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liefdewerk

>> HANS +
BEELDHOUWEN
Hans Westra, docent Engels VHL Leeuwarden

‘Een manier om te ontspannen’
Uit hout maakt hij de mooiste dingen. Afvalhout, spul
uit de container. ‘Ik koop nooit hout’, zegt Hans Westra,
self-made beeldhouwer. Het beeld eruit halen dat er in
zit. Dat is wat hij doet. Een verhaal vertellen. Koppen,
maskers, mythische vogels. ‘Iets moois maken van rommel’, noemt hij het zelf. ‘Om tot rust te komen.’ Zien?
RK / Foto: Reyer Boxem
www.gafpa.nl.
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DECLAREREN BUITENLANDSE REIZEN
‘Een enorm bureaucratisch tijd- en
energieverslindend en fraude-in-dehandwerkend systeem’

>>
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STUDIE STOPGEZET
Studenten Maya en Hans hoppen met
een koﬀer vol instrumenten van festival
naar festival.

diederik.stapel@wur.nl
Charles Darwin had geen enkele verleiding om te frauderen. Hij was rijk en had
alle tijd. Hij ging vijf jaar op wereldreis en dacht twintig jaar na voordat hij zijn
conclusies publiceerde. Darwin had geen tenure track en deed geen opdrachten
voor het Ministry of Agriculture. Hij kon gewoon nieuwsgierig zijn.
Voor de onderzoeker die in 2011 in Wageningen een aanstelling krijgt, is nieuwsgierigheid niet voldoende. Hij moet voortdurend publiceren, goed onderwijs
geven, een groep leiden, meedoen met het maatschappelijk debat, opdrachten
uit de markt halen en subsidies binnenbrengen.
KNAW-voorman Robbert Dijkgraaf beweerde afgelopen week dat bèta-onderzoek
minder ontvankelijk is voor fraude en rector Martin Kropﬀ noemt het in deze
Resource onvoorstelbaar dat een hoogleraar jarenlang data verzint. Maar Diederik Stapel had absoluut een Wageninger kunnen zijn. De verleidingen zijn groter
dan ooit.
Gaby van Caulil

>> Zelfbenoemde VHL-‘dinosauriër’ Bernard Gildemacher
mengt zich in de levendige discussie over de perikelen
rond de hogeschool. Lees meer op pagina 11.
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ONDERZOEK ONDER PERSONEEL
1$$5'5$$*9/$.9225.2(569+/

Het college van bestuur gaat onderzoeken in hoeverre er bij het
personeel van Van Hall Larenstein
nog draagvlak is voor de uitgestippelde strategie voor de hogeschool
en de samenwerking binnen Wageningen UR. Als de toekomstvisie
van het CvB en de directie onvoldoende wordt gesteund, is het mogelijk dat Wageningen UR en VHL
uit elkaar gaan. Dit schrijft collegevoorzitter Aalt Dijkhuizen in een
brief aan het personeel.
Tussen directie en een deel van
het personeel bij VHL is er al langere tijd onenigheid over de invoering van de geplande koers. In Velp
barstte de bom vlak voor de zomervakantie toen onderwijsdirecteur
Hans van Rooijen (Bos en natuurbeheer) op non-actief werd gezet.
Dit resulteerde bij de opening van
het hogeschooljaar in een alternatieve bijeenkomst, georganiseerd
door het docententeam van BNB.
Zij eisen de terugkeer van Van
Rooijen. Ook bij de VHL-locatie in
Leeuwarden is er ontevredenheid.
Hier werd de opening van het hogeschooljaar afgeblazen.

FOTO: GUY ACKERMANS
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ONTVLECHTING
Volgens Dijkhuizen is door de verwarring over de strategie en de
boycot ‘een sfeer ontstaan, die niet
past bij een hogeschool en het opleiden van jonge mensen’. Het CvB
moedigt opbouwende kritiek aan,
maar benadrukt dat gemaakte afspraken moeten worden gerespecteerd.

Om de patstelling te doorbreken laten directie en het college
van bestuur nu onderzoeken of er
binnen de organisatie voldoende
draagvlak is voor de strategie en
versterking van de samenwerking
binnen Wageningen UR. Een externe deskundige gaat met docenten
en studenten in gesprek in een
‘veilige en vertrouwelijke omge-

ving, waarin ieder van jullie zich
vrij kan uitspreken, gebaseerd op
de juiste informatie’. Mocht na afloop van die gesprekken blijken
dat er te weinig steun is voor de
plannen van de directie, dan is ontvlechting van de hogeschool een
optie die voorligt, ‘hoe jammer en
LvdN
pijnlijk ook’.

$1$/<6(1,(8:',(37(381792259+/
Niets minder dan muiterij, dat is het wat in
Velp gebeurde. Ellen Marks zou de bemanning feestelijk toespreken, maar die stond op
dat moment te joelen op een ander dek. Dat
de docenten de alternatieve opening op precies hetzelfde tijdstip organiseerden, was
een klap in het gezicht van Marks.
Ze hoorde pas op de dag zelf van de alternatieve bijeenkomst, terwijl Resource een week
eerder al was ingelicht. Ook De Gelderlander
en Omroep Gelderland waren bijtijds opgetrommeld. Marks wilde zich een nieuwe blamage besparen en laste de opening van het
hogeschooljaar in Leeuwarden af.
Zo diep is de Hogeschool is nu gezakt. Fees-
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telijke openingen gaan niet door, directie en
docenten ruziën in het openbaar. Marks
wordt gesteund door het college van bestuur,
maar die zit ook met de handen in haar. Op
intranet verscheen een ultrakorte mededeling: ‘Gezien de ontwikkelingen van deze
week hebben de directie en het cvb besloten
de bijeenkomst in Leeuwarden ter gelegenheid van de opening van het hogeschooljaar
af te gelasten. Nadere informatie volgt zo
spoedig mogelijk.’ Kennelijk kon de communicatieafdeling er niet meer van maken.
De schorsing van de populaire Hans van
Rooijen was de lont in het kruitvat maar kern
van het probleem is de macht over de oplei-

dingen. Van oudsher bepalen de opleidingsdirecteuren en werkveld hoe het VHL-onderwijs eruitziet. De directie wil nu de opleidingsdirecteuren vervangen voor een managementlaag die bredere opleidingen kan
aanbieden. Want Ellen Marks en Aalt Dijkhuizen zien nu tandenknarsend hoe concurrenten de gaten in de markt vinden. HAS Den
Bosch trekt bijvoorbeeld honderd eerstejaars
met de nieuwe opleiding Toegepaste Biologie. Dat had Velp moeten doen, vinden zij.
Het college van bestuur gaat nu na of er voldoende draagvlak is voor hun plannen. Is dat
er niet, dan worden de VHL-schoepen overboord gezet. Gaby van Caulil
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De collectie historische landbouwwerktuigen van Wageningen UR
krijgt een nieuw leven. De oude
machines, die tot 2008 te zien waren in het Museum voor Histori-

sche Landbouwtechniek, worden
onderdeel van een nieuw ‘belevingscentrum’ in Beesd.
Hoogleraar Marktkunde en
Consumentengedrag Gert van Dijk
is voorzitter van de initiatiefgroep
die dit centrum op poten zet. Volgens hem zijn de plannen voor het
centrum vrijwel rond. ‘Het nieuwe
centrum wil het grotere verhaal
vertellen van de geschiedenis van
de landbouw in ons land. En dat

gaat veel verder dan trekkertjes kijken. De blik wordt nadrukkelijk op
de toekomst gericht. Het moet een
expo worden waar je als bezoeker
je kennis kunt verdiepen over de
landbouw en de organisatie daarvan. Een visitekaartje voor de Nederlandse agro- en foodsector.’
Het centrum krijgt een plek in
Beesd op de Heerlijkheid Marienwaerdt. Voor de ﬁnanciering van
het miljoenenproject wordt ge-

dacht aan een coöperatie. Hierin
kunnen bedrijfsleven, overheid en
instituten als Wageningen UR mede-eigenaar worden van het centrum. Van Dijk: ‘Dit gaat alleen
maar lukken met inhoudelijke
steun van Wageningen UR.’
Eind dit jaar moeten de plannen voor het Nederlands Food en
Agri Marienwaerdt (NFAM) deﬁnitief zijn. Het centrum kan er dan
eind volgende zomer staan. RK

NRUW
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‘Good initiative. It implies that we’re actually part of the academic community here
in Wageningen. ’ De Chinese studente Jing
Xiao reageert verheugd op de International Edition van Resource, een volledige
Engelse vertaling die voortaan naast de
Nederlandse versie in de bakken ligt. Jing
Xiao nam tijdens een feestelijke borrel bij
de internationale studentenvereniging
ISOW het allereerste exemplaar van
Resource[ENG] in ontvangst uit handen
van Clare McGregor, de hoofdvertaler van
Resource. Afdelingen die (meer) exemplaren van de International Edition willen
ontvangen kunnen contact opnemen met
Resource. RG

Medewerkers van Wageningen UR die veel
reizen, ergeren zich vaak suf aan het nieuwe systeem voor reiskostendeclaraties
MobileXpense. Dat blijkt uit een rondgang
van Resource langs een aantal gebruikers
(zie pagina 22). Veelgehoorde klachten
zijn dat het systeem omslachtig, ingewikkeld en gebruikersonvriendelijk is. Daarnaast ergert het medewerkers dat ze alle
onkosten voortaan met bonnetjes moeten
kunnen aantonen, terwijl dat in de praktijk vaak lastig is. Het facilitair management van ESG, dat sinds een half jaar met
het systeem werkt, kent de geluiden van
de werkvloer, maar meent dat het vooral
gaat om ‘omschakelingsproblemen’. RG

