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>> JACQUES + FC UTRECHT
Jacques Neeteson, business unit manager PRI Agrosysteemkunde

‘Tijdens de wedstrijd is het heel
geconcentreerd werken’
Supporter was-ie. Fanatiek aanhanger. Maar sinds september zit Jacques Neeteson bij de wedstrijden van zijn
FC Utrecht op de perstribune. Als verslaggever voor de
clubsite. Dat is een heel andere beleving. ‘Minder emotioneel. In feite ben ik nu gewoon aan het werk. Maar wel
ontzettend leuk werk. Je zit dicht bij het vuur. Ik mag
zelfs de kleedkamer in als ik wil.’ De foto is genomen tijdens de ﬁnale van de play-offs afgelopen zondag. Utrecht
en Neeteson gaan Europa in. RK / Foto: Gerrit van Keulen
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ZANDLOPER
Met luminescentiedatering vertellen zandkorrels wanneer een landschap werd gevormd.

>>
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VERKIEZINGEN
Met vier zetels voor de Independents
komt er meer diversiteit in de studentenraad.

1500
Het ging er zaterdag dan vredig aan toe – een beetje dansen, zingen en wiet
roken – maar de omvang verbaast me: 1500 demonstranten! Zo’n groot protest
in Wageningen, dat is lang geleden (de ontruiming van het bestuursgebouw
bracht in 1980 meer dan tweeduizend studenten op de been).
Waarom roept Monsanto zo veel weerstand op? Je kunt Monsanto agressieve
marketing verwijten, maar met genetische modiﬁcatie is feitelijk niks mis. Op
giganten als Apple, Shell en Volkswagen is (ook) van alles aan te merken, maar
die willen we wel graag op ons cv.
Ik denk dat te maken heeft met de sector. Voedselproductie raakt aan onze idealen. Hoe maken we voedsel? Hoe richten we ons land in? Hoe verdelen we de
welvaart? Daarbij komt dat Monsanto uiterst machtig en commercieel is.
Laat het een waarschuwing zijn voor onze organisatie. De combinatie groot,
zakelijk en intensieve landbouw vormt onmiskenbaar een imago-risico. Het is
niet voor niets dat de Monsanto-demonstranten op de campus hadden willen
beginnen.
Gaby van Caulil

>> Woodstock in Wageningen, de seventies leken
even helemaal terug. Bekijk het op pag. 16.

30 mei 2013 — RESOURCE

5(6SEHHOGLQGG



>> nieuws

/$*(5((,6(1922562&,$/(
:(7(16&+$33(56
ð (LVHQWHQXUHWUDFNHLVHQQLHW
YRRULHGHUHHQJHOLMN
ð 6RFLDOHZHWHQVFKDSSHUV
KRHYHQPLQGHUVXEVLGLH
ELQQHQWHKDOHQ

Sociaalwetenschappelijke onderzoekers die het loopbaanbeleid
tenure track volgen, hoeven straks
een kwart minder aan onderzoekssubsidie binnen te halen dan bètaonderzoekers in Wageningen. De
sociaal-wetenschapper die persoonlijk hoogleraar wil worden,
hoeft straks geen 2,4 miljoen maar
1,8 miljoen euro aan onderzoeksgeld binnen te brengen. Voor een
benoeming tot associate professor
gaat het bedrag omlaag van grofweg 800.000 naar 600.000 euro. De
lagere eisen gaan gelden voor de
Leeuwenborch en de sociaalwetenschappelijke groepen van ESG,
waaronder Bos- en Natuurbeleid,
Landschapsarchitectuur en Waterbeheer. Dat staat in een voorstel
dat de raad van bestuur vorige

week woensdag heeft toegelicht
aan de centrale medezeggenschap.
Naar verwachting zal de medezeggenschap hier binnenkort mee zal
instemmen.
Rector magniﬁcus Martin Kropff spreekt over een ‘faire’ maatregel. ‘Het blijkt dat sociaal onderzoek afwijkt in termen van acquisitie. Promotietrajecten zijn er vaak
kleiner in omvang dan bij bèta-onderzoek, waar je te maken hebt
met dure apparatuur, laboratoria
en/of kassen. Terwijl het in feite
gaat om de hoeveelheid werk die je
binnenhaalt.’
21'(5:,-67(/7=:$$5'(5
Voor publiceren golden al afwijkende criteria. Leeuwenborch-onderzoekers hoeven minder artikelen te overleggen voor een volgende stap in hun Tenure Track, ook
hoofdstukken in een boek tellen
meer. In de sociale wetenschappen
geldt een andere publicatiecultuur: onderzoekers werken er in
een kleiner verband, waardoor het
aantal auteurs per artikel lager ligt.

De lagere subsidie-eisen volgen
op een recente evaluatie van Tenure Track. Het universitaire loopbaanbeleid werd in 2009 ingevoerd
met de bedoeling talenten te binden. Tot die tijd moesten gepromoveerde onderzoekers het telkens doen met tijdelijke aanstellingen. Nu wacht hen een persoonlijk hoogleraarschap mits ze voldoen aan stevige voortgangseisen:
hoge waarderingscijfers voor onderwijs, publiceren in toptijdschriften en een behoorlijke hoeveelheid onderzoeksgeld binnenhalen.
De raad van bestuur wil ook het
geven van onderwijs voortaan
zwaarder meetellen. Wie een basiskwaliﬁcatie onderwijs haalt of
academische consultancy trainingen geeft, werkt voortaan ook aan
zijn Tenure Track. ‘Het zijn kleine
verbeteringen’, aldus Kropff.
‘Tenure track is en blijft een stevig
programma. Het systeem staat erg
goed. We zien nu al effecten: het
aantal artikelen in de betere tijdschriften is toegenomen.’ GvC
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Veel mensen in Afrika en Azië
hebben genoeg te eten, maar het
voedsel bevat onvoldoende
micronutriënten, wat leidt tot
kindersterfte, dwerggroei en
ziektes. Met het Amsterdam
Initiative against Malnutrition
(AIM) wil een Nederlandse
alliantie van bedrijven en
ontwikkelingsorganisaties daar
verandering in brengen. Ook
Wageningen UR doet mee. AIM
begint met tien projecten waar het
ministerie van Buitenlandse Zaken
11 miljoen euro in steekt. De
bedrijven zelf investeren ook 11
miljoen. Het project past in het
nieuwe beleid van minister
Ploumen, waarin Nederlandse
bedrijven een grote rol spelen.
Inge Brouwer, onderzoeker bij
de divisie Voeding voor de mens:
‘Vroeger gingen veel projecten
alleen over voeding. Los daarvan
waren er projecten om de
landbouwproductie te verhogen.
In AIM brengen we landbouw en
voeding samen en zorgen we voor
meer productie van gezond
voedsel.’ Het gaat bijvoorbeeld om
het promoten van gezondere
groenten onder boeren in Oost
Afrika.
AIM mikt op marktgerichte
oplossingen. Wageningen UR gaat
onderzoeken of de business cases
op grotere schaal uitgevoerd
kunnen worden. Internationaal
oogst AIM veel bewondering, stelt
Brouwer, ‘het is echt uniek in de
wereld dat de overheid hierin
investeert.’ -7
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De HOV-busbaan (Hoogwaardig
Openbaar Vervoer) over de campus
zal er op zijn vroegst pas begin volgend jaar zijn. Het project heeft
vertraging opgelopen omdat er

ﬂink wat bomen moeten wijken
voor de bus. Het gaat om bomen
van het zogeheten Dassenbos voor
het Rikilt. De busbaan komt aan
de noordkant van de ﬁetsroute die
vanaf de Dijkgraaf naar de Bornsesteeg loopt. In totaal 214 bomen
(groot en klein) langs deze route
moeten wijken voor de busbaan.
De twee grote eiken op grasveld
voor Actio mogen blijven. Ter com-

pensatie voor de kap wordt elders
groen aangeplant bij het Dassenbos tegen de woonwijk NoordWest aan. Het Wagenings Milieu
Overleg vindt dat niet genoeg en
heeft bezwaar aangetekend. Dat
bezwaar is volgens Ad van der Have (Facilitair Bedrijf) het enige
‘hangpunt’ dat de busbaan nog tegenhoudt. Over de route en de uitvoering van de baan is overeen-

stemming met alle betrokkenen.
Achter de schermen wordt druk
overlegd om tot een vergelijk te komen tussen WMO, provincie, gemeente en Wageningen UR. Mogelijk wordt de boel deze week al vlot
getrokken. In dat geval wordt volgens Van der Have in september
met de kap begonnen. De aanleg
van de busbaan zal zeker vijf
maanden in beslag nemen. 5.

NRUW
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9HVWHNULMJWFRQFXUUHQWLH
Studentenfractie VeSte blijft ook komend
jaar de grootste fractie in de studentenraad, maar de partij moet wel wat van
haar dominantie inleveren. Naast acht
VeSte-kandidaten zijn er bij de verkiezingen voor de studentenraad vier Chinese studenten gekozen die onder de naam
‘Independents’ een alternatieve groep
vormden. De opkomst was redelijk: meer
dan 30 procent van de kiesgerechtigde
studenten had de moeite genomen zijn
of haar stem uit te brengen. Van de 2311
stemmen gingen er 1601 naar VeSte en
653 naar de Independents. Zij kregen
ook de restzetel. De Chinese Bowen Tian
(Independent) en Jeroen Roest (VeSte)
veroverden een plekje in de studentenraad met voorkeursstemmen. Meer hierover op pagina 24. /YG1
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Minister Bussemaker overweegt de ovstudentenkaart toch te behouden. Meerdere Haagse bronnen zouden dit hebben bevestigd.

Hiermee zou Bussemaker het afschaﬀen
van de basisbeurs willen verzachten. Het
kabinet wil per september 2014 een ‘sociaal leenstelsel’ invoeren, waarin studenten geen basisbeurs meer krijgen en
hun studieﬁnanciering moeten lenen.
Dat maakt een studie duizenden euro’s
duurder. Bussemakers woordvoerder
ontkent niet dat de ov-kaart blijft, maar
bevestigt het evenmin. +23
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9HUJXQQLQJ8QLWDVDIJHVFKRWHQ
De omgevingsvergunning op basis waarvan Unitas opereert in een pand op het
industrieterrein in Wageningen deugt
niet. Dat heeft de rechtbank in Arnhem
bepaald naar aanleiding van bezwaren
van enkele ondernemers. De gemeente
moet nu de vergunning aanpassen. Voor
de korte termijn heeft dit volgens Unitasvoorzitter Emilie Oosterveen geen gevolgen. De rechter vindt dat in de huidige
vergunning niet goed is omschreven welke activiteiten de jongeren in het pand
mogen ondernemen. De gemeente moet bovendien beter onderbouwen waarom
Unitas maar vijf parkeerplaatsen hoeft te realiseren. De gemeente beroept
zich erop Wageningen een
studentenstad is en dat
Unitas vooral jongeren
trekt zonder auto. De
rechter neemt geen genoegen met deze onder5.
bouwing.
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In de klassieke speelﬁlm Who is afraid of Virginia Woolf?
spelen Richard Burton en Elizabeth Taylor twee echtelieden van middelbare leeftijd die voortdurend met elkaar in
de clinch liggen. Ze zijn innig met elkaar verbonden, maar
vechten elkaar tegelijkertijd de tent uit. Het doet mij denken aan de verbondenheid van natuur en landbouw. Deze
is historisch bepaald omdat de natuur in ons land voor
het overgrote deel het resultaat is van menselijk gebruik,
maar schaalvergroting en intensivering hebben de relatie
onder zware druk gezet.
Politiek is het huwelijk van veel latere datum. Om precies
te zijn dateert het van 1989, toen natuur werd overgeheveld van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk naar het destijds nog machtige Ministerie van Landbouw en Visserij. Niet iedereen was daar blij
mee. Ik herinner me nog heel goed de van woede vervulde
reactie van Victor Westhoff toen het bericht bekend werd:
‘Joop, ze hebben ons uitgeleverd aan de vijand’.
Landbouw en natuur: gaan ze nu wel of niet samen? Het
antwoord op deze vraag is eigenlijk opvallend eenvoudig.
Ja, en nee, het hangt ervan af. ‘Natuurbeheer door boer
groot ﬁasco’ kopten diverse kranten eerder deze maand
naar aanleiding van een advies van de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur. Deze conclusie mag terecht
zijn voor het korte termijn subsidiëren van boeren in gebieden met intensieve landbouw, maar doet onrecht aan
het succes van collectieven en de betekenis die extensieve
landbouw kan hebben voor het verbinden en bufferen van
natuurgebieden. Anders gezegd: scheiden waar moet en
verweven waar kan. -RRS6FKDPLQ«H
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Wageningen University ziet weer
een ﬂinke groei in studentenaantallen tegemoet. In collegejaar
2013-2014 zullen er 15 procent
meer studenten beginnen aan een
opleiding dan dit jaar. Althans, dat
voorspellen de vooraanmeldingen
voor bacheloropleidingen. Met
1076 inschrijvingen op 27 mei
komt komt Wageningen nu al in
de buurt van de 1136 eerstejaars in
2012.
Ook bij andere universiteiten
stijgt het aantal vooraanmeldingen
fors. Volgens een woordvoerder
van de VSNU is dat een gevolg van
de verwachte invoering van het sociaal leenstelsel in 2014. Veel jongeren anticiperen daarop, door

een mogelijk tussenjaar te schrappen en direct aan een vervolgopleiding te beginnen.
(;3/26,(
Binnen de opleidingen van Wageningen UR zitten grote verschillen.
Eén van de uitschieters is de bachelor Gezondheid en maatschappij. De 60 inschrijvingen die binnen zijn overschrijden nu al de totale 49 inschrijvingen van vorig
jaar. Zo voorspellen de cijfers een
groei van 87 procent. ‘Het is een
behoorlijke explosie’, beaamt Gerry van Nieuwenhoven, opleidingsdirecteur, ‘en dat terwijl we niets
speciaals gedaan hebben naast onze normale promotie. Wel zijn we
al jaren ‘topopleiding’ in de Keuzegids Hoger Onderwijs. Dat trekt
mensen die normaal Wageningen
links laten liggen, maar nu toch
komen kijken. Ook behandelt onze opleiding een maatschappelijk
relevant thema. Misschien dat
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mensen in deze tijden zich liever
hiermee bezig houden dan met bijvoorbeeld de bankensector?’
Het wordt sowieso gezellig druk
op de Leeuwenborch: Bedrijfs- en
consumentenwetenschappen lijkt
met 117 vooraanmeldingen de
meeste eerstejaars van Wageningen UR aan te trekken, nog voor de
traditionele koplopers Biologie en
Voeding en gezondheid.
+(567(/
Ook Moleculaire levenswetenschappen doet het goed, daar zijn

al 49 inschrijvingen geteld, 81 procent meer dan rond dezelfde tijd
vorig jaar. Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning ziet
juist een daling van 46 procent en
Joint Degree Tourism noteert 41
procent minder vooraanmeldingen. Toch weet opleidingsdirecteur Jan Philipsen deze cijfers te
relativeren. ‘We zien alweer een
herstel in de meest recente cijfers
voor Landschapsarchitectuur. De
open dagen zijn ook goed bezocht
en bezoekers hebben een erg positief beeld van de opleiding gekregen, dus we verwachten geen
scherpe daling. De schattingen
van Tourism zijn zeer onvoorspelbaar doordat er zoveel buitenlandse inschrijvingen zijn. Andere cijfers zijn een stuk rooskleuriger,
dus ik heb goede hoop dat we uitkomen op ongeveer hetzelfde aantal eerstejaars als vorig jaar.’ 5$

