waarna de ‘voorzittershamer’ langs
zijn hoofd vloog.
- ‘Ik vind de verdeling best eerlijk’, begon
Vera, ‘alleen doen mensen hun taak vaak te
laat.’ Beschuldigende blikken gleden naar Willem-Jan.
- ‘We moeten er een straf op zetten als je je
taak te laat doet,’ zei Elise. ‘Trakteren op taart.
Zelfgebakken natuurlijk.’ Bianca rolde met
haar ogen. Ze vond tegenwoordig alles wat
Elise zei irritant. Zeker sinds het geintje met
een gespot-bericht mislukte en Elise toevallig
aanpapte met Robin, een lekkere KSV-jongen.
- ‘We moeten het ook over de afwas hebben,’
vervolgde Elise. ‘Het..’

ILLUSTRATIE: MEREL DE GRAAF

Supervies
‘G

- ‘Waarom?’ zei Bianca.
- ‘Nou, er staat altijd heel veel en het stinkt.’
- ‘Jij liet hem laatst ook staan hoor,’ zei Bianca, armen over elkaar. Elise sloeg hier geen
acht op:
- ‘En na het afwassen moet iedereen het putje
even schoonmaken. Kleine moeite, terwijl het
supervies is als je dat voor iemand moet doen.’
- ‘En ik maar denken dat we in een studentenhuis wonen’, zei Bianca. ‘Hoe dom van mij.’
Haar overslaande stem deed Willem-Jan opkijken van zijn smartphone.
- ‘Is er soms iets?’ vroeg Elise verbaasd.
- ‘Ja, er is iets. Waarom moeten dingen verdomme altijd op jouw manier? Als je hier al zit,

dan lees je. Wanneer zie je die fucking afwas
überhaupt?’ Bianca begon steeds harder te
praten en in haar nek verschenen rode vlekken.
- ‘Waarom doe je nou zo lomp?’ zei Elise rustig.
- ‘Jezus, je bent echt onuitstaanbaar,’ ontplofte Bianca. ‘Ik wil je superbrave gezeur niet
meer horen. Ik wil je superbrave gezicht niet
meer zien. Ik wil dat je...’ Een moment was
Bianca stil, wild ademend, zoekend naar
woorden. Toen barstte ze in huilen uit en
beende weg op één schoen. Iedereen keek
onwennig om zich heen en Willem-Jan sloeg
met zijn hand op tafel:
- ‘En de vergadering is gesloten.’ Niemand
lachte.

Volgende keer verslaapt Willem-Jan zich voor college

Idealis: voor 1 mei eerstejaars onderdak
De oplevering van het nieuwe
complex Rijnveste zal de wachtlijst van de Wageningse studentenhuisvester in één klap wegwerken.
Het lijkt erop dat Idealis haar
doelstelling gaat halen om alle
ingeschreven eerstejaars vóór
1 mei aan een kamer te helpen.
Vorig jaar lukte dat net niet, toen
stonden er op de peildatum nog
tientallen kamerzoekenden

ingeschreven. Dit jaar krijgt de
studentenhuisvester op de valreep
echter steun van de cavalerie: het
nieuwe Rijnveste met 336 kamers
wordt in april opgeleverd. Volgens
Jan Harkema, Hoofd Wonen bij de
studentenhuisvester, kan de
wachtlijst daarmee worden
leeggeruimd: ‘Voor 1 mei kunnen
we de vraag ruimschoots aan.’
In 2012 schreven zich bijna
1500 eerstejaars studenten zich in
voor een kamer bij Idealis,

waarvan er zo’n 1200 aan de
universiteit gingen studeren. Niet
iedere student gaat echter
uiteindelijk op kamers bij Idealis.
‘Sommige studenten willen liever
nog een tijdje thuis wonen, gaan
ergens in onderhuur of vinden op
een andere manier een kamer,’
vertelt woordvoerder Corina van
Dijk. Ook zijn er eerstejaars
studenten met een Idealiskamer
die zich direct opnieuw inschrijven
om wachttijd op te bouwen. Zij

staan dus wel op de ‘wachtlijst’,
maar zijn niet actief op zoek naar
een kamer.
Van Dijk: ‘We zien in de loop
van het jaar dat de reacties op
vrijgekomen kamers onder
eerstejaars terugneemt. Op een
gegeven moment wordt er
helemaal niet meer gereageerd en
dan weten we dat alle actief
zoekende eerstejaars een kamer
hebben.’ LvdN
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>> CULT