ǋǋ21*(9$/
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Zijn linkerarm hangt er nog slap bij en hij
schuifelt rond als een bejaarde. Maar wielrenner Pim de Beer is weer thuis. ‘Er is
goede hoop dat ik helemaal herstel.’ Thuis
bij zijn ouders in Bakel herstelt De Beer
van een zware val tijdens een wielerkoers,
eind augustus, waarbij enige uren voor
zijn leven werd gevreesd. Nu hangt de
huiskamer vol kaarten en geniet hij van
bezoek en sms-jes. Ook van medestudenten en docenten van Internationaal landen waterbeheer. ‘Dat doet toch wel wat.’
De Beer heeft nog last van diverse botbreuken en kneuzingen, een kleine klaplong en hij kan zijn linkerarm nog niet gebruiken. Ondanks alles is hij niet van plan
te stoppen met wielrennen. ‘Ik heb gewoon de pech gehad tegen een boom te
rijden.’ <G*

6&+$0,1ÉE <<
.OLPDDWYHUDQGHULQJ
Planten en dieren blijken in staat om sneller naar koelere gebieden uit te wijken dan lange tijd werd verondersteld. Op die manier kunnen ze de opwarming voorblijven. Dat stond te lezen in diverse landelijke dagbladen als reactie op een artikel van Engelse onderzoekers
in Science. Het gaat gemiddeld om meer dan een kilometer per jaar. Althans in horizontale richting. Bergopwaarts is moeilijker, dan is het een kwestie van niet
meer dan enkele meters.
Het lijkt goed nieuws en biedt tegenwicht aan alle nare
voorspellingen die over ons worden uitgestrooid. Maar
is het somberen over het dreigende verlies aan biodiversiteit als gevolg van klimaatverandering wel terecht?
Ter overweging het volgende. Modellen houden geen
rekening met verschillen op lokaal niveau. Op een
berghelling zijn op korte afstand altijd wel plekjes te
vinden met een andere expositie of wat meer beschutting. Een metertje opzij en je staat al niet meer in de
brandende zon. Dan is er de invloed van de mens die
de vegetatie beheert. In de hellingbossen van ZuidLimburg groeien minder warmtebehoeftige soorten
dan vijftig jaar geleden, klimaatverandering ten spijt.
Dit omdat de bossen inwendig koeler zijn geworden nu
er niet meer gehakt wordt. En ten slotte: planten en
dieren laten zich niet zo maar wegpesten, net als mensen zijn ze weerbarstig. De befaamde ijstijdrelicten zijn
hiervan een treffend voorbeeld.
Natuurlijk zijn ook allerlei voorbeelden aan te dragen
die van het tegendeel getuigen. Het is het allemaal niet
zo simpel, dát is nu juist wat ik wil zeggen. Zeker is dat
er in ons land een heleboel soorten bijkomen. Laten
we daar in ieder geval van genieten, op een terrasje,
heerlijk in de zon. -RRS6FKDPLQ«H
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Innovatiekracht bundelen in
topsectoren, waarom is dat het ei
van Columbus?
‘In vergelijking met de ons omringende landen heeft Nederland
de laagste private R&D-uitgaven. Er
blijft veel kennis op de plank liggen, terwijl we veel subsidies geven
voor stimulering van de kenniseconomie. Ondernemers klagen over
bureaucratie bij het aanvragen van
onderzoeksubsidies. Tegen de
werkgevers heb ik daarom gezegd:
jullie hebben altijd opmerkingen
over het innovatiebeleid in Nederland, je mag het nu eens zelf zeggen. We gaan het innovatiegeld anders besteden, door bedrijven en
kennisinstellingen samen aan het
stuur te zetten.’
U heeft het geregeld over
Wageningen als ‘voorbeeld’. Waar
zit hem dat in?
‘Hier in Wageningen zit de
mindset voor die samenwerking.
In Wageningen is geen wantrouwen over samenwerking met het

FOTO: BART DE ~GOUW

De samenwerking tussen de Wageningse universiteit en het bedrijfsleven is een voorbeeld voor de hele
kennissector in Nederland, zei minister Verhagen (EL&I) tijdens de
opening van het academisch jaar
in Wageningen. Resource sprak
daarna met hem. ‘Hier is geen
wantrouwen over samenwerking
met bedrijven.’

'HYLFHSUHPLHURQWPRHWHHQGHOHJDWLHYDQGH9HHWHOHUV

bedrijfsleven, zoals bij andere universiteiten soms wel het geval was.
Maar ik zie dat nu veranderen, kijkend naar de high tech campus in
Eindhoven en de vele startende bedrijfjes in YesDelft.’
U zegt dat de universiteiten zich
moeten specialiseren. Wie gaat
dat organiseren?
‘Daar hoort u op Prinsjesdag
meer over. Ik stel vooral een vraag:
moeten we in elke stad een opleiding rechten, psychologie en bedrijfskunde hebben? Het is een retorische vraag. We hebben ook
geen drie landbouwfaculteiten in
Groningen, Wageningen en Rotterdam. Wageningen concurreert met
kennissteden in andere landen.

Door specialisatie kun je de beste
onderzoekers en studenten aantrekken.’
Gaat de overheid dat afdwingen?
‘Je ziet nu al dat de universiteiten in Rotterdam, Leiden en Delft
willen samenwerken. De logische
volgende vraag is dan: moet je niet
specialiseren? Je ziet bij de technische universiteiten ook dat ze onderzoek willen afstemmen in
plaats van te concurreren. Verder
verwacht ik dat de topsectoren
richting aan deze specialisatie zullen geven. Als het bedrijfsleven
meer geld in onderzoek gaat steken, kiest ze voor investeringen
met universiteiten die excelleren
$6
op een bepaald terrein.’

Veel studenten kregen ten onrechte
bericht dat ze niet langer ingeschreven staan bij Wageningen Universiteit. Dit zou gevolgen hebben voor
hun studieﬁnanciering en ov-jaarkaart. Dat leidde tot lange rijen voor
de studentenbalie.
Voor het eerst moesten de studenten zich inschrijven via Studielink. Dat ging niet bij iedere student
goed. ‘Ik was vergeten de universiteit te machtigen om het collegegeld af te schrijven,’ vertelt studente
biologie Laura Demmers. ‘Het was
erg onduidelijk aangegeven. Je
moest eerst online je hele inschrijving doorgeven en daarna opnieuw
naar de beginpagina voor de betalingsmachtiging. Dat had ik niet
door, waardoor mijn herinschrijving mislukte.’
Christine Alblas-Burton van het
Student Service Center: ‘De afgelopen jaren hadden we een eigen herinschrijvingsmodule, die vrij eenvoudig was. De module van Studielink is wat uitgebreider. Studenten
moeten goed kijken en beter lezen,
dat zijn ze blijkbaar niet allemaal
gewend.’ De universiteit heeft de regels versoepeld om de studenten tegemoet te komen; studenten kunnen hun collegegeld in termijnen
betalen en de deadline voor de
LvdN
machtiging is verschoven.

è*(:221/26/$7(1é
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‘PROBEER MENSEN
ENTHOUSIAST TE MAKEN’

:LH"Louise Vet, directeur NIOO
:DW"Bruisende opening nieuwbouw
en 2400 bezoekers op open dag
:DDU"Mansholtlaan, tegenover de campus
:DDURP"Inspirerende verhalen over
Cradle to Cradle en groene innovaties

Prins Carlos, Wim T Schippers, Jan Douwe Kroeske, Wubbo Ockels?
‘Allemaal gekke mensen die iets anders willen. In de wereld van duurzame innovatie kom je elkaar tegen op allerlei podia: TU Delft, Felix Merites, Rode Hoed,
Llowlab op Lowlands.’
Je bruist van enthousiasme.
‘Voor mij is het glas halfvol, dat is de makkelijkste manier. Ik was wel bang dat ik
te ver voor de troepen uit zou lopen. Het was ook best lastig. Voor sommigen binnen het NIOO is het lastig om hun onderzoek te koppelen aan duurzame innovaties, denk aan het koolmezenonderzoek. Maar ik ben er hartstikke trots op dat we
hier nu een harstikke innovatief gebouw hebben. Practice what you preach.’
Je maakt het boekje Lessons learned from NIOO Nieuwbouw. Verrassendste inzicht?
‘Als je iets wilt, moet je dat niet doordrukken maar vragen om mee te doen, proGvC
beer ze enthousiast te maken. Dan lukt meer dan je denkt.’

è'(21'(5675220,6$$1+(7:225'*(:((67ì
het dus niet, is de conclusie. Het
moet van onderaf komen. Sluit aan
bij iets waar je mensen voor bij elkaar krijgt. Start klein en gebruik
de energie die er is. Stop met ouwehoeren en begin gewoon.’