FOTO: PHILIPS LIGHTNING
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Wageningen UR Glastuinbouw in
Bleiswijk had op 16 mei zo’n 250
tuinders over de vloer die de mogelijkheden van led-verlichting in de
tuinbouw wilden verkennen. In samenwerking met Philips is het
praktijkcentrum verschillende
proeven gestart.
Onderzoeksleider Leo Marcelis
denkt dat de led-belichting de fotosynthese van kasplanten vergroot, waardoor de productie met
zo’n 10 procent kan toenemen.
Met name het rode licht in het
lichtspectrum in de led’s zorgt
voor die productiegroei. Verder
kun je met led de vorm van de
planten beter sturen en kun je met
led’s tussen de planten (in plaats

9RRUDOURRG
OHGOLFKW
]RUJWPRJHOLMNYRRUVQHOOHUHSODQWHQJURHL

van lampen erboven) de groei en
productie van kasgroenten verhogen, verwacht hij. Ook onderzoekt
het praktijkcentrum of tomaten
met intensieve led-belichting meer
vitamine C bevatten, of ze langer
houdbaar zijn en beter bestand

zijn tegen de plantenziekte meeldauw. Naast de tests in Bleiswijk
doen drie promovendi in Wageningen onderzoek aan led-verlichting,
in het kader van het BioSolarCells
programma .
Led kost minder energie dan

gangbare lampen, zegt Leo Marcelis, maar is ook veel duurder. Daarom moet de led-verlichting ook andere voordelen bieden aan de tuinder. De interesse voor de led-verlichting bij de tuinders is groot,
bleek op 16 mei. $6
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VAREN MET
DE KONING

:LH"Jeroen Candel,
PhD Food Governance
en voorzitter PhD
Council
:DW"Vergezelt de
koning en koningin
tijdens hun boottocht
van Wageningen naar
Maurik
:DDURP"WillemAlexander en Máxima
bezoeken Wageningen in het kader van
hun bezoek aan de
provincie Gelderland

EHUHNHQW]LMKRHYHHOYLVVHQHUGLWMDDULQGH$WODQWLVFKH
2FHDDQJHSDDLGKHEEHQHQZDWGHSRSXODWLHJURRWWHLV9HU
YROJHQVZRUGWEHSDDOGKRHYHHOPDNUHHOHQKRUVPDNUHHOHU
EHVFKLNEDDULVYRRUFRPPHUFLOHYLVYDQJVW]RQGHUGHSRSX
ODWLHVLQJHYDDUWHEUHQJHQ8LWHLQGHOLMNOHLGWGLWWRWHHQYLV
TXRWXPDGYLHVYRRUGH(XURSHVH8QLH $QQH0DUWHQV

Moest je lang over je antwoord nadenken toen je
werd gevraagd voor de boottocht?
‘In principe heb ik mijn bedenkingen bij het
koningshuis, maar als je zo’n verzoek krijgt
hoef je niet twee keer na te denken. Ik vind het
heel leuk en goed dat masterstudenten en
PhD’ers aandacht krijgen. Wageningen heeft
veel PhD’ers die bezig zijn met baanbrekend
onderzoek en dat zou ik Willem-Alexander en
Máxima graag willen meegeven.’

Gelderland wil een betere treinverbinding met de Randstad in de
vroege uurtjes. Een online petitie
van de Jonge Democraten en Dwars
met die strekking kreeg deze
maand zevenhonderd handtekeningen, waarvan veertig uit Wageningen. De petitie betekent een ondersteuning voor het verzoek van de
stadsregio Arnhem-Nijmegen aan
de NS om vanaf 2015 aangesloten te
worden. In de stadsregio-plannen
is vooralsnog geen plaats voor station Ede-Wageningen, maar de politieke jongeren zien die plek nadrukkelijk wel. Uit een rondgang
van Resource blijkt bovendien dat
de meeste lokale partijen positief
staan tegenover het idee. RR

*(=(*'
‘Als je te eten hebt, heb je veel problemen. Als je
honger hebt maar een.’
Anton Haverkort haalt een Chinees spreekwoord aan voor de tegenstanders
van intensivering van de voedselproductie (Boerderij vandaag, 17 mei).

.,72

Verwacht je met het koninklijk echtpaar te kunnen
praten, met honderd andere genodigden aan boord?
‘Als ze iedereen willen spreken, heb ik iets minder dan een halve minuut. Koningin Beatrix
koos altijd van tevoren speciﬁek mensen uit
waarmee ze wilde praten en dat waren vaak jonge wetenschappers. Mijn vakgebied sluit wel
aan bij de interesses van Willem-Alexander en
Máxima, dus ik hoop ze iets langer dan een halve minuut te kunnen spreken.’
Heb je je de etiquette al eigen gemaakt die hoort
bij een dergelijke ontmoeting?
‘Ik heb een brief gekregen van de provincie Gelderland maar daar stond niks in over de etiquette. Misschien dat ze op de boot meer vertellen. Voor de zekerheid ga ik me wel even inlezen, want ik weet niet hoe ik de koning en koningin moet aanspreken.’ /YG1
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worden en dus gaat de geldkraan
open. Mensen willen investeren.
Ook op het platteland. Dat is overigens een bekend gegeven. De opkomst van de steden is in het verleden ook de drijvende kracht geweest achter de economische opbloei in ons land.’

ð +RRSYROOHYRRUXLW]LFKWHQYRRU
KHW$IULNDDQVHFRQWLQHQW
ð è+RJHYRHGVHOSULM]HQ]LMQ
blessing in disguiseé

Afrika verandert fundamenteel en
in rap tempo. Reden voor optimisme over de toekomst van het continent, beweerde hoogleraar Agrarische – en milieugeschiedenis
Ewout Frankema in zijn oratie op
23 mei. Hij legde uit uit waarom
een Groene Revolutie zoals in Azië
en Zuid-Amerika in Afrika nooit
van de grond is gekomen. Een van
de belangrijkste oorzaken is volgens Frankema dat Afrikaanse landen een zwakke overheid hebben.

De bevolkingsgroei in Afrika is
groot. U ziet dat niet als probleem,
maar eerder als een kans. Hoezo?
‘De staatvorming in Afrika is

FOTO: IVAR PEL

Is dat dan veranderd?
‘Ja. Overheden krijgen een
steeds betere greep op de natiestaat. Na een fase van neergang en
gewelddadige conﬂicten, dienen
zich in veel Afrikaanse landen
meer stabiele overheden aan. Er
zijn minder burgeroorlogen dan
twintig jaar geleden. De schuldpositie van de gemiddelde Afrikaanse
staat is stukken beter dan die van
veel Europese landen. Het economisch beleid is veranderd. De wisselkoersen sluiten meer aan bij de
economische werkelijkheid, de belastingstructuur ontwikkelt zich.’

U noemt de stijgende wereldvoedselprijs een ‘blessing in
disguise’. Waarom?
‘Het stijgen van de wereldvoedselprijzen treft vooral de armen in
de steden. Dat leidt tot onrust en
daar schrikken politieke leiders
van. Regeringsleiders worden met
de neus op de feiten gedrukt. Landen worden daardoor gedwongen
zelf meer voedsel te produceren,
meer te investeren in de eigen
agrarische ontwikkeling.’

(ZRXW)UDQNHPDè8UEDQLVDWLHJRHGYRRU$IULNDé

van oudsher moeizaam geweest.
Dat komt onder meer door de lage
bevolkingsdruk en de grote mobiliteit van de mensen. Rondtrekkende stammen zijn lastig te incorporeren in een staatsstructuur. De bevolking van Afrika is de afgelopen
vijftig jaar verviervoudigd. Die
groei gaat gepaard met verstedelijking. Veel meer mensen wonen op
een vaste plek. En de stad is de basis van een staat. Die ontwikkeling

is echt een breuk met het verleden.
Een ommekeer. Het aanzien van
Afrika wordt daar fundamenteel
anders van.’
De enorme bevolkingsgroei redt
Afrika?
‘Ik zie het niet als een redding,
maar als een oplossing van een
historisch probleem. Urbanisatie
creëert bovendien een grote vraag.
Afrika is daardoor een markt ge-

Uw optimisme geldt desondanks
niet heel Afrika. U voorziet
groeiende ongelijkheid tussen
landen met alle gevolgen van dien.
Dat voorspelt niet veel goeds.
‘Toenemende interregionale
ongelijkheid is te verkiezen boven
stagnatie over de hele linie. Afrikabreed ziet de situatie er beter uit
dan twintig jaar geleden. Maar de
verschillen zullen toenemen, wat
zorgt voor spanningen en migratiestromen. Maar dat is altijd zo geweest. Beweging en verplaatsing
van grote stromen mensen is iets
typisch Afrikaans. Hoe de staten
daar op gaan reageren is lastig te
voorspellen. Dat gaan we deze
eeuw zien.’ RK

5(6,67(17(%$&7(5,(217=,(720:21(1'(1
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Bewoners in gebieden met veel
kippenbedrijven lopen geen groter
risico om de voor antibiotica resistente ESBL-bacteriën onder de leden te krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van promovendus Patricia

Huijbers. Ze ging bij 1025 bewoners van verschillende gemeenten
na of ze de ESBL-bacterie bij zich
droegen. Een deel van de bewoners
woonde in een gebied met veel
pluimveehouders, een ander deel
in gebieden met weinig vleeskippen. Gemiddeld was 5,1 procent
van de bewoners drager van de ESBL-bacterie. Mensen in gemeenten
met hoge kippenconcentraties wa-

ren niet vaker drager dan bewoners
in gebieden met weinig kippen.
Daarmee blijft de rol van productiedieren in de verspreiding
van de resistente ESBL-bacterie
een raadsel. De ESBL-bacteriën komen voor op 100 procent van de
kippenbedrijven, 40 procent van
de varkensbedrijven en de helft
van de kalverbedrijven, maar er is
geen direct verband tussen de re-

sistente bacteriën bij mensen en
dieren. Wel draagt een derde deel
van de pluimveehouders ESBL’s bij
zich, met soms dezelfde ESBL-genen als bij de kippen op hun bedrijf. Onduidelijk is hoe de overdracht tussen dieren en mensen
verloopt. Mogelijk speelt contact
met huisdieren een rol, stelt Huijbers in haar artikel in Clinical Microbiology and Infection. $6
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Commerciële vispopulaties moeten
voortaan een gezonde leeftijdsopbouw
hebben en een goede grootteverdeling.
Met die maatregelen hoopt de Europese Unie iets te kunnen doen aan de snel
teruglopende visbestanden in de Europese wateren. De nieuwe Europese kaderrichtlijn verplicht elke lidstaat daarom om een strategie uit te werken die
gericht is op behoud, herstel en bescherming van het zeemilieu.
Maar voldoen de criteria wel aan die
beoogde doelstelling? Wageningse visbiologen gingen het na en kwamen tot
de conclusie dat leeftijdsopbouw geen
goed criterium is voor een gezond visbestand. Bovendien kunnen vissers de
leeftijdsopbouw niet of nauwelijks sturen. Dat schrijven Thomas Brunel en
GerJan Piet van IMARES in het ICES
Journal of Marine Science.
02'(/
De onderzoekers simuleerden de populatiedynamica van Noordzeekabeljauw,
schol en haring met een model dat ze
honderd jaar lieten draaien. Ze vergeleken vijf theoretische selectiepatronen
waarbij jonge of juist oudere vissen

9,6,(ǉǉ

werden ontzien. Het model liet zien dat
de leeftijdsopbouw van de vispopulaties nauwelijks effect had op de twee
belangrijkste criteria voor een gezond
visbestand, namelijk een hoge weerstand tegen verandering en snel herstel
na bevissing.
Het selectiepatroon had wél een
groot effect. De onderzoekers lieten
verschillende scenario’s draaien waarbij de vangst zich vooral richtte op kleine, jonge vissen, of juist de grotere oudere vissen, en variaties daartussen. Na
honderd jaar bleek de visserijopbrengst in de diverse scenario’s ﬂink te
verschillen. Als de grote vissen werden
ontzien, was de visopbrengst ongeveer
een derde van de visopbrengst uit het
scenario waarbij juist de jonge vissen
werden gespaard. Voordeel was wel dat
zich veel minder jaarlijkse schommelingen in de visbestanden voordeden.
De onderzoekers concluderen dat
een beleidsdoelstelling gericht op een
‘gezonde’ leeftijdsopbouw zonder duidelijke criteria voor gezondheid geen
goede basis is voor het visserijbeleid.
Ook de uitvoering is lastig. Vissers kunnen zorgen dat ze geen jonge vissen
vangen door een net met grotere mazen te gebruiken, maar het selectief
ontzien van de oudere grote vissen is
veel lastiger. De bevindingen werden
vorige maand ingebracht op een wetenschappelijke bijeenkomst van de Europese Commissie in Brussel. 0G%

=RXWYHUPLQGHULQJè1HGHUODQGKREEHOWDFKWHUDDQé
'HYOHHVLQGXVWULHJDDWPLQGHUHQPHW]RXW:RUVWHQJHKDNWKDP
]XOOHQVWUDNVWLHQSURFHQWPLQGHUEHYDWWHQ'DDUPHHPDDNWGH
VHFWRUHLQGHOLMNZHUNYDQGHDIVSUDNHQGLHMDUHQJHOHGHQDO]LMQ
JHPDDNWPHWGHRYHUKHLG'RHOGHGDJHOLMNVH]RXWLQQDPHYDQGH
1HGHUODQGHUVRSJUDPNULMJHQ QXQRJ =RXWUHGXFWLHLVEH
ODQJULMNEHDDPW0DULDQQH*HOHLMQVH8QLYHUVLWDLUKRRIGGRFHQWELM
+XPDQHYRHGLQJPDDUGHDPELWLHYDQKHWYHUPLQGHUHQLVWHODDJ
Het is toch mooi dat de industrie haar verantwoordelijkheid
neemt?
‘De industrie doet wel iets aan zoutvermindering, maar het
gaat niet snel genoeg. Om aan 6 gram zout per dag te komen, moet er 40 procent minder worden toegevoegd. Normaal loopt Nederlandse levensmiddelenindustrie voorop,
maar met zoutreductie hobbelt zij er achteraan. Dat vind ik
eigenlijk wel beschamend.’
Momenteel eten Nederlanders gemiddeld nog zo’n 9 gram
zout per dag. Lukt het om dit terug te dringen?
‘De minister heeft de Kamer in februari geïnformeerd dat in
2012 de reductie 3 procent bedroeg. Dat is niet veel en bovendien berust die schatting niet op harde gegevens. We
wachten nu op het urineonderzoek van het RIVM, dat meet
echt of we minder zout eten.’
Ondertussen verscheen een rapport van het Amerikaanse Institute of Medicine waarin geen bewijs wordt gevonden dat
minder dan 6 gram, bijvoorbeeld vier gram, zin heeft. De
Heart Association bestrijdt dit. Hoe kunnen deze instanties
zo van mening verschillen?
‘Dit nieuwe rapport kijkt alleen naar harde eindpunten van
hart- en vaatziekten, zoals hartaanvallen of sterfte. De onderzoekers vinden geen bewijs dat zoutniveaus van circa 4
gram per dag gunstiger zijn dan de 6-gram-richtlijn. Ondertussen wijst de Amerikaanse Heart Association erop dat dit
wel degelijk helpt de bloeddruk verder te verlagen. En we
weten dat een verhoogde bloeddruk sterk samenhangt met
hart- en vaatziekten.’