Nieuwe ziektes

Wat? Van dier naar
mens (Spillover):
over de opkomst
van levensbedreigende infectieziekten
Door? David
Quammen
Kosten? 39,95 euro
Gegevens? 560
pagina’s, soft cover,
Uitgeverij AtlasContact

Wetenschappers als helden, een heel gewoon beeld in rampenﬁlms als Contagion (2011) waar een dodelijke pandemie angst en ontwrichting veroorzaakt.
Met gevaar voor eigen leven sporen onderzoekers de bron van de ziekte op en
ontwikkelen een vaccin. Maar dat is Hollywood. Het boek Van dier naar mens
(Engelse titel: Spillover) vertelt het echte verhaal over deze wetenschappers en
de ziektes die zij bestrijden. In dit boek staan zoönosen centraal; ziektes die
van dier naar mens overspringen. Het volgt minutieus uitbraken van ziektes
als SARS, Ebola en aids; legt ondertussen uit waar zij zich schuilhouden als ze
geen mensen besmetten, en waarom de één wel en de ander niet tot een pandemie leidt. De schrijver volgt ondertussen wetenschappers bij hun inspanningen deze dreiging te begrijpen. Dat betekent helpen bij het vangen van
vleermuizen in Bangladesh, in een rechte lijn door de Afrikaanse jungle marcheren en de allereerste reis van hiv navolgen. Maar ook Nederland is een decor: het deel over Q-koorts concentreert op de recente uitbraak in Noord-Brabant, deels verteld door Hendrik-Jan Roest van Wageningen UR.
Van dier naar mens is een adembenemend boek. Wetenschappelijk doorwrocht,
doorspekt met verhalen en dat alles – meestal direct – opgetekend uit de mond
van betrokkenen. Lezers moeten zich wel wapenen tegen ﬂink wat pessimisme
en dreiging. Maar gelukkig is er ook een optimistische boodschap. Net als in
Hollywood, zoeken en denken echte wetenschappers constant over manieren
ons te wapenen tegen de Next Big One. RR

>> HET ECHTE WERK

BANANENGIF IN COSTA RICA
Wie? Ellard van Eekelen
Wat? Master student Biologie, specialisatie Marine Biology
Waar? Instituto Regional de Estudios de Sustancia Tóxicas (IRET),
Heredia, Costa Rica
Mijn eerste maand in Costa Rica at ik drie keer per dag rijst met
bonen. Daarvan had ik al snel genoeg, net als van het sociale
isolement waar ik in zat. Ik had heel veel heimwee naar familie en
vrienden en naar de gemakken van Nederland. Heredia heeft geen
International Club en er zijn bijna geen internationals. De
cultuurshock was te groot, dus stortte ik me op mijn onderzoek.
Tijdens mijn stageonderzoek keek ik of de rivieren en de nationale parken in Costa Rica vervuild raken door de chemische bestrijdingsmiddelen van de bananenplantages. Daarvoor deed ik een biodiversiteitsanalyse, dat is een opname van alle aquatische beestjes van de rivier. Ik
nam samples en determineerde de soorten. Zo kwam ik torrenlarven
tegen en zelfs een zoetwater bullshark. Na de rivier op verschillende
punten bekeken te hebben, was mijn conclusie dat de nationale parken
worden vervuild door pesticiden. En dat het effect tot aan de zee reikt.
Best indrukwekkend dat dit onderzoek gebruikt wordt om de wetgeving
voor de toegestane hoeveelheden pesticiden aan te passen.
Door deze buitenlandervaring heb ik geleerd dat mijn studie leuk
genoeg is om me in zo’n situatie happy te blijven voelen. Mijn studie gaf
me veel energie en met m’n collega’s kon ik het goed vinden.

