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Bachelorstudenten gaan steeds vlotter
door hun studie heen. | p.6 |

Patent aanvragen kan lucratief zijn, maar
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Maak één informatiepunt voor buitenlandse
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liefdewerk

>> JOSE + GRIMEREN
Jose Steenbakker, Facilitair Bedrijf, coördinator service desk facilities

‘Ik kan van jou een heel ander
mens maken’
Toneel Castra, thuis in Kesteren, is een vaste
afnemer. In april als de voorstellingen zijn,
doet Jose Steenbakker de grime. Al zo’n tien
jaar. Het verrassingseffect is altijd weer groot.
‘Hoe een paar kleine dingetjes iemand veranderen. Mensen durven meer. Ze denken: nu
ben ik incognito.’ Altijd weer fascinerend.
En, buiten het seizoen, ook voor kinderen en
RK / Foto: Guy Ackermans
partijen.
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AFSCHEID MAARTEN KOORNNEEF
Waarschijnlijk weet niemand meer
van de modelplant zandraket dan
hij.

24

PANNE
Iedere dinsdag repareren zes studenten
ﬁetsen. Gratis. Ze hebben het druk.

AFTREKSEL
Vorig jaar was ik te laat met inschrijven voor de workshop ‘Koﬃe Proeven’ op
We Day. Dat zou me dit jaar niet gebeuren. Op 2 april startte de inschrijving.
Om 9 uur opende ik de We Day-pagina, dagdromend van de beste espresso’s
en ristretto’s. Maar koﬃe proeven stond niet in de lijst. En ook geen percussie
of cupcakes versieren. De informele medewerkersdag wordt korter en
soberder.
Jammer, dacht ik aanvankelijk. Maar eerlijk gezegd liet ik zelf We Day meestal
aan me voorbij gaan. En als redactie proberen we ieder jaar weer om gezamenlijk aan de volleybalcompetitie mee te doen, maar het lukte nooit om een heel
team te vullen.
Geen tijd. Id est: geen prioriteit. De deadline nadert, snel doorwerken. Dan
maar automatenkoﬃe.
Gaby van Caulil

>> Hoe kon de Aziatische strandkrab
de vier maal grotere Nederlandse
strandkrab verdringen. p.9
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We Day, de sportdag voor medewerkers die dit jaar op 14 mei
wordt gehouden, heeft een ﬂinke
verandering ondergaan ten opzichte van voorgaande edities. Het budget is veel kleiner en alle niet-sportieve elementen zijn geschrapt.
Oorzaak is de afnemende belangstelling, verklaart Tineke Tromp,
directeur HRM. Voorheen kwamen
er ongeveer 2200 deelnemers op
het evenement af, dit jaar worden
er hoogstens 1500 verwacht. ‘Twee
derde van de werknemers bereik je
niet’, aldus Tromp. ‘Mensen zijn
heel verschillend en je moet daarop inspelen.’ Daarom gaat het evenement terug naar de basis, namelijk samen sporten. Kennismaken
met niet-directe collega’s is geen
expliciet doel meer van de dag. Een
workshop kofﬁe proeven of cupcakes versieren behoort dus tot het
verleden. Ook is er geen live muziek meer.
%8857(1%,-'(%85(1
Henri ten Klooster, hoofd van het
sportcentrum en organisator van
de We-day, reageert teleurgesteld.
‘Het evenement heeft zijn waarde

:H'D\JDDWWHUXJQDDUGHEDVLV

de afgelopen dertien jaar bewezen’, zegt hij, ‘maar het samenbindende element van We Day valt op
deze manier weg’.
Dat de binding tussen afdelingen van Wageningen UR beter kan,
bleek eerder uit enquêtes onder
medewerkers. ‘Maar weinig mensen gaan bij een andere kenniseenheid kijken’, licht Tromp toe.

‘Terwijl samenwerking juist leidt
tot synergie.’ Een deel van het We
Day-budget is daarom naar het
nieuwe concept Buurten bij de Buren gegaan. In maart konden medewerkers tijdens de lunch bij verschillende afdelingen op bezoek
voor een lezing of een rondleiding.
Tromp wil daarnaast stimuleren
dat medewerkers elkaars open da-

gen en demo-dagen gaan bezoeken.
De functies die We Day de laatste jaren vervulde zijn daarmee gesplitst en ze worden op een andere
manier aangepakt. Na de sportdag
volgt een evaluatie van de nieuwe
koers. NM

678'(17(15$$'(59$/7:((5:$77(.,(=(1
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NDQGLGDWHQPHWJURHQH
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Wageningse studenten mogen dit
jaar weer naar de digitale stembus
om hun eigen studentenraad samen te stellen. Vorig jaar was alleen studentenfractie VeSte in
beeld en waren er precies genoeg
kandidaten voor de twaalf zetels.
Verkiezingen waren daarom niet

nodig. Dit jaar zijn er meer smaken: naast tien kandidaten van
VeSte hebben zich zes onafhankelijke kandidaten gemeld. Verkiezingen moeten bepalen wie aanspraak mag maken op een plekje
in de raad.
Grote afwezige is de groene partij die vorige maand als idee naar
voren werd gebracht door het Wageningen Environmental Platform
(WEP). Voorzitter Matthijs Kolpa
constateert tot zijn teleurstelling
dat hij onvoldoende kandidaten op
de been wist te brengen. ‘Ik heb er

veel energie in gestoken, maar uiteindelijk waren er maar twee serieuze kandidaten. Dat is gewoon te
weinig mankracht. We hebben besloten dat het een te groot risico is
om dan met veel kabaal een nieuwe partij aan te kondigen en maar
te hopen dat het werkt.’
*52(1(3$57,Toch is het plan nog niet helemaal
van de baan. De twee studenten
die zich hadden gemeld, Wajun
Zhao en Yang Jiang, doen nu mee
als onafhankelijke kandidaat. Kol-

pa: ‘Als ze worden gekozen, zullen
zij in de raad extra inzetten op
duurzaamheid. De kans bestaat
dat zij het initiatief voor een groene
partij weer oppakken. Het is nog
niet over.’
VeSte heeft na een sollicitatieronde tien kandidaten naar voren
geschoven. Evenals de onafhankelijke leden zullen zij de komende
tijd campagne voeren om hun visie
en ideeën onder de aandacht te
brengen. De verkiezingen zijn van
13 tot 22 mei. /YG1
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De komende twee jaar is er geen
ruimte voor loonsverhoging bij
DLO. De raad van bestuur zet bij de
cao-onderhandelingen in op de
nullijn. De raad van bestuur stelt

dat de marktomstandigheden voor
DLO verslechteren. De omzet daalt
en de tarieven staan onder druk.
Zo gaat Economische Zaken in de
toekomst minder betalen voor de
onderzoeksdiensten van DLO.
De vakbonden hebben inmiddels een tegenbod gedaan met een
loonsverhoging van 2,5 procent en
een beter sociaal beleid. Zo pleiten
ze voor werkzekerheid en het af-

zien van wat ze ‘sluipende reorganisaties’ noemen. Daarbij zouden
personeelsleden met onvoldoende
declarabele uren via negatieve beoordelingen in R&O-gesprekken
hun functie verliezen. Volgens de
bonden is deze werkwijze veel personeelsleden een doorn in het oog.
Inmiddels hebben de bonden
hun achterban over de plannen geraadpleegd op bijeenkomsten in

Wageningen en Lelystad. In Wageningen waren op 3 april ruim honderd DLO-ers aanwezig, bij de ASG
in Lelystad op 9 april zo’n zestig.
Op 11 april spreken de bonden
hun leden bij het LEI in Den Haag.
Aan de hand hiervan gaan ze de
cao-onderhandelingen in met de
raad van bestuur. $6

NRUW
ǋǋ,7

*URWHUHPDLOER[
Een cadeautje van de IT-afdeling van het
facilitair bedrijf: iedereen kan zijn mail
voortaan langer bewaren. De opslagcapaciteit is op 5 april omhooggegaan van
400 naar 1000 MB. Veel studenten en
medewerkers vonden de mailbox te
klein, bleek uit periodiek tevredenheidsonderzoek. Ook vermoedt de IT-afdeling
dat gebruikers hun mail massaal doorsturen naar commerciële providers zoals
Gmail of Hotmail. Informatie in de Wageningse mailbox is echter veiliger, stelt
Esther Molenaar van FB-IT. ‘Gegevens in
de cloud worden vaak in het buitenland
opgeslagen, waardoor ze buiten de Nederlandse wetgeving vallen. Dan is het
voor de Amerikaanse overheid soms mogelijk om mee te kijken op basis van de
Patriot Act. Om die reden adviseren we
mails met informatie over onderzoeksgegevens, publicaties en andere bedrijfskritische informatie binnen het Wageningse te houden.’ *Y&

ǋǋ%$&.ɺ83

6WURRPVWRULQJNDQODQJHUGXUHQ
Stroomstoringen op de campus kunnen
voortaan een stuk langer gaan duren. Dat
komt doordat er geen reservekabel meer

ligt. De bestaande back-up is niet meer
beschikbaar en Wageningen UR wil geen
nieuwe aanleggen. Een nieuwe reservekabel kost 875.000 euro, die investering
weegt volgens de raad van bestuur niet
op tegen het risico. De bestaande reservekabel zorgde er voor dat storingen
nooit langer dan maximaal twee uur
duurden. Storingen kunnen in de toekomst oplopen naar maximaal twee dagen. Processen die niet zonder stroom
kunnen, zijn gezekerd door een noodvoorziening. Er komen geen extra noodvoorzieningen bij. *Y&

ǋǋ58%,&21

1:2VXEVLGLHYRRUVSRUWKRUPRRQ
Anastasia Georgiadi, die vorig jaar promoveerde bij Humane Voeding op vetzuren in relatie tot obesitas en diabetes,
heeft een Rubicon-beurs van NWO ontvangen. Ze kan twee jaar lang onderzoek
doen aan het Zweedse Karolinska-instituut naar het ‘sporthormoon’ irisine als
medicijn tegen obesitas. De Rubiconsubsidie helpt jonge onderzoekers om
onderzoekservaring op te doen bij gerenommeerde instituten in het buitenland.
In totaal keerde NWO twintig Rubicon’s
uit. $6

6&+$0,1(ǉǉ
6&+$0,1((ǉǉ
1DWXXUYHUNRRS
‘Dijksma zet rem op de verkoop van natuur’ kopte dagblad Trouw de vorige week. Het Staatsbosbeheer voelt zich
genoodzaakt om eerder verworven gronden via openbare
veiling te verkopen om zo aan hun ﬁnanciële taakstelling
te kunnen voldoen. De komende jaren is de organisatie
gevraagd om in totaal niet minder dan honderd miljoen
keiharde euro’s op te hoesten, een eis uit het regeerakkoord van kabinet Rutte I. De eerste kavels staan al op de
website van Troostwijk Vastgoed: zestien stukken grond
in de provincie Overijssel, met bossen, houtwallen en
graslanden. Troostwijk, een mooie naam.
De toezegging om de verkoop van natuur een halt toe te
roepen werd gedaan door staatssecretaris Sharon Dijksma
tijdens een debat in de Tweede Kamer. De eerste verkoop
van gronden buiten de EHS zal worden geëvalueerd, waarna conclusies worden getrokken. Ik hoop dat Dijksma de
enige juiste conclusie trekt. Want verkoop van natuur, hoe
verzin je het, hoe onverantwoord kun je zijn? Je koopt
eerst dure en goede landbouwgrond aan, waarna je ﬂink
investeert om via gericht beheer de grond te verschralen.
En daarna verkoop je diezelfde kavels weer, inmiddels als
goedkope en slechte landbouwgrond. Dijksma liet in het
debat doorschemeren de ﬁnanciële consequenties het
hoofd te kunnen bieden.
Met een groep studenten en een even grote groep begeleiders werk ik op dit moment aan een boek over het spanningsveld tussen economie en natuur. De werktitel van
het project en het boek luidt Natuur in de uitverkoop, geïnspireerd op het natuur-is-lastig beleid van voormalig
staatssecretaris Bleker. Als Dijksma doorhaalt, veranderen we de titel van het boek. -RRS6FKDPLQ«H
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Het studiesucces van Wageningse
bachelor-studenten heeft in 2012
een opmerkelijke groei doorgemaakt. Het percentage studenten
dat binnen drie jaar het bachelordiploma haalt (dropouts in het
eerste jaar niet meegerekend) lag
vorig jaar op 34 procent, ruim de
helft hoger dan een jaar eerder
(22 procent). Dat blijkt uit de

nieuwste Onderwijsmonitor die
onlangs is vrijgegeven. Volgens de
auteurs is de langstudeerboete een
belangrijke oorzaak van de
stijging. Veel studenten hebben
daardoor een eindsprint getrokken
om op tijd hun papiertje te halen.
De boete werd door het nieuwe
kabinet eind 2012 van tafel
geveegd.
Na vier jaar wist 67 procent van
de studenten de bachelor af te ronden. Een stijging van 6 procentpunt die de universiteit verder in
de buurt brengt van de doelstelling
van 75 procent in 2015. Dat cijfer
staat in de afspraken die de universiteit met de overheid heeft ge-

maakt. Wageningen wil het studiesucces verder verbeteren door studenten in het allereerste semester
meer contacturen en tussentijdse
toetsen te bieden. Ook wordt er nagedacht over de invoering van een
bindend studieadvies.
0((50$67(5678'(17(1
Doordat meer studenten hun bachelor afrondden, groeide ook de
instroom in de master: van 1490 in
2011 naar 1810 in 2012. Het studiesucces in de masterfase is
groot, mede doordat studenten tijdens hun bachelor al mastervakken kunnen volgen. De verwachting is dat het studiesucces door de

invoering van de harde knip iets
zal afnemen.
Het Wageningse studentenbestand groeide weer behoorlijk vorig jaar. In totaal schreven 2197
studenten zich voor het eerst in,
ruim 9 procent meer dan het jaar
ervoor. Het aantal nieuwe internationale studenten groeide ook: van
747 in 2011 naar 811 in 2012. Zij
dragen vooral bij aan de groei van
het aantal masterstudenten. Als de
trend doorzet zullen er vanaf dit
jaar méér masterstudenten in Wageningen studeren dan bachelor/YG1
studenten.