ILLUSTRATIE ROGIER ARENTS

Het voedingscentrum adviseert Nederlanders per dag maximaal 6 gram zout te eten. Wat betekent het Amerikaanse rapport voor dit advies?
‘Niets. Het rapport laat zien dat verlaging tot dit niveau zin
heeft. De discussie draait erom of het zin heeft verder te zakken, maar eerst moeten we maar eens op die 6 gram per dag
komen.’ RR

67(//,1*
‘The IG Nobel Prize reﬂects the current state of the art
in scientiﬁc research better than the Nobel Prize.’
Emilia Hilz, promoveert op 3 juni in Wageningen

6HOHFWLHIYLVYDQJHQEOLMNWYDQJURWHLQYORHGRSGHRQWZLNNHOLQJYDQGHSRSXODWLH
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Extreem weer, zoals droogte, blijft
na aﬂoop invloed uitoefenen op
het succes van planten – dit gebeurt via het bodemleven. Daarbij
blijken lokale planten gevoeliger
voor extreem weer dan exoten. Onderzoekers van de leerstoelgroepen Nematologie, Bodemkwaliteit
en het NIOO ontdekten dit door
bodems bloot te stellen aan gesimuleerde droogte en wateroverlast. Ze publiceerden er 28 mei
over in het tijdschrift PNAS.
De onderzoekers hielden een
vergelijkend experiment met lokale planten en exoten uit het Waalgebied. In de kas stelden ze een
deel van de bodems in de plantenbakken bloot aan ‘extreme weersomstandigheden’: langdurige
droogte of heftige regenval. Daarna plaatsten ze de zaailingen in de
bodem en keken ze hoe de planten
reageerden. Exoten bleken zich
minder aan te trekken van het extreme weer in het verleden dan lokale planten. In een tweede experiment werd bij de helft van de

3URHIRSVWHOOLQJPHWSODQWHQLQHHQERGHPGLHEORRWVWRQGDDQH[WUHPHZHHUVRPVWDQGLJKHGHQ

proefplanten de bodem eerst gesteriliseerd. Zonder bodemleven
bleken de verschillen tussen exoten en lokale planten weg te vallen.
Daardoor kon worden vastgesteld
dat de extreme weersomstandigheden hun invloed op het toekomstig
groeiproces doen gelden via de bodem, niet via de plant zelf.
./,0$$79(5$1'(5,1*
Het onderzoek is bijzonder relevant. Door klimaatverandering

schuiven leefgebieden van planten
langzaam op naar het noorden.
‘Bovendien wordt aangenomen,’
zegt Wim van der Putten, buitengewoon hoogleraar bij Nematologie, ‘dat extreme weerevents zich
vaker voordoen door klimaatverandering.’ Begrip van de nalatenschap, of legacy, helpt te voorspellen welke planten zich succesvol
noordelijker vestigen.
Hoe het bodemleven precies
verandert door extreem weer is nog

niet duidelijk. Het zou kunnen dat
ziekmakende bacteriën meer, of
behulpzame schimmels minder
kans krijgen. In de bakken achter
het NIOO staan al weer nieuwe
planten die dit moeten helpen uitzoeken. ‘Ik vind het jammer dat we
de bodemmonsters niet hebben
bewaard,’ zegt Van der Putten.
Destijds vermoedde hij niet dat het
zo snel mogelijk én betaalbaar zou
worden al het leven in die bodem
moleculair te herkennen. RR
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Met malariaparasieten besmette
muggen voelen zich sterker tot
mensen aangetrokken dan onbesmette soortgenoten. Dat blijkt uit
onderzoek waarover Wageningse
en Nijmeegse entomologen in mei
publiceerden in PLoS ONE. Het onderzoek kan in de toekomst mogelijk leiden tot een effectieve me-

thode om malariamuggen te vangen met behulp van geurstoffen.
Al langer werd vermoed dat het
gedrag van een mug verandert als
hij met malariaparasiet is besmet,
vertelt eerste auteur Renate Smallegange. Evolutionair gezien is het
immers logisch dat parasieten hun
dragers zo effectief mogelijk voor
hun karretje proberen te spannen.
Smallegange: ‘Maar wij zijn mooi
de eerste die het aantonen.’
Tijdens het experiment telden
de onderzoekers handmatig hoe
vaak muggen landden op –
ongedragen of twintig uur
gedragen – HEMA-panty’s. De

proef vond plaats in een gespecialiseerd, Nijmeegs laboratorium
waaruit de muggen onmogelijk
konden ontsnappen. De besmette
muggen bleken ruim drie keer
vaker dan onbesmette muggen een
voorkeur te hebben voor menselijke geuren.
5(6,67(17(3$5$6,(7(1
Jaarlijks sterven nog steeds 770
duizend mensen aan malaria terwijl ons wapenarsenaal aan kracht
inboet. ‘De malariabestrijding
staat eigenlijk met de rug tegen de
muur,’ vertelt Willem Takken, persoonlijk hoogleraar Entomologie.

‘Wereldwijd worden parasieten
snel resistent tegen geneesmiddelen en muggen tegen insecticiden.
Op korte termijn moeten alternatieven worden ontwikkeld.’
De geurstoffen van mensen die
malariamuggen aantrekken
zouden voor malariabestrijders
een krachtig wapen zijn. In hun
vervolgonderzoek hopen de
onderzoekers daarom geurstoffen
te identiﬁceren die speciﬁek de
besmettelijke muskieten lokken.
Vallen met zo’n geurstof zouden
‘een grote klap geven aan de
emissiedruk.’ RR
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%/2..(1,1'($921'
’s Avonds tentamens? Slecht idee volgens de studentenraad. Toch wil de raad van bestuur het mogelijk maken
als ‘uiterste redmiddel’. De partijen botsten toen de studentenraad weigerde haar ﬁat te geven aan de nieuwe
Onderwijs- en Examenregeling mét avondtentamens.
Het voornaamste probleem dat de raad van bestuur
ziet, is ruimtegebrek. Liever af en toe een avondtentamen, redeneert men, dan dure ruimtes inhuren. ‘De
universiteit kon vier jaar geleden al aan zien komen
dat dit ging gebeuren, en is daar toen ook op gewezen
door de studentenraad,’ reageert .HHV. ‘Beetje raar
dus dat ze nu met een “uiterste redmiddel” komen.’
Het bericht roept ook bij $QWRRQ argwaan op. De
beschikbare ruimte neemt komend jaar juist toe. Er
zijn immers minder gelegenheden voor hertentamens
HQJHERXZ2ULRQLVLQJHEUXLNè,V.URSŉDDQKHWRYHU
drijven of spelen er andere factoren/agenda’s van de
rector mee?’ Ook -+ vindt de argumentatie ‘lariekoek’.
Hij bekritiseert de studentenraad vaak, maar hoopt
dat ze hun ‘belangrijke rol nu waar gaan maken!’ Reageerders blijven speculeren over de achterliggende
motieven. Is er bijvoorbeeld niet genoeg personeel
om tentamens af te nemen? Wil men eventueel de Dreijen openhouden? De meest interessante verklaring
komt van $QWRRQGLHGXLGHOLMN]LMQ0DFKLDYHOOLNHQW
‘Ik krijg er zelf het gevoel bij dat het een soort bliksemaﬂeider is voor een belangrijker dossier. Laat de
studentenraad zich maar vastbijten in die tentamens
‘s avonds (onbelangrijk) dan hebben ze in
ieder geval minder tijd om kritisch te kijken
naar alle fouten die gemaakt zijn bij de
invoering van de Harde Knip voor cohorten 2009 en eerder.’

:21(1$/6((1.21,1*

-+ opent met een stukje zwarte humor: ‘Wel hopen dat
A.L.F. [Animal Liberation Front – red] zijn adressenbestand inmiddels heeft bijgewerkt dan.’ 3DWULFN-DQVHQ
reageert uiterst verbaasd. In 2009 las hij nog in
Resource dat de brandveiligheid van het kantoorgebouw ontoereikend was. Is het dan wel geschikt voor
bewoning door studenten? %9 denkt dat hij over iets
heen leest: ‘Er worden […] nu dingen aangepast. Daarna zal het gebouw wel weer aan de voorschriften voldoen.’ 3DWULFN-DQVHQ geeft hem gelijk, maar toch
klopt er iets niet. Hij geloof niet dat het wel rendabel
is het gebouw op te knappen voor vijf jaar studentenbewoning, maar dat het destijds niet rendabel was op
te knappen als hoofdgebouw: ‘Ik heb daarom de
indruk dat brandveiligheidsregels als smoes zijn
gebruikt om Duivendaal op te geven.’ Lees in deze
Resource hoe het echt zit.

*5,(.6(5(725,(.
Het begon allemaal met een opmerking over Griekenland in onze rubriek Mijns Inziens. Beledigde Griekse
studenten verdedigden zich online. De discussie gaat
inmiddels over heden en toekomst van de EU, maar is
nog altijd even explosief.
Na drie weken, tientallen mails en bijna vijftig reacties is het einde nog niet in zicht. Nog steeds wordt
op onze site gediscussieerd in hoeverre Nederland proﬁteert van de economische reddingsplannen van Griekenland. Ook vragen Griekse
studenten zich af of Nederlanders begrijpen
met welk sociaal lijden de Griekse malaise
gepaard gaat. Het gaat er inmiddels pittig aan toe:
macro-economische theorie en ﬁlosoﬁe vliegen heen
en weer, hier en daar gekruid met leuke drogredenen
en stereotypes. Kom gerust meediscussiëren,
maar pas op: niet voor gevoelige zielen.
ILLUSTRATIE: ESTHER BROUWER

In het voormalig WUR-hoofdgebouw aan
de Costerweg in Wageningen komen
studentenwoningen. Binnenkort is het

dus echt mogelijk: wonen in het kantoor van collegevoorzitter Aalt Dijkhuizen.
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12 >> achtergrond
Eengezinswoningen / De buitenring van Rijnveste bestaat voornamelijk uit studentenhuizen met elk vier of
zes slaapkamers en een gemeenschappelijke kamer, keuken en een eigen stukje buitenruimte. Dat lijkt op…
precies, een eengezinswoning. ‘Wij bouwen met het oog op de komende vijftig jaar’, legt Idealis uit. ‘Het
aantal studenten kan in die tijd teruglopen. Het complex kun je dan met weinig moeite inzetten voor andere
doelgroepen.’ Rijnveste is daardoor wel relatief duur, voor een onzelfstandige kamer betaal je tussen de 310
en 350 euro. Is dat handig in een tijd dat de studieﬁnanciering afgeschaft wordt? ‘Aan dit segment kamers
is volgens onze onderzoeken duidelijk behoefte’, zegt Bart van As van Idealis. ‘Het ontbrak een beetje in ons
repertoire. Bovendien valt de prijs buitengewoon mee als je kijkt naar vergelijkbare kamers in grote steden.’

Alles door elkaar / Het complex telt 272 ‘onzelfstandige’ kamers met coöptatierecht en 64 zelfstandige
kamers. Daarnaast zijn er negen appartementen. Rijnveste kan daarmee elk type student aan en dat is ook de
bedoeling. Idealis streeft er immers naar om uiterlijk in 2016 een nieuw model draaiende te hebben waarin bachelors, masters en promovendi van alle nationaliteiten door elkaar wonen. Rijnveste is daarbij één van
haar pilotprojecten. Nu al wonen er 39 buitenlandse studenten tussen de Nederlandse.

Duurzaam / Duurzaamheid moet je niet afhankelijk
maken van het gedrag van de gebruiker, weet Bart
van As. ‘Studenten zitten nu eenmaal niet in de juiste levensfase om radiatorknoppen en lichtschakelaars
gedisciplineerd te bedienen.’ Daarom wel maatregelen waar niemand omheen kan: bewegingsmelders bijvoorbeeld, maar ook ledverlichting, waterbesparende
kranen en zonneboilers die voor het warm water zorgen. Op het dak staat een windmolen die voldoende
stroom moet kunnen leveren voor de openbare verlichting. Voor de bewoners heeft al die duurzaamheid zo
z’n voordelen: ze betalen 70 euro servicekosten, tegen
100 euro voor sterﬂatbewoners.

Het nieuwe wonen
Met de opening van Rijnveste heeft Idealis er een bijzonder complex bij.
De kleinschaligheid en de mogelijkheid om samen met je vrienden te
wonen, geeft Rijnveste de sfeer van een dorpje. Een rondleiding door het
complex dat begin juni oﬃcieel wordt geopend.
tekst: Rob Goossens / foto’s: Guy Ackermans
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Pergola’s / De pergola’s zijn
van onbehandeld eiken. Dat
sluit aan bij de stijl van een
vesting en bovendien kan
er weinig aan kapot, aldus
architect Reinier Ubels. ‘Je
kunt er ﬁetsen tegenaan
zetten of met z’n allen op
gaan zitten. Het hout kan
ertegen en wordt alleen
maar mooier.’

Stenen / Het baksteen aan de buitenkant komt
uit antieke, kolengestookte ovens waardoor elke
steen net weer even anders is van vorm en kleur.

Veste / Het grondplan van het nieuwe complex is gebaseerd op een burcht, of veste, legt architect
Reinier Ubels uit. De buitenkant heeft een massieve, robuuste uitstraling en een eigen ‘slotgracht’.
Aan de binnekant is er juist een toegankelijk binnenterrein met lichtere kleuren en een veel minder strakke stijl. Terwijl aan de buitenkant geometrische vormen domineren, zijn op het binnenplein
zelfs de straat en de parkeerplaatsen organisch vormgegeven. De tuinen grenzen aan elkaar en aan
het gemeenschappelijke binnenterrein. Die indeling geeft de sfeer van een dorpje.

Fietsvriendelijk / In het ontwerp
van Rijnveste is een bijzondere plek
ingeruimd voor de heilige koe van
elke student: de ﬁets. Voor iedere
drie studenten zijn er vier stallingsplekken aanwezig. De extra plek is
voor bezoekers, maar ook als compensatie voor de bekende ‘spookﬁetsen’, het barrel waarvan vaak pas na
maanden duidelijk is dat ie nergens
vandaan komt en van niemand is.
De ﬁetsparkeerplekken zijn op minder dan vijf meter van de voordeur.
‘Anders worden er informele plekken
dichterbij de ingang gecreëerd’,
weet Bart van As van Idealis. Ook
bij de appartementen is rekening
gehouden met het gebruiksgemak
voor de ﬁetser: op enkele meters
van de ingang staat een paaltje met
een knop die de voordeur bedient.
Geen voorovergebogen gekluns
meer met een onwillige sleutel.