Costa Rica is heel veelzijdig, iets wat voor biologen dé reden is om
erheen te gaan. Voor een land dat nauwelijks breder is dan Nederland,
vind je er een hele hoop ecosystemen: droge stranden, savanne, nevelwouden, vulkanen, stedelijke gebieden, fruitplantages, tropische bossen met riviersystemen, en de vochtige caribbean. Zulke gevarieerde
natuur geeft ook veel diversiteit in het dierenleven. Tijdens het veldwerk in de jungle werden we een keer uitgejoeld door brulapen en in de
kanaalsystemen kwamen we een luiaard, schildpadden en leguanen
tegen. Verder heb ik onder andere een tapir gezien, de vier soorten
apen, toekans, de quetzal, en een hele hoop kolibri’s. Ik ben ook nog
gaan snorkelen, met sting ray’s (pijlstaartroggen), barracudas en reef
sharks. Die wilde beesten zien is gaaf. De dierentuin is echt heel nep als
je ze in het echt hebt gezien. Suzanne Overbeek
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in memoriam

missen en wensen zijn familie, Leonie en vrienden veel sterkte met dit
intense verlies.
Niccolo Meriggi (thesisbegeleider)
en lsg Ontwikkelingseconomie, Hanna Gooren (studieadviseur) en Maria
Smetsers (opleidingsdirecteur)

STUDIO STEENHUIS/HUUB PRINS

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

Hokjesdenken
Het gezochte woord in de groene hokjes van het vorige nummer is:
smaakversterker. ‘Iets dat een pittig blad als Resource niet nodig heeft’, mailt
Evert Jan. Waarvoor dank!
De oplossingen kwamen van: ‘Geen groot succes’, Tape & Tie-wraps, Renée
en Susan van der Salm, Milieutechnologie, AID-bestuur 2013, Marie Curie,
Leerstoelgroep Nematologie, Marianne van der Gaag, Eef Velthorst, Irma
Straatman, Lisette Bourquin, Gert-Jan Steeneveld, Gosse en Hanneke, Tia
Hermans, Watson&Crick 2.0: female edition, Anton Korteweg, Ditje van der
Vossen, Pien en Micha, Anne-Marie Patist en Clasien Lock, Ellen Slegers, Lars,
Ron en Sven, Evert Jan Bakker, Yvonne de Hilster, Het dynamische duo, Kim &
Dennis en Janna van Hoek.

Horizontaal
1 Herkenbare naam 5 Fältskog, Ulvaeus, Andersson en Lyngstad 9 Minister
die naar algen tuurt 13 Gaat Anna Jochemsen aan meedoen 16 __peter
17 Vind je bij de kapper 18 PPO-locatie 20 Ragﬁjn informatiesysteem
22 Omstreden Surinamer 28 Heeft altijd het laatste woord 29 Zoals daar
zijn 30 Langere tijd 31 Actueel begrip in de taalkunde 32 Hij waagt het
erop 34 Die van de eendagsvlieg is gevoelig voor imidacloprid
37 Internetcursussen 39 __ Somebody, Kings of Leon 40 __ Ali 41 Klassieke
fout 42 IJzervreter die besproken werd in het boek Van dier naar mens

Verticaal
1 Anna __ Bullock, alias Tina Turner 2 Titel die universiteit drie keer
uitdeelt 3 Zo rijdt de koning drie keer door de plas 4 Vliegt tussen J en N
5 Stroomsterkte 6 Oliemaatschappij 7 Voor de intieme hygiëne 8 __ Milan
10 Eli __, schreef ‘t Schaep met de 5 pooten 11 Ontspannen de spieren
12 Tussen Spui en Lange Poten 13 Kabouter die uit een ﬂes kan komen
14 Universiteit die sleutels maakt 15 In ruime zin 19 Daar werd de
directeur ontslagen 20 Alert 21 Moet je volgend jaar achttien voor zijn
23 Redenaar 24 Bovenonderkleding 25 Het minst makkelijk bewegend
26 Amsterdam 27 Wie kent nou Sammy Davis __? 31 Loeks of Willem
33 Kun je ergens in scheppen 35 Blakey of Rooijakkers 36 Speelklaar
38 Ruwweg 40 Zonnegas
Mail de groene hokjes uiterlijk komende woensdag naar hokjes@wur.nl. De
oplossing komt donderdag op resource.wur.nl.