678'(17(1%(75(..(15,-19(67(
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Ex-staatssecretaris Co Verdaas
(PvdA) wordt in mei de nieuwe directeur van het Centre for Development Innovation (CDI). Verdaas
raakte eind vorig jaar in opspraak

als kersverse staatssecretaris van
Economische Zaken. Daarbij ging
het over zijn declaraties als gedeputeerde van de provincie Gelderland. Voor die tijd was hij jarenlang provinciebestuurder voor de
PvdA op het gebied van ruimtelijke
ordening. Hij is blij met zijn nieuwe functie. ‘Ik vind het lovenswaardig dat Wageningen UR door de
negatieve media-aandacht heeft

heengekeken en zich een eigen
oordeel heeft gevormd over mijn
capaciteiten. Hier spreekt vertrouwen uit.’
Wat heeft hij te bieden op het
gebied van ontwikkelingssamenwerking? ‘Ik wil bezig zijn met idealen. Dat is misschien een belegen
woord, maar toch. Ik wil kennis benutten om de wereld verder te helpen, werken aan een duurzame

landbouw en visserij vanuit lokale
omstandigheden. Hoe zet je lokale
afzetketens op, hoe betrek je daar
het bedrijfsleven bij?’
Verdaas gaat in mei eerst met
de medewerkers praten om zich
een goed beeld te vormen van het
CDI om daarna ‘het speelveld te
vergroten’. Ook gaat hij een cursus
Engels volgen ‘om de vaktaal op
$6
een goed niveau te spreken’.
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Je houdt van theater, maar niet van
stilzitten? Dan is Expeditie W750
misschien een goede tip. Dit muziektheater ter ere van de jarige
stad sleept het publiek tijdens de
voorstellingen in mei en juni letterlijk van hot naar her door de stad.
De acht scènes van het stuk, vinden op verschillende typisch Wageningse locaties plaats. Twee van
de acht locaties van het stuk bevinden zich op de campus. Het gaat
om Forum en de kassen van Unipharm achter Radix. Ook studentenﬂat Hoevestein en sociëteit Ceres
zijn plaats van handeling. De overige
locaties zijn: de voetbalkooi achter

Pomona, de kerk op de Markt, het
Wallepad en de brandtrappen van
de silo van Agruniek/Rijnvallei.
Expeditie W750 is een soort totaaltheater waar achttien Wageningse dans-, zang-, theater- en muziekgezelschappen meedoen,
waaronder ook studentenorkest
De Ontzetting en studententoneelvereniging ‘Pierrot et Colombine’.
Elke scene van het stuk duurt
twaalf minuten. Het publiek wordt
met gele Amerikaanse schoolbussen langs zeven van de acht (elke
avond is een groep vrij) scenes gevoerd. Aan het hele project doen
meer dan vierhonderd Wageningse amateurkunstenaars mee. Het
geheel staat onder professionele
begeleiding van Muziektheater De
Plaats uit Arnhem. Er vinden tussen woensdag 29 mei en zaterdag 8
juni acht voorstellingen plaats voor
maximaal 2500 bezoekers. 5.
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SPANNING
IN NOORDKOREA

:LH"Maarten Jongsma
:DW"Werd door
EenVandaag geïnterviewd over Noord-Korea
:DDURP"Werkt samen
met Noord-Koreaanse
aardappelveredelaars en
is als een van de weinige
Nederlanders meerdere
keren in Noord-Korea
geweest

Kon je je verhaal kwijt?
‘Ze hebben twee uur lang geﬁlmd in Wageningen, maar daar blijft in de tv-uitzending
dan een minuut van over. Ik ben vooral gebruikt om te vertellen dat de Noord-Koreanen
die ik ken geen oorlog willen. De Noord-Koreaanse leider wil echter blijkbaar vaststellen
dat het probleem met de Amerikanen uit de
Korea-oorlog van begin jaren vijftig er nog is.’
Hoezo?
‘Je moet het conﬂict historisch begrijpen,
dat levert een hoop antwoorden op. De VS
onderhouden geen diplomatieke relaties
met Noord-Korea en zijn nog steeds militair
aanwezig in Zuid-Korea. Het militaire antwoord van Noord-Korea heeft geleid tot de
boycot. Stel dat de VS weggaan uit Zuid-Korea, in ruil voor vrede. Daar hebben alle partijen baat bij, lijkt me. Nu leidt een militaire
oefening van de VS weer tot angst en agressie
aan Noord-Koreaanse zijde.’
Ga je binnenkort weer?
‘Ik zou er in mei weer naartoe gaan, om te regelen dat er vier Noord-Koreaanse onderzoekers naar Wageningen komen. De Noord-Koreaanse autoriteiten zijn akkoord, maar dat
was voordat dit conﬂict begon. Wellicht stel
ik het bezoek uit.’ $6

*(=(*'
‘Oh oh het stadhuis van #Wageningen staat vol met
pedellen. Tevens spreekuur D66 Wageningen.’
Raadslid en alumnus Peter Veldman verwacht niet dat ze voor zijn partij komen (twitter 5 april).
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>> wetenschap
Science Café
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Tien jaar geleden schreef u dat
gepersonaliseerde diëten nog ‘ver
van ons af liggen’. Was uw
voorzichtigheid terecht?
‘Absoluut en ik sta nog helemaal achter deze visie. Al hebben
we wetenschappelijk een hoop bereikt sindsdien.’
Zoals?
‘We weten nu dat, hoewel het
genoom geﬁxeerd is, er toch plasticiteit bestaat. Op onze genen ligt
een regelende ‘laag’, het epigenoom. En vooral tijdens de eerste
duizend levensdagen reageert deze
ﬂexibel op de omgeving: is er veel
of weinig energie, veel of weinig
beweging. Je kunt dus helemaal
niet zeggen: geef me je genen en ik
zeg je wat je moet eten.’
Dat maakt het er niet
gemakkelijker op.
‘Het is inderdaad nog ver weg
dat we vertellen wat mensen speciﬁek moeten eten. Maar we weten
dus wel dat ieders metabolisme
een individuele capaciteit heeft –
bepaald door een groot aantal genen. Als je die capaciteit weet, kun
je mensen eraan herinneren dat ze
in het veilige gebied moeten blijven. Je hoeft ze hiervoor niet bang

FOTO: GUY ACKERMANS

Voor individuen die ‘uniek’ heten
te zijn, krijgen we wel erg vaak een
vergelijkbaar advies. Wanneer we
ziek zijn slikken we dezelfde pillen. We eten allemaal volgens dezelfde schijf van vijf. Wetenschappers denken dat dit in de toekomst
anders wordt. Michael Muller,
hoogleraar Voeding metabolisme
en genomics meent dat we straks
een dieet op maat kunnen verwachten, mits we onze genen beter
leren begrijpen. Op 18 april vertelt
hij bij het Science Café over de nature en nurture van voeding.

0LFKDHO0XOOHUè-HKRHIWPHQVHQQLHWEDQJWHPDNHQRIWHYHUDQGHUHQLQK\SRFKRQGHUV

te maken of te veranderen in hypochonders. Er is een ﬂinke bandbreedte waarin mensen gezond
zijn.’

boek à la Sonja Bakker. Wetenschappers zijn niet altijd geweldig
in communicatie en ik denk dat
hier veel winst te behalen valt.’

Op internet vind je bedrijven die
gedetailleerd voedseladvies
aanbieden op basis van een
genenproﬁel. Hebben we iets aan
hun advies?
‘Nee, dat zijn eigenlijk charlatans. Zulk advies geven is buitengewoon moeilijk en nu nog maar
voor enkele aspecten mogelijk. Bijvoorbeeld over het slikken van supplementen voor mensen die mineralen moeilijk opnemen. En zelfs
daar is het bewijs dun.’

In onze wereld is het eenvoudiger
om ongezonde keuzes te maken
dan gezonde. Is het niet
belangrijker om deze omgeving te
veranderen?
‘Je kunt bedrijven stimuleren
om verantwoordelijk voedsel te
produceren en kinderen niet overladen met zoete troep. Maar je
kunt niet verwachten daarmee het

Burgers weten nu ook al in grote
lijnen wat gezond is, maar
handelen daar niet altijd naar.
Waarom zouden we wel luisteren
naar een persoonlijk advies?
‘We moeten daarvoor ook op
maat gaan communiceren met
mensen. De ene persoon kun je stimuleren met een app, iemand anders bereik je via de gemeenschap
en een ander met een recepten-

è0HQVHQGLHPHHUZHWHQ
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YDWEDDUYRRUGHYHUORNNLQJ
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hele probleem op te lossen, aangezien we in een vrije maatschappij
en economie leven. Het liefst zou
ik mensen stimuleren met incentives om gezond te eten. En met
campagnes die van jongs af aan de
waarde van voedsel imprinten op
kinderen. Mensen die meer weten

over voedsel zijn minder vatbaar
voor de verlokking van gemaksvoedsel.’
Hét kenmerk van uw onderzoek is
de complexiteit. Hoe tem je die?
‘Dat is lastig. We concentreren
ons op enkele systemen, bijvoorbeeld hoe een sensor in ons lichaam reageert op vet. We bestuderen hoe organen individueel reageren. Het uiteindelijke ideaal is
om dat samen te voegen tot een
systeembiologie van voedsel. Maar
we hebben nooit een simpele
boodschap: dit gen of deze voedingsstof heeft het gedaan.’
Zou u af en toe geen eenvoudige
antwoorden willen?
‘Ja, natuurlijk, maar we werken
aan complexe ziektes, zoals type 2
diabetes. Dat is nou eenmaal onze
uitdaging.’ RR
Science Cafe over ‘Nature & nurture
in nutrition will be’ vindt plaats op
18 april in café Loburg. Aanvang
20.15 uur (live muziek vanaf 19.45
uur).
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Tot het einde van de vorige eeuw had de
strandkrab zo’n beetje het rijk alleen aan
de Nederlandse kust. Maar dat is veranderd. De exotische penseelkrab, afkomstig
uit de Stille Oceaan bij Japan en China en
Korea, heeft hem voor een deel verdrongen. Exit strandkrab dus? Waarschijnlijk
niet, denkt promovenda Anneke van den
Brink. Ook niet als de klimaatverandering
doorzet.
De in Nieuw-Zeeland geboren en getogen Van den Brink is dol op ‘die rare, zijwaarts bewegende en met hun wapens
zwaaiende schaaldieren’, zoals ze in het
voorwoord van haar proefschrift schrijft.
‘Ze zijn intrigerend omdat ze ondanks hun
kleine afmetingen zo’n grote broek aantrekken. Ze zijn dynamisch en eigenwijs en
dat vind ik leuk.’
1,&+(
Van den Brink bestudeerde de voortplanting van krabben, hun populatiedynamiek
en kracht als invasieve soort. Een deel van
haar studie gaat over de penseelkrab, die in
1999 voor het eerst werd gesignaleerd in de
deltawateren in en rond Zeeland. Het diertje kwam hoogstwaarschijnlijk in ballastwater of door schelpdiertransport mee
naar dit voor hem vreemde deel van de we-

reld. De kleine krab (een volwassen exemplaar is maar een paar centimeter groot)
wist zich in korte tijd een plekje te veroveren. Hoe kon de kleine krab de vier keer
grotere strandkrab verdringen?
Volgens Van den Brink heeft de penseelkrab precies de goede niche gevonden
in de rotsachtige bodem van onze Zeeuwse
deltawateren. De kleine nieuwkomer had
hier meestal alleen af te rekenen met de
qua afmetingen ongeveer even kleine, jonge strandkrabben, die de stenen gebruiken
om te schuilen. De jonkies legden het
waarschijnlijk af tegen de agressievere volwassen exoot. Overigens gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat, ook vóór de komst van
de exoot, de aantallen strandkrabben al afnamen. Hoe dat komt is volgens Van den
Brink niet duidelijk.
23:$50,1*
De strandkrab zal desondanks volgens
haar niet zomaar verdwijnen. De strandkrab kan in heel veel habitats overleven en
is zelf een succesvolle invasieve soort in andere landen. Van den Brink: ‘Ik denk dat ze
uiteindelijk allebei zullen voorkomen,
maar de strandkrab misschien in kleinere
aantallen dan vroeger.’ En als het zeewater
verder opwarmt? ‘Wat voor effect dat heeft
op de interactie tussen beide soorten is
moeilijk te zeggen. Een stijgende temperatuur betekent dat fysiologische processen
sneller verlopen. Ook de voorplanting gaat
dan sneller, wat tot een grotere populatie
kan leiden. Maar dat geldt dan voor beide
soorten.’ 5.
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‘We geven wel geld aan slachtoffers van natuurrampen,
want daar kunnen de mensen die het overkomt niets
aan doen. Maar aan slachtoffers van conﬂicten geven
we minder snel geld. Conﬂicten schrikken de mensen
af. Hoewel er uitzonderingen zijn. De hulpactie in 1999
voor vluchtelingen uit Kosovo leverde ruim dertig miljoen op. Maar daar was het onderscheid tussen de good
guys en de bad guys heel duidelijk, althans in de beeldvorming in Nederland. In Syrië is dat minder helder. Je
hebt een fout regime dat de bevolking uitmoordt en
verdrijft, maar daar tegenover staat een bonte verzameling opstandelingen, waaronder radicale moslims. Dat
beeld van goed en slecht is minder helder.’
Waat gaat de hulp naartoe?
‘De hulporganisaties ondersteunen de vluchtelingenkampen rond Syrië en er komt hulp het land binnen
via de hoofdstad Damascus. Ik maak me zorgen dat de
mensen in de oorlogsgebieden niet goed worden bereikt. Terwijl de grens open is, je kunt het land zo binnen vanuit Turkije of Libanon. Ik begrijp niet waarom
de hulporganisaties niet veel meer zogenaamde ‘crossborder’ operaties uitvoeren en hulp rechtstreeks aan
de conﬂictgebieden leveren.’
Is dat veilig dan?
‘Er zijn hulporganisaties die cross-border werken.
Artsen zonder Grenzen is moedig bezig, die hebben
kleine hospitaaltjes in grotten op Syrisch grondgebied
ingericht, net als de International Rescue Committee,
een Amerikaanse organisatie die noodhulp levert.’
Hoe dan ook, voorlopig dus zonder al te veel
Nederlandse steun?
‘Ja, het is heel erg wat er in Syrië gebeurt, maar in Nederland hebben we geen goed beeld van het drama. Je
hebt een krachtig verhaal en beeld nodig bij een hulpactie. Die zijn er niet. Het nieuws over Syrië druppelt
mondjesmaat binnen – het geld dus ook.’ $6
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‘The best, yet most diﬃcult innovation is
to apply what is already known’
Rianne Honigh – De Vlaming, promoveert 19 april in
Wageningen
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deelnemers omdat het duidelijk
aansluit bij een behoefte, aldus
Honigh. ‘Er is sociale eenzaamheid, waarbij ouderen gebrek aan
sociale contacten ervaren, en je
hebt emotionele eenzaamheid,
omdat ze een intieme relatie missen. Die laatste groep is meer gebaat bij een gespreksgroep dan bij
een bingo-avond.’