Met dank aan Idealis (Corina van Dijk en Bart van As) en MIX architectuur (Reinier Ubels en Joop van Brummelen).

Gracht / De gracht wordt gevoed door het regenwater dat op het terrein en de
gebouwen valt. Beter voor de grondwaterstand en ecologisch verantwoord.
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Het geheugen
van zand
Zand heeft een geheugen. Tenminste, een deel van het zand en in het juiste
licht bezien. Jakob Wallinga, hoogleraar Bodemgeograﬁe en landschap,
weet hoe je dat doet. Met luminescentiedatering dringt hij diep door in het
geheugen van het landschap.
tekst: Roelof Kleis / foto: Guy Ackermans

D

e werking van een zandloper kennen we allemaal. Met zand kun je tijd meten. Tamelijk
nauwkeurig ook, als het ding goed is geijkt.
Maar zand is van zichzelf ook een klok. Pak ‘m
beet een op de tien zandkorrels is bruikbaar als
tijdmeter. De techniek die dat mogelijk maakt heet lumi-

OP DE KORREL
Het geheugen van zand
berust op luminescentie,
het uitzenden van licht.
Dat werkt als volgt. De
bodem is van nature licht
radioactief. Dat komt door
de aanwezigheid van
radioactieve elementen
kalium, uranium en thorium. Daarnaast dringt ook
straling vanuit de kosmos
door in de bodem. Kwarts
en veldspaat, de voornaamste bestanddelen van
zand, worden daardoor
voortdurend bestraald.
Elektronen in het kristalrooster raken door die
straling in een zogeheten
aangeslagen toestand. Ze
verkeren korte tijd in een
baan met hogere energie.

Bij terugkeer in de grondtoestand verliest het elektron de overtollige energie
weer in de vorm van licht.
‘Het overgrote deel van de
elektronen valt op die
manier terug. Maar een
klein deel raakt ingevangen in traps, kleine foutjes
in het kristalrooster, waar
ze niet uit kunnen ontsnappen’, legt Wallinga
uit. ‘Die vallen raken in de
loop der tijd steeds voller.’
Voilà, een signaal dat je
kunt meten. Maar dan moet
je die elektronen wel eerst
bevrijden. Wallinga doet
dat door de korrels opnieuw
te belichten: optisch gestimuleerde luminescentie.
Door het zetje energie

raken de elektronen
opnieuw in aangeslagen
toestand en vallen dan
alsnog, onder uitzending
van licht, terug naar de
grondtoestand. De grootte
van dat lichtsignaal verraadt de hoeveelheid straling die de korrel in de
loop der tijd heeft ontvangen, de zogenoemde
paleo-dosis. Wallinga: ‘Als
je dan ook de radioactiviteit meet van het bulkmonster, kun je berekenen
hoeveel straling de korrels
per jaar ontvingen: het
dosis-tempo. Als je die
waardes op elkaar deelt,
heb je de ‘leeftijd’, de tijd
die is verstreken sinds de
korrel werd begraven.’

nescentiedatering: datering op basis van het fysische
fenomeen van luminescentie (zie kader voor technische
uitleg). Kort gezegd komt het erop neer dat zich in begraven zandkorrels onder invloed van natuurlijke stralingsbronnen in de bodem een signaal opbouwt. Dat signaal is
te meten. De grootte van het signaal vertelt daarmee hoe
lang het zand op die plek heeft gelegen. En in het donker,
want dat is essentieel. Zodra er licht bij komt, gaat het signaal verloren.
‘Ik doe dit werk nu vijftien jaar’, vertelt Jakob Wallinga,
‘maar ik vind het nog steeds idioot dat een zandkorrel je
kan vertellen wanneer het op de vindplek is neergelegd.’
Wallinga is de nieuwe hoogleraar Bodemgeograﬁe en
Landschap en dé specialist in ons land op het gebied van
luminescentiedatering. Met de komst van Wallinga is
Wageningen UR in één klap een specialistisch onderzoekslab rijker: het Nederlands Centrum voor Luminescentiedatering. Wallinga zette dit lab tien jaar geleden eigenhandig op in Delft. De verhuizing van het lab naar
Wageningen – een uitdrukkelijke voorwaarde voor zijn
aanstelling – is nog zo vers dat zelfs de NCL-website er nog
geen melding van maakt.
HERMETISCH AFGESLOTEN
Wallinga is opgeleid als fysisch-geograaf (Utrecht) en
kwam tijdens zijn promotie-onderzoek met de toen nog
tamelijk nieuwe dateringsmethode in aanraking. ‘Eigenlijk ben ik er een beetje ingeluisd’, kijkt hij terug. ‘Ik wilde
toegepast onderzoek doen, maar gaandeweg kwam ik
erachter dat de methode nog niet was zoals ik het eigenlijk wilde. Daarom ben ik me steeds meer op de ontwikkeling van de methode gaan toeleggen.’ Toen hij klaar was
met zijn promotie bleek er veel vraag naar de toepassin-
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Jakob Wallinga leest de geschiedenis van een landschap af aan een zandkorrel.

gen van de nieuwe dateringsmethode. Genoeg aanleiding
voor Delft om Wallinga aan te stellen. En genoeg aanleiding voor de NWO om geld te investeren in apparatuur en
(Veni- en Vidi-)onderzoek.
Het lab huist sinds enkele weken op de tweede verdieping van Atlas. Slechts een A-4tje met NCL erop verraadt
de precieze plek. Het lab zelf is hermetisch lichtdicht afgesloten van de buitenwereld. De bezoeker moet eerst een
soort capsule door waar het aardedonker is. Zonlicht is
funest voor de metingen. Binnen wordt gewerkt bij oranje
lampen. Overigens niet vanwege de recente kroning. Het
zand is niet gevoelig voor oranje, legt Wallinga uit.
Daarentegen kunnen wij goed zien bij oranje. Vandaar
dus.
Wallinga denkt met zijn methode het onderzoek naar
het ontstaan van landschappen een ﬂinke slinger te geven.
‘Landschappen veranderen onder invloed van tal van factoren: de mens, het klimaat, extreme gebeurtenissen, etc.
Wil je landschapsdynamiek echt begrijpen, dan moet je
over langere tijden metingen kunnen doen. Processen
duren vaak lang en extreme gebeurtenissen vinden weinig
plaats. C-14-datering is vaak niet bruikbaar, omdat er
geen of te weinig organisch materiaal is of omdat je met
die methode niet ver genoeg terug kunt kijken in de tijd.
Dan is luminescentiedatering een mooi middel om daar
toch achter te komen.’

IN HET VELD
Met zijn dateringstechniek
kan Wallinga aardig ver
terugkijken in de tijd. ‘Met
kwarts kunnen we tot zo’n
150.000 jaar terug. Sinds
kort met veldspaat tot
500.000 jaar. En een
postdoc ontwikkelt op dit
moment een methode
waarmee we zelfs tot een
paar miljoen jaar terug
kunnen kijken.’ Op die
laatste schaal komt volgens Wallinga zelfs de evolutie en migratie van de
mens als onderwerp van
onderzoek in beeld. Zijn
eigen promotieonderzoek
ging over de ontwikkeling
van de Rijn en Maas in de
afgelopen paar honderdduizend jaar. ‘Die rivieren

hebben een hele bak zand
neergelegd die je met
luminescentiedatering
kunt analyseren.’ Op
dezelfde manier is de techniek inzetbaar bij studie
naar kustontwikkeling,
duinvorming of rivierafzettingen. In feite overal
waar zand word verplaatst. Met die beperking
dat de methode alleen iets
zegt over de laatste rustplaats. Elke keer als het
zand aan het licht wordt
blootgesteld, gaat het
opgehoopte signaal verloren, wordt de klok gereset
en op nul gezet. Tenzij de
verplaatsing in het donker
gebeurt natuurlijk.

JURASSIC
CAMPUS
De huidige campus was
50.000 jaar geleden
een moeras. De
Amsterdamse paleoecoloog Bas van Geel
stelde dat vast na
bestudering van
veenmonsters van de
plek waar nu Forum
staat. Voor de datering
gebruikte hij onder
meer de methode van
Wallinga. Onder de titel
Jurassic Campus (online
te zien op onze website)
besteedde Resource
aandacht aan dit
onderzoek.
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DANSEN TEGEN MONSANTO
De seventies leken even helemaal terug in Wageningen. Zaterdag 25 mei dansten
uitgelaten demonstranten op het gras bij het voormalig WUR-hoofdgebouw bij Duivendaal. Ze hadden een hoop plezier, mede dankzij het lekkere zonnetje en vrolijke
muziek uit de speakers. De demonstranten kwamen voor de ‘Mars tegen Monsanto’.
Een wereldwijd protest tegen het vermeende schadelijke beleid en machtsmisbruik
van de chemie- en biotechreus. Vijftienhonderd tot tweeduizend mensen trokken
met spandoeken door de Wageningse binnenstad om uiteindelijk bloemen te leggen
voor de ‘slachtoﬀers’ van Monsanto. Volgens de politie verliep de demonstratie
RR / Foto Guy Ackermans
ordelijk en in goed overleg met de organisatie.
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De Born, campus-in-wording.
Onderwijs, onderzoek en
huisvesting (in de toekomst)
op één plek. Een echte City of
life sciences. Aan noordkant
loopt de bebouwing over in
de proefvelden in het
Binnenveld.

Noordwest. Dan
maar het Binnenveld
in! Woonwijk buiten de
stad, symbolisch voor
het ruimtegebrek van
Wageningen. Met dank
aan Wageningen UR.

Sterflat. Studentenhuisvesting bepaalt sind
de jaren zestig de skyline
van Wageningen.
Dominante ‘stervormige’
flats. Welke student
heeft er niet gewoond?

Agrobusinesspark. Wageningen
heeft door ruimtegebrek weinig
industrie. Alleen voor aan de landbouw
gerelateerde bedrijvigheid werd eind
vorige eeuw een uitzondering gemaakt.
Bekendste bewoner: MeteoConsult.

Nieuw Kortenoord. De
jongste woonwijk van Wageningen.
Tot voor kort stond hier het
gebouw van Entomologie. Alleen
de kunst mocht blijven, zoals deze
Hoorn des Overvloeds.

Duivendaal, de
eerste uitbreiding
van het groeiende
landbouwonderwijs.
Proefvelden, studentenhuisvesting en onderwijs op
één plek. Eigenlijk de eerste
campus van Wageningen. In
het voormalige Bestuurscentrum gaan binnenkort
studenten wonen.

De Dreijen als campus kwam nooit helemaal uit
de verf. De ontruiming verloopt in hoog tempo.
Over enkele jaren ontstaat hier de laatste grote
woonwijk van Wageningen. De omringende arboreta
blijven.

Het Bassecour, de wieg
van Wageningen UR. In 1877
ging hier de Rijkslandbouwschool van start. Tot 1990
zetel van het bestuur.

Landmeetkunde.
Vrijwel geen oud gebouw
in de stad of er is wel
een link met Wageningen
UR. Rijksmonumenten
zoals Het Schip van
Blaauw, de laboratoria
voor Landmeetkunde,
Microbiologie,
Erfelijkheidsleer en
Tuinbouwplantenteelt.

Belmonte
Arboretum.
Heel lang academische bomentuin,
tegenwoordig een
onovertroffen park.
Markant punt in
het park: De ijzeren
bloem van
kunstenaar Kees
Kortekaas.
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Alles draait om grond
De plattegrond van Wageningen valt niet los te zien van de ontwikkeling van
Wageningen UR. Als grootgrondbezitter hielden universiteit en DLO de stad
lang in een klemmende wurggreep. De trek naar De Born schept ruimte. Ruimte
om te bouwen. Maar wel tegen een hoge prijs, vindt publicist Leo Klep.
tekst: Roelof Kleis / illustratie: Petra van Berkum

K

lep schreef in het recent verschenen jubileumboek Geschiedenis van Wageningen een fraai
hoofdstuk (Van middelbare school tot wereldspeler) over de ontwikkeling van de stad als
landbouwkundig kenniscentrum. Die geschiedenis is een aaneenschakeling van uitbreidingen en
grondaankopen. ‘Grond is essentieel’, beklemtoont Klep.
En dan vooral het gebrek aan grond voor de stad, omdat
het Rijk de grond koopt voor de universiteit, de proefstations en de instituten.
Dat begint eigenlijk al meteen nadat de Rijkslandbouwschool in 1877 haar deuren opent in het Bassecour
in het centrum. Een jaar later wordt Duivendaal, door
Klep aangeduid als de eerste campus van Wageningen,
ingelijfd. Klep: ‘Dat was meteen al bepalend voor de ontwikkeling van het centrum, dat aan de noordkant min of
meer werd afgesloten. Een natuurlijke ontwikkeling naar
de Lawickse Allee werd daarmee onmogelijk gemaakt.’
En zo gaat het voortdurend. Het Rijk koopt in de eeuw
die volgt de ene na de andere lap grond. Op een gegeven
moment is liefst een kwart van alle grond in Wageningen
eigendom van het Rijk. ‘Het grondbeleid van Wageningen
was in feite in handen van de minister’, concludeert Klep.
‘Dat heeft heel lang een vertroebelende rol gespeeld in de
verhouding tussen de universiteit en de stad. Er zat altijd
een derde aan tafel die niet mee wilde werken. Het Ministerie van Landbouw werd beheerst door boeren. En grond
verkopen doe je als boer niet. Als de stad iets wilde, kon
het niet. Naar mijn idee is het Rijk daarin heel belangrijk
geweest.’