ð è*URHQHJROŋHQJWHéEUHQJW
SDUWLMHQELMHONDDU
ð +RHYHUGHUQXRYHUKHLG]LFK
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Een week lang stoeiden betrokkenen van allerlei pluimage in Kootwijk met elkaar in masterclasses
en workshops. Vier deelnemers
van Alterra geven antwoord op de
vraag: wat ben jij er wijzer van geworden?
3$79$1'(5-$*7
‘Ik heb vijf lijntjes naar nieuwe
mogelijke onderzoeksopgaven die
ik op ga pakken. Een voorbeeld is
een vraag uit de wereld van de natuurbegraafplaatsen. Die hebben
al jaren last van een oud Alterrarapport over begraven in de natuur. Zij willen een nieuw onderzoek, vanuit een breder perspectief
dan alleen ecologie. Voor mij heeft
het dus veel opgeleverd. Ik denk
dat het komt door de opzet van het
programma. Een deel van de mas-

GEZEGD
‘Niet de vleeseters
maar de betrokken
onderzoeker(s?) blijken
hufters te zijn’
Na neponderzoek van veehouderij-criticus Roos Vonk haalt Aalt
Dijkhuizen zijn gram (Twitter, 8
september)

terclasses werd gegeven door mensen van buiten. Je gooit je eigen
netwerk daardoor open.’
-8',7+:(67(5,1.
‘Ik heb de masterclass ‘In natura’
gegeven. Dat was ontzettend leuk.
We hebben in een rollenspel geprobeerd te onderhandelen over
natuur en landschap in een gebied. De overheid als betalende
partij trekt zich terug. De opdracht
is dus: verzin een list hoe we het
anders gaan doen. Dat onderhandelen is niet makkelijk het leeft in
ieder geval enorm. De provincie
Drenthe is geïnteresseerd. Maar ik
weet nog niet of dat een opdracht
oplevert.’

.((66/,1*(5/$1',1,7,$7,()ɺ
1(0(5(1',5(&7(859$1(6*
‘Er is een soort beweging op gang
gebracht. Dat is de grote winst van
deze week. Er is enorm veel positieve energie losgekomen over natuur en landschap. De onderstroom is aan het woord geweest.
Mensen die je bij congressen in

grote zalen nooit hoort, hebben nu
hun mond wel open gedaan. Dat
komt door de opzet die we hebben
gekozen: met masterclasses en
ontwerpateliers is de drempel laag
gemaakt. Bovendien zijn nieuwe
partijen aangesloten in het debat:
verzekeraars, banken, de recreatiesector, ondernemers. We zijn
marktleider op gebied van natuur
en landschap. Daar hoort een
maatschappelijke verantwoordelijkheid bij om initiatief te nemen.
Niet klagen over de bezuinigingen
op natuur, maar initiatief nemen.
En dat heeft goed uitgepakt.’ RK

KITO

-(52(1.58,7
‘Een leuke en energieke bijeenkomst. Ik heb een masterclass gegeven over bewonersbetrokkenheid & stedelijk groen. Overheden
zien burgerparticipatie teveel als
instrument om problemen op te
lossen. Van bovenaf. En zo moet
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Dat weten we. Maar we weten ook
dat tomatenplanten beschadigd
raken bij een lichtregime van zes
uur licht, zes uur donker, zes uur
licht en zes uur donker. Het lijkt
dus niet te gaan om de duur van
het licht.’

ð 7RPDWHQSODQWHQKHEEHQQDFKWUXVWQRGLJ
ð *HQHWLVFKLQJULMSHQNDQGDW
HXYHOYHUKHOSHQ
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Maar daarmee is de lichttolerante
tomaat er nog niet, want het is onbekend onder welke omstandighe-
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Daarom speelt Velez ook met de
kleur van het licht, ofwel het spectrum. Hij stelt de planten bloot
aan blauw licht, rood licht en plasmalicht, wetende dat de planten
meerdere lichtreceptoren hebben
die elk een deel van het spectrum
herkennen. Slaan een of meerdere
lichtreceptoren op tilt bij continu
licht? Dat zoeken we nu uit met experimenten.’
Een andere mogelijkheid is dat
de planten door de permanente fotosynthese teveel suikers aanmaken. Die suikers moeten vanuit de
bladeren naar de vruchten. Bij een
teveel aan suikers in de bladeren
wordt de plant ziek, is de gedachte.
‘De suikers spelen een rol in de
verklaring’, zegt Velez. ‘Maar het
lijkt geen bepalende factor, want

9HUHGHOGHWRPDWHQSODQWHQ
HQDQGHUHJHZDVVHQKHEEHQ
QDFKWUXVWQRGLJWHUZLMO
YHUVFKLOOHQGHZLOGHSODQWHQ
GDWQLHWKHEEHQ:DDURP"

FOTO BART DE GOUW

Tomatenplanten groeien zo’n
twaalf uur per dag onder natuurlijk
zonlicht, dat zorgt voor de fotosynthese. Nederlandse tuinders stuwen de tomatenproductie op door
de kastomaat extra te belichten.
Extra lampen geven de tuinders
een verlenging van de groeitijd tot
wel 18 uur per dag. Maar dan
houdt het op – nog meer of langer
licht beschadigt de tomatenplanten, waardoor hun opbrengst weer
terugloopt. Ook tomaten hebben
kennelijk nachtrust nodig, van minimaal zes uur.
Enkele jaren geleden besloot
zaadveredelaar De Ruiter Seeds,
eigendom van zaadgigant Monsanto, te onderzoeken of die nachtrust
wel echt nodig was. Want er zijn
ook tomatenplanten die het wel
onder continu licht uithouden, namelijk wilde tomatenplanten. Als
het zou lukken om die eigenschap
in te bouwen in de eigen rassen,
zou dat de tuinders een mogelijke
opbrengstverhoging van 25 procent opleveren.
De Wageningse onderzoeker
Aaron Velez-Ramirez werkte mee
aan dat onderzoek tijdens een stage bij Monsanto. Hij onderzocht
de genetische basis van de 24-uurs
tomatenplant om erachter te komen hoe het continue groeiproces
in zijn werk gaat en weet inmiddels welke chromosoom de lichttolerantie veroorzaakt. Het project
waaraan Velez-Ramirez meewerkte
leverde succes op: het lukt Monsanto een lichttolerante tomaat te
ontwikkelen waarbij de helft van
een chromosoom – de tomaat
heeft 12 chromosomen - werd vervangen door dat van een wilde tomaat.

$DURQ9HOH]5DPLUH]RQGHU]RHNWGHLQYORHGYDQOLFKWRS
WRPDWHQSODQWHQ

den die eigenschap tot expressie
komt. Bovendien is het Monsanto
nog totaal onduidelijk waaróm veredelde tomatenplanten en andere
gewassen nachtrust nodig hebben,
terwijl verschillende wilde planten
dat niet hebben. Dat zoekt de uit
Mexico afkomstige Velez nu uit tijdens zijn promotieonderzoek bij

de leerstoelen Plantenfysiologie en
Tuinbouwketens in Wageningen.
Waarom crasht een plant die
twee weken lang continu licht
krijgt? ‘Misschien raakt de fotosynthese-centrum in de plant beschadigd en schakelt het uit’, zegt hij.
Hoe hoger de lichtintensiteit, hoe
groter de schade aan de tomaat.

de tomaten die lichttolerant zijn
krijgen ook veel suiker te verwerken, maar die gaan dus niet dood.’
Binnenkort krijgt Velez twee
zware datasets met RNA-sequenties van de 24-uurs tomaat en een
gangbaar ras. Door die te vergelijken hoopt hij uit te vinden welk
mechanisme in de plant de lichttolerantie veroorzaakt. Verder gaat
hij 24-uurs tomatenplanten in de
experimentele kas van Wageningen UR en het bedrijf GreenQ in
Bleiswijk in de praktijk onderzoeken.
Gaat hij het geheim vinden? ‘Ik
denk het wel, maar mijn begeleider is realistisch. Hij zegt: doe experimenten en ga stap voor stap na
wat de resultaten zijn. En denk aan
je publicaties.’ $OEHUW6LNNHPD
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Zijn haren wapperen niet camerageniek in
de wind en hij draagt geen leren jack met
zonnebril. René Smulders, onderzoeker
bij Plant Research International lijkt niet
weggelopen uit een CSI-aﬂevering. Toch
helpt hij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bij moordzaken door de herkomst van plantensporen te onderzoeken.
Smulders en collega’s publiceren één van
de eerste genetische plantenbewijzen die
in de Nederlandse rechtszaal zijn gebruikt
in Forensic Science International: Genetics.
02'(/62257
In een moordzaak was Smulders’ team
door het NFI gevraagd om de plantenresten op de auto van de verdachte te vergelijken met de ﬂora rond de vindplaats van
het lichaam.
Eerst moest een ‘modelsoort’ gekozen
worden. Een lastige overweging, aldus
Smulders. De modelsoort moet veel voorkomen en regelmatig sporen op bewijs
achterlaten. De keuze viel op gewoon varkensgras, een soort met nog een ander
voordeel: individuele plantjes bevruchten
doorgaans zichzelf en kruisen zich slechts
af en toe met andere types. Hierdoor zijn
er lokale gebiedjes met weinig genetische
variatie terwijl er over grotere afstanden
meer verschil bestaat. Smulders: ‘Dit geeft

een goede balans tussen het vinden van
een perfecte match en tegelijkertijd zorgen dat deze iets zegt over de locatie.’
9$5.(16*5$6
De onderzoekers zochten varkengras in
de achtertuin van de verdachte en op enkele referentielocaties. Smulders vergeleek de genetische ‘vingerafdruk’ van het
bewijsmateriaal vervolgens met de verzamelde monsters. De genetische barcodes
van planten lijken enigszins op de menselijke DNA-proﬁelen. Bij mensen wordt
hiervoor de lengte van herhalende stukken DNA bekeken. Smulders ‘verknipte’
daarentegen het plant-DNA willekeurig
met speciale knipenzymen. Grotere genetische verschillen leiden vervolgens tot
een heel ander knippatroon . Als de fragmenten dan op lengte worden gesorteerd
ontstaat een soort barcode.
'203(5
Uiteindelijk moest blijken of de genetische barcodes van de verschillende plantmonsters aan elkaar gelinkt konden worden. Smulders: ‘Het was spannend of dit
identiek zou zijn.’ Het onderzoek leverde
in eerste instantie geen perfect match op,
een domper. Maar de statistiek koppelde
de zaden uiteindelijk toch heel ferm aan
de begroeiing op de vindplaats van het lichaam. Hoe het afgelopen is in de rechtszaal? De verdachte blijkt niet veroordeeld,
maar aan Smulders’ onderzoek heeft het
niet gelegen: ‘De rechter heeft het bewijs
RR
geaccepteerd.’