ð $OJHPHQHFDPSDJQHVJDDQ
HHQ]DDPKHLGELMRXGHUHQ
QLHWWHJHQ
ð $FWLHYHRXGHUHQLQ]HWWHQ
ZHUNWZHO

Ouderen lopen een groter risico
om eenzaam te worden. Daarom is
er extra aandacht voor deze groep.
Een actieve bejaarde met veel sociale contacten is doorgaans immers
gezonder, doet meer vrijwilligerswerk en vraagt minder zorg. Daarom zijn in veel gemeenten ‘interventieprojecten’ gestart om eenzaamheid onder ouderen te voorkomen.
Maar werken die projecten ook?
Promovenda Rianne Honigh-De
Vlaming evalueerde een project in
de gemeente Epe. Dit project, Gezond Ouder Worden, bestond uit
een bewustwordingscampagne
voor de gehele bevolking en activiteiten voor risicogroepen, zoals ouderen met lichamelijke beperkingen en recent verlies van de part-

&RQWDFWPHWOHHIWLMGJHQRWHQLVHHQJRHGHUHPHGLHWHJHQHHQ]DDPKHLG

ner. Er verschenen artikelen in de
lokale media over eenzame ouderdom en er kwamen posters, folders
en voorlichtingsbijeenkomsten.
3(56221/,-.(%(1$'(5,1*
Maar het resultaat valt tegen, concludeert Honigh twee jaar later. De
mediacampagne heeft niet geleid
tot vermindering van eenzaam-

heid. Reden: ‘Ouderen voelden
zich onvoldoende aangesproken
door de communicatiematerialen’,
aldus de onderzoeker. Volgens
haar is het belangrijk om ouderen
persoonlijk te benaderen. Een
goed voorbeeld is een deelproject
in Epe, waarbij actieve ouderen activiteiten organiseerden voor minder actieve senioren. Dat trok veel

$&$'(0,6&+(:(5.3/$$76
De ouderenzorg bij de gemeenten
is nog volop in ontwikkeling, sinds
het Rijksbeleid enkele jaren geleden werd gedecentraliseerd. Epe
gaat de ouderenzorg nu op
wijkniveau organiseren, zegt Honigh, die vanuit de GGD bij de projecten betrokken is. Haar onderzoek komt voort uit de academische werkplaats Agora, een samenwerking tussen Wageningen Universiteit en de GGD. Ze promoveert
op 19 april bij Lisette de Groot,
persoonlijk Hoogleraar Voeding
van de Oudere Mens en Pieter van
’t Veer, hoogleraar Voeding en Epidemiologie. $6
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Zijn neonicotinoïden de oorzaak
van de bijensterfte in de winter?
Nee, vond een ruime meerderheid
van de aanwezigen van het bijensymposium Buzzing Toxicity afgelopen vrijdag in Forum. De bijeenkomst was een initiatief van de
KNCV (chemici), NVT (toxicologen) en het Kennisnetwerk Milieu.
Maar veel blijft onduidelijk als het
over bijen en insecticiden uit de familie van de neonicotinoïden gaat.
Neem de zogeheten dodelijke
dosis (LD50-waarde) voor een stof

als imidacloprid. Voor honingbijen ligt die tussen 3-81 nanogram
per bij. Dat is nogal onnauwkeurig,
zegt ecotoxicoloog Kees van Gestel
van de VU. Dat komt volgens Van
Gestel omdat de gevoeligheid van
bijen in de verschillende stadia
van hun leven nogal verschilt. De
ene bij is de andere niet. Dat neonicotinoïden zeer giftig zijn voor
bijen, staat volgens Van Gestel
buiten kijf. ‘Maar de effecten in het
veld vallen mee. Waarnemingen in
het lab stemmen vaak niet overeen
met die in het veld.’
Maar veldproeven zeggen ook
niet alles, meent toxicoloog Robert
Luttik. Hij is vice-voorzitter van het
panel van de EFSA (de Europese
voedsel- en warenautoriteit) dat
zich bezighoudt met de risicobepa-

ling van pesticiden. Volgens hem
zijn de voorgeschreven toxicologische testen te beperkt. Naar bijvoorbeeld de acute blootstelling
van eieren, larven of poppen aan
neonicotinoïden wordt niet gekeken. Ook de effecten van het gebruik van meerdere insecticiden
tegelijk blijft buiten beeld.
1,(8:(5,&+7/,-1(1
Volgens Luttik worden in de gebruikte testen veel te weinig korven gebruikt. ‘Om met de normale
betrouwbaarheidsintervallen een
effect van 35 procent aan te tonen,
heb je al een proef nodig met een
omvang van 74 korven. Dus voor
een kleiner effect nog veel meer
korven.’ In de praktijk wordt dat
nooit gehaald. De EFSA is overi-

gens bezig nieuwe richtlijnen op te
stellen voor toxiciteitstesten.
Ivo Roessink van Alterra plaatst
daarnaast vraagtekens bij de ho-
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ningbij als maatstaf voor de toxiciteit van stoffen voor bestuivers. De
honingbij is niet altijd de meest
gevoelige bestuiver, blijkt uit zijn
onderzoek naar de gevoeligheid
van verschillende bijen. ‘De honingbij als referentie kan wel, maar
dan heb je wel correctiefactoren
nodig.’ 5.
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De AID presenteerde haar nieuwe thema: Boven verwachting. Naast de vertrouwde activiteiten zijn nieuw:
de culture avond, een presentatie van religies en de
lezing over The Hunger Project. Vinden onze reageerders het programma ook boven verwachting?
-+ niet in ieder geval. Cultuur, moskee, honger: ‘staan
er ook dingen op het programma waar een nieuwe
student wél op zit te wachten? Of is men echt zo naïef
om te denken dat alle aankomende studenten naar
Wageningen komen om in de thee-tent te zitten en
politiek correct te doen?’ De AID wil te graag goede
sier maken met een verantwoord programma, vindt
hij. Studenten willen juist simpele dingen: ‘Ga
gewoon zuipen, plezier maken en elkaar leren kennen.’ 0DUOLHV vindt dat JH kleine programmapunten
opblaast: ‘dit gaat over slechts twee momenten in de
hele AID-week.’ En wie weet is er ook een publiek
voor: ‘Wellicht idealistisch ingestelde studenten.’ Zij
YLQGW]HOIKHWEXGG\SURJUDPPDHHQJRHGLGHH2S
die manier breng je nieuwe masterstudenten in aanraking met ‘reguliere’ eerstejaars. 2XGHUHMDDUV is het
zelfs ‘verre van [...] eens’ met JH. ‘Mij zou je alleen
maar intens ongelukkig gemaakt hebben met “gewoon
zuipen”. Ik vind het programma er juist heel leuk uit
zien!’ Dat we het allemaal eens zijn, is natuurlijk ook
boven alle verwachting.

),(76(1'225'(%5$,167250
In de vorige Resource voerde de studentenraad actie tegen de Wageningse ﬁetsﬁles.
Inmiddels wordt er gebrainstormd met
gemeente, WUR en buurtbewoners. En
natuurlijk bij ons online.

((17526352()%$//211(1
‘Moeten we niet eens een nieuwe foto van minister Bussemaker gebruiken?’ klinkt het hier al op de redactie.
Zoveel politiek nieuws golft er afgelopen week over de
site: bindende studieadviezen (bsa) voor ouderejaars
en het sociale leenstelsel. Inmiddels klinken ook
online verzuchtingen.
Deze week ergert .HHV zich aan Bussemakers’ ijver voor een bsa voor
tweede- en derdejaars. Haar voorgangers Plasterk, Ritzen en Deetman indachtig mijmert hij: ‘Waarom hebben ministers altijd de neiging om
de boeken in te gaan met dubieuze hervormingen en rare proefballonnetjes?’
,//8675$7,((67+(5%528:(5

‘Eigenlijk begint de ﬁle al om 8.15 uur bij
de Haarweg/Marijkeweg,’ vertelt Haarwegbewoonster. ‘Een groot deel van de studenten
woont in deze hoek van Wageningen en kiest

allemaal de korte binnendoorroute langs de van Uvenweg richting Tarthorst.’ Misschien tijd voor studenten
om een alternatief te zoeken stelt ze voor.
-HURHQ heeft ook een goed idee: ‘Flexibele begintijden
[...] het ene college begint om kwart voor negen, het
andere om negen uur, nog een derde om kwart over
negen. Wel veel gedoe voor roostermakers…’
5RJKRUVWEHZRQHU heeft wel begrip voor het huidige
kluitjesvoetbal van studenten: ‘de kortste weg is de
beste weg natuurlijk, tenzij hier iets tegenover staat.’
Hij/zij heeft wel een heel creatieve oplossing: ‘Waarom geen app maken waarmee studenten punten of
geld kunnen verdienen als ze de route langs de Dijkgraaf nemen? Met huidige smartphones met locatie
PRHWGDWWRFKPRJHOLMN]LMQ/LMNWPHOHXNRQGHU]RHN
voor Alterra om eens uit te zoeken..’
-+ en 'REHGDQL vinden het idee van de gemeente een
simpele en doeltreﬀende oplossing van het probleem:
gewoon tunnels aanleggen. Dobedani twijfelt of daar
wel ruimte voor is, er is te dicht gebouwd om het
kruispunt bij de Bornsesteeg: ‘Tsja, dat krijg je als je
van te voren niet nadenkt over de infrastructuur.’
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12 >> achtergrond

Zaaien op mars
In een kas in het Binnenveld probeert ecoloog Wieger Wamelink tomaten
te kweken op marsgrond. Dat is handig voor de eerste kolonisten op de
rode planeet. Maar kan dat wel? Is een volkstuin op Mars mogelijk?
tekst: Roelof Kleis

N

ee, zelf hoeft Wieger Wamelink niet zo nodig naar
Mars. In ieder geval niet zolang het nog om eenrichtingsverkeer gaat. Maar het Nederlandse
Mars One-project, dat over tien jaar de eerste
mens op Mars wil zetten, bracht hem wel op een idee. Die
eerste emigranten moeten eten. En dat eten kun je niet
allemaal meenemen. Kunnen aardse planten misschien
groeien op marsgrond?
Het antwoord is simpel: we weten het niet. Hoe gek het
ook klinkt, daar is nooit onderzoek naar gedaan. Tot nu
dus. Afgelopen week zetten Wieger Wamelink en Joep
Frissel in de kassen van PRI in het Binnenveld vele honderden potjes online bestelde Marsgrond weg met daarin
zaad van in totaal veertien verschillende planten. Tomaten dus, maar ook rogge, wortel, brandnetel, lupine, klaver, raaigras en tuinkers, om er een paar te noemen. Van
alles wat, maar wel planten die het in principe goed zouden kunnen doen op Marsgrond. Die grond komt overigens niet echt van mars, maar van een vulkanisch gebied

op Hawai. De bodem daar is vrijwel identiek aan Marsmonsters die genomen zijn door Vikinglander-1. Het
aardse spul is alleen een stuk magnetischer. Mars heeft
nauwelijks een magneetveld.
De proef is simpel in opzet. Zaaien en wachten of het
spul onder aardse omstandigheden gaat kiemen. Dat zou
al heel wat zijn. Mars is geen aarde (zie de kaders) en ónze
planten zijn nou juist geknipt voor ónze planeet. Dat lijkt
vragen om moeilijkheden. Desondanks is Wamelink optimistisch. Zijn enthousiasme werkt bovendien aanstekelijk. ‘Een Wageningse collega mailde me dat hij die grond
ook gaat bestellen om de hydrologische eigenschappen te
onderzoeken.’ Maar de eerste Marsboer is ook realistisch.
Er zijn problemen te over. Marsgrond bevat bijvoorbeeld
vrij veel aluminiumoxiden. Deels zullen die volgens
Wamelink door de planten worden opgenomen. ‘Remt
dat de kieming? Gaan planten dood? En zijn die tomaten
door dat aluminium nog wel eetbaar?’ Hij weet het niet.
‘Maar dat is dan wel weer mooi werk voor het Rikilt.’

