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Het had weinig gescheeld of je was deze week niet in Velp, Leeuwarden of Wageningen aanbeland, maar in het Groningse gehucht Warﬀum. De roots van Wageningen
UR liggen in een onbeduidende landbouwopleiding aan de Rijn, maar in 1870 begon
ook een agrarisch schooltje in Warﬀum. De keus voor een hogeschool viel uiteindelijk op Wageningen, want: ‘De landlieden hoeven daar niet beducht te zijn voor eene
te sterke ontwikkeling van stadsbegeerten en steedsche neigingen bij hunne zonen’.
Papa en mama hoeven zich geen zorgen te maken.
Wij wensen je in ieder geval een studietijd vol begeertes, al dan niet stedelijk.
Resource zal daarbij een van je ‘hulpbronnen’ zijn. We kijken kritisch naar
onderwijsperikelen, studententrends en onderzoeksresultaten. Dat doen we soms
luchtig, soms diepgaand. Soms brutaal, soms zoet. Je vindt dit blad iedere twee
weken in de onderwijsgebouwen, maar voor discussie en het snelle nieuws moet je
naar resource.wur.nl. Tot ziens!
Gaby van Caulil

BRAVE NEW DESIRES

The full story?
resource.wur.nl/en

Wageningen was chosen
to be the national higher
agricultural college in the
1870s because it was
thought that farmers’
sons would be safe from
city habits and desires in

this Bible belt market
town. Well, we wish newcomers a great time – full
of desires, city ones or
not. We hope to be a real
resource for you, oﬀering
critical reporting on educational, student life and

research results. Sometimes frivolous, sometimes serious. You’ll ﬁnd
Resource magazine in the
teaching buildings every
other week, and the latest
news and discussions at
resource.wur.nl. Have fun!
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KAMERVRAGEN OVER ONRUST BIJ VHL
ð 3YG$IUDFWLH YUDDJW VWDDWV
VHFUHWDULV RP RSKHOGHULQJ
ð 3HWLWLH ZRUGW QLHW JHKRQRUHHUG

leven onder onderwijspersoneel en
studenten op de vestigingen van de
hogeschool’. Naar verwachting zal
de staatssecretaris de vragen na
het reces beantwoorden.

Een artikel in de Volkskrantt over
het conﬂict bij Van Hall Larenstein
heeft geleid tot kamervragen. In
het artikel vertelt de Velpse MR-secretaris Peter Aerts onder meer
over de onvrede onder personeel
en studenten over het functioneren van hogeschooldirecteur Ellen
Marks. PvdA-lid Tanja Jadnanansing wil nu weten hoe staatssecretaris Zijlstra de situatie op VHL beoordeelt. Ook wil ze weten of de
staatssecretaris bereid is de situatie en de plannen te zijner tijd te
toetsen, ‘waarbij er ook recht
wordt gedaan aan opvattingen die

PETITIE
Een belangrijk kritiekpunt van de
medezeggenschap noemt Aerts de
wens van Marks om opleidingen
onder te brengen in grotere
‘schools’ waardoor een nieuwe managementlaag ontstaat. Aerts: ‘Het
oprichten van zulke schools betekent dat de docenten minder te
zeggen krijgen ten gunste van de
managers. Wij zijn bang dat dat de
kwaliteit van het onderwijs niet ten
goede komt.’
Vlak voor de zomervakantie
werd opleidingsdirecteur Hans van
Rooijen op non-actief gesteld. Hij

+HW RXGH %DE\ORQ PDDNWH HU DO JRHGH VLHU PHH KDQJHQGH WXLQHQ ,Q $FWLR
KDQJW HHQ PRGHUQH YDULDQW GH YHUWLFDOH WXLQ +HW JURHQH WDSLMW YDQ  YLHU
NDQWH PHWHU LV HHQ YDQ GH EOLNYDQJHUV LQ $FWLR KHW JHERXZ GDW GH SURHIWXLQ
ZRUGW YRRU +HW 1LHXZH :HUNHQ ELQQHQ :DJHQLQJHQ 85 (HQ èJLPPLFNé QRHPW
ERXZSDVWRRU 5ROI +HOOLQJ GH YHUWLFDOH ELQQHQWXLQ 'H QLHXZERXZ $NNHUPDDOV
ERV KDDNV RS KHW :LVVHOJHERXZ  LV YULMZHO DI 0HGHZHUNHUV YDQ KHW )DFLOL
WDLU %HGULMI EHJLQQHQ HLQG YDQ VHSWHPEHU LQ KXQ QLHXZH RQGHUNRPHQ RK

VHL: QUESTIONS IN PARLIAMENT
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+DQV YDQ 5RRLMHQ

heeft kritiek op de plannen van het
bestuur en fungeerde als spreekbuis voor bezorgde docenten en
studenten. Van Rooijen heeft een
goedlopende opleiding Bos en natuurbeheer neergezet, zo redeneren zij. Zeker vierhonderd docenten en studenten, zowel uit Velp

EINDE OEFENING
Bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen
van Wageningen UR veegde dat
pleidooi van tafel. In een reactie
liet hij weten: ‘Als er eenmaal afspraken zijn gemaakt, behoren die
te worden gerespecteerd. Door iedereen die met VHL verder wil en
zeker door de leidinggevenden. Als
dat willens en wetens niet gebeurt,
is het einde oefening.’ De verwachting is dat de MR zich na de zomervakantie gaat bezinnen op nieuwe
acties voor het behoud van Van
Rooijen. Die onthoudt zich, op advies van zijn advocaat, van comLvdN
mentaar.

[kader]
ARNOLD
HEERTJE STEUNT VAN ROOIJEN

BABYLON OP
DE CAMPUS

The full story?
resource.wur.nl/en

als uit Leeuwarden, ondertekenden een petitie waarin werd gevraagd het verwijderen van Van
Rooijen terug te draaien.

The unrest at VHL about the dismissal of programme director Hans
van Rooijen has led to questions in
parliament, calling for more attention for the views of staﬀ and students. They have petitioned on behalf of the popular and successful
van Rooijen. But the petition falls

‘We moeten af van de managers
die het onderwijs uit het oog hebben verloren en de werkvloer intimideren’, zegt Arnold Heertje.
De bekende econoom verdiept
zich om die reden in de twist tussen bestuur en docenten bij Van
Hall Larenstein.
‘VHL is een zeer karakteristiek
voorbeeld’, zegt Heertje. ‘De managers treden intimiderend op tegen de werkvloer. Van Rooijen,
die op handen wordt gedragen,
wordt weggepest.’
Heertje stoort zich al jaren aan
onderwijsmanagers die vooral
bezig zijn met fusies en nieuwe
gebouwen en geen voeling meer
hebben met het onderwijs en het

on deaf ears: game’s over, says
board director Dijkhuizen.

HANGING GARDENS OF
WAGENINGEN
Babylon eat your heart out: the
campus’s new building Actio
boasts 34 square metres of wall
garden.

personeel. ‘Die managers interesseren zich voor geld en macht, en
niet in studenten. Dat gedrag wil
ik blootleggen, om verbeteringen
te krijgen. In het onderwijs moeten studenten en personeel weer
voorop komen te staan.’ Heertje
heeft de geschorste opleidingsdirecteur Hans van Rooijen gebeld.
‘Mijn steun heeft ie.’
Bestuurswoordvoerder Simon
Vink is niet onder de indruk: ’Er
is bij VHL geen sprake van discussie over schaalvergroting en
nieuwe gebouwen. Mijnheer
Heertje lijkt helaas niet goed geinformeerd over de ontwikkelingen.’ AS

WSO CLOSES DOWN
The Wageningen Students’ Organization could not ﬁnd new board members when the current board resigned.
The search for candidates has been
abandoned for now and WSO services
such as the Cheapshop and the forum
oﬃce closed down. ‘A bolt from the
blue’, says chair Karmijn van der Berg.
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STUDENTENVAKBOND WSO STOPT ERMEE
ð *HHQQLHXZHEHVWXXUVOHGHQ
ð è6WXGHQWHQ]LHQGH
XUJHQWLHQLHWé

De Wageningse Studenten Organisatie staakt per direct alle activiteiten, omdat ze geen nieuw bestuur
heeft kunnen vinden. De huidige
bestuursleden hebben hun taken
neergelegd, en zoeken niet meer

naar nieuwe kandidaten. Dat besloot de WSO maandag tijdens een
Algemene Vergadering.
‘Het was een donderslag bij
heldere hemel’, zegt voorzitter
Karmijn van den Berg. Aanvankelijk leken er namelijk genoeg
kandidaten te zijn voor het nieuwe
bestuur, maar ze haakten een voor
een af. ‘Studenten zijn minder
betrokken en idealistisch’, zegt
Van den Berg. ‘En de kabinetsplan-

NRUW
>> ATTRACTIE

)RRG([SHULHQFH&HQWHU
Wellicht zal Nederland over enkele jaren
een unieke attractie rijker zijn: het Food
Experience Center. Hier kunnen bezoekers
zich vergapen aan alles wat met voedsel en
voedselproductie te maken heeft. Het Edese bedrijf Projectbureau BV is de bedenker
van het project. Naast exposities over
voedsel en voedselgerelateerde onderwerpen moet er ook ruimte zijn voor kookworkshops, voedselproeven, lezingen en congressen. De betrokken partijen zijn zeer terughoudend met informatie, maar wel is
duidelijk dat Wageningen UR een rol zal
spelen. Over een mogelijke locatie van de
voedselattractie overleggen de partijen
nog, maar Food Valley ligt volgens betrokkenen voor de hand. HW

nen werken natuurlijk ook niet
mee.’
De studentenvakbond heeft een
bewogen en zeer actief jaar achter
de rug. Ze zette zich in voor internationale studenten in noodhuisvesting, streed tegen de langstudeerboete en kwam op voor cultuur in Wageningen. Dat was blijkbaar toch niet genoeg om studenten te trekken voor een
bestuursfunctie. ‘Er ligt een groot

>> INTERNATIONALISERING

5HVRXUFHPDJD]LQHYROOHGLJLQ
KHW(QJHOV
Binnenkort verschijnen twee versies van
Resource magazine: een volledig Nederlandstalige en een volledig Engelse.
Dat hebben redactie en uitgever besloten.
De twee versies komen straks naast elkaar
in twee bakken te liggen. De website
resource.wur.nl blijft tweetalig. Al langer
was duidelijk dat internationale studenten
en medewerkers een volledig Engelstalig
magazine willen. Na overleg met de drukker bleek dit ﬁnancieel haalbaar. Omdat de
teksten straks volledig vertaald en opnieuw opgemaakt moeten worden, zal de
deadline vervroegd worden. Maar dat is
een probleem voor de redactie… GvC

>>STUDENTENHUISVESTING

%RXZ5LMQYHVWHLQGHFHPEHU
Idealis gaat in december beginnen met de
bouw van studentenhuisvesting aan de
Rijnsteeg (foto links). Het nieuwe studentencomplex, met 345 kamers, gaat Rijnveste heten. ‘We beginnen in september
met het bouwrijp maken van het terrein’,
zegt woordvoerder Corina van Dijk van Idealis. Eerst zou de bouw dit voorjaar starten, maar dat liep vertraging op door de
bestemmingsprocedure, zegt ze. ‘Eerder
aan de bouw beginnen kon niet.’ De kamers
zijn gereed in het voorjaar van 2013. AS

WORRIES
Even in the holiday, so much to worry
about, muses Joop Schaminee. From the
latest ﬁnancial crisis to how the cat is
coping, home alone. The conﬂict between
its directors is a big worry for VHL. Let’s
hope they can solve it, says Joop. That
would be one worry less.

aantal uitdagingen waarbij studenten ons echt nodig hebben’, meent
Van den Berg. ‘Maar die urgentie
zien ze blijkbaar niet.’
Typische WSO-diensten als de
Cheapshop en het Forum Ofﬁce
zijn per direct dicht. De Kamerbalie blijft voorlopig wel open. De
WSO wordt niet opgeheven, maar
zal een sluimerend bestaan leiden
tot er een nieuw bestuur is. NM

LQEULHI
A FOOD EXPERIENCE CENTRE >> is
planned for Food Valley.
RESOURCE GOES BILINGUAL >> from the
next magazine. Choose a Dutch or an
English copy.
1(:52206!! will be built for
Wageningen students, starting December.

SCHAMINÉE <<
=RUJHQ
Vijf biljoen euro is vorige week op de aandelenbeurzen wereldwijd verdampt. Vijf biljoen, een één met
twaalf nullen. De omvang van het bedrag is niet te bevatten. Wat zullen de gevolgen zijn van deze ﬁnanciële
crisis? Ik moet denken aan de overtocht met de boot
van Newcastle naar IJmuiden afgelopen zondag. Ik
stond voor de keuze: een ﬂesje Heineken of een ﬂesje
Stella Artois. Twijfel. Het eerste was veertig eurocent
duurder. Londen brandt, in Libië en Syrië is het nog
steeds lente, er heerst rampzalige hongersnood in de
Hoorn van Afrika. Op de boot gingen mijn gedachten
naar onze kat Tinto en hoopte ik dat hij onze vier weken vakantie goed zou hebben doorstaan.
Grote zorgen, kleine zorgen. Zorgen zijn er ook op Van
Hall Larenstein, waarover Resource nog net voor de vakantie kon berichten. Onderwijsdirecteur Hans van
Rooijen is op non-actief gesteld na een ernstig meningsverschil met directeur Ellen Marks. Van Rooijen,
geliefd bij studenten en docenten, is de drijvende kracht
achter de opleiding Bos- en natuurbeheer. Marks is
verantwoordelijk voor het beleid van de school, koersend op meer centrale sturing. Bestuursvoorzitter Aalt
Dijkhuizen betreurt de ontstane situatie en vraagt om
loyaliteit en professionaliteit. Inderdaad, loyaliteit en
professionaliteit, van alle betrokkenen. Laat de onderwijsdirecteur verder werken aan de zo succesvolle opleiding, de algemeen directeur aan het toekomstige
beleid van de hogeschool. Ik gun het Van Rooijen,
Marks, Dijkhuizen, de opleiding Bos en Natuurbeheer
dat men zo tot een voor ieder werkbare oplossing
komt, en ik gun het Van Hall Larenstein. Dan kunnen
we één van onze zorgen wegstrepen. -RRS6FKDPLQ«H

18 augustus 2011 — RESOURCE

6 >> nieuws

EERSTE STUDENTEN OP KAZERNETERREIN
Vink van de universiteit. ‘Dan hopen we genoeg kamers te hebben
om alle buitenlandse studenten
onder dak te brengen’, zegt hij.