DE DREIJEN
Het ruimtegebrek na de oorlog was volgens Klep ’hopeloos’. Inbreiding was het antwoord op die nood. Overal
waar maar plek was, nestelden zich instituten en onderdelen van de universiteit. ‘Als een mycelium zat de universiteit in de stad. Overal zat wel iets. En al die instellingen

hadden colleges aan huis. Een paar keer per dag zag je
horden studenten die zich per ﬁets verplaatsten. Studenten kenden de stad toen beter dan nu.’
De droom om de boel te bundelen buiten de stad is er
evenwel altijd geweest. Meteen na de start van het academisch onderwijs in Wageningen, de Landbouwhogeschool in 1918, werd volgens Klep al het plan gelanceerd
voor De Dreijen. Door de naderende crisis werd dat plan
maar deels uitgevoerd. Wel werden monumentale gebouwen als Het Schip van Blaauw, Landmeetkunde en het
laboratorium Microbiologie gebouwd. De Dreijen zelf
kreeg pas na de oorlog geleidelijk gestalte. Maar een echte
campus werd het nooit.
Die campusdroom wordt nu op De Born in rap tempo
werkelijkheid. Dankzij de fusie van de universiteit en DLO

‘Het leuke van een universiteitsstad
is die ontmoeting van werelden.
Daar heb je de stad voor nodig’
in 1998. De stad ontworstelt zich en passant uit een ruimtelijke klem. De ene na de andere bouwlocatie komt vrij
voor woningbouw. Maar de prijs is volgens Klep hoog.
‘Wageningen als universiteitsstadje wordt hard uitgehold.
Als ik nu door het centrum loop, moet ik moeite doen om
iets te vinden dat wijst op Wageningen als kenniscentrum. Alles is weg. Wageningen heeft zichzelf afgesloten
van de campus.’ Klep ziet het met lede ogen aan. ‘Want
wat krijgen we ervoor terug? De wijk Kortenoord en straks
De Dreijen. Parkstadwijken, maar dat zijn niet de voorzieningen die de stad volgens mij nodig heeft. Het leuke van
een universiteitsstad is die ontmoeting van werelden.
Daar heb je de stad voor nodig. Je kunt een stad niet vervangen door een campus. Maar misschien ben ik te
romantisch.’
30 mei 2013 — RESOURCE
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Tot elkaar veroordeeld
Wageningen UR zit ‘tot in de haarvaten’ van de stad Wageningen. Hoewel de
belangen van de twee lokale grootmachten af en toe botsen, overheerst het
gevoel dat ze elkaar nodig hebben. ‘Wageningen is eigenlijk één grote campus.’
tekst: Albert Sikkema

I

ingers. ‘Je merkt het in de winkelstraat, het is er een stuk
rustiger tussen de middag.’ Dat zegt Rien Bor, studentenwerver bij de universiteit en tevens gemeenteraadslid voor
de Stadspartij Wageningen. Zijn werkplek verhuisde eind
2011 van Duivendaal in de stad naar de campus. ‘Vroeger
had ik lunchafspraken op de Markt, nu in het Forum of in
Het Gesprek.’ Anderen wijzen er op dat veel WUR-mensen
‘van buiten’ doordeweeks geen boodschappen meer doen
in Wageningen, maar uitwijken naar Bennekom – dat is
beter bereikbaar per auto vanaf de campus. Daarom staat
de bereikbaarheid van de stad vanaf de campus nu hoog
op de gemeente-agenda.
WOEDEND
De verhouding tussen stad en universiteit is op dit
moment redelijk goed, zeggen Bor en zijn collega Jo
Soolsma. Soolsma zit voor de SP in de gemeenteraad en
werkt bij het Facilitair Bedrijf van Wageningen UR. Die
goede verstandhouding is te danken aan het huidige
gemeentebestuur, zeggen de twee raadsleden, die beiden
in de oppositie zitten. Zo trekken gemeente en universiteit samen op om de kamernood bij studenten op te lossen. Door de snelle vergunningverlening wordt nu niet
alleen een studentencomplex op de campus gebouwd,
maar ook honderden kamers in de binnenstad. En dat is
weer goed voor de lokale economie en de leefbaarheid van
de stad.
Vijf jaar geleden was de relatie tussen de gemeente en

FOTO: BART DE GOUW

n de 750 jaar van haar bestaan heeft Wageningen
pas een dikke eeuw te maken met de kennisinstelling die nu Wageningen UR heet. Maar wie nu in
Wageningen woont kan zich vast moeilijk voorstellen dat de stad ook ooit zónder onderzoekers en
studenten kon bestaan. ‘Tot in de haarvaten van onze
gemeenschap merk je de betekenis van Wageningen UR’,
zegt burgemeester Geert van Rumund. ‘Of het nu gaat om
de cultuur, het studentenleven, de economie of de aandacht voor duurzaamheid – telkens wordt dat gevoed door
mensen van de universiteit en onderzoekinstituten.’
De burgemeester ziet dat terug in zijn functie. Elk jaar
spreekt hij met álle studentenverenigingen en vrijwel elke
week heeft hij contact met een bestuurder van Wageningen UR. Meestal bij een publieke activiteit, een overleg of
de ontvangst van een buitenlandse delegatie. ‘Wageningen zonder universiteit zou een heel andere gemeenschap
zijn’, zegt Van Rumund. ‘De stad is eigenlijk één grote
campus.’
Maar die innige verbondenheid zorgt ook voor gevoeligheden, én belangen. Dat bleek vorig jaar toen Wageningen UR haar plannen presenteerde om de campus even
buiten de stad ook te voorzien van studentenhuisvesting
en en winkels. In de gemeenteraad klonken de zorgen
direct door. Hoe gaat de werkgelegenheid in de binnenstad zich ontwikkelen nu de grote werkgever zich terugtrekt uit de stad?
De campusvorming heeft nu al invloed, zo zien Wagen-

De Zaaier, in 1926 geschonken door Wageningse bevolking.

‘Nulllen’ van Ceres zingen burgemeester toe.
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de kennisinstelling een stuk slechter, zeggen Soolsma en
Bor. Zo was de gemeente woedend toen Wageningen UR
een stuk grond voor de ontwikkeling van een industrieterrein verkocht aan een bouwbedrijf, terwijl het nog in
onderhandeling was met de gemeente. Als represaille liet
de gemeente wettelijk vastleggen dat Wageningen UR
haar vrijkomende grond voortaan eerst aan de gemeente
moest aanbieden.
Veel praktische gevolgen had dat ‘voorkeursrecht’ overigens niet, want de armlastige gemeente heeft helemaal
geen geld om dure grond te kopen voor stadsontwikkeling. Daarom verkocht Wageningen UR enkele jaren later
haar grond voor de nieuwe wijk Kortenoord opnieuw aan
een projectontwikkelaar. Op zo’n moment wordt de
gemeente met de neus op de feiten gedrukt: haar begroting van 80 miljoen euro per jaar is acht keer zo klein als
die van Wageningen UR.
MOVIE W
Een ander punt dat de relatie vertroebelde was wantrouwen bij de gemeente over de intenties van Wageningen
UR, zegt Peter Veldman. Veldman is student Consumentenwetenschappen en zit sinds 3 jaar in de gemeenteraad
voor D66. ‘Er werd destijds veel over de universiteit gesproken in de gemeenteraad, maar niet met de universiteit.
Toen ik daarover contact opnam met de woordvoerder van
Wageningen UR, bleek dat de visie van de universiteit
anders was dan de raadsleden dachten.’
Veldman is daarom blij dat het huidige gemeentebestuur voor transparantie pleit en meer in overleg treedt
met Wageningen UR. Wat hij ook positief vindt is dat
woordvoerder Simon Vink tegenwoordig bij elke raadsvergadering op de publieke tribune zit, om te horen wat er
leeft bij de gemeente. Door vaker te overleggen neemt het
wantrouwen af en wordt de verhouding tussen gemeente
en kennisinstelling beter, merkt Veldman. ‘Je hebt elkaar
nodig.’

Publieksdag Food for you in 2012

Dat bleek afgelopen jaar toen het voortbestaan van
ﬁlmhuis Movie W op het spel stond. Daarbij laaide de discussie op in hoeverre de universiteit ook verantwoordelijkheid draagt voor voorzieningen in de stad. Wageningen UR besloot het ﬁlmhuis niet meer te bekostigen,
waarna de gemeente uiteindelijk de helpende hand toestak. Na veel lobbywerk door het ﬁlmhuis zegde de universiteit ook een bescheiden bijdrage toe. ‘Wageningen UR
trekt zich terug op cultuurgebied’, zegt Soolsma. ‘Ze heeft
fantastische sportvoorzieningen, maar stoot de culturele
activiteiten af. Het lastige is: de gemeente moet ook op
cultuur bezuinigen.’
FOOD VALLEY
Gemeente en Wageningen UR werken vooral samen om
de kenniseconomie te versterken, onder de vlag van Food
Valley. Maar ook daar is het perspectief van de internationale kennisorganisatie anders dan die van de gemeente.
De gemeente ziet zichzelf als het kloppend hart van de
Food Valley, maar ondertussen komt het Food Experience
Centre (het ei) wel mooi in Ede te staan, met goedkeuring
van Wageningen UR. Ook wil de Edese burgemeester Van
der Knaap het hoofdkantoor van Food Valley naar zijn
stad halen. ‘Ede trekt het naar zich toe’, constateert
Soolsma.
Dit geeft weer voeding aan een oud sentiment in de
gemeente, over ‘die arrogante lui bij de universiteit die
denken dat ze alles te zeggen hebben’. ‘Dat sentiment ken
ik’, zegt de burgemeester, ‘maar dat doet geen recht aan
de opstelling van Wageningen UR. In concrete dossiers
hebben we soms verschillende belangen, maar beide willen we een ﬂorerende stad met goede voorzieningen.
Natuurlijk zou ik het betreuren als de universiteit de Aula
in de stad loslaat, en ik vind het belangrijk dat Wageningen haar studentenleven houdt. Maar tegelijk vind ik de
campus een fantastische plek en ben trots op de groei van
de universiteit.’

Belmonte Arboretum: van academische bomentuin tot geliefd park.
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‘WAGENINGEN ZOU SAAI
ZIJN ZONDER UNIVERSITEIT’
Van de 750 jaar die de stad Wageningen dit
jaar bestaat, maakt het landbouwonderwijs al
bijna een eeuw deel uit. Wat merken ‘gewone’
Wageningers van de aanwezigheid van die
studenten en wetenschappers? Wat was
Wageningen zonder universiteit?
tekst: Yvonne de Hilster / foto: Bart de Gouw

Johan Breet
Fietsenmaker uit het centrum
‘Ik heb veel aanloop van studenten,
vaak met een kapotte ﬁets, en ook
medewerkers van de WUR weten ons
te vinden. Volgens mij doet de aanwezigheid van de universiteit iets
met de sfeer in de stad. Het is een
stad met een dorps karakter, veel mensen kennen elkaar
hier, en dat komt de leefbaarheid ten goede. De stad is
jonger en hoger opgeleid door de universiteit. Ik zou in
Ede niet zo vrolijk ﬁetsenmaker zijn, mensen daar zijn religieuzer, stugger.’

Kimberly van Kuilenburg
Geboren en getogen Wageningers
Janny: ‘Bij mij thuis werden vroeger
kamers verhuurd aan studenten. Dat
ontgroenen was altijd wel leuk. Bij
ons moesten jongens met een lucifer
de lange gang boven opmeten. We
wonen nu in de buurt van KSV, die laten ons altijd netjes weten wanneer er activiteiten zijn.’
Rien: ‘Zonder de universiteit was Wageningen een grijze
stad geweest. Het is wel gezellig, al die studenten. Ik ben
er ook mee opgegroeid, met klooien, zoals ze toen heetten. Ze werden kaalgeschoren en zaten te vissen in een
put.’

Geboren en getogen Wageningse,
winkelmedewerkster
‘Als ik uitga kom ik wel van die mensen tegen in de stad: studenten. En
bij het busstation heb ik wel eens
eiergevechten gezien, of je ziet andere gekkigheid op straat. Maar ik heb
er geen last van. In het weekend werkt hier een meisje dat
aan de universiteit studeert, en die is ook aardig. Ze vertelt
vaak over feestjes. Het lijkt soms of ze meer feesten dan
werken. Na vijven komen hier soms groepjes Chinezen in
de winkel, ik denk dat ze dan klaar zijn voor die dag. Het is
soms lastig dat ze geen Nederlands spreken en slecht Engels. Maar er zijn er ook die aan de kassa vragen hoe je
doei in het Nederlands zegt.’

Trees van Arkel - van der Kemp

Tom Kool

‘Lang geleden’ geboren in Rotterdam
‘Dat er mensen van buiten Wageningen hier komen wonen, maakt de
stad leuker; Wageningers zijn niet
altijd zo vriendelijk. Wel is het bij
studentenhuizen vaak een zooitje,
maar ik heb er geen last van. Bij de
kroning zaten studenten uit de buurt buiten op het grasveld te barbecueën. Prima toch. Ik word bijna 89, maar
ben vroeger ook jong geweest. En als de lieverds een slok
op hebben en ze lopen lallend en gillend van de stad naar
hun studentenﬂat, dan word je wakker, ja. Maar je draait
je om en slaapt verder.’

Binnenstadmanager Wageningen
‘Wageningen en Wageningen UR zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden, en er is besef dat we elkaar nodig hebben. De universiteit redt het
niet zonder gezellig stadje, met een
goede mix van detailhandel en horeca, en Wageningen zou zonder universiteit heel klein zijn.
De universiteit had echter de toekomst niet gehaald zonder nieuwe campus. Studenten kijken naar de faciliteiten
als ze gaan studeren. Vroeger had je genoeg aan de kermis, nu willen jongeren minstens de Efteling. Je moet
concurreren met de wereld. In deze tijden moeten we alle-

Rien Spee en Janny Onderstal
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Publieksdag Food4You 2012: Wageningen UR zorgt voor brood op de plank.

bei hard ons best doen om het de mensen naar de zin te
maken, wij de klanten, zij de studenten, die ook nog eens
te maken krijgen met bezuinigingen op de basisbeurs. Samenwerken wordt dus alleen maar belangrijker. Mogelijk
komen er meer internationale studenten, en als ondernemers zullen we ook die aan moeten zien te spreken.’

Jan Rijkse, Wageninger
Voormalig conciërge op basisschool
‘Die studenten, dat is hartstikke leuk
toch. Vroeger ging je bij ontgroening
kijken. Moesten ze met een touw het
Havenkanaal over. Dan lieten wij
zien dat we dat ook konden. En op
donderdagavond ging ik met mijn
maten een biertje drinken, in de kelder van Ceres of in een
bar die onder iedere torenﬂat zat; als je je gedroeg was je
daar ook als niet-student welkom. De universiteit brengt
hier echt leven in de brouwerij. Zonder de universiteit was
hier geen Molenstraattheater, geen Loburg en zoveel an-

dere cafés, en vast ook geen Leeffestival. Veel vrijwilligers
hebben iets met de universiteit, zoals mijn buurvrouw die
is afgestudeerd op komkommers. En de LU verschaft
werk, daar moeten Wageningers ook blij mee zijn.’

Annemarie van Holten
Werkzaam in de psychiatrie
‘Ik woon nu anderhalf jaar in Wageningen, en het verbaast me nog steeds
hoeveel mensen iets hebben met
landbouw, voeding en de universiteit. Daardoor heb je hier waarschijnlijk ook een natuurslager en
biologische boerderijen waar de aardappelen zo van het
land komen. En vorig jaar was in het centrum iets met
hapjes en goede voeding en vitamines, hoe heette dat ook
weer [Food4you, YdH]. Dat was druk en dan merk je dat de
universiteit leeft in de stad. Wageningen mag dan klein
zijn, het voelt wel als een stad, en dat komt misschien wel
door de universiteit.’
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INDEPENDENTS SLEPEN
VIER ZETELS BINNEN

‘IN ÉÉN PAUZE 350
TASSEN GERUILD’

FOTO: BART DE GOUW

Wie? Ellen Jansen, student
Milieuwetenschappen
Wat? Deelt duurzame katoenen
tassen uit in ruil voor een
plastic tas.
Waar? Om mensen op een
positieve manier minder plastic
tassen te laten gebruiken.

De bekendmaking van de uitslag van de verkiezingen vond plaats in het Grand Café in Forum.