Buitenaards experiment op h

Biosfeer
Leven op mars is iets anders dan hier op aarde. Neem de
atmosfeer. Even diep inademen valt af te raden: je overleeft
het niet. De atmosfeer op mars is vergelijkbaar met die op
aarde zo’n vier miljard jaar geleden. Dat wil zeggen: veel kooldioxide (95 %), aangevuld met stikstof (3 %), wat argon en
spoortjes van zuurstof, methaan en water. Toekomstige bewoners zullen dus moeten leven in een kunstmatige aardse atmosfeer. Daar zijn ervaringen mee opgedaan. Het beroemdste
experiment op dit gebied vond in de jaren negentig plaats in
de Amerikaanse staat Arizona. Hier werd Biosphere-2
gebouwd, een reusachtige glazen constructie met daarin een
gesloten ecologisch systeem van mens en natuur. Het project
mislukte evenwel jammerlijk, onder meer doordat het zuurstofniveau uit zichzelf niet op peil bleef. Maar daar valt wat
aan te doen.
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Lange zomers

FOTO: GUY ACKERMANS

Een jaar op aarde duurt 365 dagen. Mars daarentegen doet 687
dagen over een rondje om de zon. Dat is bijna twee keer zo lang.
De seizoenen duren daarom een stuk langer. Wat doet dat met
planten? Niet zoveel, denkt Wamelink. ‘Daglengte is veel belangrijker voor een plant dan de lengte van een seizoen. Als het seizoen dubbel zo lang is, zijn misschien zijn wel twee oogsten
mogelijk. Dat zie je in zuidelijke landen ook.
Het zonlicht op mars is volgens Wamelink wel minder intens. Dat
komt doordat de afstand naar de zon veel groter is dan op aarde.
Groeien planten daardoor minder hard? Dat valt moeilijk te
voorspellen.
Straling is wel een probleem. Mars heeft geen magnetisch veld.
Ioniserende straling dringt daardoor tot aan het oppervlak door.
Die moet je dus wel tegenhouden, maar dat is technisch mogelijk.’

t op het Binnenveld. Joep Frissel verspreidt plantenzaad over marszand.

Zwaartekracht
De zwaartekracht is ruim tweeënhalf
keer kleiner dan bij ons. Een volwassen kerel weegt er amper dertig kilo.
De vraag is wat dat betekent voor planten. Groeien planten sneller, worden ze
langer? ‘Ik verwacht dat planten hoger
groeien’, zegt Wamelink. ‘Bij bomen is
de stijghoogte van de sapstroom volgens fysiologen de beperkende groeifactor. Je kunt uitrekenen dat bomen
daardoor niet hoger dan 120 meter
kunnen groeien. Bij een kleinere
zwaartekracht zal die stijghoogte toenemen. Ik denk dat planten dus langer
worden op Mars.’

Water
Planten hebben water nodig. Dat kun je meenemen van de
aarde, maar dat is duur. Een betere oplossing is om het ter
plekke te ‘delven’. Dat er water zit in de bodem van Mars staat
vast. Onderzoek aan boord van NASA’s marsvoertuig Curiosity
laat dat op dit moment zien. Hoe je dat water beschikbaar
maakt voor planten is volgens Wamelink slechts een technisch
probleem.
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Afscheid Maarten Koornneef

‘Geen plantje waar we
van weten dan de zand r
De zandraket is het belangrijkste modelplantje voor genetici en plantenveredelaars wereldwijd. Wat niet iedereen weet is dat de onderzoeker Maarten
Koorneef geldt als pionier én de belangrijkste onderzoeker op het gebied van de
zandraket. Ooit. Afscheid nemen van de onderzoeker valt dan ook zwaar.
tekst: Albert Sikkema / foto: Guy Ackermans

MAARTEN KOORNNEEF
September 1950
1968-1974 MSc-opleiding
plantenveredeling /
genetica in Wageningen
1982 PhD thesis over arabidopsis
1983 Hij publiceert eerste
genetische kaart van
arabidopsis – een klassieker
1992 persoonlijk hoogleraar
1997 KNAW-lid
1998 Lid van de National
Academy of Sciences in
de VS (als een van de
weinige buitenlandse
onderzoekers)

H

ij is dé toonaangevende expert op het gebied
van Arabidopsis-onderzoek, zeggen Wageningse collega’s die hem in 2004 voordroegen als
Grootste Wageninger aller tijden. Een wereldautoriteit die behoort tot de meest geciteerde
plantenwetenschappers. Maar dat is veel te veel eer, vindt
Koornneef zelf. ‘Ik heb problemen met het grote aantal
vriendelijke woorden, ik ben niet veel anders dan mijn
Wageningse collega’s.’
Koornneef werkte ruim 35 jaar in Wageningen. Als
jonge onderzoeker bepaalde hij met studenten de genenvolgorde van de zandraket (Arabidopsis thaliana), dat
daarna het modelplantje werd voor genetici, moleculair
biologen en plantenveredelaars in de wereld. De laatste
twintig jaar was hij persoonlijk hoogleraar Erfelijkheidsleer. Nog steeds geldt hij als de expert en vraagbaak voor
de snel uitdijende groep Arabidopsis-onderzoekers bij
meerdere leerstoelgroepen.
MUTANTEN
In 1983 publiceerde hij de eerste genetische kaart van de
zandraket, met daarop 76 genen. ‘Het kostte veel moeite
om het artikel gepubliceerd te krijgen’, herinnert hij zich.
‘Arabidopsis was niet in.’ Dertien jaar geleden werd het
complete genoom van de zandraket gepubliceerd. Naar
schatting twaalfduizend plantenonderzoekers doen
inmiddels onderzoek aan het plantje. ‘We hebben zo’n
honderdduizend verschillende mutanten, waarbij steeds
één gen is uitgeschakeld’, zegt Koornneef. Er is kortom
geen plantje waar we meer van weten dan van de zandra-

ket. En er is geen Europese onderzoeker die hier een beter
overzicht over heeft dan Koornneef.
‘Het prettige van Arabidopsis is dat het een klein
genoom heeft, slechts vijf chromosomen en maar 25 duizend genen. Het genoom bevat bijna alle basisprocessen
die ook in andere planten voorkomen en is dus heel functioneel. Via Arabidopsis weten we nu van vrijwel alle plantenhormonen bij welke ontwikkelingsprocessen in de
plant ze betrokken zijn. Ook onze kennis over de ontwikkeling van het plantenembryo, zaadkieming, de bloei van
planten en wortelvorming is gebaseerd op onderzoek aan
Arabidopsis.’
FRUSTRATIE
In 2004 vertrok Koornneef naar het gerenommeerde Max
Planck-instituut in Keulen, omdat daar meer ruimte is
voor fundamenteel onderzoek. ‘Niet dat ik uitgekeken
ben op Wageningen’, zei hij in dat jaar tegen Resource. ‘Ik
heb genoeg waardering gekregen, maar het is niet gelukt
om die wetenschappelijke waardering ook echt te vertalen
in onderzoeksgelden. Dat is misschien de enige frustratie
die ik heb.’ Sindsdien werkte hij vier dagen per week in
Keulen, waar hij als directeur een eigen onderzoeksgroep
en vijf groepsleiders aanstuurde, terwijl hij voor een dag
per week verbonden bleef aan Wageningen Universiteit.
Dat dunne lijntje wordt nu ook verbroken: Koornneef gaat
ofﬁcieel met pensioen.
De onderzoeker had de laatste jaren geen actieve
onderzoeksgroep en promovendi meer in Wageningen,
hij ondersteunde vooral anderen. Vroeger deed hij dat op
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meer
draket’
zijn werkkamer vol stapels publicaties. Als een collega
vastliep in de genetica van de zandraket, viste Koornneef
een publicatie uit de papierberg tevoorschijn met de
mededeling: ‘Lees dit artikel uit 1963 eens’. Die tijd is
voorbij. Alles staat nu op internet. Hij heeft nog een ‘redelijk overzicht’ over de literatuur, zegt hij zelf. ‘Hij stelt drie
vragen, jij praat tien minuten en dan weet hij weer alles
van je onderzoek’, zegt collega Hans de Jong. ‘Hij is een
briljante man met een grote wetenschappelijke intuïtie.
En altijd positief, he.’
SAMENWERKING
Koornneef hecht erg aan collegiale samenwerking tussen
onderzoekers. ‘Je moet je medespelers kennen, de doorbraken aan elkaar melden en geen spelletjes spelen, maar
eerlijk met elkaar omgaan.’ Die aanpak was gebruikelijk
in de beginjaren van het arabidopsis-onderzoek en zorgt
voor een snelle ontwikkeling van de wetenschap, zegt
Koornneef. ‘Om bij te blijven in de wetenschap, moet je
elkaar vertellen welke richting je onderzoek opgaat, ver
voordat je de resultaten publiceert .’
Omdat het onderzoek aan Arabidopsis om fundamentele processen in de plant gaat, zijn de resultaten van het
onderzoek moeilijk te voorspellen. Dat maakt het lastiger
om ﬁnanciering te krijgen. Vaak moeten onderzoekers
meer resultaten beloven om hun project of programma
geﬁnancierd te krijgen dan ze kunnen waarmaken, zegt
Koornneef. ‘Bij projecten is je vrijheid beperkt, je opereert
in een politiek stramien. Je legt van tevoren vast wat je
gaat realiseren: over drie maanden heb ik dit, over zes
maanden bereik ik dat. Daarbij moet je voldoen aan

Hans de Jong: ‘Hij is een briljante
man met een grote wetenschappelijke
intuitie. En altijd positief, he’
strakke richtlijnen. Maar zo werkt de wetenschap niet, dat
weet iedereen. Je belooft vaak iets dat je niet helemaal
kunt waarmaken.’
Toch is er nog wel degelijk ruimte voor creatief wetenschappelijk onderzoek, nuanceert hij. ‘Ondanks die richt-

Maarten Koornneef: ‘Er is nog wel degelijk ruimte voor creatief wetenschappelijk onderzoek.’

lijnen is er weinig controle op de uitkomsten. Als je vier
publicaties uit een project haalt, kijkt niemand meer
waarover die publicaties precies gaan.
Hij laat het Wageningse Arabidopsis-onderzoek met
een gerust hart achter. ‘Mijn opvolgers Mark Aarts en
Joost Keurentjes hebben samen meer dan drie keer zoveel
promovendi rondlopen dan in mijn groep in Keulen. Die
kunnen heel goed projecten met een toepassingsaspect
schrijven. De helft van de Wageningse plantenfysiologen
werkt met Arabidopsis, diverse andere groepen ook. En er
is veel collegialiteit en persoonlijk contact tussen de groepen. Dat is het grote punt in Wageningen; de plantenwetenschappen zijn breed en de leerstoelgroepen gaan niet
dogmatisch met elkaar om.’
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HAAST
Honderdtwintig enthousiastelingen renden op 4
april de trappen van Forum op en af, voor het goede
doel. Twintig teams streden om de snelste tijd. Die
werd overtuigend neergezet door Ibex Rocks. De
bergbeklimmers waren in de voorrondes en in de
ﬁnale het snelst over 160 treden. De Magic Minions
and Sexy Strawberries brachten met 442 euro het
hoogste sponsorbedrag in het laatje. Het High Heals
team, die de wedstrijd op hoge hakken voltooide,
kreeg de prijs voor de origineelste uitdossing.
Met de wedstrijd werd geld binnengehaald voor de
twee Wageningse teams die dit jaar meedoen aan de
Alpe d’Huzes, een ﬁetstocht tegen kanker. De avond
leverde 5.500 euro op. NM, foto Bart de Gouw
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Patent op wetenschap

De kip met de g
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gouden eieren
Een gepatenteerde vinding kan niet alleen Wageningen UR, maar ook
individuele onderzoekers veel geld opleveren. Toch gebeurt het maar
mondjesmaat. Laten we waardevolle kansen liggen? Of combineert
wetenschap en marktdenken nu eenmaal niet zo lekker?
tekst: Rob Ramaker / illustratie: Kito

E

nergieproductie uit urine, nanodeeltjes om
allergenen op te sporen en genen die aardappels schimmelresistent maken: Wageningse
onderzoekers ontwikkelen jaarlijks allerlei
nieuwe vindingen. Door erover te publiceren
werken ze aan hun wetenschappelijke reputatie. Maar soms kun je nog een stap verder gaan door er
patent op aan te vragen. Een patent, of octrooi, is een
gespecialiseerd document dat een uitvinding gedetailleerd beschrijft. En daar valt op allerlei manieren geld
mee te verdienen.
Patenten moeten innovatie en investering aanmoedigen. Lukt het je om een octrooi te krijgen, dan krijg je
twintig jaar lang een monopolie op jouw vinding. Flink
wat tijd om je investering terug te verdienen. Zonder die
bescherming, is de gedachtegang, kan een meeliftende
concurrent je product onmiddellijk goedkoop imiteren
en loont het dus niet om risico’s te nemen. Op papier proﬁteert iedereen zo van patenten: bedrijven kunnen veilig
investeren, onderzoekers hebben een kip met gouden eieren en het publiek krijgt telkens slimme nieuwe producten.

Om het aanvragen van patenten aan te moedigen, proﬁteren binnen Wageningen UR sinds 2008 ook de uitvinders
zelf. Tot anderhalf miljoen euro krijgen ze een zesde van
de netto opbrengst, een zesde gaat naar de leerstoelgroep
en de rest naar de kenniseenheid. Maar alle stimulans ten

Een octrooi moet je in elk land
individueel claimen à vijf- tot
tienduizend euro per land
spijt loopt het nog niet bepaald storm met de Wageningens patenten. Die van DLO leverden samen in 2011 bruto
drie miljoen op. De inkomsten uit patenten van Wageningen Universiteit waren verwaarloosbaar. Laat Wageningen hier kansen liggen?
DURE HOBBY
Laten we eerst vaststellen dat het aanvragen van een
patent minder eenvoudig is dan vaak wordt gedacht. Een
idee dat je wilt patenteren moet aan zware eisen voldoen.
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PATENTEN IN
NEDERLAND
Nederlandse kennisinstellingen zijn relatief
bescheiden met patenten,
blijkt uit een overzicht van
NL Octrooicentrum. Koploper in Nederland is de TU
Delft met 157 patenten van
2003 tot en met 2007. In
dezelfde periode vroeg
Wageningen University 27
octrooien aan en Plant
Research International 37.
Wetsus en TIFN, instituten
waar Wageningse onderzoekers in participeren of
mee samenwerken, vroegen respectievelijke 19 en
16 patenten aan. Het valt
allemaal in het niet bij de
Nederlandse multinationals. Shell, DSM, Unilever,
allemaal vroegen ze ruim
1000 patenten aan. Maar
de echte koploper is Philips, dat meer dan 10.000
octrooien binnensleepte in
de bekeken vijf jaar.