De tijdelijke huisvesting van Wageningen UR voor buitenlandse studenten op het kazerneterrein is gereed. De eerste studenten betrekken deze week hun nieuwe kamer.
De kazernegebouwen liggen dicht
bij station Ede-Wageningen, op
het terrein van de voormalige Mauritskazerne. Het parkachtige verlaten terrein met veel lege gebouwen
is rustig. De kamers zijn simpel, de
keukens en sanitaire voorzieningen gloednieuw. Honderd buitenlandse studenten kunnen hier een
kamer huren.
ALBERT HEIJN
De andere tijdelijke huisvesting
voor deze groep, de ruim veertig
eenheden boven de Albert Heijn
aan de Stadsbrink, zijn ook nage-

FOTO: GUY ACKERMANS

ð %XLWHQODQGVH VWXGHQWHQ QDDU
Ede.
ð 6WHYLJH XLWEUHLGLQJ NDPHUFD
SDFLWHLW

'H &DQDGHVH -HVVLFD +X]D QDP RS  DXJXVWXV DOV HHQ YDQ GH HHUVWHQ KDDU
LQWUHN LQ KHW QLHXZH WLMGHOLMNH VWXGHQWHQFRPSOH[ RS KHW ND]HUQHWHUUHLQ LQ (GH

noeg gereed. Verder worden de
eerste 51 eenheden aan de Haarweg medio september opgeleverd.
De andere 102 tijdelijke kamers op
deze locatie volgen later dit najaar.
Ook heeft de universiteit een
contract gesloten met Hof van Wageningen om de Brink Residence
voor de komende vijf jaar te huren.
In de Brink Residence komen dit

najaar 186 buitenlandse studenten, verdeeld over 120 kamers.
Daarnaast kunnen de buitenlandse studenten voor de piekopvang
in de komende maanden terecht
op het Landal vakantiepark in
Hoenderloo. Bovendien lopen er
nog onderhandelingen om nog
eens 150 extra kamers te realiseren, stelt woordvoerder Simon

PARTICULIER SECTOR
Ook de woningnood bij Nederlandse studenten is groot. Bij studentenhuisvester Idealis staan op
dit moment 1449 Nederlandse studenten op de wachtlijst. Dat zijn er
weliswaar veertig minder dan vorig
jaar, maar Idealis verwacht niet dat
alle ingeschreven studenten voor 1
mei volgend jaar een kamer hebben. Afgelopen jaar lukte dat nog
wel.
Veel studenten zullen tijdelijk
op en neer moeten reizen. Verschillende particuliere aanbieders,
waaronder Hoogstede, realiseren
de komende maanden 120 extra
kamers voor de Nederlandse kamermarkt in Wageningen. Studenten zoeken inmiddels kamers in
een ruime kring rond Wageningen, zoals in Veenendaal en Lunteren. AS

V
VAKANTIESTATISTIEK
: ECHT STIL IS HET NOOIT
ð (LQG MXOL ZDUHQ GH PHHVWH
 PHGHZHUNHUV RS YDNDQWLH
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Zomervakantie, lege werkplekken,
niemand bereikbaar. De meeste
collega’s zijn elders. Toch valt dat
reuze mee, laten de statistieken
zien van het bezoek aan intranet.
Wie op zijn wur-account inlogt,
krijgt automatisch intranet als
startpagina. Dat zijn in de rustigste
week in juli nog altijd meer dan

The full story?
resource.wur.nl/en
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%H]RHN DDQ LQWUDQHW YDQ  PHL WRW  DXJXVWXV 'H ODDWVWH ZHHN YDQ MXOL ]LMQ GH PHHVWH PHQVHQ RS YDNDQWLH

vierduizend mensen. De laatste
week van juli zijn de meeste mensen op vakantie. De eerste twee weken van augustus doen daar overigens nauwelijks voor onder. Toch

is steeds minimaal de helft van het
aantal medewerkers gewoon aanwezig. Heel erg stil is het dus nooit.
Vakantiespreiding is de belangrijkste verklaring hiervoor. De intranet-

statistiek laat verder mooi het verloop van de aanwezigheid door de
week zien. Vrijdag is de favoriete
vrije dag; dan werkt een derde minder mensen dan op maandag. RK

STUDENT BARRACKS

Vink. Meanwhile, there are 1449
Dutch students on the waiting list
of housing provider Idealis.

ployees logging on. Weekly stats
show that one third fewer people
work on Fridays than on Mondays.

The ﬁrst Wageningen foreign students have moved into rooms at
the ex-military barracks near EdeWageningen station. Further new
accommodation is almost ready in
Wageningen. ‘We hope to have
enough rooms for all our foreign
students’, says spokesman Simon

NEVER DESERTED

NO HAMSTERS PLEASE AT ESG

You may think the summer weeks
are dead quiet at Wageningen UR
but internet statistics show there
are never less than half the em-

Marta Pérez-Soba won a prize for
not hoarding like a hamster; she
acquired lots of work for the ESG
and shared it among colleagues.

nieuws << 7

MARTA, DE
ONTHAMSTERAAR

Wat is dat voor prijs?
‘De ‘Onthamsteraar van de maand’ moet stimuleren dat mensen extra inspanningen doen voor acquisitie, ook voor elkaar. Je hebt altijd mensen die
werk zat hebben en anderen die niets om handen
hebben.’
Is daar een prijsje voor nodig?
‘Natuur is geen lievelingsthema van dit kabinet.
De inkomsten vanuit EL&I zijn heel veel minder
geworden. Iets van zes miljoen euro. Dat moet dus
uit andere bronnen komen. In mei zijn daarom
zogeheten marktteams ingesteld om acquisitie te
stimuleren. Ik zit in het team voor de Europese
markt.’
Wat heb je gekregen?
‘Een hamsterkooi. Rood met een geel dakje, met
veel speeldingen erin. Leeg ja, de prijs is voor onthamsteren. Het is een wisseltrofee. Maar er zat
wel een ﬂes heel goede champagne in. De kooi
staat bij de ingang van mijn kamer.’ RK

ILLUSTRATIE: KITO

:LH"Marta Pérez-Soba
:DW"Alterra, Team
Aardobservatie
:DDU"Uitgeroepen bij ESG tot
‘Onthamsteraar van de maand’
:DDURP"Stond duizend
projecturen werk af aan collega’s

Having lost about 6m in government funding, the ESG is having an acquisition drive.

abroad. Students come to the Netherlands from all over the world, from Germany to China.

WAGENINGEN INTERNATIONAL
Wageningen has the second largest intake
of foreign students of any Dutch university,
after Maastricht. It also scored well on the
number of Dutch students who have done
an internship or part of their studies

QUOTE OF THE WEEK
‘What school of thought do you come
from? The romantic or the technological? Slow food or Wageningen UR?’ (De
Volkskrant 4 August)

WAGENINGSE UNIVERSITEIT
MEEST INTERNATIONAAL
ð 6WXGHUHQ LQ EXLWHQODQG SRSXODLU
ð $DQWDO EXLWHQODQGVH VWXGHQWHQ VWLMJW ODQGHOLMN

Wageningen gooit hoge ogen als het gaat om het internationale karakter van wetenschappelijk onderwijs. De universiteit heeft, op Maastricht na, relatief de grootste instroom
van buitenlandse studenten. Bovendien heeft bijna 60 procent van de afgestudeerde Nederlandse studenten uit Wageningen stage gelopen of gestudeerd in het buitenland.
Dit blijkt uit een rapport van Nufﬁc. De internationaliseringsorganisatie berekende dat het aantal buitenlanders in
het Nederlandse hoger onderwijs opnieuw is gestegen. In
Wageningen was vorig jaar ruim 23 procent van de studentenpopulatie afkomstig uit het buitenland. Alleen de Universiteit Maastricht (43 procent) en vier hbo-kunstopleidingen halen een hoger percentage. In Maastricht zijn de buitenlandse studenten voornamelijk afkomstig uit de grenslanden. In Wageningen is de internationale studentenpopulatie meer divers.
GOED VOOR CV
Uit het rapport blijkt ook dat de meeste Nederlandse studenten van Wageningen Universiteit een tijdje in het buitenland zitten. In de top-tien van instellingen met de meeste buitenlandervaring onder studenten, neemt Wageningen
met zo’n 58 procent een derde plek in, na de Hotelschool
in Den Haag en de HAS in Den Bosch. Dat maakt Wageningen de best presterende universiteit op dat gebied. Ook
Van Hall Larenstein zit in de top tien; daar vertrok ruim 39
procent voor een stage en/of studie naar het buitenland.
Het internationale karakter van Wageningen is leuk
voor het imago, maar is ook goed voor de studenten, blijkt
uit het onderzoek. Bijna 76 procent van de afgestudeerde
wo-studenten met buitenlandervaring zegt minimaal op
het niveau van de studie te werken, tegenover ruim 61 procent zonder buitenlandervaring. Daarnaast haalden de studenten met buitenlandervaring een hoger gemiddeld afstudeercijfer en gaan ze later meer verdienen.
In totaal volgden vorig jaar 52.000 buitenlandse studenten
uit 61 landen een volledige bachelor- of masteropleiding in
Nederland. Omgerekend gaat het om 8 procent van alle
studenten. Net als vorige jaren trekken economische studies het grootste aantal buitenlandse studenten, maar procentueel gaan de meesten naar de universitaire landbouwLvdN
opleidingen en de hbo-kunstopleidingen.

GEZEGD
‘Als het gaat om de toekomst van ons
eten, van welke school bent u dan? Van de
romantische of de technologische? Slow
Food of Wageningen UR?’
Vraag aan academisch gastronoom Peter Klosse
(De Volkskrant, 4 augustus)
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EUROPESE MILJOENEN VOOR
STAMCELONDERZOEK BIJ PLANTEN
derscheidt van de andere cellen:
Wat maakt deze cellen uniek en
waarom worden zij wel en de andere cellen geen stamcel?’, zegt Weijers. Om hier achter te komen zal
de onderzoeker onder andere kijken naar het verschil in genenactiviteit tussen stamcellen en overige
cellen.

ð 2QGHU]RHN OHYHUW IXQGDPHQWHOH
NHQQLV RYHU SODQWHQJURHL
ð è5HOHYDQW YRRU GH ODQGERXZé

KLOMPJE STAMCELLEN
Het vroege plantenembryo begint
met de deling van een enkele cel.
Als er een klompje van zo’n vijftig
cellen is ontstaan, wisselen enkele
cellen van identiteit en worden
stamcel. De stamcellen groeien
uit tot het delende weefsel, het
meristeem, van de plant dat levenslang actief blijft. Hierdoor
kunnen planten, in tegenstelling
tot dieren, hun leven lang nieuwe
organen maken, zoals bladeren,
bloemen en stengels. ‘Ik vind het

The full story?
resource.wur.nl/en
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OPNAME: DR. SAIKO YOSHIDA

‘De timing kon niet beter’, vindt
Dolf Weijers. Vrijdagmiddag om
half zes, een dag voor hij op vakantie zou gaan, kreeg hij bericht dat
de Starting Grant van de European
Research Council was toegekend.
Weijers, werkzaam bij het Laboratorium voor Biochemie, gaat met
de prestigieuze beurs van 1,5 miljoen euro uitzoeken hoe planten
groeien. Hij zal zich hierbij vooral
richten op de stamcellen, verantwoordelijk voor de groei bij planten. Hiervoor zal hij de allereerste
cellen van piepjonge plantenembryo’s van de zandraket gaan volgen.
‘Bladeren, bloemen en stengels
zijn complexe plantendelen die
veel celtypes bevatten. Als je wilt
weten hoe die ontstaan moet je
naar het allereerste begin van de
plant, naar het embryo dat in het
zaad zit’, legt Weijers uit.

0LFURVFRSLVFKH RSQDPH YDQ Arabidopsis HPEU\R 6WDPFHOOHQ YRRU YDDWZHHIVHO
JURHQ  VWHXQZHHIVHO JHHO HQ GH RUJDQLVHUHQGH FHO OLFKW ]LMQ LQJHNOHXUG

fascinerend dat een klompje stamcellen dat slechts eenmaal wordt
aangemaakt uiteindelijk een hele
plant maakt en jarenlang actief
blijft’, zegt Weijers. ‘Bij sommige
bomen zoals sequoia’s kan dat

zelfs duizenden jaren zijn.’
Die bijzondere groeicellen zijn
het zwaartepunt van het onderzoek. ‘Allereerst willen we weten
wat de embryonale cellen die tot
stamcel worden gepromoveerd on-

EU FUNDS PLANT STEM CELL
RESEARCH
Dolf Weijers of the Laboratory for
Biochemistry was delighted when
EU funding for his stem cell research on Arabidopsis came
through the day before his summer
holiday. Weijers plans to study embryonic stem cells to work out

‘what makes these cells unique’.
The ultimate aim of this micro-level fundamental research is to ﬁnd
out exactly how plants grow:
knowledge which Weijers is convinced could help improve agricultural methods and yields

GROEIPROCESSEN
Daarnaast wil Weijers achterhalen
wat er precies in de cel moet veranderen om stamcel te blijven en niet
uit te groeien tot bijvoorbeeld een
gespecialiseerde cel in de plant.
‘Het is bekend dat een zogenaamde organiserende cel hierin een
cruciale rol speelt’, legt Weijers uit.
‘Deze cel zorgt ervoor dat de stamcel na deling stamcel blijft.’ Die organiserende cel moet wel pal naast
de stamcel liggen, anders werkt dit
niet en Weijers wil weten hoe het
embryo ervoor zorgt dat die ruimtelijke organisatie ook daadwerkelijk plaatsvindt.
Het is fundamenteel onderzoek
op microschaal, maar volgens Weijers uiterst relevant voor de landbouw. Immers, het vergroten van
de opbrengst van landbouwgewassen of betere eigenschappen om te
wortelen heeft alles te maken met
het anders laten groeien van de
plant. En juist daarbij spelen de
stamcellen in het meristeem een
hoofdrol. ‘Als je het hoe en waarom begrijpt van plantengroei door
de stamcellen ben je bij de basis
van groeiprocessen aangekomen’,
zegt Weijers. ‘Dan heb je de fundamentele kennis in handen om die
+DQV :RONHUV
te beïnvloeden.’