9,6,(ǉǉ
è'DWDYHU]LQQHQLVYRRUDO]LQORRVé
'H7LOEXUJVHKRRJOHUDDU'LHGHULN6WDSHOKHHIWRQGHU]RHNVJHJHYHQVYHU]RQQHQRPPRRLHSXEOLFDWLHVWH
NXQQHQSUHVHQWHUHQè(HQLQFLGHQWGDWWHUHFKWYHHO
DDQGDFKWNULMJWéYLQGWUHFWRUPDJQLŊFXV0DUWLQ
.URSŉ
‘Het geval van fraude in Tilburg is ernstig voor de wetenschap, maar het is geen standaard praktijk, integendeel. Ik heb nagevraagd bij de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit of bij ons voorbeelden bekend zijn van Wageningse publicaties op basis van fraude. Die zijn er gelukkig niet.
Het is onvoorstelbaar dat een hoogleraar, naar het zich
laat aanzien, jarenlang data verzint. Want het is compleet zinloos. We bouwen voort op de kennis van anderen en alle onderzoeksresultaten worden door anderen
kritisch tegen het licht gehouden. Vroeg of laat komt de
fraude toch uit. Dat wetenschappers data verzinnen
door de publicatiedruk, lijkt mij ﬂauwekul. Dan is de lol
er toch vanaf? Je wilt als wetenschapper toch weten hoe
het echt zit? Het is vooral zinloos om onderzoeksresultaten te verzinnen.
We hebben in Wageningen een gedragscode wetenschapsbeoefening. Die staat op intranet, iedereen kan
die inzien. Daarin worden vijf aspecten beschreven:
zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid,
onpartijdigheid en onafhankelijkheid. Onderzoekers
moeten onafhankelijk zijn, dus zelf verantwoordelijk
zijn voor de resultaten; ze moeten een goede vraagstelling formuleren, een goede methodologie hanteren en
zorgvuldig conclusies trekken. Daarbij hoort dat collega’s de onderzoekaanpak checken en dat de copromotor of onderzoeksleider bovenop het onderzoek zit.
De onderzoekscholen besteden daar aandacht aan. Bij
promoties wordt uitgesproken dat Wageningen Universiteit er van uitgaat dat de onderzoeker zich houdt aan
de gedragscode. Voordat een artikel is gepubliceerd,
hebben veel mensen het bekeken. Wetenschappers zijn
scherp op elkaar. Hebben we een goed mechanisme om
fraude te voorkomen? Ik denk het wel, maar een geval
als Stapel maakt iedereen nog scherper.
Wat wetenschap leuk en spannend maakt, zijn de onverwachte resultaten. De leukste en meest interessante
wetenschappelijke resultaten zijn tegenintuïtief: klopt
die uitkomst wel? En dat je dan later een verklaring
vindt voor zo’n resultaat. Of niet. Daarom heb je checks
& balances nodig in de wetenschap.’ AS

67(//,1*
Today’s healthy food can be considered
detrimental tomorrow.
3ODQWHQVSRUHQNRSSHOGHQHHQDXWRDDQGHSODDWVGHOLFW

Stelling bij promotie Simone Albrecht, 16 september
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Honingbijen kunnen veel meer
dan bestuiven of honing maken.
De nijvere beestjes zijn prima te
gebruiken als milieu-monitor. Dat
bewijst bijenonderzoeker Sjef van
der Steen. Hij gebruikte bijenvolken om de concentratie van metalen te meten in Maastricht, Buggenum en Hoek van Holland. De
beestjes blijken prima verklikkers
te zijn.
Het gebruik van bijen als biomonitor is niet nieuw. Maar eerdere studies beperkten zich volgens
Van der Steen tot detectie van zware metalen als cadmium, lood en

cobalt. Hij detecteert met zíjn bijen liefst achttien gangbare metalen. De gebruikte methode is eenvoudig. Bijen verzamelen op hun
zoektocht naar stuifmeel en nectar
metaaldeeltjes. Daarbij fungeren
ze als een soort stofzuiger van
ﬁjnstof dat aan de bij blijft plakken. Dat stof bevat de metaaldeeltjes.
9,1*(5$)'58.
Van der Steen meet vervolgens zijn
uitgezette bijen op gezette tijden
door. Dat levert een soort vingerafdruk op van de milieukwaliteit in
het leefgebied van de bij. De bij
legt daarbij overigens het loodje:
zij wordt opgelost in een zuurbad.
Spectraalanalyse van de oplossing
levert informatie over de soort en
hoeveelheid metaal.
Het mooie van de bij als bio-in-

dicator is volgens Van der Steen
dat het een relatief eenvoudig
meetinstrument is. ‘Op veel plekken in de wereld zijn geen ingewikkelde meetsystemen voorhanden.
Maar bijen zijn overal. In principe
zou je ook andere insecten kunnen
gebruiken. Maar het mooie van bijen is dat ze op een centrale plek terugkomen. Bovendien bestrijken
ze op zoek naar voedsel een vrij
groot gebied, zo’n zeven vierkante
kilometer.’
Van der Steen is bezig met een
soort metalenkaart van Nederland
te maken op basis van de bijen-indicator. Daarvoor zijn bijenvolken
gebruikt op 150 verschillende plekken in ons land. Dat werk moet
nog worden gepubliceerd. RK

5$.(7%5$1'672)'(7(&725
Vanaf lanceerplatform Baikonoer
in Kazachstan vertrekken regelmatig raketten die ‘vliegen’ op
de brandstof dimethylhydrazine.
Een smerig neurotoxisch goedje,
zegt milieutechnoloog Tim Grotenhuis. ‘Zodra je het ruikt, loop
je al schade op.’ Bij de lancering
van de raket komt er brandstof
vrij in het deel van Kazachstan
tussen het lanceerplatform en de
hoofdstad Astana. ‘Met bijen zou
je die vervuiling goed in kaart
kunnen brengen’, zegt Tim Grotenhuis.’ Als mede-auteur van de
bijenstudie bood hij de methode
aan bij de Kazachstaanse autoriteiten. ‘In het gebied leven nomaden. Die zou je op deze manier beter kunnen beschermen.’
Tot nu toe zonder reactie.

Environmental Monitoring and Assessment, online, binnenkort in druk
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Donderdag 14 juli was de natste
zomerdag in Wageningen. Die dag
viel er ruim 29 mm regen. En dat is
veel; bijna tien procent van de totale hoeveelheid in hele zomer. Dat
blijkt uit de gegevens van het weerstation van de leerstoelgroep Meteorologie en Luchtkwaliteit.
In Wageningen viel in de maanden juni, juli en augustus 381 mm
regen. Dat is meer dan gemiddeld
in de rest van ons land (zie graphic) en heel veel meer dan normaal. ‘Normaal valt zoveel in een
half jaar tijd’, zegt meteoroloog
Bert Heusinkveld. ‘En Nederland
heeft geen regenseizoen, dus dit is
heel veel.’ Maar het kan altijd erger. In Herwijnen viel op 28 juni
volgens het KNMI 100 mm in één

'H]RQLQMXQLMXOLHQDXJXVWXV

1RUPDDOYRRU1HGHUODQGXXU
'HUHJHQLQMXQLMXOL
HQDXJXVWXVLQPP

/DQGHOLMNXXU
:DJHQLQJHQXXU
(juni 194, juli 149, augustus 146)

etmaal, waarvan 79 mm binnen
een uur.
Behalve nat was de zomer ook
somber. De zon scheen in Wageningen maar 489 uur. Dat is veertig
uur (een hele werkweek!) minder
dan gemiddeld elders in ons land.
En in een normale zomer mogen

we zelfs op 120 uur (drie werkweken) meer zon rekenen. Ook qua
temperatuur was het sappelen.
Niet meer dan twee keer, op maandag 27 en dinsdag 28 juni, kwam
het kwik boven de dertig graden
uit. De meesten van ons waren toen
nog gewoon aan het werk. RK
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De zoon van Wim haakte halverwege de introductietijd
bij KSV af. Wim vindt het ‘een vernederende ontgroening’ en noemt KSV een stelletje ‘padvinders’.

Uw blad komt voortaan ook in het Engels uit.