‘Het belangrijkste hierbij is de nieuwheidseis’, vertelt
Paul van Helvert, manager intellectual property van Wageningen UR. Een vinding moet absoluut nieuw zijn en mag
niet zijn gepubliceerd. Om te controleren op nieuwheid
doorzoekt Van Helvert de wetenschappelijke en octrooiliteratuur. Als hij niets vindt, geeft dat nog geen garantie:
‘Het is bijna ondoenlijk om alles met je eigen search te
onderzoeken. Bij octrooien telt namelijk alles wat ooit
gepubliceerd is, in welke taal, waar dan ook.’ Misschien
vindt de octrooi-instantie dus een vergelijkbaar idee en
kan de aanvraag in de prullenbak.
Als je patent wil op een idee moet het bovendien commercieel interessant zijn. ‘Octrooi aanvragen is namelijk
een dure hobby’, vertelt Van Helvert. ‘Dat kost al snel tienduizend euro.’ En de jaren daarna loopt de rekening verder op. Een octrooi moet je in elk land individueel claimen à vijf- tot tienduizend euro per land. Bovendien
betaal je jaarlijks taksen om het patent in stand te houden. Over de hele looptijd loopt de rekening op tot een
bedrag tussen de honderdvijftigduizend en een miljoen
euro. En als je pech hebt komen daar juridische kosten bij
omdat iemand je patent aanvecht. Garanties op winst zijn
er ondertussen nog allerminst. Eerst moet er geïnvesteerd
worden om van idee naar lucratief product te komen –
meestal vergeefs. Daar komt bij dat je te maken krijgt met
kostbare procedures om patenten te verdedigen tegen
inbreuk. Dit komt nu ‘enkele keren per jaar’ voor, zegt Van
Helvert. Volgens hem moet je de situatie dus constant
afwegen. Als het octrooi niet meer rendabel lijkt, dan
moet zo snel mogelijk de stekker eruit.
MIDDEL OF DOEL
Daar komt bij dat Wageningse onderzoekers vaak een
beperkte rol voor zichzelf zien als ondernemer. ‘Je moet
commercie en je publieke taak niet vermengen,’ zegt Cees
Buisman, hoogleraar Biologische kringlooptechnologie.
‘daar heb ik weinig goeds van gezien. Onze standaard is
dat een patent snel naar een bedrijf gaat. We spreken dan
een success fee af, zo’n 0,1 tot 1 procent van de omzet die
het bedrijf door het patent krijgt.’ Privé is Buisman sinds
kort betrokken bij een spin-off. Tot dusver vindt hij het
maar ingewikkeld. ‘Het kost je veel tijd en levert privé een
ﬁnancieel risico op. Ik snap niet hoe die hoogleraren van
de Universiteit Twente dat doen met vier bedrijfjes tegelijkertijd.’ Ook Aart van Amerongen, DLO-onderzoeker Bio-

Wagenings patent

NANODEELTJES VAN KOOLSTOF
‘We hebben sinds 1987 een patent op nanobolletjes van
koolstof,’ vertelt Aart van Amerongen, DLO-onderzoeker
Biomolecular sensing and diagnostics. ‘We kregen dit
idee omdat we de goud- en zilverbolletjes die Organon
gebruikte in zwangerschapstesten niet in onze
toepassingen mochten gebruiken. Onze bolletjes zorgen
voor een zwart signaal als de test iets detecteert. Wij
gebruiken ze in allerlei tests, bijvoorbeeld om bacteriën
te vinden of aero-allergenen, zoals het bakkersgistamylase dat rondzweeft in bakkerijen.’

molecular Sensing and Diagnostics heeft geen ambitie te
gaan ondernemen. ‘Ik ben echt een onderzoeker,’ zegt hij.
‘Bij een bedrijf heb je maar één ding. Dat moet je standaardiseren, toepassen, toepassen, toepassen en zo snel
mogelijk naar de markt. Ik ken mezelf: ik zou me vervelen.’
In totaal heeft Wageningen UR maar zo’n tweehonderd
patenten, de meeste nieuw en in afwachting van een koper
of licentiehouder. Per jaar komen er gemiddeld zo’n 25
nieuwe patenten bij. Een onbekend, maar veel groter aantal, wordt nooit geregistreerd, maar gaat rechtstreeks naar
bedrijven.
Wageningse onderzoekers zien patenten dan ook
vooral als een middel om zaken te doen met het bedrijfsleven. Bedrijven willen pas investeren als kennis is
beschermd, zegt Ruud Weusthuis, DLO-onderzoeker bij
Food and biobased research: ‘Als je niet patenteert maar
direct publiceert, verlies je mogelijkheden om je vinding
in praktijk te brengen.’ Cees Buisman, hoogleraar Biologische kringloooptechnologie, bevestigt dit. Zijn ﬁnanciers
willen dat hij hun geld matcht met privaat geld en dus
onderzoekt hij altijd samen met bedrijven. ‘En die werken
alleen samen met je als je de kennis beschermt.’
Op deze manier proﬁteren de onderzoeksgroepen naar
eigen zeggen juist optimaal van hun vindingen, zij het via
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een omweg. Weusthuis: ‘Het patent zelf is niet waardevol,
maar schept mogelijkheden om nieuwe business aan te
trekken.’ Bedrijven kopen patenten of gebruiken ze tegen
een vergoeding, een licentie. Daarmee kunnen bijvoorbeeld nieuwe promovendi worden aangesteld.
KENNIS IS PUBLIEK
Het aanvragen van patenten op universiteiten roept ook
principiële tegenstand op. ‘Ik ben misschien ouderwets,
maar ik vind dat dat niet hoort,’ zegt Henk van den Belt,
hoofdocent bij toegepaste ﬁlosoﬁe. ‘Kennis is publiek,
zeker op een universiteit die met belastinggeld wordt
betaald.’ Van den Belt vindt dat wetenschappers meer
moeten handelen volgens het ethos van de socioloog Merton. Hij vindt dat een wetenschappelijke ontdekking geen
eigendom is van een wetenschapper, maar van de gemeenschap. De wetenschapper krijgt ‘alleen’ de erkenning. Van
den Belt vreest dat de nadruk op patenten innovatie uiteindelijk zal afremmen. Een monopolie zit onderzoek in
de weg en maakt bedrijven lui. ‘Het bedrijfsleven lijkt verslaafd aan exclusiviteit: een ontwenningskuur zou geen
slecht idee zijn.’
Van den Belt weet maar al te goed dat zijn opvattingen
sinds 1980 niet meer de standaard zijn. In dat jaar zorgde
een Amerikaanse wet ervoor dat patenten van universitei-

Wagenings patent

SCHIMMELRESISTENTE AARDAPPEL
‘Wij hebben een patent ingediend voor een gen dat
aardappels resistent maakt tegen de aardappelziekte’,
vertelt Jack Vossen, DLO-onderzoeker bij PRI
biodiversiteit en veredeling. ‘We vonden het gen tijdens
het screenen van wilde aardappelverwanten in de soort
Solanum chacoemse. Het bijbehorende eiwit herkent de
ziekteverwekker Phytophthora en zorgt voor een felle
afweerreactie. Besmette cellen gaan onmiddellijk dood
zodat de rest van de plant gezond blijft.’

Wagenings patent

ELEKTRICITEIT UIT URINE
‘Wij hebben een technologie ontwikkeld die energie
producerende bacteriën gebruikt om ammonium terug te
winnen uit urine, vertelt Cees Buisman, hoogleraar
Biologische kringlooptechnologie. ‘Ammonium wordt nu
teruggewonnen door het af te breken, te isoleren en weer
te vormen. Een proces dat veel geld en energie kost. Tot
ons patent was er nog geen methode gevonden om het
met minder terug te winnen. Ons proces doet niet alleen
dat, maar kan bovendien energie maken. Dat vind ik zelf
heel stoer.’

ten niet langer van de overheid zijn, maar van universiteit
en uitvinder. Universiteiten in Amerika en later Nederland werden daardoor al snel ondernemender. Die ontwikkeling is de laatste jaren in een stroomversnelling
geraakt omdat onderzoek steeds meer uit de derde geldstroom (bedrijven/contracten) geﬁnancierd moet worden.
Aangemoedigd door de overheid proberen universiteiten
steeds meer geld op andere manieren te verdienen, zoals
via patenten. Buisman is het dan ook niet met Van den
Belt eens: ‘Als een patent met Nederlands belastinggeld
wordt betaald, moet je als Nederland strategisch kijken
hoe je proﬁteert: via een Nederlands bedrijf of kennisinstelling.’ Volgens Buisman is het verwaarden van kennis
een strategisch Nederlands belang dat ook tot uitdrukking komt in de topsectoren.
Maar de octrooiwereld blijft een moeilijk begaanbaar
terrein, zo weten alle betrokkenen. Zo kunnen technische
geschillen over patenten enorm uit de hand lopen. Van
Amerongen heeft dit aan den lijve ervaren: ‘In 1987 kregen we patent op onze nanodeeltjes in Europa. In de VS en
Canada heeft het tot 1997 geduurd tot het werd toegekend.’ Met het patent was niets mis, maar de Amerikaanse
examiners bleven de aanvragen afwijzen in de hoop het te
stoppen. Van Amerongen: ‘Je moet heel goed voorbereid
zijn om je patent te verdedigen, vooral ﬁnancieel. Grote
bedrijven hebben ontzettend veel goede octrooideskundigen en geld. In een proces ben je Calimero. Je verliest het,
ook al heb je gelijk.’

Wageningse
onderzoekers
zien patenten
vooral als een
middel om
zaken te doen
met het
bedrijfsleven
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WIJS BUITENLANDSE
STUDENTEN DE WEG
De studentenraad ijvert voor een international desk: één informatiepunt
waar buitenlandse studenten terecht kunnen met al hun vragen over wonen
en studeren. Handig voor buitenlandse studenten die in Wageningen soms
door de bomen het bos niet meer zien? Of overdreven betutteling?
tekst: Jeroen Bok / illustratie: iStock

Christianne Kerkhofs

Gonzalo Garnacho

Lid van VeSte
‘Omdat er zoveel aspecten zitten aan
een internationale universiteit vinden wij dat het tijd wordt voor een
verbetering van de informatievoorziening. Daarbij hebben we gekeken
wat op andere universiteiten gebruikelijk is, en dan zie je dat zij vaak een international desk
hebben. Je hebt nu natuurlijk al wel het SSC, maar de medewerkers daarvan zijn niet gespecialiseerd in vraagstukken voor internationale studenten. Een international desk
past ook bij een universiteit met een internationale accreditatie.’

Masterstudent Organic Agriculture,
uit Spanje
‘Voor mezelf zou het niet zo veel toevoegen. Voor studenten van binnen
de Europese Unie hoeft er veel minder papierwerk geregeld te worden
dan voor iemand van buiten Europa.
Toen ik in Wageningen aankwam, op de eerste dag van de
AID, waren er veel mensen ingezet om buitenlandse studenten te informeren. Ik kreeg informatie over hoe je een
bankrekening opent, hoe je je bij de gemeente inschrijft,
en dat soort dingen. Ze brachten me zelfs naar mijn nieuwe thuis. Daar was ik erg tevreden mee. Voor de rest hoefde ik niet veel te regelen.’

Angela Rocio Ortiz Camargo
Masterstudente Food Safety, uit
Colombia
‘Ik denk dat het heel nuttig is om een
plek te hebben waar je als internationale student vriendelijk geholpen
wordt, als je bijvoorbeeld een bijbaan zoekt, of op het gebied van
huisvesting. Het zou handig zijn als al je vragen op één
plek beantwoord kunnen worden. Ook kan een international desk een rol spelen wanneer je bijvoorbeeld op zoek
gaat naar een stage in het buitenland. Bijvoorbeeld om
daar een kamer te vinden, of om je te helpen met het regelen van alle papieren. Nu moet je alles zelf uitzoeken. Bij
het SSC ben ik een keer langsgeweest omdat ik problemen
had met mijn computer, maar daar werd ik een beetje onbeleefd behandeld.’

Abdulrahman Al-Fraih
Masterstudent Organic Agriculture, uit Koeiweit
‘Het lijkt me een goed idee om een
international desk in te richten. De
universiteit wordt steeds groter, met
steeds meer talen en culturen. Een
international desk zou kunnen samenwerken met bijvoorbeeld ISOW
of IxESN, om vertegenwoordigers
van verschillende culturele groepen te hebben. Wanneer
je na je bachelor je master gaat doen in een hele andere cultuur, kost het wat tijd om je aan te passen. Niet iedereen
heeft dan het zelfvertrouwen om overal zelf achteraan
te gaan. Een international desk zou veel studenten kunnen helpen gewend te raken aan hoe alles werkt in Nederland.’
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Yue Liu
Masterstudent Geo-Information
Science, uit China
‘Vooral als het om vertalen van formulieren gaat zou een international
desk handig zijn. Formulieren voor
de overheid zijn vaak alleen maar beschikbaar in het Nederlands. Veel
studenten kunnen wel hulp gebruiken bij invullen ervan.
Wageningen heeft een grote Chinese gemeenschap, en
toen ik hier net aankwam kon ik daar terecht om me op
weg te helpen. Maar zij kunnen je niet overal bij helpen,
dus een international desk zou welkom zijn.’