CAN-DO TOUCAN
Wild nutmeg trees in South America depend on the toucan for the
distribution of their seeds. Patrick
Jansen of the Centre for Ecosystem
Studies and colleagues at the
Smithsonian Tropical Research
Institute in Panama used GPS to
ﬁnd out how far the toucans ﬂy.
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TOEKAN MET EEN RUGZAKJE
ð 1LHXZH WHFKQLHNHQ EUHQJHQ ]DDGYHUVSUHLGLQJ LQ NDDUW
ð =DGHQ EHODQGHQ WRW HHQ NLORPHWHU YHU

Wilde nootmuskaatbomen in Zuid-Amerika moeten het voor de verspreiding van
hun zaad vooral hebben van toekans. De
prachtige tropische vogels met de reusachtige snavels zijn dol op de vruchten.
Niet om de muskaatnoot zelf, maar om de
verpakking, de zogeheten zaadmantel of
foelie. Dat vliesje staat stijf van de vetten
en eiwitten. Als de buit binnen is, spuugt
de vogel het zaad uit.Over die verspreiding
van nootmuskaat door toekans is al veel
bekend, vertelt Patrick Jansen van het
Centrum voor Ecosysteemstudies. Maar
één ding is nooit gelukt: bepalen hoe ver
ze die zaden verspreiden. Omdat het praktisch onmogelijk is om vogels in het dichte oerwoud te volgen.
Tot nu. Ecoloog Jansen en zijn collega’s
van onder andere het Smithsonian Tropical Research Institute in Panama hebben
het ontbrekende puzzelstukje gevonden.
OCHTENDVOGEL
Jansen en collega’s volgden de dagelijkse

bewegingen van toekans door ze een rugzakje om te hangen met apparatuur. Gps
om de verplaatsing vast te leggen en een
versnellingssensor om duidelijk te krijgen
wanneer de vogel aan het eten is. Daarnaast
werd berekend hoe lang het duurt voordat
een toekan zaad na gebruik uitspuwt.
Uit de combinatie van die gegevens leidden Jansen et al de verspreidingskans van
zaden af. Gemiddeld komt zaad naar schatting 144 meter van de moederboom terecht. Sommige zaden halen zelfs een kilometer.
Voor zaadverspreiding in tropische bossen geldt in het algemeen: hoe verder hoe
beter. Zaad moet dus reizen. En dat reizen
kan het best in de ochtend. Metingen laten
zien dat toekans dan het meest actief zijn
en het verst vliegen.
OPTIMALE PELTIJD
Een toekan doet er gemiddeld 25 minuten
over om een zaadje af te pellen en uit te spugen. Hoe langer een zaadje ‘aan boord’
blijft, hoe verder het komt. Maar te lang is
ook weer niet goed: het kan dan onder een
toekanslaapplek eindigen, waar de overlevingskans gering is. Jansen komt tot het volgende optimale zaadverspreidingsrecept: ’s
5RHORI .OHLV
ochtends een uur kauwen.

FOTO: ROLAND KAYS

(HQ WRHNDQ GRHW
HU JHPLGGHOG
 PLQXWHQ RYHU
RP HHQ ]DDGMH
DI WH SHOOHQ HQ
XLW WH VSXJHQ

Turns out they ﬂy furthest in the mornings.

:+< )$0,1("
Why is there famine in the Horn of Africa
in spite of early warning systems which
did work? Because western governments
won’t cough up until people are starving,
says Thea Hilhorst. Only then can they

get any political mileage out of emergency aid. Militias in Somalia complicate
matters too, as the US has only recently
lifted a ban on collaboration with them to
deliver aid to the areas they control. But
drought and famine in the region are a
chronic problem, says Hilhorst, and demand a systematic development approach.

VISIE <<
(HUVW KRQJHU GDQ JHOG
2QGDQNV GH famine early warning V\VWHPV HQ
HHUGHUH ZDDUVFKXZLQJHQ EUDN HU KRQJHUVQRRG
XLW LQ GH +RRUQ YDQ $IULND :DW JLQJ HU PLV" +HW
H[WUD EXGJHW YRRU QRRGKXOS YDQ GH GRQRUHQ
NZDP WH ODDW ORV ]HJW 7KHD +LOKRUVW KRRJOHUDDU
5DPSHQVWXGLHV
‘Het early warning system heeft gewerkt. Vorig jaar
september kwam de waarschuwing binnen dat er
hongersnood zou komen in de Hoorn van Afrika
vanwege de aanhoudende droogte. Ethiopië heeft
daar toen alert op gereageerd door extra voedsel
aan te vragen bij het wereldvoedselprogramma.
Ook Kenia kwam in actie. Het punt is: op een gegeven moment was het wereldvoedselprogramma
door zijn budget heen. Toen moesten regeringen
met extra geld over de brug komen. En die komen
pas in actie als de hongersnood er al is, want dan
pas kun je politiek scoren.
In Somalië lag de noodhulp bovendien stil door
een combinatie van politieke factoren. Het gedeelte dat gecontroleerd wordt door de strijdgroepen
van Al-Shabaab, was afgesloten voor hulporganisaties. De Verenigde Staten, de belangrijkste donor
van voedselhulp, zien Al-Shabaab als terroristische
organisatie en stelden hulp aan Al-Shabaab strafbaar. Hulporganisaties die ‘belasting’ betaalden
aan Al-Shabaab om voedsel ter plekke te krijgen,
liepen het risico berecht te worden. Die keken dus
wel uit. Twee weken geleden hebben de VS die wet
buiten werking gesteld om noodhulp mogelijk te
maken.
Er is structureel behoefte aan voedselhulp in de
Hoorn van Afrika. Ethiopië krijgt elk jaar hulp van
het wereldvoedselprogramma om 5 miljoen mensen te voeden. Zonder die structurele steun zouden
er 10 tot 15 miljoen mensen aan de noodhulp zitten. De regering heeft een ontwikkelingsprogramma opgezet om ervoor te zorgen dat de inwoners
dat voedsel zelf kunnen verbouwen of kopen.
Wij onderzoeken dat programma. Het is niet gemakkelijk, vanwege de arme bodem, de overbevolking, de klimaatverandering en slecht functionerende markten. De ambitie van het programma,
dat mensen op eigen benen kunnen staan, is
prachtig, maar de praktijk is weerbarstig. Je vervangt noodhulp niet zo even door structurele ontwikkeling.’ AS
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>> DRINKEN OP HET PLATTELAND

9HFKWHQ HQ GULQNHQ KRUHQ ELM
èPRUHOH YDNDQWLHé

(FRORRRJ 9HUGRQVFKRW ELM GH PXJJHQNUDDPNDPHU

ð ([SHULPHQW EUHQJW YOLHJJHGUDJ
YDQ PXJ LQ NDDUW
ð  %ORHGGRUVWLJH YURXZWMHV LQ KHW %LQQHQYHOG

Eigenlijk had de proef al afgerond
moeten zijn. Maar het weer gooit
roet in het eten. Het is te koud, legt
ecoloog Piet Verdonschot uit. De
muggen zijn nog niet steekrijp.
Maar rond 20 augustus is het waarschijnlijk zover. Dan orkestreert
Verdonschot in de Veenkampen
(het Binnenveld bij Wageningen)
zijn eigen muggenplaag.
De proef moet uitsluitsel geven
over een van de meest basale vragen wat muggen betreft: hoe ver
vliegt een mug? Gek genoeg is het
antwoord niet bekend. We weten
volgens Verdonschot wel veel over
muggen en hun gedrag, maar dat
is malaria-onderzoek. ‘Ziektegestuurd onderzoek dus, en dat is
heel iets anders als overlastonder-

The full story?
resource.wur.nl/en
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zoek. Bovendien gaat het daarbij
om andere muggen.’

DLG Drenthe, moet volgens hem
meer duidelijkheid geven.

ONRUST
Achter de vraag naar de vliegradius
van muggen zit een maatschappelijk probleem. Overlast. Burgers
bekijken natuurontwikkeling en
waterberging volgens Verdonschot
met argusogen.
‘De vrees voor steekmuggenplagen wordt aangegrepen om projecten tegen te houden’, zegt Verdonschot. ‘Er zijn al projecten stilgelegd of bijgestuurd naar aanleiding van protesten door burgers.

MUGGENVANGERS
Als het meezit worden eind deze
week zo’n 100.000 volwassen muggen, waaronder 50.000 steekrijpe
vrouwtjes van de soorten Culex en
Culiseta, losgelaten. Dat is naar
schatting wat er voortkomt uit de
300.000 eitjes die hij de afgelopen
tijd heeft verzameld. De beestjes
zitten nu nog opgesloten in een
soort partytent om af te rijpen.
Rondom deze kraamkamer staan
in alle windstreken in totaal vijftig
muggenvangers opgesteld. Dit zijn
vallen die vrouwelijke muggen lokken met CO2, de stof in de menselijke adem die muggen aantrekt.
Gedurende drie dagen na het
openen van de kooi vinden tellingen plaats. Verdonschot is met een
terugvangst van vijf procent al tevreden. Dat zijn toch nog duizenden muggen. Uit die oogst wordt
RK
het vlieggedrag afgeleid.

'HPXJJHQYDOOHQORNNHQ
YURXZHOLMNHPXJJHQPHW&22
Probleem is dat niemand weet of
die vrees reëel is. Hoe ontstaat een
muggenplaag? En hoever moet een
natuur- of waterproject uit de bebouwing blijven om overlast te
voorkomen? We weten het niet.’
Het experiment, een opdracht van

FLIGHT OF THE MOZZIE
How far do mosquitoes ﬂy? Nobody knows but Alterra ecologist
Piet Verdonschot plans to ﬁnd
out by tracking a swarm of mosquitoes he will release near
Wageningen. Local residents
sometimes oppose new nature
reserves for fear of plagues of

midges. So it would be useful to
know just how far the little buzzers
ﬂy.

LQEULHI
025$/ +2/,'$<6 >> According to
sociologist Don Weenink, rural
Dutch youth take a ‘moral holiday’
from Calvinist values and let rip at

Een gemiddelde jongere (14-22jaar)
op het platteland drinkt in het weekeinde negen glazen alcohol. Dat is
dertig procent (twee glazen) meer
dan jongeren in de stad. Dat alcoholgebruik leidt bovendien vaker
tot gewelddadig gedrag. Dat blijkt
uit onderzoek van socioloog Don
Weenink. Hij schrijft hierover in Justitiële Verkenningen. Bij plattelandsjongeren is vaker alcohol in het spel
bij geweld. Volgens Weenink is op
het platteland een andere biercultuur dan in de stad. Je bent iemand
als je ‘drinking ﬁtness’ hoog is: dus
als je veel bier op kunt, zonder merkbaar dronken te worden. Bier drinken en geweld horen bij de ‘morele
vakanties’ die jongeren op het platteland zichzelf toestaan: weekenden
vol onbezonnenheid, ongeremdheid
en ontregeling. RK

>> VEEHOUDERIJ VERSPREIDT
RESISTENTIE ANTIBIOTICA

(6%/ ELM NLS HQ SDWLQW LGHQWLHN
Bacteriën die het antibiotica-resistente ESBL produceren, verspreiden
zich vanuit de intensieve veehouderij via de voedselketen naar ziekenhuizen. Dat blijkt uit Wagenings/
Utrechts onderzoek. Het team vergeleek ESBL-bacteriën die waren gevonden bij ziekenhuispatiënten, supermarktkippen en pluimveebedrijven. Bij 35 procent van de ziekenhuispatiënten bleken de onderzochte ESBL-genen identiek aan die op
kippenvlees. ‘We hebben nu hard
bewijs dat ESBL zich via de voedselketen verspreidt’, zegt veterinair onderzoeker Dik Mevius. Mevius pleit
voor een forse afname van het antibioticagebruik en drastische hygiënemaatregelen op de boerderij. AS

weekends, drinking harder than
their urban counterparts.
ESBL SPREADS THROUGH FOOD >>
ESBL bacteria spread from chickens to humans through the food
chain, say Wageningen and Utrecht
researchers. The livestock sector
needs to improve hygiene and cut
antibiotic use, says Dik Mevius.
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:DDUKDGGHQGHEH]RHNHUVYDQ
ZZZUHVRXUFHZXUQOKHWGH
DIJHORSHQZHNHQRYHU"(HQ
RYHU]LFKWYDQGHPHHVWVSUDDN
PDNHQGHGLVFXVVLHV

PERSONEEL EN STUDENTEN
OP DE BRES VOOR
VAN ROOIJEN

ILLUSTRATIE: ESTHER BROUWER

OOK EEN MENING? Ga naar resource.wur.nl.

In een bijeenkomst met
bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen bieden personeel en studenten van VHL een petitie aan
waarin ze het opnemen voor de
ontslagen opleidingsvoorzitter
Hans van Rooijen.
Hét onderwerp van debat in de
afgelopen tijd was natuurlijk
het ontslag van opleidingsdirecteur Hans van Rooijen van VHL.
Alleen het hier genoemde artikel leverde al vijfentwintig
reacties op. De meeste reageerders staan sympathiek
ten opzichte van Van Rooijen. Zijn ontslag staat niet
op zichzelf, zo meent bijvoorbeeld VWXGHQW. ‘Hans
wordt geslachtoﬀerd voor de grote lijn, dat wordt
steeds duidelijker.’ Volgens hem is VHL in de ogen van
de WUR vooral een interessante melkkoe. ‘Op de WUR
lijkt het niet belangrijk te zijn hoe je studenten
opleid, als ze maar komen. Want studenten zijn geld.’
De discussie maakt duidelijk dat Dijkhuizen c.s. er
nog niet in geslaagd zijn om de hearts & minds van
VHL voor zich te winnen. Sterk nog, $QJVW vindt dat
VHL er goed aan zou doen om de fusie terug te draaien. ‘Zo lang Aalt aan het hoofd staat van de WUR zullen deze praktijken (alle neuzen dezelfde kant op,
geen kritiek mogelijk en dissidenten worden eruit
geschopt) blijven bestaan.’
Oei. En dan doet de Volkskrant ook nog een duit in het
zakje met een stevig artikel over de perikelen bij VHL,
gevolgd door kamervragen uit de PvdA-fractie. ‘Dikke
pluim voor de raad van bestuur, knap om op zo’n
negatieve manier lokale en zelfs landelijke kranten te
halen!’, reageert VWRSLQWLPLGDWLH. Maar uiteindelijk is
toch niet iedereen binnen de WUR onder de indruk
van de storm in het VHL-glas. 3LHWLVHUQLHW schrijft
gapend: ‘Wauw, het kon zowaar wel komkommertijd
wezen. VHL…booooriiing……..’