67$03327%,-,;(61
Tweehonderd kersverse Erasmusstudenten konden bij
IxESN kennismaken met culinair Nederland. Op het
menu? Stamppot natuurlijk.
è&XOLQDLU1HGHUODQGKDKDKDéODFKW-+. ‘Heb wel medelijden met die internationale studenten’. Maar CC reageert als door een wesp gestoken. ‘Waarom altijd dat
gerelativeer van Nederlandse cultuurelementen?’ Maar
-+ is wel degelijk trots op de échte Nederlandse cultuur, ‘dus niet die multi-culti-kul van tegenwoordig.’

9$1$5(1'21..5,-*7(5('2&725$$7
Johan van Arendonk is niet de eerste Wageninger die
dit eredoctoraat krijgt, weet +HQNYDQ:LMN. Professor
/HR&RUVWHQJLQJKHPYRRU0LVVFKLHQZRUGHQGHXLW
QRGLJLQJHQQXRRNZHHULQKHW/DWLMQHQ3RROV
gemaakt, met bijbehorende derde naamval. Dat wordt
ZDDUVFKLMQOLMN-RKDQQL9DQ$UHQGRQN / HQ-DQNRZL
Van Arendonk (P).

$&+7(567(,1'(5,De eerste week van het collegejaar stonden er lange rijen bij de WUR-shop en de studentenbalie.
Behoorlijk ineﬃciënt, vindt .RHQ, dat de sportkaartrechten apart geregeld moeten worden. Iedereen
moet nu naar de balie van het Sportcentrum. En
$QWRRQ9DOFN[+RH[ denkt dat analoge studieboeken
ZHODIJHVFKDIWNXQQHQZRUGHQ/HYHGHHUHDGHU
Generatiekloof?

3527(6763((&+%,-23(1,1*+2*(ɺ
6&+22/-$$5,19(/3
Bij de opening van het hogeschooljaar in Velp komen
weinig medewerkers of studenten opdagen. Zij houden
een alternatieve opening in de kantine, met een speech
van Arnold Heertje.
Reageerders doen er graag nog een schepje bovenop.
6X]HWWH6WXPSHO is teleurgesteld in de houding van
het college van bestuur. Ze hadden een hoop kunnen
leren van Arnold Heertje. Bijvoorbeeld dat management weer humaan kan worden, denkt docent $G2OVW
KRRUQ. Een open gesprek kan volgens hem leiden tot
vertrouwen. Een GRFHQWXLW/HHXZDUGHQ verbaast zich
erover dat Simon Vink ineens woordvoerder blijkt te
zijn van Ellen Marks. Zelfbenoemd dinosauriër in de
medezeggenschapsraad %HUQDUG*LOGHPDFKHU vindt
KHWMDPPHUGDW9+/QLHWLQVWDDWLVRPDOVYHUVWDQGLJH
mensen met positieve energie aan de uitbouw van de
Hogeschool te werken. Maar volgens WHOHXUJHVWHOG is
er eerst interne balans nodig. Eerst moeten de rotte
appels in weg.
,//8675$7,((67+(5%528:(5

‘Daarvoor is dus de ontgroening hè! Om zulke pussy’s
tegen te houden!’, schrijft $QGUHZ. Hij vindt veel
medestanders, maar de kritiek gaat vooral naar vader
Wim. ‘Papa Wim is een beetje als de moeder die je je
vergeten boterhammentrommeltje komt brengen tijdens college op de universiteit. Dan sta je ongewild in
de schijnwerpers, en niet op een goede manier. Als
volwassene moet je je eigen boontjes doppen’, vindt
-è/LHYHSDSDZLP/DDWXZ]RRQORVODDWKHPOHNNHU
zelfstandig worden, feesten, studeren en fouten
maken’, schrijft $QGHUHVWXGHQWH. ‘En uw commentaar
daarop? Dat kunt u lekker voor u houden’.

Een uitstekend initiatief, schrijft (GJDU9RV. Zolang de
Nederlandstalige groep maar bediend wordt. En jammer dat de Typical Dutch op de achterkant niet in het
Nederlands is, vindt 3LHW.
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Het antibioticagebruik in de veehouderij moet drastisch afnemen om
de opkomst van resistente bacteriën in de gezondheidszorg te stoppen.
Dat zeggen de deskundigen. Hoe urgent is het probleem eigenlijk? En
kunnen de veehouders eigenlijk nog wel zonder antibiotica?
tekst: Albert Sikkema / foto: Bart de Gouw

D

e opmars van de ESBL-bacterie illustreert
misschien nog wel het best de urgentie van
het antibiotica-probleem. Enkele jaren geleden was de ESBL-producerende bacterie nog
een exoot in ons land. Nu is één op de tien
Nederlanders drager ervan – zo snel kan het
dus gaan. De connectie tussen ESBL en de kippenhouderij
is inmiddels onomstotelijk aangetoond.
De ESBL-dreiging is een van de redenen dat de Gezondheidsraad op 31 augustus adviseerde om het preventief
gebruik van antibiotica in de veehouderij rigoureus te verbieden. Het vrijwillig afbouwen van het medicijngebruik
door de sector zelf gaat de Gezondheidsraad niet snel genoeg. Ook geeft de Raad een lijstje met antibiotica die cruciaal zijn voor de bestrijding van humane infecties. Die
antibiotica moeten niet langer in de veehouderij worden
gebruikt, luidt het advies.
Drie dagen later ging de commissie Van Doorn nog een
stap verder. Ook deze commissie adviseert om het preven-

tief gebruik van antibiotica te verbieden en om bepaalde
antibiotica in de veehouderij helemaal te verbieden. Maar
dit is geen advies aan de overheid, dit is een afspraak om
het antibioticagebruik zelf daadwerkelijk terugdringen in
de voedselketen.
De naamgever van de commissie is Daan van Doorn,
oud-topman van VION, de grootste vleesverwerker van
Nederland. Ook Nutreco, de belangrijkste voerleverancier
voor de veehouderij, onderschrijft de nieuwe regels. En
verder stemmen zeventien supermarktketens, waaronder
marktleider Albert Heijn, in met het strenge antibioticabeleid. ‘Het werkelijk baanbrekende in de voorstellen is
de ketenbenadering’, stelde Van Doorn bij de presentatie.
REDUCTIE
Ook Martin Scholten, directeur van de Animal Sciences
Group, maakte deel uit van de commissie. ‘De afspraak is
dat de supermarkten vanaf 1 januari 2012 geen vlees meer

LASTIG, MAAR HET KAN
Boekel, hartje Peel. Geert-Jan van
Veen studeerde tussen 1983 en 1989
biologie in Wageningen. Nu heeft hij
een varkensbedrijf met vierhonderd
zeugen en tienduizend biggen. Op de
keukentafel bij Van Veen ligt een
briefje van zijn dierenarts met het
antibioticagebruik in de afgelopen
drie jaar. Wat blijkt? Hij heeft het antibioticaverbruik teruggebracht met
ruim 80 (!) procent. Hoe heeft hij dat
voor elkaar gekregen?
Voor de leken: de biggen liggen eerst
in het kraamhok bij hun moeder,
maar krijgen na vier weken een eigen hok en gaan dan over van moedermelk naar vast voer. Dit ‘spenen’
vermindert de weerstand van de biggen en vooral op dat moment gebruikt Van Veen antibiotica. In 2009
moest hij veel antibiotica inzetten

om streptokokken te bestrijden bij
de gespeende biggen. Die nestelden
zich in wondjes bij de biggen als gevolg van oorbijten en zorgden voor
gewrichts- en hersenvliesontsteking.
‘Ik moest aan de noodrem trekken.’
Daarna voerde hij twee wijzigingen
door. Hij ruilde de beer, een Belgische Pietrain, in voor een Duitse Pietrain. Daardoor nam de vleesproductie van zijn varkens iets af, maar ook
het oorbijten. Verder schafte hij ander varkensvoer aan dat beter verteerbaar was voor de gespeende biggen, zodat de ziektedruk afnam.
Met een lager antibioticagebruik was
Van Veen tot dat moment niet bezig.
Dat veranderde toen zijn oude dierenarts in 2010 met pensioen ging
en de pas afgestudeerde Antoine de
Vocht aantrad als vervanger. ‘Hij

stelde het antibioticagebruik aan de
kaak’, zegt Van Veen. De Vocht had
simpele tips. Zoals: selecteer de biggen na het spenen niet langer op gewicht, maar zet de broertjes en zusjes samen in een hok. Het grote voordeel daarvan: zij hebben de rangorde in de groep allang bepaald, zodat
ze minder ruzie maken. Ook kreeg
elke familie bij de verhuizing uit het
kraamhok haar eigen voerbakje mee.
‘Daardoor eten ze goed en houden ze
hun darmen aan de gang’, zegt Van
Veen.
Dit jaar testte hij samen met zijn dierenarts uit of het ook zonder antibiotica kon. Dat ging goed tot in mei.
‘Toen zag ik zwarte randjes om de
ogen van de biggen, wat duidt op
luchtwegproblemen. Ook trok de
afnemer van mijn biggen aan de