Komend collegejaar vullen vier
onafhankelijke leden de zetels
van de studentenraad. VeSte
krijgt er acht. Met de vier zetels
voor de Independents is er meer
diversiteit gekomen in de raad,
een nadrukkelijke wens van
VeSte.
In totaal brachten 2311 studenten
hun stem uit tijdens de verkiezingen voor het medezeggenschapsorgaan van en voor studenten. Dat
is iets meer dan 30 procent. Van
die stemmen gingen er 1601 naar
studentenpartij VeSte, omgerekend acht zetels. De Independents
kregen 652 stemmen, omgerekend
drie zetels. De restzetel ging naar
de partij die daarna nog de meeste
stemmen over had, de Independents.
VOORKEURSTEMMEN
Bowen Tian wist met ruim 200
voorkeursstemmen in de raad te
komen, ten koste van zijn medekandidaten Gilbert Atuga en Yang
Jiang. Bij VeSte viel nummer 9,
Emma Diederiks, buiten de boot.
Zij reageerde teleurgesteld op het
nieuws dat zij volgend jaar niet in
de studentenraad zal zitten. ‘Ik

heb er zoveel tijd en moeite in gestoken, ik wilde dit heel graag nu
doen.’ Gilbert Atuga leek minder
aangedaan. ‘Ik denk dat de kandidaten die nu gekozen zijn, heel capabel zijn. Voor mij is er wel weer
een nieuwe uitdaging.’
De Independents besloten om
op één lijst mee te doen aan de verkiezingen, ook al waren het allemaal individuele kandidaten. De
verwachting was dat zij meer kans
hadden dat een (of meer) van hen
in de studentenraad zou komen
dan wanneer alle kandidaten afzonderlijk een lijst zouden indienen. Op basis van voorkeursstemmen is vervolgens bepaald wie een
plek in de studentenraad verdiende, aldus Yingying Zhang, momen-

Leden van de nieuwe
studentenraad:
VeSte: Simone Ritzer, Xanthe
van Dierendonck, Anneloes
Reinders, Arvid de Rijck, Lara
Minnaard, Jaap Löwenthal,
Jildou Kooiman en Jeroen Roest
Onafhankelijk: Wanjun Zhao,
Yu Huang, Daohong Yang,
Bowen Tian

teel onafhankelijk lid in de studentenraad.
GEEN VERKIEZINGEN
Vorig jaar waren er geen verkiezingen, omdat er zich maar twaalf
kandidaten in totaal hadden gemeld voor de studentenraad. Studentenvakbond Pulse wist destijdsgeen kandidaten op de been te
brengen. Veste kwam toen met elf
studenten in de raad, plus één onafhankelijk lid. Later scheidden
zich twee VeSte-leden af om ook
onafhankelijk lid te worden.
Het afgelopen jaar heeft VeSte
geijverd voor een concurrerende
fractie in het medezeggenschapsorgaan. De partij voor actieve studenten wilde zich meer richten op
haar achterban; de studentenverenigingen. Heel even leek er sprake te zijn van een groene partij,
een initiatief van het Wageningen
Environmental Platform (WEP).
Deze partij redde het niet omdat
zich te weinig geïnteresseerden
hadden gemeld. Van de twee kandidaten die wel interesse hadden
in een ‘groene’ partij, wist uiteindelijk een van hen op eigen gelegenheid de raad te halen: Wanjun
Zhao. LvdN

Hoe ben je op het idee gekomen dit
project te gaan doen?
‘Voor het vak Empowerment for
Sustainability moesten we een persoonlijk duurzaamheidsproject
opzetten. Ik wilde sowieso iets met
plastic doen omdat ik dat echt heel
slecht vind, maar ik wilde het ook
praktisch en positief houden.
Zelf gebruik ik al jaren katoenen
tassen en ik merkte dat ik daardoor eigenlijk helemaal geen plastic tassen meer gebruik. En plastic
tassen omruilen is ook symbolisch: mensen wisselen een oude
gewoonte in om iets nieuws te
gaan gebruiken.’
Doe je dit alleen?
‘Gelukkig niet. De Wageningse
Weelde, de overkoepelende organisatie van Wageningse duurzame
ondernemers, heeft duizend tassen gesponsord. Daarvan worden
er vijfhonderd uitgedeeld in hun
winkels. De andere helft deel ik
zelf uit.’
Slaat het aan?
‘Nou en of. Ik denk dat ik in één
pauze wel 350 tassen heb omgeruild. Ik heb nu heel veel plastic
tassen voor de tassendoos van Albert Heijn, zodat mensen ook daar
geen nieuwe plastic tas meer hoeven te gebruiken.’ RA
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Personal branding: onzin of noodzaak?

‘Personal branding is jezelf verkopen’, zo stelde een van de sprekers
op 14 mei in de Junushoff, waar
250 studenten en 17 multinationals elkaar ontmoetten tijdens de
Career Day. ‘In tijden dat de arbeidsmarkt op slot zit is het belangrijk jezelf te onderscheiden
van anderen’. Vaak doe je dit volgens hem als werkzoekende al onbewust doordat er op het internet
veel informatie over jou circuleert.
Zo wisten de sprekers van de workshop onverwacht de stageplekken
van enkele aanwezigen te melden
en ook werd een foto van een van
de deelnemers in beschonken toestand getoond. ‘Je moet uitkijken
met wat je laat zien, want het kan
zowel voor als tegen je werken’.
Volgens de sprekers is het belangrijk dat je als werkzoekende
zelf controle houdt over het beeld
dat je uitstraalt. Maar het wordt
pas personal branding wanneer je
actief aan dat beeld werkt. Zorg dat
je eruit springt, luidt het devies.
RECRUITERS
De bedrijven die aanwezig zijn op
de Career Day denken echter verschillend over het belang van per-

CREDIT FOTOGRAAF

Om nog enige kans te maken op
een baan in deze barre tijden
moet je jezelf als merk
proﬁleren: ‘personal branding’ is
de trend. Maar op de Career Day
van Aisec blijken bedrijven daar
wisselend over denken.

In tijden van criss is het verstandig je te onderscheiden.

sonal branding, zo blijkt uit een
kleine rondgang. Volgens de recruiters is het vooral bij marketingfuncties belangrijk om je van anderen te kunnen onderscheiden. De
vijver om uit te vissen is voor commerciële functies vrij groot en
daarom is het belangrijk dat je ook
jezelf goed kunt verkopen. ‘De basis is de opleidingsachtergrond,
maar iemand moet vooral commercieel zijn aangelegd’, aldus een
recruiter van ADM Europoort, een
bedrijf dat is gespecialiseerd in de
verwerking van oliehoudende zaden. Om de geschiktheid van sollicitanten te bepalen vinden vaak
meerdere gesprekken plaats en

worden kandidaten onderworpen
aan een psychologische test.
INHOUD VOOROP
De recruiter van Cargill, een handelsﬁrma in agrarische grondstoffen, is minder enthousiast over
personal branding. Ze werken liever met ‘harde criteria’. ‘Je kunt
nog zoveel aan personal branding
doen, maar als het proﬁel niet
overeenkomt houdt het op’. Het
valt hem overigens op dat sollicitanten zich in deze tijden van crisis
soms weinig aantrekken van proﬁeleisen. Zo reageerden enkele
Grieken onlangs op een managementfunctie waarvoor de Neder-

landse taal als vereiste was gesteld.
Bij Koppert wordt vooral naar
de inhoud gekeken, dus daar kom
je er met alleen een vlotte babbel
niet in. Wageningse studenten zijn
geliefd bij het biologische gewasbeschermingsbedrijf: ‘De studenten staan dichter bij de praktijk
van het boerenbedrijf en zijn minder fundamenteel georiënteerd’.
De eindconclusie: personal
branding kan geen kwaad, zeker
niet voor commerciële functies.
Maar het is zeker geen wildcard
voor topbaan, want uiteindelijk
kijken de meeste bedrijven wel deKO
gelijk ook áchter het etiket.

‘Gluurders Haarweg steeds brutaler’
Studentes die aan de Haarweg
wonen kunnen het beste hun gordijnen dichthouden: er zijn weer
verschillende gluurders actief.
De politie is extra alert.
Na een paar rustige maanden
aan de Haarweg zijn er weer gluurders gesignaleerd. Wijkagent Carla
Quint houdt de zaak in de gaten. ‘Nu
het buiten weer licht is krijg ik
steeds meer meldingen. Bovendien

vind ik ze zorgelijker dan voorheen,
de gluurders worden brutaler.’ Nadere details kan Quint niet geven,
maar haar observatie zegt genoeg,
meent ze. Oppassen dus.
Agenten in burger surveilleren
rond de complexen, maar de kans
dat ze een gluurder op heterdaad
betrappen is klein. Bovendien is alleen kijken niet strafbaar, er moet
meer aan de hand zijn. ‘Als er een
geslachtsdeel zichtbaar is, wordt

het een ander verhaal’, licht Quint
toe. Toch vindt ze het belangrijk om
in te grijpen, want gluurders kunnen
‘doorgroeien’ in hun gedrag. ‘Je
weet nooit of iemand in zijn hoofd
al een stap verder is’, zegt Quint.
De politie heeft nog geen duidelijk patroon ontdekt, maar de gluurders zijn het vaakst ‘s avonds of aan
het begin van de nacht actief. Bewoners kunnen zelf ook actie ondernemen. In december 2011 slaagden

studenten erin om een gluurder aan
te houden, waarna deze werd overgedragen aan de politie. ‘Bewoners
mogen direct 112 bellen als ze een
gluurder zien’, aldus Quint. Verdere
tips van de wijkagent: onbekenden
bij het gebouw aanspreken, kentekens van verdachte auto’s noteren
en natuurlijk de gordijnen dichthouNM
den.
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TICKET
Budget vliegen? Koop dan een
ticket in het weekeinde. De tickets
zijn dan gemiddeld vijf procent
goedkoper, blijkt uit onderzoek
van Texas A&M University.

Waarom dat zo is? Zakelijk verkeer
boekt meestal op werkdagen,
prijsgevoelige toeristen in het
weekeinde. Vliegmaatschappijen
weten dat en verlagen prijzen in
het weekeinde. Doe er je voordeel
mee.

COLADETECTIE
Onderzoekers uit Alaska kunnen
aan een haar aﬂezen hoeveel cola
iemand gedronken heeft. Ze doen
dat door het C-13-gehalte in eiwit
te meten. De ingebouwde koolstofisotoop blijkt een bruikbare
biomarker te zijn voor genuttigde
suikers uit frisdrank. De methode
moet de relatie tussen obesitas en
frisdrank blootleggen. Veel
mensen liegen namelijk over hun
frisdrankgedrag.

Studenten en rector oneens over avondtentamens
De studentenraad en rector
magniﬁcus Martin Kropﬀ zijn
vorige week in aanvaring
gekomen over de nieuwe
Onderwijs- en Examenregeling
(OER). De raad wil vooralsnog
geen goedkeuring geven aan het
document vanwege de invoering
van avondtentamens.
Door een gebrek aan faciliteiten
wil de universiteit de mogelijkheid
hebben om ook in de avonduren
tentamens af te nemen. Het zou alleen gaan om uitzonderlijke gevallen; voor komend collegejaar zo’n
tien tot twaalf vakken per periode.
Volgens de studentenraad is er
onder studenten veel weerstand tegen de invoering van avondexamens. Volgens de raad hebben studenten ‘s avonds vaak andere verplichtingen en zijn ze minder
scherp dan overdag. De raadsleden

willen dat de universiteit moeite
gaat doen om ook andere mogelijkheden te onderzoeken. ‘Tien
tot twaalf vakken per periode komt
al snel neer op zeshonderd studenten. Dat zijn er behoorlijk veel,’ aldus studentenraadslid Wouter-Jan
van Roosmalen (VeSte). ‘Het liefste
zien we natuurlijk dat de faciliteiten uitgebreid worden, maar je
kunt ook denken aan examens op
De Dreijen, examengroepen verspreiden over kleinere ruimtes of
buiten de eigen faciliteiten om een
locatie zoeken.’
UITERSTE REDMIDDEL
Volgens Martin Kropff wil de universiteit het ruimtegebrek binnen
de universiteit oplossen. ‘Het huren van een locatie elders in Wageningen en het materiaal voor de inrichting zijn ontzettend duur. De
avondexamens zijn echt bedoeld

als uiterste redmiddel en niet als
standaardmogelijkheid. Voor medewerkers is het ook vervelend dat
zij ’s avonds moeten surveilleren.’
Hij waarschuwde dat, mocht de
raad niet akkoord gaan, er moge-

‘We vrezen dat dit
uiterste redmiddel
steeds vaker
gebruikt zal worden’
lijk tentamens in de zelfstudieweek ingepland gaat worden.
De studentenraadsleden benadrukken dat zij er graag samen
met de universiteit uit willen komen. ‘Maar omdat het studentenaantal blijft groeien’, zegt WouterJan, ‘vrezen we dat dit uiterste redmiddel steeds vaker gebruikt zal
worden. Zodra wij onze goedkeuring geven, is er geen weg meer terug.’ LvdN

JEUK
Amerikaanse onderzoekers hebben
het jeukmolecuul ontdekt.
Natriuretisch polypeptide b (Nppb)
heet deze zenuwboodschapper van
de jeuk. Een middel tegen
chronische jeuk lijkt daarmee
binnen handbereik. Nu nog even
iets vinden om die jeukschakelaar
om te zetten. Jeukt het al?

IQ
De IQ-test kan op de schroothoop.
Een visueel testje met bewegende
zwarte balkjes werkt ook, hebben
Amerikaanse onderzoekers van de
University of Rochester ontdekt.
Slimmere mensen zien niet beter,
maar zijn beter in het verwerken
van wat ze zien. Of, zoals een groot
denker eens zei: je moet het zien
om het te begrijpen. Snap je?

LEKKER KLIEDEREN Maar liefst 400 liter verf ging er
doorheen, vorige week tijdens het Neon Splash feest van
Ceres op de campus. Het feest werd georganiseerd ter ere
van het 135-jarige verjaardagsfeest van de Wageningse
studentenvereniging. En het was een succes, aldus president Zeger Kievit. Van tevoren zaten de organisatoren ‘wel
een beetje in de stress’ vanwege het slechte weer, vertelt

Zeger. ‘Toen het om vijf uur nog steeds regende en er nog
niemand te bekennen was, begon de spanning wel te stijgen.’ Het kwam goed; rond een uur of negen waren er
ongeveer 1500 mensen op het feestterrein tussen Atlas en
Forum. Zij gingen elkaar te lijf met ﬂessen neonkleurige
verf en werden vanaf het podium beschoten met verfkanonnen. LvdN, foto Guy Ackermans
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AFLEVERING 10 - MORTIERSTRAAT 14B<<

Derk

Elise

Vera

Willem-Jan

Wat voorafging: Vera heeft een oogje op haar sportieve huisgenoot Derk. Na de campusrun lijkt er iets op te bloeien tussen
hen, maar Willem-Jan verstoort het moment.