FIETSEN EN SPORTEN GOED VOOR HET HART
Mensen die geregeld ﬁetsen of sporten hebben minder
kans op hart- en vaatziekten, zo blijkt uit Wagenings
onderzoek.
7RP5LMQWMHV vindt het niks nieuws wat er dit artikel
staat, hij wijst op een uitspraak van neuroloog Dick

Swaab die juist met een
tegenovergestelde conclusie komt: sporten is
ongezond. Dat baseert
Swaab op zijn ervaring
met het ‘aan elkaar
naaien’ van sporters op
de eerste hulp en de
hersenbeschadigingen
van bokser Muhammed
Ali.
Nou, nou, nou. Kun je een
profbokser wel vergelijken met iemand die twee
keer per week een zumbaatje meepikt? Nee dus,
vinden andere bezoekers.
Sporten is wel degelijk
gezond, mits met mate,
zo lijkt de consensus uiteindelijk.

Maar dan komt er een verrassende wending in het
debat. Geïnitieerd door /XF\LQWKH6N\, die onze
lezers trakteert op een openhartig pleidooi voor
drugsgebruik. Gezonder dan sport, denkt ze, want: ‘Je
eigen lichaam opiaten laten aanmaken door overbelasting van datzelfde lichaam zal in elk geval niet zo
heel gezond zijn op de lange termijn.’ Kortom: waarom zou je met veel gezweet en gesteun je eigen
endorﬁne produceren, wanneer je het synthetisch
equivalent gewoon bij je dealer kunt scoren? Tsja,
da’s ook een overweging.

%((/'(1*$5$1'(5(1*((1:$$5+(,'
De actiegroep Ongehoord maakte illegaal opnamen in
de stallen van varkenshouders en plaatste schrijnende
beelden van kreupele en dode biggetjes op internet.
Een oud verhaal (23 juni), maar de discussie kwam
pas in augustus op stoom. &KULVWRSK vindt de actie
gerechtvaardigd. ‘Wat hebben ze daar te verbergen
dat er niet geﬁlmd mag worden? (…) Als er geen openheid komt, moet je het maar afdwingen.’
Maar dat is -DQ:LOOHP een brug te ver. Volgens hem
laten de illegaal verkregen beelden niets zien wat in
de natuur ook niet gebeurt. Daar sterven de biggen
immers ook niet allemaal een vredige dood. ‘De
natuur werkt gewoon, ook in de stal. Mensen die dit
niet willen begrijpen (…) hebben, helaas, gewoon
geen kennis van zaken.’
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In de collegezaal tref je
Diploma halen. Check. Inschrijven voor opleiding. Check. Kamer regelen. Check.
Kortom, je bent klaar voor het studentenleven. Maar wie tref je straks in de collegezaal? Als je een vrouw zoekt had je Dierwetenschappen moeten kiezen. En al zou je
willen, bij de master Meteorologie kún je niet eens meer Nederlands praten.
tekst: Linda van der Nat / illustratie: Kito

B

en je op zoek naar een leuke meid, dan heb je
een goede beslissing gemaakt als je hebt gekozen voor de opleiding Dierwetenschappen. In
oktober 2010 telde die opleiding maar liefst
111 vrouwelijke eerstejaars, op 22 mannen.
Voeding en gezondheid staat op een tweede plek met 105
nieuwe dames, liefkozend ‘voedingsmiepjes’ genoemd.
Voeding en Gezondheid is sowieso een vrouwelijke opleiding; maar liefst 89 procent van de studenten is vrouw.
Een slechte zet voor de vrouwenjacht is Agrotechnologie.
Die opleiding telde in 2010 om precies te zijn nul vrouwelijke eerstejaars. In totaal is 7 procent van die bacheloropleiding een vrouw.
JACHTTERREIN
Vrouwelijke studenten hebben een wat breder jachtterrein. Op Toegepaste communicatie (4) en Gezondheid en
maatschappij (4) na, is het mannelijk geslacht overal redelijk tot goed vertegenwoordigd. Biologie en Bodem, water
en atmosfeer tellen de meeste mannen (respectievelijk 63
en 43).
Het percentage vrouwen op de Wageningen Universiteit neemt sinds 2006 toe. Van de eerstejaars van vorig jaar

DIERMANAGEMENT IS DE GROOTSTE
De Wageningse universiteit telde in 2010/2011 in
totaal zo’n zevenduizend
studenten, waarvan vierduizend op hogeschool
Van Hall Larenstein. Er zijn
20 bacheloropleidingen en
33 masteropleidingen. Vorig jaar begonnen 1.075
studenten aan een bacheloropleiding en 1.486
studenten aan een master-
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opleiding (Educatiemonitor 2010). De drie grootste
opleidingen zijn Diermanagement in Leeuwarden,
Biologie (universiteit) en
Voeding en Gezondheid
(universiteit). De meest
lege collegezaal vind je bij
Biologische Productiewetenschappen: drie studenten voor de hele opleiding.
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steeds meer studentes
was meer dan de helft vrouw, zowel bij de bachelors (bijna
58 procent) als bij de masters (ruim 60 procent).
NI HAO
Wageningen is de meest internationale universiteit van
Nederland. Maastricht telt weliswaar het grootste aantal
buitenlandse studenten, maar in Wageningen is de diversiteit groter. De studenten aan Wageningen Universiteit
komen uit maar liefst 105 verschillende landen. De belangrijkste herkomstlanden van de buitenlandse studenten zijn China, Indonesië en Duitsland.
Vorig jaar kwamen 769 internationale en 1792 Nederlandse studenten naar de universiteit, 30 procent van de
instroom is dus internationaal. De bachelorstudenten
blijven meestal vijf jaar. De masterstudenten doorgaans
twee.
Maar ook de hogescholen hebben een internationaal
tintje. In Velp waren er afgelopen jaar 22 buitenlandse

studenten. In Leeuwarden liepen er 111 rond, vooral Duitsers. Bij VHL Wageningen hebben zich voor komend studiejaar inmiddels 83 buitenlandse studenten aangemeld.
Niet geïnteresseerd in internationale vriendschappen?
Als bachelorstudent Gezondheid en maatschappij, Plantenwetenschappen of Agrotechnologie, zul je geen buitenlander tegen komen in de collegezaal. Het zal je bij een
masteropleiding echter niet lukken om buitenlandse studenten te ontwijken. Er is geen enkele masteropleiding
zonder eerstejaars internationale student.
Sterker nog, bij de meeste masteropleidingen zijn Nederlandse studenten in de minderheid. Zo telde de master
van Plantwetenschappen vorig jaar 57 nieuwe studenten,
waarvan er slechts 5 Nederlands zijn. Tussen de nieuwe
masterstudenten Meteorologie en Luchtkwaliteit zit zelfs
helemaal geen Nederlander.
Bronnen: Educatiemonitor 2010, Jaarverslag 2010

AANGENAAM!
Ze komen van Holwierde tot Posterholt. Of uit nog veel exotischer plaatsen ver over de grens.
Om te studeren, met alles wat daarbij hoort. Ieder met zijn eigen dromen en verwachtingen.
Wie zijn al die verse eerstejaars? Een kleine greep.
Wie? Femke Top (17),
Doornspijk .
Studie? Internationale Ontwikkelingsstudies.
Kamer? Tijdelijk in
Veenendaal.
Studentenleven? Daar
heb ik nog niet zo’n
goed beeld van.
Vereniging? Bij CSFR
ken ik een paar mensen en het lijkt me een hele leuke
vereniging.
Idealen? Ik hou heel erg van mensen, en ik wil iets doen
met ontwikkelingshulp.
Ambitieus? Een zesje is zeker niet genoeg. Ik hou wel van
doorzetten en ik wil goede cijfers halen.
Wageningen? Deze studie kun je nergens anders volgen,
en tijdens de voorlichtingsdag vond ik het meteen leuk:
lekker klein en hele aardige mensen.

Wie? Marlou Juurlink
(18), Slagharen.
Studie? Biologie.
Kamer? Dijkgraaf.
Studentenleven? Lekker
veel stappen met een
grote groep nieuwe
mensen. Ik ben thuis de
eerste die op kamers
gaat, en ik kijk ernaar
uit om echt zelfstandig
te worden. Het afgelopen jaar heb ik al geleerd om gezond te koken.
Vereniging? In elk geval wil ik gaan sporten, knotsbal bijvoorbeeld.
Idealen? Ik vind de natuur en het milieu belangrijk.
Ambitieus? Het studeren zal best wel pittig worden, maar
ik ga mijn best doen.
Wageningen? Ik heb gekozen tussen Utrecht en Wageningen. Hier voelde ik me meteen thuis.

WHERE ARE ALL THE
GIRLS?
Up in Friesland with all
the handsome... horses
of course. Linda van der
Nat presents a few facts
and ﬁgures about Wageningen UR’s student population.
Men in search of women
should go for Animal Sciences – or Nutrition and
Health, with 89 percent
women students. A woman in search of a man
would have had the ﬁeld
to herself in Agrotechnology last year – no women
signed up at all, and only
7 percent of students on
this programme are
women. Across the
board, the percentage of
women on Wageningen
programmes has gone up
since 2006, to around
60 percent. As for the
mix of nationalities,
Wageningen boasts the
most of any Dutch university, with 105 countries represented and 30
percent of the intake international. China, Indonesia and Germany are
the countries sending the
most students to Wageningen.
The full story?
resource.wur.nl/en
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‘Misschien wil ik de boerderij van mijn vader
overnemen, maar dat is toch meer iets voor
mannen. Ik wil iets met het boerenleven en
verder zie ik wel waar het schip strandt’

Wie? Bjorn van As (23),
Velp.
Studie? Na een bachelor bij VHL Velp, nu
Master Bos en Natuurbeheer.
Kamer? Onderhuur op
Droevendaal.
Studentenleven? Een
gezellige stad en leuke
kroegjes. Niet de hele week door feesten.
Vereniging? Ik denk het niet. Het was leuk en gezellig in
Velp, maar ik heb tijd nodig om te studeren.
Idealen? De natuur en behoud van soorten is niet meer
vanzelfsprekend, dus daar wil ik me in de praktijk voor
inzetten.
Ambitieus? In groep 5 wilde ik al boswachter worden,
maar nu kijk ik ook naar de educatieve tak: ik wil mijn lerarenbevoegdheid halen. Maar ik wil vooral mijn kennis
verdiepen, over hoe je proefvelden goed uitzet bijvoorbeeld.
Wageningen? Na het VWO twijfelde ik al tussen VHL en
WU. Nu maak ik alsnog de overstap. De doorstroom ging
heel soepel, dat viel me echt mee.

Wie? Saskia Overgaauw
(19), Holwierde.
Studie? Veehouderij en
Kennismanagement aan
Stoas Hogeschool.
Kamer? Dijkgraafseweg,
een studentenhuis met
32 studenten.
Studentenleven? Ik ben
Groningen gewend. Wageningen is een stuk kleiner. Het liefst ga ik ieder weekend naar huis: mijn vrienden, vriendje en ouders wil ik
niet missen.
Vereniging? Verplichte gezellige avonden en ontgroening,
dat lijkt me niks. Sporten wil ik wel.
Ambitieus? Geen idee. Misschien wil ik de boerderij van
mijn vader overnemen, maar dat is toch meer iets voor
mannen. Ik wil iets met het boerenleven en verder zie ik
wel waar het schip strandt.
Wageningen? De opleiding hier is twee dagen school en
twee dagen stage. Niet alleen maar leren, leren, leren
dus. Dat is niks voor mij.
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Wie? Christiaan Baan
(19), Giessenburg.
Studie? Voeding en Gezondheid.
Kamer? Helaas nog
niet. Ik heb voorlopig
twee weken onderdak
in Barneveld.
Studentenleven? Ik ben
niet zo erg van de feesten met bier enzo. Ik hoop op een boel gezelligheid, goede gesprekken en spelletjes spelen.
Vereniging? Ik ga bij de Navigators, samen met drie
vrienden. We hebben elkaar ontmoet tijdens een tussenjaar in Amersfoort.
Idealen? Iets betekenen voor de wereld, in mijn geval bijdragen aan de kwaliteit van leven.
Ambities of doelen? Eerst maar eens mijn studie op de rit
krijgen, en dan wil ik een extra taal leren. En ik zag iets
over interculturele gesprekken bij het studentenpastoraat.
Wageningen? Ik hou van eten en ik geef om de gezondheid van mensen. Ik heb ook een HBO-studie overwogen,
maar daar kon ik alleen maar diëtist mee worden, terwijl
ik juist van onderzoeken hou.

Wie? Anika Evertse
(18), Enschede.
Studie? Dierwetenschappen.
Kamer? Een Idealisﬂat
in Ede met twee huisgenoten.
Studentenleven? Ik heb
er enorm veel zin in!
Een heel nieuw leven
na zes jaar op het VWO,
zelfstandigheid en veel gezelligheid. Wageningen lijkt me
heel knus.
Vereniging? Ik ga bij studievereniging de Veetelers, want
ik wil wel serieus met mijn studie omgaan. Een beetje
uitgaan in Ede of Wageningen lijkt me allebei wel leuk.
Idealen? Dieren zijn mijn leven.
Ambities of doelen? Het eerste jaar is vrij standaard, dus
dat wordt even doorbijten. Hoe leuker ik het vind, hoe
ambitieuzer ik word. Uiteindelijk wil ik iets met diervoeding en onderzoek gaan doen.
Wageningen? Het is de enige stad met deze studie, en
een beetje platteland. Dat spreekt me wel aan.

‘Idealen? Dieren zijn mijn leven’
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‘Ik wil alle vakken in één keer halen,
want ik wil die last van mijn schouders af.
Dat moet wel kunnen, denk ik...
En ik wil verder met survivalrennen’
MEET THE NEWBIES

Wie? Amber van Veghel
(17), Almere (maar oorspronkelijk uit Curaçao).
Studie? Levensmiddelentechnologie.
Kamer? Groot studentenhuis aan de Dijkgraafseweg.
Studentenleven? Veel
samen eten, sporten en ﬁlms kijken. In de tentamenperiode hard studeren. Vrienden voor het leven ontmoeten,
en op een goedkope wintersport gaan. En gekke dingen
doen; studenten zijn vaak in voor rare ideeën en projectjes.
Vereniging? In elk geval de Bongerd, daar zijn zo veel
groepslessen dat het vast nooit verveelt. En ik wil verder
met survivalrennen.
Ambities of doelen? Ik wil alle vakken in één keer halen,
want ik wil die last van mijn schouders af. Dat moet wel
kunnen, denk ik.
Idealen? Het liefst eet ik biologisch, maar niet ten koste
van alles.
Wageningen? Biologische winkeltjes, veel groen, een
goeie sportschool en de mensen zijn vriendelijk. Vandaar.
En ik heb een obsessie voor eten.