15 september 2011 — RESOURCE

14 >> achtergrond

‘Reductie van de veestapel is niet het
doel van deze antibioticamaatregelen,
maar wel de resultante’

in de schappen leggen waarbij preventief antibiotica is gebruikt. We willen toe naar een veehouderij waarbij alleen
nog zieke dieren op individuele basis met beperkte antibiotica worden behandeld. De Nederlandse supermarkten stellen die eis voor al hun vlees, ook dat uit het buitenland. De vleesverwerkers vertalen die eis naar de veehouders, die alleen nog vlees kunnen leveren als ze aan de
nieuwe antibioticavoorschriften voldoen. Via bedrijfsaudits en cijfers van de dierenartsen is dat verbruik te controleren.’ De vleesverwerkers die de richtlijn van de commissie hebben ondertekend, verwerken 90 procent van
het in Nederland geproduceerde vlees.
‘Dit leidt onherroepelijk tot een reductie van de veestapel’, vervolgt Scholten. ‘Dat is niet het doel van deze antibioticamaatregelen, maar wel de resultante. De maatregelen betekenen een kleine verhoging van de kostprijs van
vlees, maar de supermarkten hebben aangegeven dat ze
die kunnen doorvertalen naar een kleine prijsstijging voor
de consument. Bepalend voor de veehouders wordt hun

bel: dit gaat mis. Toen ben ik weer
een antibioticakuur gaan geven in de
eerste week na het spenen.’ Daarom
zit hij nu op 4,25 dagdosering: elke
big krijgt gedurende de tien weken
op het bedrijf van Van Veen gemiddeld ruim vier dagen antibiotica. In
2009 zat hij nog op 25 dagdoseringen.
Het kan dus, met simpele aanpassingen. Toch lukt dit niet bij alle varkenshouders, zegt dierenarts De
Vocht. Hij maakt elke drie maanden
een uitdraai van het antibioticagebruik om die met de veehouders te
bespreken. ‘Er zijn ook varkensfokkers die moeite hebben om een reductie van tien procent te halen. Van
Veen gaat niet voor een topproductie, waardoor zijn biggen gemiddeld
wat sterker zijn.’
De Vocht kan de boeren wijzen op
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verbeterpunten, maar veel aanpassingen om de diergezondheid te verhogen – denk aan voer, klimaat en
fokdoel – bepaalt de boer zelf in zijn
bedrijfsplan. De boeren bewust maken is daarom belangrijk. Het verbod
op gemedicineerd veevoer per 1 juli
is een goede maatregel die helpt om
het gebruik te verminderen, zegt De
Vocht. Nu moet de veehouder de antibiotica zelf door het voer mengen,
waardoor hij nadenkt voor gebruik.
Maar zonder aanvullend beleid gaat
de halvering van het antibioticagebruik niet lukken, denkt hij. ‘Een reductie van gemiddeld 35 procent
haal ik wel door veehouders bewust
te maken, maar meer niet.’
De veehouders met chronische problemen op hun bedrijf moeten vaak
ingrijpende aanpassingen doorvoeren om nagenoeg antibioticavrij te

gezondheidsmanagement. Bedrijven met een voortdurend hoge infectiedruk zullen het niet redden.’
GRIEKSE TOESTANDEN
Vergaande maatregelen om het antibioticagebruik terug
te dringen zijn een bittere noodzaak, meent ook Jan Kluytmans. Kluytmans zat in de commissie van de Gezondheidsraad die het recente advies opstelde. Hij is arts in het
Amphia ziekenhuis in Breda en hoogleraar microbiologie
en infectiepreventie aan de VU in Amsterdam. Bovendien
is hij de onderzoeker die aantoonde dat 90 procent van
onze supermarktkip inmiddels is besmet met de antibioticaresistente ESBL-bacterie. Daarmee werd duidelijk dat
resistente bacteriën zich vanuit de intensieve veehouderij
via de voedselketen verspreiden in Nederland.
Volgens hem neemt de omvang van het probleem in
Nederland snel toe. ‘De keuze aan antibiotica die nog wel
werken tegen deze bacteriën, neemt af’, zegt Kluytmans.
‘Ook weten we dat de ontwikkeling van nieuwe antibiotica

kunnen boeren. Een groot deel van
de veehouders gaat dat vermoedelijk
niet lukken. Of ze gebruiken methodes die weer nieuwe vraagtekens oproepen. ‘Veel varkenshouders hadden een ziekenboeg: de zwakke biggen werden bij elkaar gezet voor behandeling, als een soort intensive
care’, zegt varkensfokker Van Veen.
‘Maar dat bleek ook een bron van
ziekten. Nu het antibioticagebruik
omlaag moet, heﬀen veel boeren die
ziekenboeg op – ze spuiten de biggen dood of brengen ze weg.’
Van Veen zelf heeft inmiddels ook
aan den lijve de urgentie van het
anti-bioticaprobleem ervaren. Jaarlijks wordt in het ziekenhuis gecontroleerd of hij de MRSA-bacterie onder de leden heeft. Dit jaar testte hij
voor het eerst positief. AS
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stagneert – er komen geen effectieve middelen bij. Dat
gaat dus grote problemen geven.’ Het schrikbeeld dat hij
oproept is de situatie die nu al bestaat in landen als Griekenland en Turkije. ‘ Een groot deel van de patiënten op

Top drie van resistente bacteriën
Volgens de Gezondheidsraad zijn er drie groepen
resistente bacteriën die
het grootste probleem
vormen voor de volksgezondheid.
* Methicillineresistente
Staphylococcus aureus
(MRSA).
De veegerelateerde MRSA
is in ziekenhuizen nog
goed te controleren, maar
lijkt nu ook in de algemene bevolking voor te komen. In Denemarken zijn
vorig jaar voor het eerst
personen besmet geraakt
met MRSA van het varkenstype CC398 zonder
dat ze met varkens in contact zijn geweest.

* Extended Spectrum BètaLactamase (ESBL) producerende bacteriën.
Deze bacteriën rukken
snel op en beperken zich
niet alleen tot de ziekenhuizen maar komen ook
daarbuiten voor, vooral als
veroorzaker van slecht behandelbare urineweginfecties.’
* Vancomycine-resistente
enterococcen (VRE).
Het verband tussen antibioticagebruik in de veehouderij en het optreden van
VRE in ziekenhuizen is niet
zo duidelijk als jaren geleden werd gedacht, zegt de
Raad.

de intensive care is daar besmet met resistente bacteriën
die we niet meer kunnen behandelen met antibiotica.’
ZIEKENHUISPLAAG
De gevaarlijkste bacterie vanuit de veehouderij voor de gezondheidszorg is de ESBL-bacterie. Maar er liggen meer
bedreigingen op de loer die om stevige preventieve maatregelen vragen. De resistente Klebsiella bacterie zorgde
eerder dit jaar bijvoorbeeld voor veel slachtoffers in het
Maastad-ziekenhuis in Rotterdam. De bacterie is niet afkomstig uit veehouderij, en is daarom nog een zeldzaamheid in de Nederlandse ziekenhuizen. Om dat zo te houden, moet een bepaalde groep antibiotica worden verboden voor veterinaire toepassing, vindt Kluytmans. Anders
kan ook Klebsiella zich tot een ziekenhuisplaag ontwikkelen. ‘Gezonde mensen worden nu nog nauwelijks ziek van
Klebsiella, maar dat kan veranderen als de bacterie zich
blijft verspreiden.’
Halvering van het antibioticagebruik in de veehouderij
– het huidige kabinetsbeleid – is waarschijnlijk niet voldoende om het probleem op te lossen, zegt Kluytmans.
‘Om de resistente bacteriën terug te dringen, moet het terug naar een fractie van het huidige gebruik. Idealiter
moeten we toe naar een veehouderij zonder antibiotica.
Wageningen heeft de kennis om zo’n duurzame veehouderij te realiseren, met vaccins tegen dierziekten, beter
veevoer en betere huisvesting. Maar ook zal de consument
meer voor vlees moeten betalen, want de huidige veehouderij met zijn lage marges kan die duurzaamheidsslag
niet maken. Gelukkig ziet de veehouderijsector dat zelf inmiddels ook in.’

ESBL was tot voor kort
een exoot, inmiddels
draagt een op de tien
Nederlanders de antibiotica-resistente bacteriën bij
zich.
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HET NIEUWE MEUBILAIR
Wegkruipen in een khaki Workbay of felgroene Oorstoel. Je
koesteren in het zachte licht van een witte Lolita. Voor het
Facilitair Bedrijf is dit vanaf maandag 26 september de
gewoonste zaak van de wereld. Dan gaat Het Nieuwe Werken in Actio van start. Op deze plaat alvast een voorproefje
van de diversiteit aan (felgekleurde) meubilair in het nieuRK, foto Sjoerd Sijsma, figuranten: Rolf Heling,
we gebouw.
Peter Booman, Ans Geerling, Pim van Benthem, Ben Kranenburg, José
Steenbakker en Suzanne Overbeek
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Een plantenbak als
stopcontact
Zou het echt kunnen, planten die stroom leveren? Planten die je mobiel
opladen, de straat verlichten en je koelkast van stroom voorzien?
Wageningse pioniers zijn hard op weg om die droom te realiseren.
tekst: Roelof Kleis / foto en illustratie: Plant-e

E

lektriciteit maken uit planten lijkt science ﬁction.
Maar David Strik, onderzoeker bij Milieutechnologie en (mede)eigenaar van het jonge bedrijfje
Plant-e, denkt daar heel anders over. ‘Twintig
procent van de mensen op aarde heeft geen toegang tot elektriciteit. Een groot deel daarvan leeft in waterrijke gebieden, wetlands. Met PlantPower kunnen we
juist die mensen voorzien van stroom. Met een paar vierkante meter planten kunnen zij straks LED lampen laten
branden, mobiel telefoneren of een superzuinige laptop
bedienen. PlantPower is geen fantasie, dat hebben we aangetoond.’
Een mobieltje opladen door planten is nu al mogelijk.
Het principe werkt. Dat principe (zie infographic) is een

STROOMDAK
Hoeveel stroom levert een
plant? Een doorsnee plat
dak van vijftig vierkante
meter kan volgens de rekenaars van Milieutechnologie in theorie continu 150
watt leveren. Dat is ongeveer een derde van wat
een huishouden verbruikt.
Bij een prijs van een
kwartje per kWh scheelt
dat 330 euro per jaar in de
huishoudportemonnee.