ILLUSTRATIES: MEREL DE GRAAF

Bianca

Glittershirt
‘H

eb jij ook de hele dag Eduweb zitten F-5’en?’ vroeg
Vera. Ze zat onderuitgezakt op bed bij haar studiegenootje Marit, met een glas rosé in haar hand. Buiten sloeg
de regen tegen de ramen, binnen was het warm en rook het
nog naar groentelasagne.
‘Ja, echt waardeloos’, reageerde Marit. ‘Ik snap niet dat het
zolang moet duren voordat ze de boel hebben nagekeken.’
Ze stond voor het raam en bestudeerde lusteloos de druppels die naar beneden gleden. ‘Als het nou nog mooi weer
was geweest, hadden we tenminste lekker biertjes kunnen
drinken in de uiterwaarden.’
‘Ja precies, dan had het me echt niet kunnen schelen dat ik
mijn cijfers nog niet terug had.’
Marit grinnikte.
‘Dan was je gewoon gaan chillen met die huisgenoot van je.
Schiet dat al een beetje op?’
Vera zuchtte diep en nam een ﬂinke slok van haar wijn.
‘Nee, dat schiet totaal niet op. Sinds de campusrun zit hij
de hele tijd onwijs te ﬂirten, maar toen ik laatst op een
feestje vroeg of-ie me naar huis wilde brengen, zei hij dat-ie
met een vriend mee ging om te gamen. Dat is toch raar?’
‘Ja, dat is echt raar. Kijk nou, het is gewoon al donker.’
‘Het is echt kutweer. Als het straks nog steeds regent, ga ik
echt niet naar dat feest hoor,’ mopperde Vera.
‘Ah jawel joh’, zei Marit opbeurend, terwijl ze de gordijnen
dicht trok. ‘Het wordt vast leuk. Misschien kun je nog
iemand regelen, om Derk te vergeten.’
‘Jij bent echt erg.’ Vera zuchtte weer diep. ‘Oké oké, we
gaan wel. Maar dan wil ik dat glittershirt van jou aan.’ Met
een ﬂinke teug leegde ze haar glas rosé en stond op.

Terwijl Marit het shirtje uit haar kast pakte, trok Vera haar
trui uit. Op datzelfde moment zag ze in haar ooghoek iets
bewegen bij het gordijn. Toen ze goed keek, ontwaarde ze
ineens twee ogen die door een kier in de gordijnen naar
binnen loerden.
‘Marit! Daar staat een vent!’ gilde Vera. In een reﬂex rende
Marit naar het raam en rukte de gordijnen open. Ze keek
recht in het gezicht van een jongeman die met zijn neus
tegen het raam gedrukt stond.
‘Rot op, viezerik!’ schreeuwde ze. De jongen sprong
geschrokken op en maakte zich uit de voeten. Verbouwereerd keken ze elkaar aan. ‘Wat nu?’ vroeg Vera met een
bibberend stemmetje.
‘De politie bellen’, antwoordde Marit resoluut en pakte haar
telefoon.
Een kleine twintig minuten later stonden er twee jonge
agenten in de studentenkamer. ‘Wie van jullie kan me vertellen wat er is gebeurd?’ vroeg een van hen. Vera trok haar
strakke glittershirtje recht en glimlachte naar de agent. ‘Ik
wel’, antwoordde ze.

Resource volgt de belevenissen in de Mortierstraat 14B

Wonen in het kantoor van Aalt Dijkhuizen
Altijd al eens willen weten hoe
het voelt om de baas van Wageningen UR te zijn? Binnenkort is
het mogelijk; het kantoor van
Aalt Dijkhuizen wordt omgebouwd tot studentenkamer.
Het oude bestuursgebouw aan de
Costerweg, dat sinds begin 2012
leeg staat, zal na de zomer voor vijf
jaar in gebruik worden genomen
als studentenhuisvesting. Zo’n 180
studenten krijgen per augustus on-

derdak op Duivendaal. Het gebouw
wordt momenteel verbouwd door
STW Nederland, een stichting die
overal in Nederland verlaten kantoorcomplexen omtovert in tijdelijke studentenwoningen.
Volgens Pim Koot, directeur van
STW Nederland, hoeft er aan de
kamers in het pand niet veel te veranderen om ze geschikt te maken.
Wel moeten er uitgebreide verbouwingen komen om grote keukens
en badkamers te installeren. De

kantoren aan de kant van het atrium
zullen daarvoor gebruikt worden.
Een grote kostenpost is het
brandveilig maken van het gebouw. Voor het bestuurscentrum
was een dergelijke investering reden om te verkassen naar de campus, maar Pim Koot denkt dat zijn
adviseurs met een slimme oplossing zijn gekomen. ‘We gaan een
groot gedeelte van het glas uit de
zijgevels halen, ter hoogte van het
atrium. Daardoor krijgen we twee

aparte vleugels en een overkapte
buitenruimte. Dan is de brandveiligheid in orde.’
Veertig studenten kunnen meehelpen bij de verbouwing van de
kantoren tot studentenkamer. In
ruil daarvoor krijgen ze een korting op de huurprijs en mogen ze
kiezen uit de beschikbare kamers.
Tegelijkertijd leren ze hun toekomstige huisgenoten alvast kennen. LvdN
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>> CULT
Wat?
Locatietheater
Wanneer?
29 mei – 8 juni, 19.30
Waar?
Start bij de Grote kerk,
Markt 1, Wageningen
Meer informatie?
theaterdeplaats.nl

Wageningen als podium
Locatietheater bruist de laatste jaren in Nederland. Een innovatieve
uitvoering van Soldaat van Oranje beweegt bezoekers met tribune en al
langs de handeling. Op de vijver van paleis Soestdijk vond een openluchtuitvoering plaats van opera Orfeo ed Euridice. Vanwege het 750-jarig
bestaan van Wageningen kun je ook hier op een bijzondere expeditie.
Te voet of met een bus beweeg je langs acht scènes op iconische locaties.
Dit gebeurt niet alleen voor Wageningers, maar ook dóór Wageningers:
zo’n vierhonderd amateurmuzikanten, -zangers en -acteurs werken mee.
Ook Wageningen UR is een podium. In de kas van Unifarm zie je theater
over onverkende gebieden die de wetenschap nog wachten. In Forum
zingt het Toonkunstkoor Wageningen over de permanente zoektocht naar
de waarheid. Op de Ceres-sociëteit gaat het, hoe kan het ook anders, over
rituelen. Helemaal bijzonder wordt het bij sterﬂat Hoevestein. Haar
balkons vormen het podium voor een voorstelling van wiskundige lijnen
die dansen op muziek. En natuurlijk is er ook inbreng van studenten.
Op de brandtrappen van een reusachtige silo speelt studentenorkest de
Ontzetting. RR
Tip ons over ﬁlms, boeken, evenementen, exposities en andere cultuuruitingen
waar Wageningen UR over moet lezen: resource@wur.nl.

>> HET ECHTE WERK
‘AAN HET EIND WAS IK
HELEMAAL KAPOT’
Wie? Babs Ates, masterstudent Development and Rural Innovation
Wat? Afstudeerstage bij de NGO ASAM (Association for Solidarity
with Asylum seekers and Migrants)
Waar? Ankara, Turkije
‘Als stage wilde ik graag met vluchtelingen werken. Dat had ik eerder
gedaan en dat was goed bevallen. Toen ik een stageplek zocht kwam er
net een grote stroom vluchtelingen van Syrië naar Turkije op gang. Zo
kwam ik terecht bij de in Turkije gevestigde NGO ASAM.
Hoewel Turkije ofﬁcieel geen asielzoekers accepteert van buiten Europa,
komen er jaarlijks duizenden mensen binnen, vooral uit het MiddenOosten. ASAM heeft van de Verenigde Naties de opdracht gekregen om
de preregistratie van asielzoekers in Turkije te doen, als ze net het land
binnen zijn gekomen. De VN zorgen dan later voor de echte asielaanvraag – een procedure die een tot zes jaar kan duren. Ik wilde weten of
vluchtelingen die in Turkije aankwamen van tevoren al wisten wat hen
te daar te wachten stond. Daarvoor heb ik allerlei asielzoekers geïnterviewd.
Die interviews waren emotioneel heel zwaar. Je hebt te maken met hele
kwetsbare mensen, en dat is lastig. Er was een vrouw van vijftig uit
Somalië, moeder van vier kinderen, die het hele interview heeft zitten
huilen. Achteraf waren mensen mij vaak dankbaar voor het interview.
Want er zijn maar weinig mensen die écht naar hun verhaal luisteren,

en als mens erop reageren. Toch voelde dat raar, want behalve de tijd
nemen om naar ze luisteren kon ik niet veel voor ze betekenen. Aan het
einde van zo’n dag interviewen was ik helemaal kapot.
Gelukkig kon ik af en toe ook wat stoom afblazen. In de avonden gingen we met de mensen van het kantoor van ASAM wel eens uit eten, of
een biertje drinken. Dat soort avondjes waren een hele leuke manier
om wat van de Turkse cultuur te zien. Bijzonder was ook het waterpijp
roken, wat echt een sociale activiteit is. Turkije is nog heel erg een rookland: als mensen geen waterpijp in handen hebben steken ze vaak weer
een sigaret op.’ JB
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gevraagd/aangeboden

STUDIO STEENHUIS/HUUB PRINS

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

Hokjesdenken
De milieutechnologen vermaakten zich met de omschrijving ‘risico van de
gemeenschap’ (antwoord: soa). Hanneke en Gosse Schraa hadden wat moeite
met ‘de stuiver die men niet (meer) heeft’ (sou) en met ‘wagen aan het hoofd
van De Nederlandse Opera’ (audi).
Bij de volgende inzenders verscheen in de groene hokjes het woord
Tenniskampioen: Renée en Susan van der Salm, Milieutechnologie, Marie
Curie, Fenna Onderstal, Marianne van der Gaag, Sven en Ron Verweij, Ditje
van der Vossen, Ellen Slegers, AID bestuur 2013, VeSte Candidates, Harry’s
Angels-lab 203, ‘geen groot succes’, Clasien Lock en Anne-Marie Patist, Anton
Korteweg, Lisette Bourquin, Paul Heijnen, Gosse en Hanneke.

Horizontaal
1 Jongste woonwijk van Wageningen 9 De __, campus die groeit 12 Wapperen
door een klooster 13 Astraallichaam 15 Plus wat er omheen ligt 16 Heeft
een geheugen, weet Jakob Wallinga 17 Leermeester 19 Wonen boven Letland
21 Good Girl __ Bad, album van Rihanna 22 __ Bouterse 27 Is omgeven door
16 horizontaal 28 Hips don’t __, Shakira 29 Helpt je wat hogerop
33 Hij is weer opgeknapt 36 Typerende studentenhuisvesting 38 Past na
zeem of middel 39 Zegt lokale Wageninger als hij Wageningen UR bedoelt
40 Verkoopt veel op stations 41 Hoort bij Breugel 42 Gaat snel vooruit

Verticaal
2 Was Bernhard van Bernhard 3 Nieuw complex met dorpse sfeer
4 Knuﬀelbeerﬁlm 5 & 6 Nigeriaans volk dat van Shell schadevergoeding
kreeg 7 Noord-Afrikaanse muziekstijl 8 Persoonlijke hit van Peter Maﬀay
9 Wieg van Wageningen UR 10 Wild 11 Drie trio’s tezamen 14 Kier
16 Stelt in Engeland niks voor 17 __ name it 18 Larie 20 Gelijkspel
21 Provinciaal bestuur 22 De __, campus die verdwijnt 23 Wie dat zegt is
een ezel 24 Aardige kleur 25 Voedsel in de dop 26 Afzien 30 Bijv., bijv.
31 Beweging met eigen sjaal 32 Kun je krijgen 34 Geheel de __
35 Is aan een plant gehecht 36 Plaats onbekend 37 In Delft, Eindhoven of
Enschede
Mail de groene hokjes uiterlijk komende woensdag naar hokjes@wur.nl. De
oplossing komt donderdag op resource.wur.nl.

Bestuursleden RUW gezocht
Stichting Ruraal Wageningen (RUW)
is een kritische studentenorganisatie die studenten en afgestudeerden de mogelijkheid biedt om zich
te verdiepen in de problematiek
van en actuele ontwikkelingen in
de landbouw en de groene ruimte.
Wie zoeken wij? Je bent student of
pas afgestudeerd aan Wageningen
Universiteit of VHL en je hebt aﬃniteit met landbouw en de groene
ruimte. Je wil je inzetten voor een
ideële organisatie en je voelt je
goed thuis in een team. Speciﬁeke
functies die we willen invullen zijn
Penningmeester en Voorzitter.
INTERESSE? MAIL NAAR: RUW@WUR.NL

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’.
SRC: Call for papers
De Student Research Conference
(SRC) is een conferentie waar bacheloronderzoek in de schijnwerpers staat. Studenten uit verschillende disciplines strijden om de
Student Research Award. Dit jaar
vindt de SRC plaats op 20 november aan het Amsterdam University
College. Studenten kunnen tot en
met 8 juli hun paper insturen. Deze
conferentie is een project van alle
veertien universiteiten en wordt
ieder jaar georganiseerd door de
VSNU en een steeds wisselende
universiteit. Deze conferentie heeft
als doel studenten te enthousiasmeren voor een wetenschappelijke
carrière. Studenten van alle universiteiten en hogescholen in Nederland en Vlaanderen kunnen
deelnemen.
MEER INFORMATIE: WWW.VSNU.NL/SRC.

Expositie Visioen Wageningen
Visioen Wageningen is de tweede
expositie in het Mozaiekgebouw
met de Vaas in Wageningen, opvolger van ‘Point of No Return’. Ook
Visioen Wageningen is een groepstentoonstelling van het Platform
Beroepskunstenaars Wageningen.
Dertig kunstenaars geven hun visie
op verleden heden en toekomst
van Wageningen in de vorm van
een beeld, een muziekstuk, een
work-in-progress, een schilderij of
iets anders. Openingstijden: zaterdagen en zondagen 25 mei t/m 30
juni, 11:00 - 17:00 uur. Adres: Binnenhaven 7, Gebouw met de Vaas
Peace of Minds Academy 2013
Studenten kunnen zich tot en met
2 juni inschrijven voor de Peace of
Minds Academy 2013 om samen
met jongerenorganisaties uit
(post-)conﬂictgebieden concrete
vraagstukken onder handen te nemen.De Peace of Minds Academy
2013 loopt van augustus tot december. Het programma bevat onder meer een vijfdaagse summer
course, workshops, masterclasses
en excursies. De bevindingen en
resultaten presenteren de deelnemers tijdens een eindevent, waar
zij feedback krijgen van experts op
het gebied van internationale samenwerking en vrede.
INSCHRIJVEN VIA WWW.PEACEOFMINDS.NL.