Wie? Lotte Geerlings
(17), Dodewaard.
Studie? Bos en Natuurbeheer.
Kamer? Nee, jammer
genoeg nog niet.
Studentenleven? Een
hoop gezelligheid, veel
verbrand eten en vieze
douches!
Vereniging? Ja zeker! Je studeert maar één keer en dan
moet je er ook uithalen wat erin zit. Ceres spreekt mij op
dit moment het meeste aan. En natuurlijk ga ik ook bij de
studievereniging WSBV Sylvatica.
Ambities of doelen? Tijdens mijn studie wil ik er alles uithalen wat erin zit: veel sporten en veel bij vereniging
doen. Ik wil mijn master in het buitenland volgen, gespecialiseerd in mariene ecologie. En later wil ik een internationale functie waarmee ik over de hele wereld kan reizen.

Idealen? Een baan waarmee ik de leefomstandigheden en
leefomgeving van dieren kan verbeteren.
Wageningen? Ik kom al jaren in Wageningen en heb dit
altijd een heel gezellig stadje gevonden. Ik heb altijd wat
met dieren willen doen en de natuur er om heen. Bij Bos
en Natuurbeheer kan dat omdat het zo’n brede studie is.

Who? Marcia Bodero
Baeza (34), Chile.
Study? Master in Food
Safety.
Room? I have a room in
a temporary housing
with shared facilities,
but I am hoping to ﬁnd
something for myself.
Expectations? To make
contact with other people from other countries and realities. Also I hope to make future job contacts.
Student society? Yes, of course, I would like to practise
yoga or some sport.
Ideals? No, only have a good time and of course, get good
grades and learn everything that I can.
Ambitious? I studied Veterinary Medicine and a Master’s
in Biology. I have worked in my country for 7 years in a
public institution related to food sanitation and I hope to
continue my work when I come back to Chile.
Wageningen? Because it is one of the best universities
around the world in food safety and I like the methodology of the program so much.

‘Je studeert maar één keer en
dan moet je er ook uithalen
wat erin zit: veel sporten en
veel bij vereniging doen’

They come from all over
the country – and indeed
all over the globe. All full
of hopes and expectations. Get an impression
of a few of Wageningen
and VHL’s new ﬁrstyears. Are they idealistic? Most of them, yes:
they either want to help
combat poverty, save the
environment or promote
animal welfare. Plans for
student life? Varying, but
going out and having fun
feature a lot. Planning to
join a student society?
Some wouldn’t touch it
with a barge pole. They
are put oﬀ by the hazing
ceremonies for example.
Some will stick to sport,
others will throw themselves into student society life. Ambitious? They
are aiming to pass all
courses ﬁrst time, get
good grades, learn a language on the side, get an
international job... In
short, they do not lack
for ambition. Why did
they choose Wageningen? Well, because it offered a good programme,
a broad programme, the
best programme, a
unique programme...
Other draws were organic shops, a good sports
centre, green space and
friendly people. And for
one Master’s student
from Chile, it is simply
‘one of the best universities in the world’ in her
ﬁeld (food safety).
The full story?
resource.wur.nl/en

18 augustus 2011 — RESOURCE

SEMESTER 2011
Zwembadfeest @Ceres
Hypnotiseur Patrick Pickart @ SSR
Emile Ratelband @ Ceres
Top 100, Unitas @ Junushoﬀ

22 augustus

23 augustus

23 augustus

24 augustus

Am I Gay?@ ShOUT
Inschrijﬀeest, Argo @ t Gat
Blacklight welcome party, IxESN @ KSV
Appelpop @ Waalkade in Tiel
Veluweloop
Open feest @ Ceres
Farmerchallenge @ Argo
Open feest @ KSV
Wave your ﬂag, IxESN @ ‘t Gat
Club Caravan @ Villa Bloem Espressobar
Losbandigheid en overwork@ ’t Gat (electro housefeest)

3 september

8 september

8 september

9 & 10 september

10 september

15 september

18 september

22 september

23 september

24 september

30 september

Food for You publieksdag
Club Caravan @ Villa Bloem Espressobar
Popronde @ binnenstad Wageningen
Kanaalkampioenschappen @ Argo
Open feest, Unitas @ ’t Gat
Around the World @ ISOW
Club Caravan @ Villa Bloem Espressobar

8 oktober

8 oktober

6 oktober

9 oktober

13 oktober

21 oktober

22 oktober

Palmintocht @ Markt
Fingerlickin’ @ Unitas
Open feest @ Ceres
Black light district, ShOUT @ Wilde Wereld
Club Caravan @ Villa Bloem Espressobar

1e week

Nnb

3 november

5 november

5 november

November

Oktoberfest, ShOUT @ Wilde Wereld

1 oktober

Oktober

Rhine Town Jazz festival

2-4 september

September

Vato Gonzalez & MC Tjen @ KSV

20 augustus

Augustus

>> Popronde

In Tiel maken ze heul veul fruit. Om de goede oogst te vieren is er
Appelpop, een gratis festival in de nazomer met ongeveer 150.000
bezoekers. Di-rect, Caro Emerlad, Jacqueline Govaert, Go Back to
the Zoo… de bekende namen vliegen je om de oren. Hadden we al
gezegd dat het gratis is? En mocht je niet van muziek houden, op
zaterdagmiddag kun ook naar het fruitcorso.

>>Appelpop

Fingerlickin’ is een van de beruchtste feesten van Wageningen.
Het feest van een Breezergeneratie die volwassen aan het worden
is. ‘De heetste beats en acts die je natste dromen zullen overtreffen’, stond er ooit op een ﬂyer. Vuurspuwers, gebodypainte paaldanseressen en gesmolten chocolade zijn elementen uit vorige
edities. Wat zou ons dit jaar te wachten staan?

>> Fingerlickin’

Loop door de stad en ga een onbekend huis binnen, zijg neer op
een doorgezakte bank en ervaar buitengewone en intieme optredens met een klein groepje andere toeschouwers. Studentenkamers worden omgetoverd tot kleine theaters. Na een optreden van
een half uur trek je verder naar de volgende kamer. Niet alleen artistiek verantwoord, maar ook leuk om andere huizen van binnen
te zien.

>> Roomservice

Een koets met Belgische paarden rijdt Wageningen binnen om het
palmbierseizoen te openen. Voor tien euro koop je een strippenkaart waarmee je in tien verschillende kroegen een Palmpje kunt
drinken. Dat levert een gezellige en chaotische avond op en rond
de Markt! Probeer na acht Palm nog maar eens de volgende kroeg
te vinden.

>> Palmintocht

De knusse espressobar Villa Bloem wordt twee keer per maand
omgetoverd tot de kleinste, en misschien wel de coolste, discotheek van Europa: Club Caravan. Nip aan heerlijke mojito’s en
gooi je haar los, want DJ Banchi verrast met heerlijke indie, electro
en dubstep hits.

>> Club Caravan

>> PART

Club Caravan @ Villa Bloem Espressobar
Sportnacht, Thymos @ Bongerd

19 november

24 november

Open feest @ Ceres
Xmas party @ ‘t Gat
Oud en Nieuw party, Unitas @ Junushoﬀ
Fabulous New Year’s Eve party @ ‘t Gat

22 december

24-26 december

31 december

31 december

Woeste Hoeve
Murphy’s Quiznight (Doctor en Daniëls), Bunker, Woeste Hoeve, ’t Gat
Woeste Hoeve
Annies, ‘t Gat
International Club
International Club

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Wekelijks:

sIntegrand, Integrand @ KSV

Contractus @ ‘t Gat

6 december
Black Light party @ ISOW

Club Caravan @ Villa Bloem Espressobar

3 december

9 december

Feest, ShOUT @ Wilde Wereld

3 december

8 december

Open feest @ KSV

1 december

December

RoomService @ studentenhuizen in Wageningen

10 november
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Ook als je niet van hardlopen houdt, mag je de Veluweloop niet
missen. De jaarlijkse estafetteloop voert de deelnemers van Wageningen via de Posbank weer terug naar Wageningen, over mooie
groene paden. Met een gemengde ploeg van twaalf man loop je 80
kilometer. De slotetappe is prachtig om te zien, want de meeste lopers komen verkleed over de ﬁnish.

>> Veluweloop

Een nacht ﬂink bikkelen en feesten tegelijk. Tijdens de sportnacht
dagen ploegen elkaar uit voor de leukste studentensporten. Het
evenement ontstond in 1987 als protest tegen het onderwijsbeleid
van minister Deetman, en is niet meer weg te denken uit Wageningen.

>> Sportnacht

De Popronde is een landelijk reizend festival met opkomende Ne
derlandse bandjes. In allerlei kroegen in de binnenstad zijn kleine
podia die je gratis kunt bezoeken. Er zijn vele verschillende muziekstijlen, maar geen mainstream. Valt een bandje tegen? Dan
kun je makkelijk doorzappen naar het volgende café. Leuk om up
and coming bandjes te ontdekken dus.

18 >> achtergrond
Wie niet helemaal fris de introductie doorkomt, kan zich hier even
bijspijkeren. Wat moet je weten om je staande te houden in je nieuwe
leven? Van Ad fundum tot de Zaaier.
tekst: Yvonne de Hilster / Illustraties: Kito

Studentenleven voor

DUMMIES
27 augustus
RESOURCEE — 18
augustus 2009
2011
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BOMMEN: Geen paniek, is slechts bewegen op muziek in
sportkleren.

A

BONGERD, DE: Sports Centre de Bongerd (SCB) in Wag
ingen. Studentenfaciliteit die universiteit nog vol over
ging subsidieert. Is iedere dag open en al jaren het be
sportcentrum van Nederland. Wel sportrechten (spor
kaart) voor kopen.

ADJE: Ad fundum. Glas drank in een keer naar binnen tikken. Met een enkel biertje nog wel te doen, met waterglas
wodka of ﬂes wijn is je avond subiet voorbij.

BRAK: Gammel en katterig door weinig slaap en veel
drank. Fnuikend voor de seks. Niet te verwarren met
barak, de huisjes op Idealiscomplex Droevendaal in
Wageningen. Al wonen daar veel feestvierders.

AKZOVIJVER: In Arnhem. Kun je tijdens de Intro heerlijk
rondje in zwemmen om af te koelen. Rest van het jaar een
favoriete plaats om te wateren.

BRUG, DE: Op de vijfde verdieping van Forum, de verb
ding met computerplekken tussen trappenhuis en VHLreceptie. Plek om af te spreken.

B

C

BECO: Fries voor Beerenburg met cola.
BERGSCHOENEN: Voor Velpenaar die ze nog niet heeft:
meteen aanschaffen, samen met outdoorbroek met veel
zakken. Ook de dracht voor Wageningse bosbouwers en
biologen.
BEVRIJDINGSDAG: Op 5 mei zijn Wageningen en Leeuwarden ineens een festivalstad met gratis bands, dj’s en
tienduizenden bezoekers. Begint in Wageningen om
middernacht met het ontsteken van het bevrijdingsvuur.
BIERLIJST: Voor ieder biertje
dat je scoort uit de gezamenlijke koelkast zet je een streepje.
Afrekening krijg je later van
huisgenoot. ‘Beer’ is drankrekening op studentenvereniging, die ook aardig in de
papieren kan lopen.
BOER: Al heb je nog nooit een
trekker van dichtbij gezien, wie
aan WU of VHL studeert is
ineens een boer. Gemiddeld
wel beter gekleed dan tien jaar
geleden. Ook komt ieder jaar
wel een WU- of VHL-student in
de pikante Stoereboeren- of
Stoereboeremeidenkalender.
BOF: Besmettelijke ziekte die
vooral nog studenten treft.
Vraag thuis of je als kind bent
gevaccineerd (BMR-prik). Haal
zonodig prik bij Vaccinatiecentrum Wageningen of GGD.

CAMPUS: Verzameling onderwijs- en onderzoeks- en stafgebouwen rond Forum in Wageningen. Krijgt nog studentenkamers, een café en winkeltjes.
CHIPKNIP: Ouderwets betaalmiddel. Binnen W
baar voor automatenkofﬁe of universitaire lu
kunnen printen moet je chipknip koppelen a
account.
COLLEGE: Een les op de universiteit.

D

DIES: Verjaardag van studentenverenigingen, dispuut of
universiteit.
DONDERDAG: De uitgaansavond voor studenten. Vergt
enige oefening om op vrijdagochtend toch medestudenten te ontmoeten. Of bekwaam je in zelfstudie.

F

FIETSSLOT: Zeker in Leeuwarden verdwijnen veel ﬁetsen
naar andere eigenaar of in de gracht. Dus koop twee goede sloten als je niet steeds wilt lopen en zet je ﬁets ook
ergens aan vast.

G

GC: Grand café. Als in: GC’tje? Ofwel: zie ik je straks in
grand café?
18 augustus 2011 — RESOURCE

20 >> achtergrond
GROENE STER: Bij lekker weer de ontmoetingsplek in
Leeuwarden, een recreatiegebied op kwartiertje ﬁetsen
van het centrum.

H

HALBEHEFFING: Langstudeerboete. Voor wie van het
geijkte studiepad afwijkt, door extra activiteiten tijdens
of naast studie of bij vereniging, door sport of door ziekte. Vernoemd naar staatssecretaris die niks snapt van studeren in het algemeen en algemene ontwikkeling in het
bijzonder.

I

INTEGREREN: Kennis maken met andere studenten of
leden van je vereniging. Gaat in Wageningen vaak over
gezamenlijke activiteiten tussen Nederlandse en buitenlandse studenten.

K

KAMER: Steeds schaarser in Wageningen. Zonder rijke
ouders die een appartement voor je kopen, ben je verdoemd tot maanden heen en weer reizen, kamperen,
bivakkeren op banken of (anti-)kraken. Maak vrienden
met ouderejaars om je kansen te vergroten (zie integreren).
KAPPER: Niet nodig in Velp: een beetje man heeft lang
haar en een baard. In Wageningen wordt ook gedoehetzelfd met tondeuse en dreads.

L

LANDGOED LARENSTEIN: Schijnt de zon, dan zit iedereen
die je zoekt buiten. Geniet ervan zolang het nog kan,
want het bestuur heeft meer met nieuwbouw dan met
cultuurhistorie.
LJOUWERT: Fries voor Leeuwarden, te oefenen op nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Fy-Ljouwert.ogg.