Romy Appelman
Oud-bestuurslid van Wageningse
studentenvakbond WSO
‘Ik ben helemaal voor, het lijkt me
echt een goed idee. Het is bekend dat
internationale studenten een kwetsbare groep zijn die veel over zich
heen krijgt. Het laatste overblijfsel

van WSO, de Kamerbalie, helpt buitenlandse studenten
met het vinden van een kamer en het aanvragen van huursubsidie. Maar als er één punt komt waar ze terecht kunnen met al hun vragen, kan ik dat alleen maar toejuichen.
Het is goed dat de universiteit dit oppakt, zeker nu er geen
vakbond meer is om op te komen voor kwetsbare groepen.’

Abebe Birhane
Masterstudent Development and
Rural Innovation, uit Ethiopië
‘Voor mij hoeft het niet. Het is een
uitdaging om als je in een ander land
komt alles zelf uit te vinden. De ervaring die je daarmee opdoet neem je
mee voor je toekomst. Vooral als je
uit Afrika komt, zoals ik, dan zijn veel dingen hier heel anders. Ik ben hier ook niet alleen gekomen om dingen te leren aan de universiteit, maar ook om daarbuiten ervaringen op te doen. Als je zelf overal achteraan moet gaan,
kom je op meer plekken, en leer je beter hoe alles in Nederland werkt.’
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FIETSEN FIKSEN
VOOR NIKS

WINST IN ROEIKLASSIEKER

Wie? Frans Thomas, student
Wat? Roeit bij Argo samen met
Roel van Ooij in de twee-zonder
Waarom? Trok blik tijdens de
Varsity, de grootste studentenroeiwedstrijd van Nederland
Jullie zijn eerste geworden, volgens
Argo een bijzondere prestatie…
‘Als je keek naar het veld waar we
in lagen, dan hebben we het niet
cadeau gekregen. Tijdens de ﬁnale
lag het hele veld vol, dus zes boten,
en alle concurrenten deden mee.
Wageningen heeft niet zo’n grote
pool aan talenten om uit te putten
als Amsterdam of Rotterdam, dus
het is best een prestatie als je dan
weet te winnen.’
Vooral buitenlandse studenten maken graag gebruik van de gratis reparatieservice.

Het is druk op dinsdagavond in
de Forumkelder. Sinds een paar
maanden is er de ‘StudentBike
Workshop’: studenten die
vrijwillig je ﬁets helpen
repareren. Helemaal gratis,
behalve de benodigde
onderdelen dan.
‘Heb je wel eens een band
geplakt?’ Paula uit Colombia
schudt haar hoofd. ‘Oké, dan krijg
je nu een spoedcursus bandenplakken.’ In de ﬁetswerkplaats laat
je niet zomaar je ﬁets repareren, je
leert het zelf te doen. Initiatiefnemer Yves Prevoo: ‘We helpen
mensen aan een snelle en goede
oplossing voor hun ﬁetsprobleem.
Daarnaast proberen we ervoor te
zorgen dat ze zelf zoveel mogelijk
leren zodat ze het de volgende keer
alleen kunnen.’
De masterstudent Biosystems
Engineering is een geboren
reparateur. ‘Van jongs af aan
sleutel ik al aan ﬁetsen, het is voor

mij vanzelfsprekend en ook
gewoon leuk. Ik heb in Delft mijn
bachelor Elektrotechniek gehaald.
Iedereen is daar vrij technisch en
repareert gewoon zijn eigen ﬁets.’
In Wageningen bleek dat een
ander verhaal. ‘Mensen vroegen
me of ik ze kon helpen. Toen dacht
ik: waarom pak ik dat niet groter
aan?’ Via internationale studentenorganisatie ISOW kwam Yves
bij de WUR-afdeling Voorlichting
en Werving terecht, die er wel
brood in zag. Het startbudget van
zo’n vijftig euro was zo geregeld.
‘Daarmee kunnen we onderdelen
kopen die we verkopen tegen de
kostprijs. Zo houden we onszelf
draaiende,’ aldus Prevoo.
SUCCES
Via Facebook kwamen al snel de
eerste pechvogels langs, maar ook
meldden zich mensen aan die
wilden meehelpen. Op dit moment
zijn er zes ﬁetsenmakers actief, die
zo’n 25 studenten per avond

helpen. Driekwart daarvan is
buitenlands, waar Yves niet van op
kijkt. ‘Sommige internationale
studenten die hier hun eerste ﬁets
kopen, vragen zich af hoe je
überhaupt die ﬁets moet
gebruiken, laat staan repareren.’
Aparte verhalen zijn er ook: ‘We
zien wel eens ﬁetsen waarmee je
op geen enkele manier kunt
remmen. Laatst kwam er een
meisje met een wiel waarvan de
velg in vier stukken was gebroken,
het wiel hing met de spaken aan
elkaar,’ vertelt Yves lachend. ‘Dan
houdt het voor ons ook wel op.’
Yves heeft grootse plannen voor
de toekomst. ‘We kunnen het nu
net aan, maar als het drukker
wordt kun je denken aan twee
avonden in de week. Ook willen we
meer onderdelen erbij en
misschien gaan we op termijn zelfs
tweedehands ﬁetsen verkopen. Dat
willen we binnenkort rond krijgen,
het moet wel een uitdaging
blijven.’ SdK

En jij en Roel roeien nog niet zo
lang samen.
‘We roeien inderdaad nog maar
vier maanden samen. Maar we
hebben wel allebei ervaring met
andere boten en samenstellingen,
dus we weten hoe het eraan toe
gaat. Tijdens de trainingen dachten we: meevaren in de top drie,
dat moet kunnen. Een eerste plek
was boven onze verwachting.’
Het is traditie dat aanhangers van
de winnaar een nat pak halen. Dat
is dit jaar niet gebeurd?
‘Eerder op de dag was een stuurtje
op een achtpersoonsboot op mysterieuze wijze uit de boot gevallen.
Ze heeft er drie minuten in gelegen
en moest gelijk naar het ziekenhuis wegens ernstige onderkoeling. Haar temperatuur was gezakt
van 37 naar 32 graden. Er werd omgeroepen dat het levensbedreigend was om het water in te gaan,
dus iedereen liet het maar zitten.
Ergens wel jammer want het hoort
LvdN
er een beetje bij.’
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Op avontuur naar de Oriënt
Nog duizend euro moet Anika
Oppermann binnenhalen, voor ze
op 27 april naar Jordanië
vertrekt. De Duitse promovenda
doet mee aan de Allgäu-Orient
Rally. In twintig etappes rijdt ze
met haar vader naar Amman.

langs bij een school voor Romakinderen in Kosovo, neemt een
instrument mee voor een Turkse
muziekschool en smokkelt een
boom mee om in Istanbul te
planten.
De tocht zal zeker zesduizend euro kosten,
waarvan Anika en haar
vader de helft via sponsoring willen binnenhalen. In Jordanië wordt de

auto geveild voor een goed doel.
Twee weken geleden verkocht ze
baklava bij het Biotechnion, en
mensen mochten voor twee euro
hun handtekening op de auto zetten. Meer sponsors zijn welkom.
Behalve geld zijn donaties voor de
basisschool ook welkom. Pennen,
potloden, schriften, sportspullen,
kinderkleren.
Wil je meehelpen, kijk dan op
NM
www.ﬂying-ratites.de.

FOTO: BART DE GOUW
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Drie weken en 7000 kilometer is ze
straks onderweg, in een route
langs Kosovo, Israël en Palestina.
Anika heeft veel redenen om mee
te doen. ‘Het is gezellig en goed

voor de band met mijn vader. Verder is het één groot avontuur, en ik
wil bijdragen aan een beter begrip
tussen culturen.’
De auto is inmiddels voorzien
van een bed in de achterbak en
een grote bak op het dak. ‘Daar
stoppen we zo veel mogelijk
spullen in die we onderweg
weggeven’, vertelt Anika. Als
onderdeel van de rally moeten
deelnemers namelijk opdrachten uitvoeren. Anika gaat

Anika Oppermann met de auto waarmee ze later deze maand naar Jordanië vertrekt.

Tentamens vaak te laat nagekeken
Studenten moeten vaak lang
wachten op hun tentamencijfers,
blijkt uit onderzoek van de studentenraad. Bij zo’n 40 procent
van de onderzochte vakken
krijgen studenten hun cijfer niet
binnen de vastgestelde tien
dagen terug.
De vertraging is een grote bron van
frustratie. ‘Het leeft echt onder
studenten,’ zegt raadslid Esther
van Vliet (VeSte). ‘Ik heb het zelf
vaak genoeg meegemaakt. Het is
vervelend want je weet niet waar je
aan toe bent. Als de universiteit

zegt dat je je cijfer binnen tien dagen terug hebt, dan hou je daar rekening mee in je planning. Daarnaast is het niet ﬁjn om lang in onzekerheid te moeten zitten of je
het vak wel hebt gehaald.’
Het onderzoek was voor de studentenraad reden om het probleem aan te kaarten bij de rector.
Esther: ‘Martin Kropff was verbaasd over de uitkomst, hij vroeg
of het onderzoek wel representatief was. Ik stond zelf ook te kijken
van de resultaten, het was erger
dan ik had verwacht. Maar we hebben dit studiebreed onderzocht,

van Communicatie tot Moleculair.
Het probleem is groot genoeg om
het op tafel te leggen bij de raad
van bestuur.’
Of het daadwerkelijk opgelost
kan worden, is echter de vraag. ‘De
grootste vertraging zit bij de tentamens met open vragen’, aldus Esther. ‘Die vragen zijn nodig om te
zien of studenten inzicht hebben
in de stof. We willen niet dat alle
tentamens multiple choice worden.’ Ook de relatie tussen student
en docent mag niet onder de druk
komen te staan. ‘Er is nu wederzijds begrip. Studenten snappen

dat docenten soms meer tijd nodig
hebben. En als een student met
spoed zijn cijfer terug moet, mag
hij ook gewoon de docent spammen met drie mailtjes. We willen
niet dat die relatie verslechtert, het
moet geen keurslijf worden.’
Wel denkt Esther dat er kleine
oplossingen zijn zodat de vertraging niet de spuigaten uitloopt. Zelf
denkt ze aan ﬂexibele deadlines.
‘Multiple choice tentamens zouden altijd binnen tien dagen nagekeken moeten worden, daar is
geen kennis voor nodig, alleen oplettendheid.’ LvdN
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NUTELLAROOF
Nutella is wereldwijd bijzonder
populair onder boterhameters en
heeft op internet zelfs een mytischheroïsche status bereikt. Misschien
was dat de achterliggende oorzaak
van de Nutellaroof van afgelopen
weekend. Er werd 5000 kilo van
het bruine goedje gestolen uit een
vrachtwagen in Duitsland. Dieven
gingen er vandoor met duizenden
potjes met een
straatwaarde
van 15.000
euro. Pas
dus op voor
illegale
straatverkopers de
komende
tijd.

BIEBERFEVER
Noorse scholen verschuiven hun
tentamens omdat Justin Bieber een
concert geeft in Oslo. Vijf scholen
in Ålesund hebben maatregelen
genomen omdat ze verwachten dat
te veel leerlingen hun tentamens
laten schieten. Oslo is 550 kilometer rijden en de concerten vallen
midden in de week. De Noorse
minister van Onderwijs staat achter het besluit. Misschien wil
minister Bussemaker studenten op
1 mei ook wel vrij geven. Wie dient
het verzoek in?

Harde knip treft alle studenten
Ook studenten die vóór 2010 zijn
begonnen aan hun bacheloropleiding krijgen vanaf september te
maken met de harde knip. De studentenraad vreest dat veel van
hen studievertraging zullen
oplopen.
Dat de harde knip er komt is geen
verrassing meer. Al langer was duidelijk dat studenten voortaan de
bachelor helemaal afgerond moeten hebben, voordat ze aan hun
master mogen beginnen. Wel onverwacht is dat de regeling ook
gaat gelden voor iedereen die vóór
2010 met zijn of haar studie begon.
Eerder was vanuit de universiteit
aangegeven dat voor die groep van
ouderejaars studenten een uitzondering gemaakt zou worden. Maar
de uiteindelijke wettekst maakt
dat onmogelijk.
‘Heel vervelend,’ reageert
woordvoerder Simon Vink. ‘Wij

hadden oprecht de indruk dat de
nieuwe maatregel alleen zou gelden voor studenten die vanaf 1
september 2010 met een bacheloropleiding waren begonnen.’ Volgens Vink kreeg de universiteit pas
onlangs van de inspectie te horen
dat het niet mogelijk is om een uitzondering te maken voor ouderejaars.
GEVARENZONE
De studentenraad noemt de situatie ‘kwalijk’. ‘De universiteit had
alerter moeten zijn op de wet die is
ingevoerd’, zegt VeSte-raadslid
Wouter Jan van Roosmalen. ‘Volgens de universiteit zijn er zo’n zevenhonderd bachelor-studenten
die vóór 2010 met hun opleiding
begonnen zijn. Minstens 180 daarvan komen nu in de gevarenzone,
bijvoorbeeld omdat ze al mastervakken hebben ingepland of gevolgd. Wij willen dat geen enkele

student studievertraging oploopt.
Het belangrijkste is nu dat de studenten die het betreft goed ingelicht worden en vooral zo snel mo-

‘Minstens 180 studenten
komen nu in
de gevarenzone’
gelijk.’ De studentenraad is in gesprek met de universiteit over mogelijke oplossingen, aldus Van
Roosmalen.
Vink benadrukt dat de universiteit zich sterk zal maken om de
studenten die in de problemen komen te helpen. ‘We willen niet dat
studenten de dupe worden van deze maatregel. Een generieke oplossing zal echter niet gaan omdat dat
in strijd is met de wet. We zullen
van geval tot geval bekijken of en
hoe we studenten tegemoet kunnen komen.’ LvdN

WILLEM
Wel eens een koning van dichtbij
gezien? Nu is je kans. De krakendverse koning Willem-Alexander
komt naar Wageningen. Op donderdag 30 mei verschijnt hij op het
plein bij Hotel De Wereld. Als
kroon op de feestelijkheden rondom W750 neemt WA Máxima mee.
Wat het stel precies gaat doen is
nog niet bekend. Doet er ook niet
toe. Kijken!