27 september
augustus 2009
RESOURCE — 15
2011

vinding van Bert Hamelers, leider van de groep van Milieutechnologie die zich bezig houdt met nieuwe technologieen om schone energie te maken. Bij plantenstroom werken planten en bacteriën samen om elektriciteit te maken. De plant levert de brandstof, bacteriën zetten die om
in stroom. Een plant-microbiële brandstofcel heet zoiets.
Met brandstof worden hier de organische stoffen bedoeld
die de wortels van de plant uitscheiden in de bodem. Suikers en organische zuren bijvoorbeeld, maar ook polymere koolwaterstoffen, enzymen en dood celmateriaal is prima brandstof. Elektrochemische bacteriën in de bodem
breken dit materiaal vervolgens (via oxidatie) af tot CO2,
H+-ionen en elektronen. Die elektronen kun je oogsten.
Voilà: stroom.
BLACK BOX
Het hele proces speelt zich dus in de bodem af. De plantmicrobiële brandstofcel is in wezen een plantenbak met
wat eenvoudige technische voorzieningen erin om de
stroom op te vangen. De details van het proces zijn deels
nog onbekend. Plant power is pionieren. Marjolein Helder, promovenda en vennoot in Plant-e, zegt eerlijk dat
het systeem deels nog een black box is. ‘We hebben voor
een deel inzicht in welke bacteriën het werk doen. Maar
dat moet nog gepubliceerd worden, dus daar kan ik niks
over zeggen. Het is bekend dat Geobacter-soorten elektriciteit kunnen maken; die vinden we ook in ons systeem terug. Maar hoeveel brandstof (exudaten) een plant levert
weten we niet. Die exudaten zijn moeilijk te meten, want
ze worden in de bodem meteen afgebroken. De hoeveelheid brandstof is natuurlijk wel een bepalende factor in
het systeem. Het is één van de uitdagingen om die concentratie te verhogen, bijvoorbeeld door de plant te laten
groeien op bepaalde nutriënten.’
Daarnaast is de plant zelf natuurlijk ook belangrijk.
Die levert door middel van fotosynthese de brandstof. Al-
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David Strik en Marjolein Helder op het ‘eerste groene-elektriciteitsdak van Nederland. ’

les wat daarvoor nodig is, zijn CO2, water en zonlicht. De
planten die gebruikt worden zijn lies- en slijkgras. Helder:
‘Dat zijn onze modelplanten. Liesgras is een zoetwaterplant en vind je hier overal op de campus in de sloten.
Slijkgras is zoutminnend en komt in het kustgebied voor.
Maar in principe is elke plant goed. Zolang de plant maar
in een waterverzadigde zuurstoﬂoze bodem groeit. Zuurstof is namelijk funest; die vangt de vrijgemaakte elektronen weg. Moerasachtige gebieden, wetlands, delta’s en
rijstvelden zijn wellicht zeer geschikt voor deze technologie.’
Plantenstroom is volgens Helder de meest groene
stroom die denkbaar is. Met planten kun je in ons klimaat
elf maanden per jaar elektriciteit maken. Dag én nacht,
want ook ’s nachts werkt het. Alleen als de vorst in de
grond zit en het systeem bevroren is, stopt het proces.’
‘Eigenlijk wilde ik helemaal niet promoveren’, verklapt
Helder. ‘Maar ik ben verleid door dit project. Je krijgt maar
zelden de kans om aan zoiets bijzonders te werken. Een

‘Alleen als de vorst in de grond
zit en het systeem bevroren is,
stopt het proces.’
project dat zoveel potentieel heeft en tegelijkertijd zo snel
tot resultaat kan leiden.’ Bovendien is er dus Plant-e,
(spreek uit plenty) het spin-off bedrijf dat Strik en Helder
precies twee jaar geleden oprichtten om de nieuwe techniek te gelde te maken. Destijds beloofde Helder binnen

een jaar zover te zijn dat ze met plantenstroom een mobiele telefoon op zou kunnen laden. Nu, twee jaar later, is het
zover.
ELEKTRICITEITSDAK
De opstelling die dat mogelijk maakt draait sinds begin
augustus op het dak van het nieuwe NIOO-gebouw aan de
Mansholtlaan. Het NIOO maakt daar goede sier met het
eerste groene elektriciteitsdak van Nederland. In totaal
gaat het op dit moment om een zestien vierkante meter
‘groene batterij’ bestaande uit lies- en slijkgras. Het is het
eerste grootschalige experiment van Plant-e. De opschaling moet voor het eerst ‘nuttige stroom’ opleveren. ‘Van
een voltage en stroomsterkte waar we iets mee kunnen.
We gaan er bijvoorbeeld mobiele telefoons mee opladen.’
Helder roemt de pioniersrol van het NIOO. ‘We zouden
voor Wageningen UR graag een haalbaarheidsstudie doen
voor Orion, maar dat is nog niet rond. Het NIOO bood wel
de ruimte, de mogelijkheid en een deel van het geld om
dit te doen.’
De proef bij NIOO moet de weg openen naar een daadwerkelijk product. Hoe dat eruit komt te zien is nog niet
duidelijk. Helder: ‘Begin je met een gadget voor op de vensterbank? Moet het een zelfbouwpakket worden of gaan
we kant-en-klare plantenbakken op de markt brengen?
Het hangt allemaal af van de schaal. Het komend jaar
moet dat duidelijk worden.’ Dat is volgens haar uiteindelijk de grootste uitdaging. ‘Natuurlijk zijn er tal van technische moeilijkheden, maar die zijn onderkend en daar
hebben we oplossingen voor bedacht. Maar de grootschalige toepassing, daar moeten we nog aan beginnen.’

HALF MILJOEN?
Als u dit leest is Plant-e
mogelijk een half miljoen
euro rijker. Op donderdag
15 september, wordt bekend gemaakt wie de
Green Challenge 2011
heeft gewonnen. Plant-e is
een van de zes kandidaten
die tot de eindronde van
deze duurzaamheidscompetitie van de Postcode
Loterij is doorgedrongen.
‘Ik heb wel even staan
stuiteren toen we dat
hoorden’, zegt Marjolein
Helder daarover. ‘Het is
toch een erkenning voor
ons werk. Er wordt wel
eens schamper gedaan
over wat we hier doen.
Maar we zijn intussen wel
mooi een van de twee Nederlandse ﬁnalisten.’
Plant-e werd samen met
de andere vijf ﬁnalisten
gekozen uit ruim 717 inzendingen uit heel Europa.
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Rudy Rabbinge, vooruitgangsgelovige

‘Een hoop dingen zijn
gewoon niet rationeel’
Rudy Rabbinge neemt afscheid als hoogleraar Duurzame ontwikkeling en
voedselzekerheid. Frénk van der Linden en Pieter Webeling maken samen met
hem de balans op. Hoe staat de wereld ervoor na veertig jaar Rabbinge?
tekst: Frénk van der Linden en Pieter Webeling / foto: Tessa Posthuma de Boer

‘N

ederland raakt zijn reputatie als land van
recht, solidariteit en tolerantie kwijt’,
zegt Agnes van Ardenne, oud-CDA-minister voor Ontwikkelingssamenwerking.
Heeft ze gelijk als zij zegt dat Nederland
terugvalt in de internationale pikorde?
Kordaat: ‘Ja. Dat is helemaal waar. Ik krijg daar voortdurend vragen over. Koﬁ Annan, voormalig secretaris-generaal van de VN, zegt tegen mij: ‘Wat is er bij jullie toch
aan de hand?’ Dan doelt hij op de haatzaaierij en de antiislam-houding van de PVV, het verregaande nationalisme
en de negatieve houding tegenover Europa en de wereld.
Ik deel je zorg, zeg ik dan, maar het is niet het merendeel
van de Nederlanders. Er zijn gelukkig ook nog veel mensen die wél op een verlichte wijze naar de wereld kijken.
En dat is nog dominant.’

zijn voor bepaalde eigenschappen met een chirurgijnsmes eruit snijden en op een andere plek neerzetten. Je
kunt sneller en efﬁciënter werken; je krijgt veel minder
rotzooi dan bij gewone plantenveredeling. Als voorzitter
van het Rice Research Institute op de Filipijnen heb ik onderzoek geïnitieerd naar rijst met vitamine A en ijzer. Dat
is aardig gelukt. Gentechnologie is een aantrekkelijk
hulpmiddel. Let wel: húlpmiddel. Het is niet het heil van
de mensheid.’