M

MARKT: In Wageningen de plek om groente en fruit in te
slaan. Op woensdag tot één uur en zaterdag van negen tot
vijf. Eén kraam houdt aan het eind van de marktdag uitverkoop. Koop volle tas en deel thuis met vrienden.
MOORTGAT: Arnhems café met duivels lekkere speciaalbieren, waar van oudsher veel Larensteiners komen.
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O

OOR: Opleidingsspeciﬁek onderwijsreglement. Voor al je
vragen over procedures op Van Hall Larenstein.
OVERALL: Leeuwarder klederdracht, maar alleen in de
introductieweek. Klompen zijn voor Wageningse veetelers, agrotechnologen en roeiers van Argo.
OV-KAART: Kaart om zuinig op te zijn. Gaat snel kapot en
je hebt vooral geen idee wanneer. Kleine beschadiging
kan al betekenen dat een conducteur hem niet meer kan
scannen en je moet betalen. Aanvragen nieuwe kaart
kost twee weken en dan moet je alle reiskosten zelf betalen.

P

PLOERT: Huisbaas. Woon je in, dan heb je een hospes (m)
en/of een hospita (v). Door kamernood groeit het aantal
studenten dat bij burgers een kamer huurt.
POSBANK: Wijds natuurgebied ten noordoosten van
Arnhem, met kuitenbijters voor hardlopers en
wielerliefhebbers. Eind september decor voor
het jaarlijkse wandel- en hardloopevenement
de Posbankloop.

R

RIJN: Wat de Groene Ster is voor Leeuwarden, zijn
uiterwaarden van de Rijn voor Wageningen. Niet o
zwemmen vanwege onverwacht koud water, strom
vrachtboten: kan je negentig euro boete en je leven
ten. Tussen de kribben badderen is ook leuk. De n
geul is hit in schaatswinter. Natuurgebied, dus ﬁkk
ken mag niet, en ruim je eigen afval weer op.

S

SCHEVE TOREN: De Friese toren van Pisa, de Oldenhove.
Kerktoren die nooit is afgebouwd. Naam wordt niet vermeld op kaarten en bordjes, maar als je bij ‘de scheve
toren’ moet zijn, moet je dus naar dat plein.
SKIËN: Ga je niet meer met je ouders mee maar met studentenwintersport eind januari. Levert je ook geheid
logeeradressen in den lande op.
SOA: Heb je zo opgelopen als je niet veilig vrijt. Ook bij
vluggertje in de wc dus condoom om. Wil je HIV-test, dan
kun je in Wageningen ook terecht bij Vaccinatiecentrum,
die verder voordelig reizigersprikken heeft. Ook: studieontwijkende activiteit. Zie soggen.
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SOGGEN: Studieontwijkend gedrag. Almaar uitstellen van
leren of werken aan je verslag. Symptomen: eindeloos
kofﬁedrinken, facebooken en kroeghangen. Leidt echter
tot meer stress en ellende. Zie ook Halbehefﬁng.

WAGENINGEN ABC

SPORTPAS: Leeuwarden. Aanrader. Je ontmoet nieuwe
mensen en regelmatig zweten scheelt nieuwe broeken
kopen. Veel studenten komen in eerste jaar paar kilo aan.
Info op Leeuwardenstudiestad.nl.
STADSCAFÉ: Voor wie in Leeuwarden betaalbaar en lekker
uit eten wil. Keus uit drie stadshappen voor elf euro. Voor
iets minder krijg je in Wageningse centrum een ‘eerlijke’
daghap bij eetcafé Vreemde Streken en café de Overkant.
Luie koker kan ook terecht op Forum en bij studentenverenigingen.
STUDENTENVERENIGING: Staat garant voor veel nieuwe
ervaringen, sfeer en katers. Je kunt er vrienden voor het
leven maken, eindeloos verliefd raken en werken aan je
cv. Lidmaatschap is niet noodzakelijk voor leuk en zinvol
studentenleven. Proﬁteer dan van open feesten, waar ook
niet-leden welkom zijn.
STUDIEADVISEUR: Vraagbaak voor studenten, geeft voorlichting en advies. WU.
SLB’ER: Studieloopbaanbegeleider (VHL), belangrijk voor
eerstejaars.
STUDIEVERENIGING: Aftreksel van studentenvereniging,
alleen voor betreffende studierichting. Kan handig zijn
voor boeken en stages.

VITAMINES: Werk die twee ons groente en twee stuks
fruit per dag gewoon naar binnen als je niet steeds verkouden wilt zijn of de rest van je leven moet lijnen. Effectiever dan vitaminepillen.

W

WACHTWOORD: Nodig voor wur-mail en inloggen op systeem op uni/school en op intranet, voor roosters en allerhande andere info en reglementen. Niet vloeken als je
ineens het systeem niet meer in kunt. Het verloopt nog
wel eens.

T

WEEKEND: In Leeuwarden rustig, veel studenten gaan
naar thuisthuis. In Wageningen is nog wel wat te doen in
het weekend. Velp is altijd al stil.

THUISTHUIS: Je ouderlijk huis. Moet je wel een kamer
hebben.

WU: Wageningen University. Wie afstudeert krijgt een bul
en wordt alumnus.

U

WUR: Meer dan extensie van je mailadres. Ofﬁcieel Wageningen UR, waarbij de U en R staan voor University en
Researchcentrum. Familie die wordt geleid vanuit Wageningen. Heeft grote tak met studenten en medewerkers
in Velp en Leeuwarden (hogeschool Van Hall Larenstein)
en kleinere takken met onderzoekers in onder meer
IJmuiden en Lelystad.

V

WUR-CARD: Je paspoort binnen Wageningen. Nodig om
gebouwen binnen te komen, boeken lenen, printen,
kopiëren en sporten.

VHL: Van Hall Larenstein. Groene hogeschool Larenstein
(Velp en Wageningen) en Van Hall (Leeuwarden) die
WUR heeft ingelijfd. Zou doorstroming van hbo naar wo
makkelijker moeten maken, maar heeft hogescholen
vooral hogere kosten opgeleverd.

ZAAIER, DE: Standbeeld van gespierde man die zaad
strooit uit een zak, voor het Bestuursgebouw net buiten
centrum van Wageningen. Uit de tijd dat Wageningen
University nog een landbouwhogeschool was waar docenten het zaad der kennis zaaiden bij hun studenten.

UITBRAKKEN: Opkrabbelen na zware nacht. Liggend op
de bank je zonden overdenken; met wie heb ik gezoend
en waar gekotst?

VEGO: Vegetarische maaltijd of vegetariër. In Wageningen vrij algemeen voorkomend, in Leeuwarden vooral bij
diermanagers.

Z

An ABC of terms – English, Dutch and even Frisian – that newcomers to
the Wageningen family
may need to know. Here
is a sample and you can
ﬁnd the rest, with translations and explanations,
online.
Beco
Frisian for Beerenburg
(the Frisian schnapps)
and coke.
Bike lock
Don’t be without one, especially in Leeuwarden,
where bikes frequently
disappear, either to a
new owner or into the canal. Chain your bike to a
ﬁxed object, preferably
with two chains.
Chipknip
Refers to using your bank
card to pay by chip. Load
your card with credit at
an ATM because you’ll
need it at Wageningen
UR for the coﬀee machines or for buying
lunch.
GC
The Grand Café in the Forum. So ‘GC?’ means ‘See
you in a bit at the Grand
Café?’
Kamer
As in: Ik zoek een kamer:
I am looking for a room.
A phrase you might need
in Wageningen, where
there has been an acute
shortage of student accommodation for several
years now. Making
friends with students approaching their ﬁnals
could help (see I: integration).
OV card
Your student travel pass:
a precious possession.
The full story?
resource.wur.nl/en
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Een kleine geschiedenis van Wageningen UR

De eeuwige transformatie
AFKORTINGENARCHIEF
Eind vorige eeuw moet
Wageningen een eldorado
zijn geweest voor ontwerpers en drukkers van briefpapier. Binnen de overkoepelende Dienst
Landbouwkundig Onderzoek
(DLO), later Stichting DLO,
regen fusies en naamswijzigingen zich aaneen. Zo was
het ontstaan in 2000 van
Plant Research International (PRI) het slotakkoord
van een enorme sanering
van talloze plantkundige
deelkoninkrijkjes. Even
vasthouden: IVT (tuinbouwveredeling), SVP (akkerbouwveredeling), ITAL
(gebruik atoomenergie) en
de Genenbank (later als GCN
weer verzelfstandigd) gingen op in het CPO, dat nog
geen jaar bestond waarna
een fusie volgde met het
CRZ, een samenvoeging van
het RIVRO (rassenonderzoek) en het RPVZ (zaadonderzoek), De combinatie die
zo ontstond, het CPRO (later
CPRO-DLO), ging uiteindelijk samen met het IPO
(plantenziekten) en AB –
een fusie van CABO (agrobiologisch onderzoek) en IB
(bodemvruchtbaarheid). Nu,
ruim tien jaar later is bij het
PRI – ruim zeshonderd
medewerkers – van al die
bloedgroepen weinig meer
terug te vinden; er kwam
nieuwe huisvesting in het
gebouw Radix op de Campus en het onderzoek werd
niet langs oude scheidslijnen, maar meer thematisch
georganiseerd.
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Hoeveel scholen en instituten er uiteindelijk zijn opgenomen in
de Wageningen UR? Niemand die het precies kan zeggen. Maar
de onbeduidende agrarische opleiding in Wageningen uit 1871
bleek tegen ieders verwachting in een blijvertje. Het verhaal van
het lelijke eendje dat uitgroeide tot zwaan kleef aan.
tekst: Rik Nijland / illustratie: Ton Meijer

H

et had maar een haar gescheeld of Wageningen was net zo’n onwaarschijnlijke plaats geweest om te studeren als Borculo, ’s Heerenberg of Warffum. Drie namen die in de tweede
helft van de negentiende eeuw ook werden genoemd als mogelijke vestigingsplaats voor een instelling
van hoger onderwijs. Landbouwonderwijs welteverstaan.
Want het springt misschien niet meer zo in het oog, door
fancy benamingen als duurzame voedselproductie, animal sciences of kust- en zeemanagement, maar de wortels
van Wageningen UR zijn puur agrarisch.
In 1815 geeft Koning Willem I een eerste aanzet tot hoger landbouwonderwijs. Aan de universiteiten in Leiden,
Utrecht en Groningen stelt hij leerstoelen Landhuishoudkunde in, bedoeld om predikanten agrarische beginselen
bij te brengen, die zij dan op hun beurt aan boeren moeten overbrengen. Een doodgeboren kindje zo blijkt al
snel. De studenten hebben geen enkele feeling voor deze
nieuwe taak.
Daarna is het de beurt aan het particulier initiatief. In
Groningen en Haren sticht prof. H.C van Hall in 1842 de
Landhuishoudkundige School, die nauw samenwerkt met

de universiteit. Zijn innovatieve ideeën over het combineren van praktisch en theoretisch onderwijs stuiten echterr
op verzet, onder meer van kabinetsleider Thorbecke. Uiteindelijk moet de school daardoor in 1871 de deuren sluiten. Maar het idee van hoger agrarisch onderwijs beklijftt
wél.
In Wageningen (1873) en Warffum (1870) ontstaan
nieuwe initiatieven. In Wageningen begint die als een
soort kopstudie aan de gemeentelijke HBS. Mede door de
ferme ﬁnanciële toezeggingen van het gemeentebestuurr
is onderwijsinspecteur W.C.H. Staring bijzonder geporteerd van Wageningen. ‘De landlieden’, aldus de onderwijsinspecteur, hoeven daar niet beducht te zijn ‘voor
eene te sterke ontwikkeling van stadsbegeerten en steedsche neigingen bij hunne zonen’. Verder is er een grote
verscheidenheid aan grondsoorten en bedrijfsvormen. En
als laatste pre: de nabijheid van de spoorweg.
MINIATUURHOGESCHOOOLTJE
De nieuwe school begint aarzelend, maar weet mede doorr
het goede klimaat op de zandgrond de beste docenten
weg te lokken uit het kille Warffum, waar de concurrentie

1904
Oprichting Hogere
Zuivelschool in Bolsward
(later: Van Hall)

1903
Oprichting Hogere Bosbouw
en Cultuurtechnische School
in Velp

1912
Oprichting Rijks Middelbare Koloniale
Landbouwhogeschool (vanaf 1928:
Tropische Landbouwschool)

VHL

1871
Kopstudie landbouw
aan de HBS in
Wageningen

1873
Het rijk neemt de gemeentelijke
landbouwschool over:
Rijkslandbouwschool

1904
Promotie: de nieuwe naam is
Rijks Hoogere Land-. Tuin- en
Boschbouwschool

1918
Ontwikkeling tot academische instelling bij wet
bekrachtigd: Rijks Landbouw Hooge school.
Oprichtingsdatum en dies natalis: 9 maart.