NEUS
In de categorie ‘verwarrende
wetenschap’ het volgende. Ook
bloedcellen, het hart en de longen
bezitten smaak- en geurreceptoren. Dat beweren onderzoekers van
de Technische Universiteit van
München. Dus je bloed kan een
patatje-oorlog ruiken. Wat is dit
voor gekkigheid? En waarom merken wij daar niks van?!

LOSGAAN MET JE LASERGUN
‘Niet schieten, jij zit in mijn team!’ Maar liefst 360 studenten maakten maandag het Forum onveilig met hun lasergun. De gangen, lokalen, het balkon en de trappenhuizen
op de tweede en derde etage werden voor een avond niet

gebruikt om te studeren, maar voor Ninja Lasergamen.
Sportstichting Thymos organiseerde het lasergamen in het
kader van de One World Week. Er was weinig ninja aan,
maar de studenten vermaakten zich opperbest. ‘Ben ik
LvdN, foto Lennart Verhoeven
dood?’
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AFLEVERING 7 - MORTIERSTRAAT 14B<<
h man, dit ga ik morgen zó voelen!’
Kreunend ﬁetste Vera met Derk weg van
De Bongerd. Samen hadden ze mee gedaan
aan de campusrun, de hardloopwedstrijd om
nieuw bloed te vinden voor de Batavierenrace. Derk grinnikte.
‘Je hebt het echt onwijs goed gedaan’, zei hij.
‘Voor een beginnertje dan hè.’
De afgelopen weken hadden ze samen
getraind voor de wedstrijd. Derk, omdat hij
zich zoals elk jaar wilde meten met de beste
lopers van de uni en Vera omdat ze door de
vele biertjes in de kroeg nauwelijks meer in
haar broeken paste. Elke ochtend renden ze
voor college samen een paar rondjes op de
atletiekbaan of een stuk langs de dijk.
‘Nee, maar serieus. Je kunt trots zijn op jezelf.
Ik had niet verwacht dat je zou doorzetten.’
‘Ik ook niet! Maar je hebt me echt weten te
motiveren’, zei Vera. Derk knipoogde naar haar.
Al keuvelend ﬁetsten ze terug naar de Mortierstraat, waar Derk zijn befaamde pasta carbonara maakte. Met het bord op schoot ploften ze
op de bank voor de tv.
‘Omdat je zo’n baas bent door de vijf kilometer binnen een half uur te lopen, mag jij de
afstandsbediening’, zei Derk, terwijl hij een
hap nam. Behendig zapte Vera naar een of
andere serie over criminelen, die Derk altijd
keek. Ze hoopte dat ze zo de rest van de avond
samen op de bank zouden doorbrengen. Tijdens de hardlooptrainingen had Vera gemerkt
dat Derk niet alleen een geweldig lichaam
had, maar ook enorm aardig was en niet zo

ILLUSTRATIE: MEREL DE GRAAF

Blauwtje
‘O

opdringerig als de meeste andere studentjes
die ze in de kroeg ontmoette. Nu de campusrun was geweest, wist ze niet of ze nog langer
samen zouden hardlopen, dus vanavond
moest het gebeuren.
Terwijl Derk naar het televisiescherm tuurde,
schoof Vera steeds dichter naar hem toe, tot
ze zijn warme lichaam door de dunne stof van
haar trainingsbroek voelde.
‘Derk?’ ﬂuisterde ze. Nog met een half oog
naar de televisie draaide Derk zijn hoofd naar
haar toe. ‘Kus me!’ schreeuwde Vera inwendig.
Op hetzelfde moment zwaaide de deur open
en kwam Willem-Jan met een biertje in zijn
hand de kamer in stommelen. Vera en Derk
schoten uit elkaar, maar Willem-Jan had al

door wat er zich voor zijn neus afspeelde en
zijn uitgelaten stemming verdween als
sneeuw voor de zon. Even gleed er een
gekwetste blik over zijn gezicht, maar hij herstelde zich direct.
‘Yooo gasten, hoe is-ie?’ riep hij iets te joviaal. ‘Wat voor wijvenserie kijken jullie dan?’
Hij nestelde zich comfortabel tussen Vera en
Derk in en greep de afstandsbediening.
Na drie minuten ongemakkelijke stilte stond
Derk op en rekte zich uit, waarbij hij Vera het
uitzicht bood op zijn strakke buik. Derk ving
haar blik en zei met een schuin lachje: ‘Ik ga
douchen’. Willem-Jan zag Vera aarzelen of ze
hem achterna moest gaan. Met een stem, druipend van venijn, zei hij: ‘Ik stoorde toch niet?’

Resource volgt de belevenissen in de Mortierstraat 14B

Campusrun: scouten voor de Bata
Het niveau lag hoog, vorige week
tijdens de campusrun. De hardloopwedstrijd wordt elk jaar
georganiseerd door de commissie van het Wageningen Universiteitsteam van de Batavierenrace.
Voornaamste doel: snelle lopers
spotten.
En dat is gelukt, aldus Elske Lenis,
Thymosbestuurslid en lid van de
Batavierenracecommissie. ‘Een
aantal lopers doet elk jaar mee, dat

zijn studenten van Tartlétos. Maar
deze keer werden we verrast door
een jongen die we niet kenden
maar wel als tweede over de ﬁnish
kwam. Die hebben we gelijk gevraagd voor het universiteitsteam.’
Vorig jaar werd het Wageningse
team eerste in het universiteitsklassement van de Batavierenrace.
Die prestatie hopen de lopers dit
jaar te evenaren. Elske: ‘Vorig jaar
deed Groningen niet mee, dit jaar
wel. We moeten Groningen nu op

eigen kracht verslaan. En Nijmegen heeft dit jaar ook een sterk
team.’
De campusrun was goed bezocht. In totaal deden er 71 studenten mee, tegenover 40 vorig
jaar. ‘Het is niet alleen bedoeld om
snelle lopers te vinden, maar ook
een leuke gelegenheid voor de andere teams die meedoen aan de
Batavierenrace om te zien waar ze
staan en of ze nog extra moeten
trainen.’ LvdN
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>> CULT
Wat? Theatervoorstelling Non Stop New
York met Wilfried de
Jong en Ocobar
Waar? Theater Junushoﬀ, Wageningen
Wanneer? Zaterdag
13 april, 20.15 uur
Kosten? Vanaf tien
euro

New York, New York
Misschien kan een buitenstaander New York onmogelijk vatten, mijmert
hoofdpersoon Nick Carraway aan het einde van Scott Fitzgeralds The
Great Gatsby, en kan hij beter terugkeren naar het Midwesten, waar hij is
geboren. Een uitdaging, moet Wilfried de Jong hebben gedacht. Sinds
1978, toen De Jong voor het eerst in New York kwam, is hij een fan en in
de voorstelling Non Stop New York probeert hij de stad te vatten. Haar
snelheid, haar beat, haar overweldigende aanbod. Dit alles onder
begeleiding van de jazzband Ocobar die zijn populaire tv-programma
Holland Sport begeleidde.
De voorstelling bestaat uit verhalen die De Jong opdeed tijdens zijn
achttien bezoeken. Zo ﬁetst hij met een gammele ﬁets naar het meest
noordelijke puntje van Manhattan. Verder heeft hij voyeuristische
uitstapjes naar een peep show en een plaats delict van een moord om de
hoek. En natuurlijk jazz, heel veel jazz. Het is vooral Ocobar dat breeduit
lof ontving voor deze voorstelling. Recensenten verschillen van mening
of De Jongs verhalen wel zo interessant waren. Dus na aﬂoop
teleurgesteld omdat u New York nog niet snapt, dan is er in mei altijd
nog de veelbelovende nieuwe verﬁlming van The Great Gatsby. Of een
RR
eigen bezoek aan de stad die nooit slaapt...

>> HET ECHTE WERK
‘DE WIND HUILDE
ALS EEN BEEST’
Wie? Tim van der Stap
Wat? Populatiestudie van Risso’s dolﬁjnen
Waar? Pico-eiland, onderdeel van de Azoren
Bij de Azoren denk je meteen aan palmbomen, strand, en kokosnoten
met een rietje. En dat klopt ook wel. Het was er eigenlijk altijd 24 tot 28
graden.Vanaf het balkon van ons appartement keken we uit op de oceaan, echt fantastisch. Alleen tijdens het orkaanseizoen, aan het eind
van mijn stage, was dat anders. Toen kwam de orkaan Nadine vlak
langs ons eiland en dwong ons anderhalve week binnen te blijven. Op
een ochtend werden we wakker en stond de hele woonkamer blank.
Met een stuk of dertig handdoeken op de vloer probeerden we het water
kwijt te raken. Het was echt chaos. Eén keer was ik nieuwsgierig en ben
even buiten gaan kijken. De wind huilde als een beest, en de golven
spatten tegen de rotsen. Erg indrukwekkend.
De begeleidster van mijn stage werkt vanuit Nova Atlantis, een Nederlandse organisatie die dolﬁjnenpopulaties bestudeert met het doel om
ze te beschermen. Op de Azoren worden die populaties verstoord door
whale watchers – dat zijn bedrijven die toeristen per boot bij dolﬁjnen
brengen, om ze te laten zwemmen tussen de dieren. In tegenstelling tot
bijvoorbeeld tuimelaars, vinden de meer schuchtere Risso’s dolﬁjnen
dit niks – ze raken helemaal gestresst. Zij wil ervoor zorgen dat die beesten wat meer met rust gelaten worden. Dat is natuurlijk niet in het
belang van de whale watchers en dat merk je. Soms sneden ze ons af

met hun
boot. Als
wij foto’s
namen
omdat ze
te dicht
bij de
dolﬁjnen kwamen, maakten zij op
hun beurt foto’s van ons: omdat we met te veel personen op een boot
zaten. Dat leidde dan weer tot allerlei aanklachten. Er komt dus veel
meer bij het onderzoek kijken dan een beetje data verzamelen.
Mijn taak was te bepalen welke theoretische modellen het beste een
voorspelling geven van de daadwerkelijke populatie dolﬁjnen. Een
andere student keek naar sociale contacten binnen groepen, bijvoorbeeld welk bulletje (een mannetjesdolﬁjn) er het vaakst met een vrouwtje vandoor ging. Zo’n bulletjesjacht is wel gaaf. Dan schieten die beesten supersnel door het water, achter een vrouwtje aan. Dat vrouwtje
probeert ze dan zogenaamd af te schudden, onder het mom van: wie
haar het langst bijhoudt, is het ﬁtste mannetje. Dat bleek Chico te zijn,
die regelde de meeste dames. JB
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in memoriam

STUDIO STEENHUIS/HUUB PRINS

in memoriam

Hokjesdenken
‘Er zaten dit keer hele lastige bij, ga zo door! En ook hele leuke,’ mailen
Hanneke en Gosse Schraa. Zoals 15 verticaal: ‘die oplossing was niet
betrouwbaar’. Een echt béta-raadsel: die oplossing heet ‘loog’.
Goede inzendingen: Renée en Susan van der Salm, Watson&Crick 2.0: female
edition, Twee blonde meisjes, AID-bestuur 2013, Plant-e, Leerstoelgroep
Nematologie, Eenzame Marie Curie, Kim & Dennis, Tia Hermans, Ellen Slegers,
Fenna Onderstal, Ditje van der Vossen, Anton Korteweg, Merel de Rooij,
Lisette Bourquin, Anne-Marie Patist, ‘geen groot succes’, Eef Velthorst,
Milieutechnologie, Hanneke en Gosse, Marian Bos-Boers, Eric Kuijt en Adinda
Mieras, Janna van Hoek en Tape & Tie-wraps.

Horizontaal
1 Erg oud beest 7 Schrapt alle niet-sportieve elementen
12 Bouwmaterialenproducent die mensen een ander gezicht geeft
14 Rudi __, alias Ruud Gullit 16 Muzikaal sausje 17 Past voor ezel of slim
18 __ Nieuwenhuis, linkse rakker 20 Grootste stad van Taiwan 23 Niet alleen
24 Genre van de toekomst 29 Zot 30 __ Choice, muziek uit Antwerpen
31 Getrouwd met 32 Duitse zwarthemden 33 Dahl-personage dat
snoskommers eet 34 Nieuwe directeur van het Centre for Development &
Innovation 37 Bepaalt of je mag rijden 39 Agnus __, misgezang
40 Ballenproducent 41 Voorvaderen 43 Alsjeblieft zeg 44 Kun je nu ook in
Zeeland tegenkomen

Verticaal
1 Oude Oost-Duitsers 2 Rond die tijd kom je aan 3 Hommeles
4 Zinnenprikkelend dier 5 Gouden doel van zwerkbal 6 Daar werden
snelle mensen gespot 7 Mondiaal evenement 8 Meer dan een belofte
9 Transpireerde hevig 10 Het meisje van __, prehistorisch moordslachtoﬀer
11 Bijt niet, schiet wel 13 Flinke jongen 15 Zij wordt coach in The Voice
19 Wieger Wamelink gaat na of je daar wat kan verbouwen 21 Mijn
persoontje 22 __ schoonzoon 25 Werknemersorganisatie 26 Knip voor
allemaal 27 Doorontwikkelde rib 28 Filmbeeldje 33 Open dorp
34 Wordt speciaal behandeld 35 Eettafel 36 Klinkende munt uit Peru
38 Wil Bussemaker universiteiten en hogescholen mee laten experimenteren
42 Geeft een vermogen aan
Mail de groene hokjes uiterlijk komende woensdag naar hokjes@wur.nl. De
oplossing komt donderdag op resource.wur.nl.