Studenten Ondernemersprijs
Tot 1 juli kunnen student ondernemers zich inschrijven voor de Studenten Ondernemersprijs 2013. Op
donderdag 5 september 2013
wordt bekend gemaakt wie de allerbeste student ondernemer van
Nederland is en er vandoor gaat met
de titel ‘Student Ondernemer 2013’.
INFOTMATIE EN INSCHRIJVEN:
WWW.STUDENTENONDERNEMERSPRIJS.NL

Postcodeloterij Green Challenge
Startende, duurzame ondernemers
kunnen tot en met 17 juli plannen
insturen voor de jaarlijkse, internationale wedstrijd voor groene
ondernemersplannen. Er is €
700.000,- beschikbaar om twee
plannen te realiseren. Op 16 september op de ﬁnale in Amsterdam
maakt de jury, o.l.v. Richard Branson, bekend wie er wint.
WWW.GREENCHALLENGE.INFO
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mededelingen (vervolg)
Secure Your Future
Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs KIVI NIRIA organiseert samen met The Hague Security Delta
(HSD) en het technologietijdschrift
De Ingenieur een wedstrijd voor de
beste multimedia toepassing op het
gebied van veiligheid. Dat kan een
App zijn, maar ook een game of een
interactieve website. Je kunt je multimediale oplossing, idee of concept
vóór 13 september inzenden via
info@thehaguesecuritydelta.com.
INFO WWW.SECUREYOURFUTURE.EU

Rachel Carson Milieuscriptieprijs
Heb je een actueel maatschappelijk vraagstuk uit het milieuwerkveld in je scriptie aan de kaak gesteld? Ding dan mee naar de Rachel Carson Milieuscriptieprijs
2013 en maak kans op €500,-. De
wedstrijd staat open voor (oud)
studenten aan Nederlandse universiteiten en hogescholen die tussen
januari 2012 en 30 mei 2013 een
scriptie hebben geschreven. De
prijs is een initiatief van de VVM
en een aantal milieustudieverenigingen om grotere bekendheid te
geven aan het milieuonderzoek van
studenten. De deadline is 2 juni.
INFO: WWW.MILIEUSCRIPTIEPRIJS.NL

Skills for a Circular Economy
Onder het motto ‘Met succes werken aan de toekomst’ organiseert
de VVM samen met het Utrecht
Sustainability Institute (USI) en
ECO-job op 24 juni, 14.30 – 20.00
uur, een inspirerende dag voor
Young Professionals. Voormalig
milieuminister Jacqueline Cramer,
nu directeur USI, is hoofdspreker.
Centraal tijdens dit event staan de
pitches van succesverhalen en ingestuurde probleemstellingen. De
vijf meest aansprekende probleemstellingen over ‘Circular Economy’
worden onderwerp van centraalstaande workshops op deze dag!
MEER INFO WWW.VVM.INFO, PROBLEEMSTELLINGEN INSTUREN NAAR BUREAU@VVM.INFO.

Prijsvraag voor studenten ‘duurzaamheid in Duivendaal’
Het voormalige bestuurscentrum
wordt verbouwd tot studentencomplex met 179 kamers. STW Nederland BV biedt studenten de kans

om het hergebruik van het voormalige kantoorgebouw nóg duurzamer te maken. Daartoe is in samenwerking met Wageningen UR en de
Green Oﬃce een prijsvraag geïnitieerd. STW stelt 5.000 euro beschikbaar om het winnende plan te
kunnen uitvoeren. Het doel van de
prijsvraag is om speerpunten van
de universiteit zoals het reduceren
van je CO2-footprint en voorloper
zijn op gebied van duurzame bedrijfsvoering te implementeren in
bestuurscentrum Duivendaal.
VOOR DE DEELNAME- EN INZENDCRITERIA ZIE
WWW.PROJECTDUIVENDAAL.NL/PRIJSVRAAG

feesten
De beste feesten volgens
Wageningen Uitgaans Promotie.
Voor alle feesten, check
www.wageningenup.nl.
Donderdag 30 mei, 18.00-23.00u

om Theater Junushoﬀ, het park, de
gracht en op Duivendaal. Daar
draaien dj’s muziek en zijn er verschillende optredens en lounge
mogelijkheden. Toegang: Gratis.
INFO: WAGENINGEN750.NL

agenda
Donderdag 30 mei, 11.30u

KONINKLIJK PAAR IN
WAGENINGEN
Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bezoeken Wageningen
en arriveren om 11.30 uur voor Hotel de Wereld. Vervolgens maakt
het paar per open koets een feestelijke rondrit door de stad. De route
die het koninklijk paar aﬂegt loopt
vanaf het 5 Mei plein via de Bergstraat, Stationsstraat, Plantsoen,
Walstraat, Nudestraat en Havenafweg naar de Rijnhaven. Daar zetten ze per boot hun rondreis langs
de provincies voort.

MINICULTURE: “NOW’A’DAYS”
Muziek, kunst, eten, drinken, dansen en je haar laten knippen. Dat is
kort gezegd wat er op donderdag
30 mei zal gaan gebeuren. Miniculture zal tijdens deze speciale
avond zorgen voor de benodigde
muziek. Het feest zal plaatsvinden
op Bergstraat 24, een leegstaande
winkel in de buurt van het 5-mei
plein. Toegang: Gratis.
Donderdag 6 juni, 22.00-03.00u

UNITAS: ‘FINGERLICKIN’
PLEASURE CRUISE’
Unitas heeft het voor elkaar gekregen om een unieke feestlocatie te
regelen. Het jaarlijks terugkerende
Fingerlickin’ zal deze editie plaatsvinden op een cruiseschip! Op drie
dekken zullen verschillende muziekstijlen gedraaid worden. Ondertussen kunnen gasten genieten
van sexy acts en dansvoorstellingen. Ticket vooraf kopen. Vertrekpunt boot: haven van Wageningen.
INFO: WWW.FACEBOOK.COM/VINGERLIKKEN

Woensdag 12 juni, 16.00-22.00u

VERJAARDAGSFEEST
‘SPEKTAKEL W750’
Op woensdag 12 juni gaat het vijf
dagen durende verjaardagsfeest
van start. Precies 750 jaar geleden
ontving Wageningen haar stadsrechten. Festiviteiten vinden
plaats op het festivalterrein rond-

Zaterdag 1 juni

MIJL VAN WAGENINGEN
De Wageningse atletiekvereniging
Pallas’67 organiseert een hardloopwedstrijd over 1500 meter die
begint op de Generaal Foulkesweg
en via de Bergstraat en de Hoogstraat eindigt op de Markt. Tussen
18.35 en 19.25 uur zijn er vijf
starts. Er wordt gelopen met een
chip, dus ieder kan zijn eigen tijd
laten noteren. Ook is er de Mijl
voor teams: drie tot zeven lopers
van een vereniging, bedrijf, school,
vakgroep lopen samen de Mijl. De
drie snelste lopers van een team
bepalen de plaats.
INFO: WWW.PALLAS67.NL, WMIJL.PALLAS67.NL

Zaterdag 1 juni

DE WAGENINGSE MUUR
De Wageningse Muur is een wielercriterium over de Generaal Foulkesweg, Wilhelminaweg, Veerweg,
Westbergweg en Hesseling van
Suchtelenweg (start en ﬁnish). Om
16.00 uur is er een individuele en
ploegentijdrit voor lokale sporters
over 4,4 kilometer (2 ronden). Om
17.00 uur begint de wedstrijd over
60 kilometer voor amateurs. De
amateurs rijden 27 ronden. En om
19.30 start het criterium over 80
kilometer voor elites en beloften.
Zij rijden 36 ronden.
INFO: WWW.WAGENINGSEMUUR.NL

Vrijdag 7 juni, 20.00u

GENETISCH GEMODIFICEERDE
GEWASSEN NOODZAKELIJK?
Wageningen internationale experts
gaan met elkaar in debat over de
noodzaak van de omstreden Genetisch Gemodiﬁceerde Gewassen.
Het debat wordt georganiseerd
door de Independent Critical Student Group Wageningen die zoekt
naar verheldering rondom dit essentiële onderwerp binnen het wereldvoedselvraagstuk. Plaats: Forum, zaal C222. Gezien het beperkt
aantal plaatsen is het aan te raden
om op tijd aanwezig te zijn.
9 juni 14.30u, 11-13 juni 21.00u

HET MISVERSTANDT
De Wageningsche Studenten Tooneel Vereeniging ‘Pierrot et Colombine’ voert ‘Het Misverstandt’ van
Peer Wittenbols op. WSTV is een
ondervereniging van de Wageningse Studenten Vereniging Ceres. Het
Misverstandt is een extravagant
stuk vol met muziek, zang en toneel zal zich gaan afspelen in het
Arboretum Belmonte, Generaal
Foulkesweg. Nieuwsgierig? Neem
een kijkje op www.wstv.nl of mail
naar info@wstv.nl voor meer informatie en reserveringen.
WWW.WSTV.NL / INFO@WSTV.NL

Woensdag 12 juni, 20.00u

DE GROTE FILOSOFIE TOUR
Filosoof en informaticus Bas Haring
houdt een lezing bij Ceres over
onze evolutionaire neiging naar
succes. Waar komt onze prestatiedrang vandaan en worden we eigenlijk wel gelukkig van succes?
Bas Haring publiceerde het boek
‘Voor een echt succesvol leven’
waarin hij met behulp van de evolutietheorie antwoorden probeert
te geven op deze vragen. Na de lezing volgt discussie met de spreker
en elkaar. Filosofeer mee over onze
generatie en onze toekomst!
INFO: WWW.SPC-INTHEWORLD.COM

Woensdag 12 - zondag 16 juni

WAGENINGEN 750
Op 12 juni 2013 heeft Wageningen
oﬃcieel 750 jaar stadsrechten. En
dat wordt gevierd met een vijf dagen durend verjaardagsfeest; het
Spektakel W750. Er is een sfeervol
parkachtig festivalterrein rondom
Theater Junushoﬀ, het park, de
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gracht en het terrein op Duivendaal. Het programma heeft elke
dag een ander thema met een diversiteit aan muziekstijlen, theateroptredens, attracties, activiteiten en hapjes en drankjes. Op 12
juni is het De Verjaardag, de oﬃciele verjaardag en start van Spektakel W750. Op 13 juni wordt de Buren- en Buurtendag gehouden, allemaal anders, samen één stad. Op

14 juni is er Weerzien in Wageningen. Wageningers van nu ontmoeten Wageningers van toen. Op 15
juni vindt De Loop der Tijden
plaats met een historische optocht
en het Festival City of Cultures,
een internationaal festival. Tenslotte op 16 juni is er het grootste
Kinderpartijtje van Gelderland tijdens de Kinderdag.
ZIE WAGENINGEN750.NL

RESOURCE
zoekt columnist

Wageningen UR zoekt:
Postdoc Bioprocess and metabolic engineering
AFSG Bioprocestechnologie, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-BPE-0010

PhD experimental molecular genetics
AFSG Systems and Synthetic Biology, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-SSB-0016

Teamleider project control en -administratie
ESG Financiën & controle, Wageningen
Vacaturenummer: ESG F&C-0028

PhD - Detection and use of QTL in multi-line crosses
PSG Biometris, Wageningen
Vacaturenummer: PSG-BIOM-0026

PhD position ‘Linking plasticity in plant growth and defence with
dynamic insect herbivore communities: a new perspective on the
growth-defence trade-off’
PSG Laboratorium voor Entomologie, Wageningen
Vacaturenummer: PSG-ENTO-0039

PhD Viral Manipulation of Insect Behaviour
PSG Laboratorium voor Virologie, Wageningen
Vacaturenummer: PSG-VIRO-0004

Assistant professor in Climate and Energy Policy/Governance
(Tenure Track)
SSG Milieubeleid, Wageningen
Vacaturenummer: SSG-ENP-0013

Assistant professor in Climate and Energy Policy/Governance
(Tenure Track)
SSG Milieubeleid, Wageningen
Vacaturenummer: SSG-ENP-0015

Heb je originele meningen over de diverse Wageningse
ontwikkelingen en kun je daar scherp en vlot over
schrijven? We bieden je een platform met een prominente
plek in Resource magazine. Die plek, nu ingenomen door
vegetatie-hoogleraar Joop Schaminee, komt in augustus
vrij.
Met (ondermeer) deze column wil Resource discussie en
debat stimuleren over ontwikkelingen binnen Wageningen
UR en in het agrofood- en groene onderzoek. Het gaat om
21 columns per jaar. Interesse? Vragen? Mail of bel
hoofdredacteur gaby.vancaulil@wur.nl, 0317-482997.

Openingsevent
20 juni
Het vernieuwde talencentrum van Wageningen UR
nodigt medewerkers en studenten van harte uit
voor een leuk en interessant programma over taal.
Met sprekers, quiz en borrel! Kom je ook?
Meer informatie over programma en aanmelden

www.wageningenUR.nl/into

Horticulture & Crop Systems specialist
SSG Centre for Development & Innovation, Wageningen
Vacaturenummer: SSG-CDI-0019

PhD position on Computer-Supported Collaborative Learning
SSG Educatie & Competentiestudies, Wageningen
Vacaturenummer: SSG-ECS-0017

Docent Voedingsmiddelentechnologie
VHL Life Sciences & Technology, Leeuwarden
Vacaturenummer: VHL LST0014

Medewerker Mediatheek
VHL ICT & Mediatheek, Leeuwarden
Vacaturenummer: VHL ICT0000

Docent Constructieve Grond-, Water- en Wegenbouw (0,8)
VHL Land- Water en Milieu, Velp
Vacaturenummer: VHL LWM0006
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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

Just looking, never buying
I live in a corridor with Dutch students and overall they are really lovely and open people. Until
the issue is about spending money… We already have thousands of euros in our common bank
account, but when we had to buy some new kitchen stuﬀ the decision took half a year. It was a
nightmare and it took some long disputes with stingy people before everyone realized that we
really need an oven and a fridge that actually work.

There is a Dutch saying that foreigners created: ‘kijken, kijken, niet kopen’ (look, look, but don’t
buy). I deﬁnitely recognize that. In big cities in the evenings many people stand in front of already
closed shops looking in the windows. In the beginning I was surprised, but in the end I ﬁgured
out that by window shopping they can enjoy stuff without buying it. Did you ever wonder why
Dutch people are rich? They just don’t spend their money!
In Bulgaria this is different. Bulgarian students would deﬁnitely not hesitate to spend money on a
common corridor. That’s also why they don’t have corridor money. If something has to be bought,
they have to collect extra ﬁnances. In general Bulgarians spend as much as they have and end up
with no money. So probably there is something to be learned from my corridor mates. Now we
ﬁnally got our new stuff, but I think that they will not spend another eurocent on anything for the
coming couple of years. Neshe Yusuf, MSc Food Safety, from Bulgaria.
Do you have a nice anecdote about your experience of going Dutch? Send it in! Describe an encounter
with Dutch culture in detail and comment on it brieﬂy. 300 words max. Send it to resource@wur.nl
and earn ﬁfty euro and Dutch candy.
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KIJKEN, KIJKEN...
Nederlanders zijn ﬁjne,
open mensen... tot ze
geld uit moeten geven.
Dat merkte Neshe toen
ze met haar huisgenoten
een nieuwe oven en koelkast wilden kopen. Ook
al hadden ze duizenden
euro’s op de gezamenlijke rekening staan, er
ging een half jaar overheen voor er een beslissing werd genomen.
In Bulgarije zouden studenten gezamenlijk geld
meteen uitgeven. Daarom hebben ze ook geen
gedeelde rekening. Als er
iets nodig is, zamelen ze
ter plekke geld in.