1956
‘Rijks’ verdwijnt:
Landbouwhogeschool

Universiteit

1877
Oprichting eerste
Rijkslandbouwproefstation in Wageningen

1888
Oprichting Rijksinstituut
voor visserijonderzoek in
IJmuiden

1899
Oprichting proeftuin
Westland en
Proeftuin Boskoop

1919
Oprichting
Rijksboschbouwproefstation in Wageningen

DLO

1936
Oprichting instituut voor Onderzoek en
Verwerking van Fruit en Groenten in
Wageningen (nu onderdeel kenniseenheid
Agrotechnology and Food Sciences)

1938
Ministerie richt Directie
Landbouwkundig
onderzoek op (DLO)

1940
Oprichting
Landbouw
Economisch
Instituut (LEI)
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POTTED HISTORY

in 1875 de poorten sluit. In Wageningen daarentegen
groeit de school in 1876 uit tot Rijkslandbouwschool en
vervolgens tot Hoogere Land- en Boschbouwschool. Tegen de tijd dat in 1901 het eerste meisje zich meldt, een
dochter van een van de docenten, heeft de school gemiddeld zo tussen de zestig en honderd leerlingen.
In 1918 volgt de verhefﬁng tot academische instelling
onder de naam Landbouwhogeschool. Die opwaardering
verloopt niet zonder slag of stoot. Al is het maar doordat
vanuit Delft wordt geageerd tegen de ir-titel voor afgestudeerden van een ‘minder diepgaande opleiding’. De sterkste oppositie komt echter van de universiteit van Utrecht,
die aast op academisch landbouwonderwijs- en onderzoek. De kritiek vanuit die hoek is niet mals. De geestelijke
atmosfeer aan een ‘miniatuurhogeschooltje’ zou ‘onfris’
zijn en men zou er ‘de kijk verliezen op de universele we-

De geestelijke atmosfeer aan een
‘miniatuurhogeschooltje’ zou ‘onfris’
zijn en men zou er ‘de kijk verliezen
op de universele wetenschap’
tenschap’. Maar Utrecht heeft het nakijken, onder meer
doordat Wageningen door de komst – vanaf 1877 – van
een reeks landbouwkundige onderzoeksinstituten ﬂink
aan soortelijk gewicht heeft gewonnen.
Tientallen jaren later volgt een nieuwe poging. In 1996
arriveert een brief waarin Utrecht aanbiedt de Landbouwuniversiteit Wageningen onder haar vleugels te nemen.
De studentenaantallen in Wageningen lopen terug - naar
ongeveer 900 eerstejaars per jaar- waardoor het zelfstandig bestaan op de tocht komt te staan. De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, aldus de brief,

wijst per jaar ongeveer net zo veel studenten af als er in
Wageningen met hun studie beginnen.
VAN HALL LARENSTEIN
Onder meer angst om inderdaad de autonomie te verliezen, leidt tot een forse herstructurering: in 2000 gaan de
universiteit en de, inmiddels al in een fusieproces verwikkelde, landbouwkundige instituten (zie kader) samen tot
Wageningen UR. In 2004 wordt ook plaats ingeruimd voor
de hogeschool VHL, een bestuurlijke samensmelting uit
2003 van het Van Hall Instituut in Leeuwarden en de Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein in Velp. Deze
tot elkaar veroordeelde instellingen zijn dan al geoefende
fuseerders.
Het Van Hall Instituut is het resultaat van een fusie in
1995. De Agrarische Hogeschool Friesland ging daarbij
samen met het Professor Van Hall Instituut uit Groningen, geen rechtstreekse nazaat van de Landhuishoudkundige School uit 1842, maar wel in naam de erfopvolger.
De Hogeschool Larenstein is vernoemd naar het kloosterlandgoed in Velp waar de Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische school in 1974 haar intrek neemt. De opleiding komt voort uit de cursussen die de Nederlandsche
Heidemaatschappij in 1903 opzet voor bosbazen en opzichters. In 1988 volgt een fusie met de Wageningse laboratoriumopleiding Stova (later weer van de hand gedaan),
de Rijks Hogere School voor Tuin- en Landschapsinrichting uit Boskoop en de Rijks Hogere Landbouwschool uit
Deventer (tropische landbouw). De nieuwe partners vestigen zich op Larenstein, met uitzondering van Deventer,
dat zich met hand en tand tegen een verhuizing verzet.
Uiteindelijk krijgt deze school in 2006 een plek in het Forum-gebouw, in het hart van de Wageningse moederschoot.

1988
Scholen in Velp en Deventer en HAS
Wageningen fuseren tot
Internationale Hogeschool Larenstein

2003
Hogescholen Van Hall en
Larenstein fuseren tot Hogeschool
Van Hall Larenstein

2004
Hogeschool VHL
treedt toe tot
Wageningen UR

1986
Door herziening wet op wetenschappelijk
onderwijs heet landbouwhogeschool
voortaan landbouwuniversiteit

Oprichting Postacademisch
en Hoger Landbouwonderwijs (nu Wageningen
Business School)

1976
Oprichting
Rikilt

1994
In Lelystad ontstaat Instituut voor
Dierhouderij en Diergezondheid uit vier
instituten (diergeneeskunde, veeteelt,
veevoeding en pluimveehouderij)

2000
Plant Research
International ontstaat
uit een veelvoud van
plantinstituten

2000
Alterra ontstaat uit
Instituut voor Bos- en
Natuurbeheer en
Staringcentrum

2002
De zogeheten wettelijke onderstaken
in Lelystad worden gescheiden van
commerciële onderzoek: CIDC
ontstaat (inmiddels CVI)

2006
RIVO wordt Imares,
samen met Alterra-Texel
en Ecologische Risico's
van TNO

It all started with a small
agricultural college
founded in Wageningen
in 1873 and recommended to country folk by an
education inspector because it would not teach
their sons city airs. Who
knew that from this unassuming start would grow
the internationally renowned cluster of life
sciences educational and
research institutions that
make up Wageningen
UR? The ﬁrst girl joined
in 1901 and in 1918 the
college was granted academic status and a license to confer degrees.
But its religious and academic rigour were questioned by Utrecht University. The critics had to
eat their words though,
as Wageningen’s reputation went from strength
to strength. Until the mid1990s, when student
numbers started falling
and Utrecht University
was back with a takeover
bid. Thanks but no
thanks, said the University board, and embarked
on the formation of
Wageningen UR through
a series of mergers with
numerous government
research institutes and
three agricultural colleges of higher education.
The latter were located
in Deventer, Leeuwarden
and Velp and had already
been through several
mergers. Ultimately they
formed VHL University of
Applied Sciences and
joined the Wageningen
UR family in 2004.
Meanwhile, Wageningen
student numbers are up
again and it is ﬁring on
all cylinders.
The full story?
resource.wur.nl/en
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Domme vragen mogen,
koﬃe niet
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Een nieuwe omgeving betekent nieuwe sociale regels.
Wageningse collegezalen zijn niet streng, maar blijf
op je hoede.
tekst: Stijn van Gils / Illustratie: Henk van Ruitenbeek

E

en keertje ruzie met je middelbare-schooldocent is niet
problematisch. Dat ligt op
een universiteit of hogeschool wel
even anders. Docenten daar zijn
zeer bekend in jouw toekomstige
vakgebied en met een beetje pech
moet je later ook nog onderzoek
bij hem of haar gaan doen. Laat
dus maar beter een goede indruk
achter. Hierbij tien geboden.

1

BLIJF SCHOOLS
Jezelf aanpassen aan de academische sfeer? Onzin! Universitair
hoofddocent Maarten de Gee ziet
liever kersverse studenten. En hij
kan het weten. De man coördineert verschillende wiskundevakken en geeft les aan zowat alle opleidingen. ‘In het begin zijn eerstejaars altijd zo lekker ijverig, die
discipline neemt met de maand
af.’ De Gee ziet dat, als hetzelfde
vak later in het jaar wordt gegeven,
de resultaten lager zijn. Dus blijf
lekker bij pap en mam en hou je
middelbare schooltas voor de
sfeer. Of wil je soms meer dan alleen studeren?

2

VOORZICHTIG MET KOFFIE
Kofﬁe in de collegezalen is ofﬁcieel ten strengste verboden.
Sommige docenten tolereren het,
anderen niet. Experimenteren met
de striktheid van kofﬁehandhaving
doe je uitsluitend met goedkope
kofﬁe.

3

FLIRTEN MAG
In de collegezaal mp3’s beluisteren en ondertussen je Facebook
checken kan echt niet, maar maak
je verder niet te druk. ‘Ik heb ooit
nauwelijks les kunnen geven omdat er een collectieve sfeer heerste

van elkaar versieren’, vertelt De
Gee. Andersom ook, dat een student achteraf bij mij kwam uithuilen. Die aspecten zijn blijkbaar
dan belangrijker in hun leven’.

4

VREES NIET
Op de gang staan of een briefje
halen bij de conrector is er niet
meer bij. Ben niet bang dat je eruit
gezet wordt: de Gee staat al dertig
jaar voor de klas en heeft misschien drie of vier keer iemand
weggestuurd.

5

ZEG SORRY
Toch een keer over de schreef
gegaan: ga terug en zeg sorry. De
Gee: ‘Meestal kwam zo iemand terug om zijn excuus aan te bieden,
dan is het voor mij meteen goed.
Of ik hem daar een jaar later anders op beoordeel? Dan ben ik dat
vergeten, letterlijk.’ Let wel, de sorrytactiek is beperkt houdbaar.

6

DOE MAAR U
Zeg u tegen je docent. Negen
van de tien keer is dat nergens voor
nodig, op een enkele uitzondering
na. ‘Ik kreeg ooit een mailtje van
een docent die benadrukte dat hij
toch wel doctor was’, vertelt een
anonieme student. Dan is het toch
ﬁjner om te horen: ‘zeg maar je
hoor’.

7

MAIL VOORZICHTIG
Soms kijkt De Gee wel even op
van de inhoud in zijn mailbox.
‘Driekwart van de mailtjes die ik
van studenten krijg, is ﬂauwekul.
Ik krijg vragen binnen als ‘wanneer is het tentamen?’, terwijl zulke informatie altijd op de roostersite staat.’ Ook warrig opgestelde
mailtjes komen voor, net als vra-

gen aan een gespecialiseerde wiskundedocent over ‘de wiskundecursus’. Met het noemen van je
vakcode en registratienummer
scoor je, vooral bij grote vakken,
punten.

8

CHECK JE SPELLING
Eerst F7 en dan pas Send. Bij
enkele opleidingen in Velp krijg je
een dit-is-onder-de-taalmaatreply
als je te veel taalfouten mailt. Pas
na het opstellen van een nieuwe email volgt een serieus antwoord.
Liever meteen een inhoudelijke
respons, gebruik dan je spellingscheck. In Wageningen en Leeuwarden is dat niet zo’n drama: de
meeste docenten antwoorden gewoon.

9

STEL DOMME VRAGEN
In Wageningen wordt alles gewoon uitgelegd, soms zelfs tot ergernis van studenten. De Gee krijgt
soms vragen op basisschoolniveau.
‘Daar wil ik dan niet de hele klas
mee lastig vallen, maar individueel
leg ik het gewoon uit.’

10

BEN AANWEZIG
Veel Wageningse colleges
zijn verplicht: dus mis ze niet. Die
aanwezigheidsverplichting en
schoolse houding is ook wel handig, want je hoeft zelf nauwelijks te
plannen. Toch een keertje een college gemist? Bijna alle PowerPoints
staat op Eduweb (zie eduweb.wur.
nl), soms kun je zelfs een heel college op beeld terugkijken. Ook bij
VHL staat het meeste op Eduweb.
Maar kijk uit! In Velp is een docent
die z’n PowerPoints zelfs voor je
uitprint, maar ondertussen cruciale woorden weglaat. ‘Uit didactisch
Stijn van Gils
oogpunt’.

TEN COMMANDMENTS
First year student? As
you make the move from
the high school classroom to the lecture hall,
Stijn van Gils oﬀers ten
tips for keeping in your
lecturers’ good books.
Something you might be
glad of later in your academic career.
1. Be a nerd – unless you
want a life as well
2. Don’t take coﬀee in –
not good coﬀee anyway,
in case the no coﬀee rule
is enforced
3. Flirt away – but not on
Facebook
4. Don’t be afraid of your
lecturers
5. If you do cross a line,
apologize
6. Start out on surname
terms – play it safe and
keep to polite forms
7. Don’t send your lecturers daft emails
8. Use your spellcheck,
especially at VHL where
you might get a badly
spelled email back
9. Ask questions – however dumb
10. Turn up. It’s compulsory. Consult Eduweb to
catch up if you have to
miss a class.
The full story?
resource.wur.nl/en
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CHOCOLA

ZIELIG?

Een examen voor de boeg? Even een reep donkere chocola wegkauwen.
Britse onderzoekers hebben aangetoond dat dat goed is voor de hersenen. Je wordt slimmer en ziet beter en scherper. Dat komt door de ﬂavonolen (anti-oxidanten) in de reep. Het eﬀect is helaas wel tijdelijk.

Zit je te balen omdat je geen kamer hebt? Heel vervelend, maar het kan
altijd erger. In de VS is er namelijk een record aantal dakloze studenten.
Naar schatting 1,6 miljoen. En dat komt niet door een kamertekort maar
door de economische recessie. De arme sloebers logeren bij vrienden of
wonen in een caravan.

Agrariër verdient
meer dan
kunstenaar

>> HET
ECHTE
WERK

De gevolgen van de recessie
blijven beperkt voor afgestudeerde
hbo’ers. Anderhalf jaar na afstuderen heeft 94,8 procent een baan.
Kunstenaars en economen hebben
het laagste salaris.

ALS JE JE WERK MAAR AFKRIJGT
Wie? Fleur Kelder (Kust & zee)
Wat? Onderzoek naar de fourageerroute van de
Kuhls pijlstormvogel
Waar? Faial, de Azoren
Waarom? ‘De Azoren trokken me enorm’
‘De Azoren zijn een eilandengroep in de Atlantische
Oceaan, en behoren tot Portugal. Omdat ik in Portugal ben opgegroeid voelde ik me er meteen thuis.
Ook de taal was geen enkel probleem. Faial, het
eilandje waar ik voor mijn stage terechtkwam, is een
bijzondere plek. Het havenplaatsje is beroemd om
zijn schilderingen op de kades. De bemanning van
elk nieuw zeilschip dat er binnenvaart, laat traditiegetrouw een tekening op de boulevard achter.
De inwoners van Faial zijn extreem netjes. Ik was al
bang om een sigarettenpeuk op de grond te laten vallen, want alle straten zijn spic en span. Ook het werkritme ligt anders dan in Nederland. ’s Ochtends werd
ik om negen uur op het onderzoeksinstituut verwacht. Na een paar keer een uur op de stoep te hebben gewacht, deed ik het ’s morgens maar wat rustiger aan. En inderdaad: “Fleur, hoe laat je komt maakt
niet uit, als je je werk maar afkrijgt” werd me verteld.
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En dan mijn onderzoek. Ik heb me vooral beziggehouden met de Kuhls pijlstormvogel, een vogelsoort
die niet in Nederland voorkomt. Het zijn grote zeevogels en ik vond ze erg mooi. Als je erlangs vaart terwijl ze op het water zitten, lopen ze met zijn allen
een stukje over het water voor ze opvliegen. Een
indrukwekkend gezicht. Op Faial volgde ik de fourageerroute van veertien vogelpaartjes tijdens het
broedseizoen. Deze route verwerkte ik met GIS tot
kaarten. Dat klinkt nu heel simpel, maar wat gaat er
een tijd zitten in het maken van die kaarten! De
patronen van die routes vergeleek ik met elkaar. Ook
hielp ik mee met de jaarlijkse tellingen van verschillende vogelsoorten, om zo een beeld te krijgen van
de populatiegroei.
Ik vond het een hele bijzondere ervaring om vijf
maanden op zo’n klein eiland te leven. Altijd
omringd door zee. De vrijheid en de ongerepte
natuur trokken me aan. Heerlijk, al die vogelgeluiden om me heen. Het laatste huis waar ik verbleef
lag praktisch aan het strand. Dan kon ik ’s avonds in
het maanlicht nog wat gaan zwemmen. Veel mooier
dan een ansichtkaart.’ VH

Toch blijkt een hbo-opleiding bepaald geen garantie voor een baan,
zo blijkt uit cijfers van de HBO-raad.
Zes procent van de afgestudeerden
van voltijdsopleidingen is na anderhalf jaar werkloos. In de jaren voor
de kredietcrisis was dit percentage
een stuk lager. Toen bleef slechts
drie à vier procent zonder baan. Het
goede nieuws is dat de situatie dit
jaar niet erger is dan vorig jaar.
AGRARIËRS
Opvallend genoeg blijken economen
vaker werkloos (7,8 procent) dan
kunstenaars (6,1 procent). De werkloosheid is het laagst onder hbo’ers
in de gezondheidszorg: 2,7 procent.
Afgestudeerden van opleidingen in
de sector gedrag & maatschappij
hebben het moeilijker op de arbeidsmarkt. Van hen is 6,9 procent werkloos, tegen 4,4 procent vorig jaar.
Ook de agrariërs vinden minder
makkelijk een baan: van 4,8 naar 6,2
procent.
2292 EURO
Als ze daadwerkelijk een baan hebben, lopen de salarissen nogal uiteen. Het gemiddelde maandsalaris
is 2237 euro. Agariërs zitten daar met
2292 euro net boven. Kunstenaars
hebben het laagste maandinkomen:
1.472 euro bruto. Al met al zou tachtig procent van de studenten met de
kennis van nu opnieuw voor dezelfde opleiding kiezen. Dat percentage
HOP
is al jaren hetzelfde.
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STERK
Zeewier moet het wereldvoedselprobleem oplossen. Maar voorlopig
wordt het wier van de in juli gestarte zeeboerderij van PRI voor iets heel
anders gebruikt. Kampen Destillateurs gebruikt de oogst van De Wierderij voor een nieuw streekproduct: zeewierwodka. Krijg je daar niet juist
trek van?