Simon Rijs
Onze collega Simon is op 28 maart
overleden op 62 jarige leeftijd.
Simon Rijs trad in 1970 in dienst
bij het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO), één van de
voorlopers van het huidige IMARES
Wageningen UR. Hij startte zijn
carrière als assistent voor biologisch zeevisserij onderzoek. Veel
van zijn werk was op zee, aan
boord van onderzoeksschepen en
ook bedrijfsschepen. Simon was
onder andere specialist op het gebied van vislarven, en als zodanig
heeft hij jarenlang een belangrijke
rol gespeeld als expert bij de haringlarven-surveys. Daarnaast was
hij reisleider van diverse onderzoeksreizen en was hij expert in
het bepalen van leeftijden van
horsmakreel. Simon had veel plezier in het vaarwerk, werkte hard
en hield ook van de gezelligheid
aan boord.
Simon werd in 2008 voor het eerst
geconfronteerd met zijn ziekte,
een ziekte waartegen hij gevochten heeft. Zodra zijn gezondheid
het toeliet was hij op het werk bij
IMARES te vinden. Ondanks het
langer verloop van zijn ziekte trof
ons zijn overlijden toch nog onverwacht.
Wij herinneren Simon als een kundig en vooral heel erg goede en
dierbare collega: een vakman met
plezier in zijn werk. Namens alle
collega’s wensen wij Simons partner Marijke, zijn kinderen en verdere familie veel sterkte bij het
verwerken van het verlies van Simon.
Dr. ir. T.P. Bult
Head Fisheries Department

Kees Kersting
In de nacht van 4 op 5 april is op
69 jarige leeftijd onverwachts
onze collega Kees Kersting overleden. Kees heeft zijn hele leven met
veel enthousiasme gewerkt aan
aquatische ecosystemen. In 1973
promoveerde hij op het onderwerp
‘Het energieverloop in een Daphnia magna populatie’; een thema
waar hij nog veel jaren daarna ook
aan heeft gewerkt in dienst van het
Rijksinstituut voor Natuurbeheer
(RIN). Hij heeft altijd een oog gehad voor geautomatiseerde waarnemingen in watersystemen; eind
jaren ’70 deed hij onderzoek naar
verticale temperatuur- en zuurstofverdelingen in de Maarsseveense
Plas. Later, in de Renkumse proefsloten heeft hij jarenlang experimenten gedaan naar de eﬀecten
van bestrijdingsmiddelen op watervlooien en andere zoetwaterorganismen. Midden jaren ’90 is hij
naar Texel verhuisd om zich bezig
te houden met zoutwatersystemen,
en ging hij onderzoek doen in de
mesocosms van het IBN en in
soortgelijke systemen in Noorwegen. Toen DLO geprivatiseerd werd
ging Kees niet mee. Met gebruikmaking van een speciale regeling
kon hij als zelfstandige verder werken bij het Instituut, wat hij tot op
het laatst gedaan heeft. De laatste
jaren hield hij zich vooral met side-scan sonar bezig, en nam hij
deel aan meerdere IMARES-onderzoekprojecten. Kees was al enige
tijd ziek, maar vond het gewoon
fantastisch om wetenschappelijk
bezig te zijn en dat heeft hij zolang
mogelijk vol gehouden.
Jakob Asjes
Hoofd afdeling Ecosystemen
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Forum Irregular Opening Hours
in May 2013
2013

The Building

The Library

Student Desk

WURshop

Restaurant

Grand Café

Wageningen
in'to Languages

9 May

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Friday

10 May

8 am - 11 pm

8 am - 10 pm

Closed

Closed

Closed

11 am - 1.30 pm

Closed

Saturday

11 May

10 am - 6 pm

10 am - 6 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Sunday

12 May

10 am - 6 pm

10 am - 6 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Friday

17 May

8 am - 11 pm

8 am - 10 pm

9 am - 1 pm

9 am - 2 pm

10 am - 2 pm

8 am - 5.30 pm

Closed

Saturday

18 May

10 am - 6 pm

10 am - 6 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Whit Sunday

19 May

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Whit Monday

20 May

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Thursday
Ascension Day

During working hours, the building is open to the public. After working hours, entrance is only possible with a WUR card.

mededelingen
Mededelingen van en voor studenten en medewerkers. Lever maximaal 75 woorden aan op donderdag voor verschijning via
resource@wur.nl, met als onderwerp ‘Mededeling’.
De Grote Filosoﬁe Tour over de
Twintiger van nu
De mogelijkheden van onze generatie zijn enorm, maar wat wil je
nu echt? Op 18 april vertelt de jonge, talentvolle psycholoog en ﬁlosoof Joël Vos over keuzestress en
identiteitsvorming bij twintigers.
Filosofeer mee over onze generatie
en onze toekomst! De Nederlandstalige lezing is open voor alle studenten van Wageningen UR. Donderdag 18 april, 20.00-22.30 uur,
KSV Fransiscus.
MEER INFO: WWW.SPC-INTHEWORLD.COM

Wageningen City of Cultures
Over het thema ‘Burgerschap in
een mondiale wereld’ spreekt Tineke Strik, lid Eerste Kamer en oudwethouder te Wageningen, op donderdag 18 april om 20.00 uur in

de bblthk Wageningen. Vanuit hun
persoonlijke ervaringen reageren
Maryia Mandryk (Wit-Rusland) en
Hassan Talei (Iran). Na de pauze
worden er door Wageningse organisaties in de vorm van pitches een
tiental concrete maatschappelijke
activiteiten gepresenteerd. Deze
activiteiten worden beoordeeld
door een jury (burgemeester, Tineke Strik en Mardjan Seighali, directeur UAF) en het publiek. Er
wordt een jury- en een publieksprijs van resp. € 500,- en € 250,toegekend. Gratis toegang
INFO: WWW.BBLTHK.NL

Create Tomorrow
Zo’n 1.250 studenten gaat op 24
april op de UT-campus aan de slag
om innovatieve oplossingen te bedenken voor actuele problemen die
spelen binnen bedrijven. Je kunt je
inschrijven met een team van 6-8
personen. BNN presentator Patrick
Lodiers begeleidt de dag. Voor studenten is de dag tevens geschikt
om te netwerken met bedrijven.
Afsluitend is er een feest. Er zijn
overnachtingsmogelijkheden.
INFO: WWW.CREATETOMORROW.NL

feesten
De beste feesten volgens
Wageningen Uitgaans Promotie.
Voor alle feesten, check
www.wageningenup.nl.
Donderdag 11 april 22.30 uur

KSV – GESPOT: SEVENSINS
Het is al weer tijd voor de derde
editie van SevenSins bij KSV. Deze
keer is het thema ‘Gespot’ en kun je
tijdens het feestje met een live sms
scherm je crush spotten. Voor de
leukste, grappigste, romantische of
vreemdste berichtjes zijn er prijzen! Van 23:00 tot 00:00 uur is er
een Happy Hour voor shotjes. Neem
je WUR-kaart mee. Entree: 3 euro
Vrijdag 12 april 22.00 uur

CAFÉ DE OVERKANT - MUSICA
MUNDIAL: BRAZILIAN PARTY
Musica Mundial feestjes zijn avonden vol wereldmuziek. Elke editie
heeft als thema een ander land en
de hele avond zal er muziek te horen zijn uit dat land. In deze editie
van Musica Mundial is het thema
Brazilië! Tussen 22:00 en 00:00
worden de beste Caipirinha drank-

jes verkocht. En de hele avond
wordt er natuurlijk Braziliaanse
muziek gespeeld door DJ Paulo. Entree: gratis.
Zaterdag 13 april 23.00 uur

DE WILDE WERELD - UNITAS:
DJ JELLY’S 90’S DRIVE-IN SHOW
Altijd al terug willen gaan naar de
jaren 90? Dit is je kans! Deze
avond zal helemaal in het teken
van de jaren 90 staan. Alle muziek
die je al kent zal gedraaid worden.
Dus je kunt lekker meezingen met
de klassieke hits en old-school
liedjes. Trek je jaren 90 outﬁt aan
en kom dansen. Entree: 3 euro.

agenda
Zaterdag 13 en zondag 14 april

CULTURELE RONDE
Tijdens de 14e Culturele Ronde in
Wageningen is er een overzichtsexpositie in de Casteelse Poort waar
Wageningse kunstenaars en Wageningse kunst zich presenteren.
De ateliers zijn zaterdag en zondag
geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
INFO: WWW.CULTURELERONDE.NL VOOR
DEELNEMENDE KUNSTENAARS EN LOCATIES.
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Samen
werken
Samen
sporten
Wageningen UR zoekt:
Onderzoeker Organische chemie
AFSG Food & Biobased Research, Wageningen; vac.nr: AFSG-BBP-0008

Onderzoeker/Projectleider Duurzame Verpakkingen
AFSG Food & Biobased Research, Wageningen; vac.nr: AFSG-FFC-0031

Assistent professor (Tenure Track)
AFSG Levensmiddelenmicrobiologie, Wageningen; vac.nr: AFSG-FHM-0004

22-26
april

Technisch analist oppervlaktekarakterisatie
AFSG Organische Chemie, Wageningen; vacaturenummer: AFSG-ORC-0031

Assistant professor Soft Matter (Tenure Track)
AFSG Fysische Chemie en Kolloidkunde, Wageningen; vac.nr: AFSG-PCC-0021

PhD “NMR-on-a-Chip”
AFSG Fysische Chemie en Kolloidkunde, Wageningen; vac.nr: AFSG-PCC-0023

PhD How is phenotypic variation in great tits (Parus major)
maintained by sexual selection?
ASG Ethologie, Wageningen; vacaturenummer: ASG-DW-ETH-0005

Full Professor Bioinformatics
BC Corporate Human Resources, Wageningen; vac.nr: WU-2013-HL004

Full Professor of Horticulture and Plant-Product Physiology
BC Corporate Human Resources, Wageningen; vacaturenummer: BC-0042

Postdoc on Complex Landscape Systems
ESG Centrum Landschap, Wageningen; vacaturenummer: ESG CL-0191

Postdoc Forest Management Strategies
ESG Centrum Ecosystemen, Wageningen; vacaturenummer: ESG ECO-0120

PhD Suppression of host immunity by effectors of fungal plant
pathogens
PSG Lab. voor Fytopathologie, Wageningen; vac.nummer: PSG-FYTO-0021

PhD Chromosomal rearrangement in the fungal plant pathogen
Verticillium dahliae
PSG Lab. voor Fytopathologie, Wageningen; vac.nummer: PSG-FYTO-0022

PhD Vector Ecology
PSG Laboratorium voor Entomologie, Wageningen; vac.nr: PSG-ENTO-0038

Promovendus Verbinding Zorg, Sport & Bewegen
SSG Gezondheid en maatschappij, Wageningen; vac.nr: SSG-G&M-0004

Kom naar Sports Centre de Bongerd tijdens de
Nationale Sportweek van 22 tot en met 26 april.
Tijdens de lunchpauzes kun je als medewerker
van Wageningen UR gratis deelnemen aan
verschillende sportlessen. Schrijf je in voor
een les en maak kans op een jaar lang gratis
sportrechten.
Altijd al willen weten of Zumba iets voor jou is?
Of dat je meer een Yoga-type bent? Misschien
ZLOMHZHOHHQVGH$OSHG¶+XH]RS¿HWVHQRIOLHYHU
de Mont Ventoux? Dat kan allemaal tijdens de
Nationale Sportweek.
Kijk voor het complete aanbod en inschrijving op
Intranet bij Events.

Projectmedewerker Natuur en Landschap
VHL Bos- en Natuurbeheer, Velp; vacaturenummer: VHL BNB-0007
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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

Fake animals in front yards
I remember when I was a newcomer in the Netherlands, I decided to cycle from Wageningen to
Rhenen. There were several beautiful houses along the route but one of them particularly attracted my attention.

There was a cute puppy in the front yard digging up the ground with half of its body buried in the
hole it was making. I just looked at it for a second (at that time my bike-riding abilities were
limited) and continued on my way towards Rhenen. On my way back, I looked for the puppy again,
and to my surprise it was in the exact same position. I had to stop to check more carefully and I
found that it was a fake half-puppy.
Dutch people really take care of their front yards. In Chile, people also take care of their gardens
with well-kept lawns, ornamental plants and ﬂowers, but still they are simpler than the front yards
I’ve seen in the Netherlands. The Dutch put a lot of effort into their gardens. To me the most
curious feature of them is the fake animals like dogs, birds, hedgehogs, and even cows.
Something similar happened when biking from Wageningen to Veenendaal with a friend. We
took a peaceful route through the farms. Suddenly, we saw a big heron standing on a house’s roof.
It was completely immobile. I didn’t want to fall into the same trap again so I told my friend it was
fake. However, on our way back the heron was gone, to my disappointment. It had been a real
bird. Marcela Riquelme Solar. Chilean MSc student of International Land and Water Management.
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

DIEREN IN DE VOORTUIN
Toen Marcela een keer
naar Rhenen ﬁetste, zag
ze een schattig hondje in
een voortuin. Het beestje
had zich ingegraven, en
je zag alleen zijn achterwerk. Toen ze terugﬁetste stond het dier er nog
net zo bij. Het bleek een
beeldje te zijn.
Deze beeldjes blijken
geen uitzondering te
zijn. Op een dag ﬁetste
Marcela naar Veenendaal. Op een dak stond
een prachtige reiger.
Die is nep, zei ze tegen
haar vriend. Maar op de
terugweg was de vogel
gevlogen.