Meeuwes Koops
Na een ernstig ongeluk in december
is Meeuwes Koops, MSc student International Development Studies,
op 23 februari overleden.
Meeuwes werd bewogen door en
was één met de elementen van de
natuur, hij hield van sport, het buitenleven en vrijheid. Als student
was hij actief betrokken bij Argo,
onder andere als bestuurslid en
wedstrijdroeier. Zijn strijdvaardigheid kenmerkte hem.
Na het behalen van zijn BSc Internationale Ontwikkelingsstudies is
Meeuwes verder gegaan met zijn
master. Hij was bij de leerstoelgroep Ontwikkelingseconomie zijn
afstudeeronderzoek aan het voorbereiden over de eﬀecten van
schokken op economische ontwikkeling, en hoe deze eﬀecten afhangen van de mate van marktintegratie. Deze scriptie zou een combinatie worden van economische theorie en ruimtelijke analyse. Hij had
uitstekende ideeën en zijn enthousiasme was aanstekelijk; een creatieve, pragmatische en veelbelovende student.
Meeuwes zou nog stage lopen in
Uganda. Hij keek er enorm naar uit
om daar aan een berucht uitdagend
project te werken dat tot zijn verbeelding sprak. Hij had een sterke
persoonlijkheid, was altijd op zoek
naar wat zinvol was en nam geen
genoegen met minder. Hij was energiek en stond vol in het leven, een
dromer die vastberaden was zijn
dromen waar te maken. De passie
waarmee Meeuwes alles deed zou
hem precies in het leven gebracht
hebben waar hij heen wilde.
Bedroefd nemen wij afscheid van
onze student. We zullen hem herinneren als een zachtaardig en zeer
bijzonder mens. Wij zullen hem

Donderdag 14 maart, 22:30 uur

KSV FRANCISCUS: OVERDOSE
PAINT PARTY
KSV opent zijn deuren (van 22:30
tot 02:00u) voor een geheel nieuwe vorm van feesten binnen Wageningen. Met honderden liters blacklightverf belooft dit een kleurrijk en
spetterend feest te worden! Zorg
dat je witte, verfbestendige kleding
aantrekt om teleurstelling te voorkomen. Voor slechts 3 euro, studentenkaart verplicht, kan je komen
feesten zoals je nog nooit gedaan
hebt! Happy hour van 23:0024:00u.
Donderdag 21 maart, 23:00 uur

CERES: AID 2013 “THEME
PRESENTATION PARTY”
Van actuele Hits en Pop muziek tot
Drum ’n Bass, Dubstep en Electro.
Met dit gevarieerde aanbod van
muziek verzorgt het AID Bestuur
2013 het thema bekendmakingfeest
op Ceres. Het logo, de kleuren en
uiteraard het thema voor de AID
2013 zullen deze avond bekend gemaakt worden! Deuren sluiten om
03:00u, Entree: €2,50 en studentenkaart is verplicht.
Dinsdag 26 maart, 22:00 uur

DE BONGERD: SWU THYMOS
“GOING FOR GOLD”
Thymos is jarig en organiseert een
feest! Trek je snelste gouden pak
aan en ga voor die gouden medaille! Vooraf kan je deelnemen aan de
Beer Games met daarin een bierrun, bierestafette, bier trefbal en
ﬂunkiball. Schrijf je in met een
team van 4 personen voor slechts
€8, - per team. Beergames starten
om 21:00u. Deuren voor het feest
openen om 22:00u, Entree feest:
Gratis.
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Wij feliciteren
Wageningen University
met het 95-jarig bestaan

Proﬁciat met
het 95 jarig
jubileum!

De directie en het management
van Ricoh Nederland feliciteren
Wageningen University met haar
95 jarig jubileum.

feliciteert
Wageningen University
en wenst haar een
Zonnige Toekomst!

feliciteert
Wageningen University
met haar
95-jarig jubileum

GVO drukkers & vormgevers B.V. | Ponsen & Looijen feliciteert

Wageningen University & Research Centre
met haar 95ste Dies Natalis
GVO drukkers & vormgevers B.V. | Ponsen en Looijen congratulates

Wageningen University & Research Centre
on its 95th Dies Natalis

www.proefschriften.nl | www.phd-thesis.nl

Idealis feliciteert
Wageningen University
met haar 95 jarig bestaan!
Graag zetten we ons ook de komende jaren samen met Wageningen
University in voor een succesvolle toekomst van Wageningen als de
studentenstad om te studeren, wonen en te leven.