FLEUR IN THE AZORES
Fleur Kelder, who is studying Coast and Marine
Management, went to the
small island of Faial in
the Azores for a research
internship. An extraordinary place, she says, and
she loved being surrounded by the sea, unspoiled nature and the
cries of birds. Birds were
the focus of her research
too: she used GIS to map
the foraging route of the
Cory’s shearwater, a large
seabird.

FOTO: NGUY ACKERMANS

HBO GRADUATES IN
WORK

KLAAR VOOR DE INTRO . Studentenvereniging KSV St. Franciscus is helemaal klaar voor de introductiedagen. Op de foto zien we leden repeteren voor een performance die de eerstejaars ervan moet overtuigen dat
de sociëteit aan de Stadsbrink the place to be is voor de komende vier jaar. Voor de Wageningse studentenverenigingen (waarvan KSV, Ceres en SSR-W de grootste zijn) biedt de AID de belangrijkste gelegenheid om
nieuwe leden te werven.

WONEN OP
TIJDELIJKE
STADSCAMPING?

Wat is het idee?
‘Op een groot terrein achter de brandweerkazerne is er genoeg plek voor
tachtig caravans. Daar maken we tot kerst een tijdelijke camping van
waar studenten goedkoop kunnen wonen. Nu staat er onkruid van een
meter hoog.’

The recession does not
seem to be aﬀecting the
job prospects of applied
sciences (HBO) graduates
in the Netherlands:
94.8% are in work. Surprisingly perhaps, unemployment is highest among
economists, followed by
artists. The latter earn
the least on average.

READY TO GO
KSV St Francis student
society rehearses a show
to welcome new students
and convince them that
this club is the place to
be during their Wageningen years. The AID is the
big moment for student
societies to recruit new
members.

STUDENT CAMPSITE
Kan dat zomaar?
‘Nou, er moeten nog sanitaire voorzieningen komen en misschien een
gas, water en licht. Daarnaast heeft een braakliggend terrein geen adres,
en moet de afvoer van afval geregeld worden. En kluisjes zouden ook wel
handig zijn.’

Wie? Tom Rijntjes,
derdejaars Toegepaste
communicatiewetenschap
Wat? Projectcoördinator
van SIFE (een groep
ondernemende studenten)
Waarom? SIFE werkt aan een
noodcamping voor studenten
op een braakliggend terrein

Dat zijn behoorlijke obstakels.
‘We zijn in gesprek met de gemeente. Zij zijn enorm enthousiast over het
plan. Het is de bedoeling dat we bij de start van het collegejaar open
gaan. Maar dan moet alles goed gaan.’
Wie gaat het beheren?
‘Er komt een team beheerders voor hand- en spandiensten en om de
huur te innen. Ik wil er ook gaan wonen want ik ben mijn huidige kamer
NM
zat. En dan ben ik meteen aanspreekpunt voor de bewoners.’

Tom Rijntjes is helping
organize a temporary
campsite for students
who can’t ﬁnd a room, on
a disused ﬁeld behind
Wageningen’s ﬁre station.
With no sanitation or
services in place, there’s
a lot to be arranged but
with teamwork and the
town council’s support,
Tom is optimistic.
The full story?
resource.wur.nl/en
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Alleen voor

studenten
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headphone cadeau!

De Volkskrant heeft een oorstrelende aanbieding voor studenten. Neem nu voor een jaar een
studentenabonnement op de Volkskrant en ontvang naast 50% korting een Sennheiser headphone
cadeau. Je betaalt slechts € 14,25 per maand. Ga nu naar vk.nl/gratisheadphone om gebruik te maken van
dit tijdelijke aanbod!*
*Alle info en voorwaarden op vk.nl/gratisheadphone

vk.nl/gratisheadphone
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Wageningen UR zoekt:
Directeur Stichting Beheer Belmonte Arboretum Wageningen
Wageningen UR, Wageningen
Vacaturenummer: 0001-6

Promovendus epigenetische effecten van persistente organische
verontreinigingen in vis
Wageningen University, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-TOX-0010

Phd NanoPhD position Statistics for risk assessment of
nanoparticles
Wageningen University, Wageningen
Vacaturenummer: PSG-BIOM-0007

Hokjesdenken
De oplossing van 7 juli was ‘Fijne vakantie’. En dat is meteen een kleine
hint voor de oplossing van deze week…

Assistant Professor Plant Production Systems
Wageningen University, Wageningen
Vacaturenummer: PSG-PPS-0003

Senior Advisor - Sustainable Markets and Trade

De foutloze hokjesdenkers zijn: Willem Menkveld, Cees Niemeijer,
Leerstoelgroep Nematologie, “Ja-dit-is-het”-team, Sexy Chickies, De
laatste twee van ESD, Menno van der Voort, Loes Bugter, Renée & Susan
van der Salm, Marije Oostindjer, Ditje van der Vossen, Anton Korteweg,
Ans Lijftogt, Marianne van der Gaag, Eef Velthorst. Én Mieke - hoe doet ze
het toch elke keer weer - Jansen (“zonder Marjolein”). Mieke, je bent een
held. Ongelooﬂijk.

Horizontaal
1 Verticale tuin 9 Krijgen ontoerekeningsvatbaren 12 Van dat afval
moet nog belasting af 13 Schreef het Rode boekje 14 Grootjes
15 Wordt nogal eens boxgewijs verkocht 17 Die van Tegenwoordig
sluit de 3 verticaal af 19 Hoort iets Engels 20 Kroos of Burgerhart
22 Keiharde muziek 29 Theo __, violist 30 Files tussen Tilburg en Breda
31 Zit in muisjes 33 Deelt in tweeën 35 Moeten de eerstejaars nog
vinden 36 Constante van Archimedes 37 Niet krullend 39 Broer van
Willem Bever 40 Ongewenst voedselsupplement 42 Past voor rooster
of leer 43 Mag niet in de collegezaal 44 Studentenwoning in Ede

Wageningen UR, Wageningen
Vacaturenummer: SSG-CDI-0009

Specialist – Animal production systems and Health
Wageningen UR, Wageningen
Vacaturenummer: SSG-CDI-0010

Training Advisor in Kabul, Afghanistan
Wageningen UR, Kabul, Afghanistan
Vacaturenummer: SSG-CDI-0011

Buitengewoon hoogleraar Fysiologie van bloembollen
Wageningen University, Wageningen
Vacaturenummer: WU-2011-BHL01

Projectmanager
Hogeschool Van Hall Larenstein, Wageningen
Vacaturenummer: VHL WO0006

Projectmedewerker
Hogeschool Van Hall Larenstein, Leeuwarden
Vacaturenummer: VHL DM0010

Verticaal
1 Stelde Kamervragen aan Zijlstra over Van Hall Larenstein in Velp
2 Meidengroep waarmee Brard haar carrière begon 3 Een derde van de
masterstudenten doet voor de light-versie hiervan 4 D.w.z.
5 Texas Hold ‘__ 6 Begint eind september 7 Past voor barak of ras
8 Eiland in de Egeïsche Zee 9 Kreeg van Patrick Jansen een rugzakje
met apparatuur omgehangen 10 Moeder van Alex 11 Wageningse
gezelligheidsvereniging 16 Daar had deze universiteit bijna gestaan
18 Eiland in de Caraïben 20 Leeft op gespannen voet met Pyongyang
21 Hangt rond tussen het tuig 23 Bonnie St. __, innemende zangeres
24 Kun je door geverfd worden 25 Schreef Beethoven een stukje voor
26 Daarvan zie je groen en geel 27 __ Ogilvie, medium 28 Zeilmanoeuvre
32 Locatie met een punt 33 Wageningse gezelligheidsvereniging
34 Advies voor de bediening 38 Populaire meidenband 41 Werknemers
met inspraak
Mail de groene hokjes uiterlijk komende woensdag naar hokjes@wur.nl.
De oplossing komt donderdag op resource.wur.nl.
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Weet jij wat er leeft op

DE CAMPUS?

Opening
Academic
Year

September 5th, 2011

Ben je student of promovendus en wil je ervaring opdoen in de journalistiek?
Dat kan bij Resource. Voor het komende jaar zoeken we bloggers, columnisten,
verslaggevers en videomakers. Ervaring is niet nodig, wel enthousiasme en
een goed gevoel voor nieuws. We bieden begeleiding, een vergoeding en voor
de verslaggevers een schrijfcursus. Interesse? Mail een korte motivatie plus
eventuele artikelen naar gaby.vancaulil@wur.nl.

mededelingen
Mededelingen van en voor studenten en medewerkers. Maximaal 75
woorden – via resource@wur.nl –
met als onderwerp ‘Mededeling’.
VN jongerenvertegenwoordiger
Word jongerenvertegenwoordiger
naar de VN, en reis naar de Verenigde Naties in New York!
Wil jij de stem van jongeren laten
horen op toonaangevende bijeenkomsten met beleidsmakers? Geef

je dan vóór 12 september op via
het aanmeldingsformulier op
www.dewereldvandevn.nl
Studentenprijsvragen gebundeld
Jaarlijks worden tientallen prijsvragen georganiseerd voor studenten in het hoger onderwijs, maar in
de praktijk lopen de organisatoren
en talentvolle studenten elkaar
vaak mis. Voor het eerst zijn actuele prijsvragen gebundeld via een
nieuw landelijke platform via de
website studentenprijsvraag.nl

Integral Life & Training Centre

Open dag: 17 september
12:00 - 18:00 uur

Start introductiecursussen:
Karate

Woensdag 21-9: 20.00 uur

Chinese Yoga Donderdag 22-9: 10.00 uur
(Qigong)
Donderdag 22-9: 19.45 uur
Zen meditatie Woensdag 21-9: 19.00 uur
Tibetaanse
meditatie

Donderdag 22-9: 19.30 uur

www.kenkon.org
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0317-452946

The Golden Triangle
With contributions by: Maxime Verhagen (Minister of Economic
Affairs, Agriculture and Innovation), Bernard Wientjes (President
of the Confederation of Netherlands Industry and Employers
VNO-NCW), Ruud Huirne (Wageningen UR) and Aalt Dijkhuizen
(Wageningen UR).
All students and employees of Wageningen UR are invited!
Programme and registration: www.openingacademischjaar.wur.nl
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Gesticht in 1614. Behorend tot de Europese en mondi-

De Dierexperimentencommissie van de Rijksuniversiteit Groningen
(DEC-RUG) zoekt een

ale top. Breed scala aan vakgebieden. Internationaal

Voorzitter
Dierexperimentencommissie

geörienteerd. Geworteld in het Noorden van Nederland.
Maatschappelijk actief. Met onderzoekers en docenten
die vanuit wetenschappelijke hartstocht hun vak
beoefenen. Met studenten die het beste uit zichzelf
willen halen. Waar verschil in talent, ambitie en prestatie van 27.000 studenten en 5.500 medewerkers
gehonoreerd wordt.

0,15 fte | vacaturenummer 211123

Een dierexperimentencommissie toetst alle aan haar
voorgelegde wetenschappelijke experimenten in
het kader van onderwijs en onderzoek, waarbij het
gebruik van proefdieren is voorzien, aan de hand van de
wettelijke regelingen.
Nadere informatie over deze vacature vindt u op:
www.rug.nl
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

werken aan de grenzen van het weten
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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

Stick to the agenda
The Dutch are well known for their punctuality, but sometimes their dedication to their schedule
is really amazing. For example, no matter how hard they partied last night, and how messed up
they are in the morning, if they have an appointment in the morning, then they will deﬁnitely
come. And of course they will come on time.

To make sure they don’t miss any appointment, the Dutch are accustomed to keeping a diary,
which they call an agenda, and in which they note every single event in their lives: from the simplest to the most important things, including appointments, meetings, parties, sports events,
deadlines, et cetera.
Every time you make an appointment with the Dutch, they will directly check their agenda – to see
if they already have an appointment at the proposed time. If they are busy at the proposed time,
they will search for available time and if you agree they will note the appointment in their agenda.
It’s also common during courses, when the lecturer announces an assignment deadline, for most
of the Dutch students to take out their agenda to make notes, while the other students will just
make notes in their lecture notebook.
I think the Dutch, their punctuality, and their agenda are like a triangle that cannot be separated
from each other. I realize that even many Dutch friends who have smartphones – which deﬁnitely
have planner functions – prefer to keep a book-form agenda for their schedules.
Well, I guess the old way is always better – or the smartphones are still not smart enough to keep
you on schedule. Sacha Amaruzaman (Indonesia) MSc Environmental Science
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.

AGENDA
Hollanders staan bekend
om hun stiptheid. Maar
soms is de toewijding
aan hun planning echt
wonderbaarlijk, vindt
Sacha Amaruzaman uit
Indonesië. Na een nacht
feesten zijn ze er de volgende ochtend ruim op
tijd. Álle afspraken houden ze bij in hun agenda.
Ook persoonlijke. En
deadlines voor opdrachten staan er ook in.
Behalve een smartphone
hebben Nederlanders het
liefst ook een papieren
agenda. Voor ernaast.