feliciteert
Wageningen University
met haar
95-jarig jubileum

Idealis
Duivendaal 1, Wageningen
T (0317) 42 61 61

www.idealis.nl
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Wageningen UR zoekt:
PhD in Bio-Organic Surface Chemistry
AFSG Organische Chemie, Wageningen
Vacaturenummer AFSG-ORC-0026

PhD in Organic Surface Chemistry
AFSG Organische Chemie, Wageningen
Vacaturenummer AFSG-ORC-0027

Full Professor Information Technology
BC Corporate HR, Wageningen
Vacaturenummer WU-2013-HL002

PhD reverse breeding and complex trait mapping approaches
PSG Erfelijkheidsleer, Wageningen
Vacaturenummer PSG-PPH-0015

Post-doctoral researcher
SSG AE&P, Wageningen
Vacaturenummer SSG-AEP-0007

Food and Nutrition Security Expert
SSG CDI, Wageningen
Vacaturenummer SSG-CDI-0018

PHD position: the role of social media hypes and controversies in
sustainability governance
SSG Communicatiewetenschap, Wageningen
Vacaturenummer SSG-COM-0013

MediaCenter Rotterdam. Van huis uit drukker, inmiddels een
organisatie die het hele communicatietraject beheerst. Alles
onder één dak. Met als filosofie: press print play. Drie woorden
die staan voor wat en hoe we het doen.
Communicatie is één groot spel dat we samen met u willen
spelen. We zetten de lijnen uit, adviseren, organiseren, regisseren. Altijd in nauwe betrokkenheid. En met maar één doel: het
realiseren van uw communicatiedoelstellingen. Want alleen dan
stappen er aan het eind van het spel twee winnaars van het veld.

jazzinwageningen.nl

28|03|13

www.mediacenterrotterdam.nl

morris kliphuis hoorn |
timon koomen gitaar | remco menting drums |

Kapok

newest discovery
of Kytopia (Kyteman recordingstudio)
Impulse, Wageningen Campus | do 28 mrt 20.30u | € 15,-(students € 10,-)
Kaarten te koop aan de zaal en op www.jazzinwageningen.nl

14 maart 2013 — RESOURCE

5(6SVHUYLFHLQGG



ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

Polite handshake
My ﬁrst handshake in The Netherlands happened when my supervisor welcomed me as a new
member of his lab. ‘Wow, he is a gentleman’, I thought, but it was a very hard handshake indeed.
I felt a little bit strange but soon relieved, and I thought it was just his style. But shortly
afterwards, I found it was a normal phenomenon here and it seems that Dutch people want to
show their power through hard hand-shaking. One of my colleagues even told me that she found
her ring not a circle any more just because too many people shook her hand powerfully at a
scientiﬁc conference.

When I discussed it with my friends, they warned me not to shake hands in this way when I come
back to China. They also studied here for a long time, so some of their actions are now in Dutch
style even if they do not notice it. They felt surprised when their family members laughed at them
for being ‘impolite’ when they returned home. They realized staring into people’s eyes and
powerfully shaking people’s hands is improper, especially towards the elderly or ladies. In China,
a handshake should be symbolic and sometimes you just need to gently shake four ﬁngers
because some ladies do not want to show you their palms.
So, just save your energy and show your tough side to all your Dutch friends only. If you can win
Yue Lu, a Chinese PhD student in the Microbiology Lab
the trial of strength they will like you.
Do you have a nice anecdote about your experience of going Dutch? Send it in! Describe an
encounter with Dutch culture in detail and comment on it brieﬂy. 300 words max. Send it to
resource@wur.nl and earn ﬁfty euro and Dutch candy.

5(6SVHUYLFHLQGG

BELEEFD SCHUDDEN
In Nederland kreeg Yue
Lu voor het eerst een
hand van haar begeleider, die haar hartelijk
verwelkomde. Met een
zéér stevige handdruk.
Ze voelde zich raar, maar
al snel opgelucht. Helaas
bleek het niet zijn persoonlijke stijl te zijn.
Nee, Nederlanders tonen
graag hun macht door
een krachtige hand.
In China is een hand een
symbolisch gebaar, vooral bij ouderen. Mensen
recht aankijken en een
stevige handdruk zijn onbeleefd. Zachtjes vier
vingers schudden is het
beste, want sommige dames laten hun handpalmen liever niet zien.