Intussen gaat het regeringsbeleid wel degelijk die ‘foute’
kant op.
‘CDA en VVD laten zich sterk door Wilders beïnvloeden. Verhagen roept in een toespraak dat hij het ongerief
van Nederlanders wel begrijpt. In een twitter-bericht zei
Wilders daarover: ‘Het CDA is PVV-light’. Daar moet ik
hem gelijk in geven. Mijn stelling is: als je politiek actief
bent, werk je vanuit beginselen en idealen. Daar sta je
voor. Die straal je uit.’

In Het Financieele Dagblad voorspelde u dat een Groene
Revolutie binnen tien jaar alle monden in Afrika kan
voeden. Eerlijk gezegd worden wij daar een beetje moe
van. Zulke dingen zijn de afgelopen vijftig jaar talloze
malen gezegd, maar er kwam nooit iets van terecht.
‘Ik kan precies zeggen waarom niet: op het moment
dat het alleen een intentie is, wordt het natuurlijk niks.
Maar we zijn nu bezig met de AGRA, de Alliance for a Green
Revolution in Africa. In het bestuur, onder leiding van Koﬁ
Annan, zitten zes personen uit Afrika, onder wie Mo Ibrahim, de man van telecombedrijf Celtel, en Moise Mensah,
oud-minister van Financiën van Benin. Van buiten het
continent zitten de president van de Gates Foundation, de
president van de Rockefeller Foundation en ikzelf. Geen
kinderachtig clubje.’
Geestdriftig: ‘We hebben concrete programma’s opgezet om zaden, kunstmest en dergelijke beschikbaar te

Met gentechnologie kunnen gewassen resistent worden
gemaakt tegen ziektes en insecten. Er zijn ook al planten
gemaakt waarin voedingsstoffen zijn ‘ingebouwd’ die er
normaal niet in zitten. Hoe enthousiast bent u over deze
ontwikkeling?
‘Ik heb dat nooit als panacee voor alle kwalen gezien.
Met gentechnologie kun je genen die verantwoordelijk
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Kunt u zich voorstellen dat sommige mensen zeggen: dit
is Frankenstein?
‘Nee. Integendeel. Ik vind gentechnologie een fantastisch resultaat van inzicht en menselijk kunnen. En zelfs
voor een streng gelovige moet het toch geweldig zijn dat
we misstanden van de schepping kunnen corrigeren?’
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Rabbinge: ‘Gentechnologie
heb ik nooit als panacee
voor alle kwalen gezien.’

stellen, om vruchtbare landbouwgrond te ontsluiten door
de aanleg van wegen, en om regionale en lokale markten
te ontwikkelen. Daarnaast moet ook de lokale handel
vooruit worden geholpen. In de afgelopen vier jaar hebben we daarmee al miljoenen boeren bereikt.’
Veel mensen geloven heilig in biologische landbouw.
Waarom voert u daar een kleine oorlog tegen?
Verontwaardigd: ‘Dat doe ik helemaal niet! Sterker: ik
was in Nederland de eerste die op een proefbedrijf biologische landbouw introduceerde. Dat was al in de jaren zeventig! Later gaf ik als hoogleraar studenten de vrijheid
om zich in deze tak te specialiseren, terwijl er niet eens
een leerstoel was.’
Maar u roept ook dat de biologische landbouw ten
onrechte claimt de wereld te kunnen voeden: ‘Je moet
geen taboes leggen op kunstmest, bestrijdingsmiddelen
en genetische manipulatie. Als je daar toch voor kiest,
gaat dat ten koste van vrijwel alle natuur omdat je veel
meer grond nodig hebt.’
‘Precies. Voor het milieu hoef je dus niet biologisch te
eten. Voor de wereldvoedselvoorziening is het funest en
voor je gezondheid is het ook niet beter. Het is zelfs riskant om dierlijke mest op groente te gooien, dat hebben
we nu waarschijnlijk weer gezien met de EHEC-bacterie.
Waarom kiezen mensen dan toch zo expliciet voor biologische landbouw? Omdat een hoop dingen gewoon niet
rationeel zijn. Zo drinken velen ook bronwater uit ﬂessen,
terwijl water uit de kraan objectief gezien beter is én vijfduizend keer goedkoper.’
In feite zegt u: biologische landbouw is zelfbevrediging.
‘Ja, maar als mensen daar nou lol in hebben en gelukkig van worden, ben ik de laatste die ze dat wil ontnemen.’
U stelt dat er genoeg voedsel beschikbaar is om elke
wereldburger te voeden. Dat maakt honger in feite tot
een verdelingsvraagstuk. Hoe moet dat worden opgelost?
‘De mondiale organisaties moeten veel krachtiger worden. De situatie bij de FAO is desastreus. Die club dreigt
volledig ten gronde te gaan aan bureaucratie en interne

‘Zelfs voor een streng gelovige
moet het toch geweldig zijn dat
we misstanden van de schepping
kunnen corrigeren?’
machtsstrijd. De Verenigde Naties moeten ook grondig
worden vernieuwd. Het one country one vote-systeem is funest: een klein land als Luxemburg met nog geen half mil-

joen inwoners heeft net zoveel te zeggen als de Verenigde
Staten en India. We moeten naar een systeem met meer
slagkracht.’
Zou u durven beweren dat Rudy Rabbinge met al zijn
ijver, al zijn studies, al zijn internationale overleg, in de
praktijk een verschil heeft gemaakt?
‘Nou ja, met onze inzichten en hulp zijn de boeren in
Nederland er in de afgelopen veertig jaar in geslaagd de
gemiddelde opbrengst van tarwe te vergroten van zes naar
negen ton. We hebben het gebruik van kunstmest met de
helft verminderd, en de ziektebestrijdingsmiddelen met
ongeveer een derde. We zijn erin geslaagd om melkveehouderijsystemen te ontwikkelen die geen bijdrage meer
leveren aan de emissie van broeikasgassen. We hebben
landgebruik effectiever gemaakt, zodat er meer ruimte is
voor natuur en biodiversiteit. We doen er alles aan om het
nog beter te krijgen, maar we hebben zeker prestaties geleverd. Ik durf alles bij elkaar te stellen dat de landbouw
alleen maar productiever en schoner is geworden. Anders
zouden ze onze aanpak ook niet in zoveel delen van de wereld overnemen.’
Dit artikel is een deel van het interview met Rabbinge dat deze maand verscheen in alumnimagazine Wageningen World.
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BONNETJESTERREUR
Het nieuwe declaratiesysteem voor buitenlandse reizen, MobileExpense,
moest het leven van de WUR-medewerker gemakkelijker maken. Maar
het gemor over de rompslomp en de technische problemen is inmiddels
oorverdovend. Wat vinden wij van MXP?
tekst: Rob Goossens / illustratie: Henk van Ruitenbeek

Rien Bor
medeweerker studentenwerving
‘Voorheen was reisdeclaratie simpel.
Je vliegticket en hotelovernachting
kon gedeclareerd worden. Daarnaast kreeg je een vast bedrag per
dag waarvan ontbijt, lunch, diner en
alle andere uitgaven van betaald
konden worden. Simpel, niet-fraudegevoelig en geen gezeur met bonnetjes. Ik ben 80 dagen
per jaar buiten Europa en over het algemeen klopt de dagvergoeding aardig. Het declaratiesysteem gaat nu via bonnetjes. Ik kom in landen waar je nergens een bonnetje
krijgt. Ik stap regelmatig uit een taxi en terwijl anderen al
aan mijn bagage lopen te trekken moet ik nog achter een
bonnetje aan. Ik heb zelden zo’n achterlijk systeem meegemaakt. Tien jaar geleden is ook geprobeerd dit systeem
in te voeren en na een half jaar was het weer bij het oude
systeem. Ik verwacht dat het nu ook niet veel langer zal duren.’

Herco Jansen
onderzoeker Alterra
‘Als je met een groep bijvoorbeeld
wat gaat eten of drinken, moet je het
niet erg vinden om jezelf na aﬂoop
belachelijk te maken door de ober te
vragen aparte rekeningen op te stellen. In Algerije hoefden steeds
‘slechts’ drie rekeningen te worden
opgesteld: 1 voor iemand van Alterra, 1 voor nog iemand
van Alterra en 1 voor de rest van de groep.’

Laurens Ganzeveld
docent aardsysteemkunde
‘Het uitgangspunt van het systeem is
verkeerd. Het gaat er vanuit dat medewerkers kennelijk niet te vertrouwen zijn. Waarom anders een bonnetjesplich? Terwijl er volgens mij heel
weinig gefraudeerd werd. Jammer,
omdat je nu een sfeer creëert waarin
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de medewerkers zich op hun beurt ook veel zakelijker
gaan opstellen. Veel wetenschappers zijn in het weekend
vaak aan het werk zonder daar uren voor te claimen. Waarom zouden ze daar ook niet wat strakker in worden? En
dan praat je nog niet eens over de extra administratieuren. Ik dacht dat dit soort administratieve systemen bedoeld waren om het leven gemakkelijker te maken.’

Tineke Tromp
manager corporate HR
‘Al sinds jaar en dag worden medewerkers geacht te declareren op basis van bonnen, met de daily subsistence allowance als maximum. Maar
in de praktijk blijkt de dsa soms als
vast bedrag uitgekeerd te worden. In
het nieuwe systeem is dat anders.
Daarmee worden niet alleen regelingen uitgevoerd die
met de bonden zijn uitonderhandeld, we voldoen ook aan
de eis van de ﬁscus. Die ziet reisvergoedingen zonder bewijs van werkelijke kosten als een vorm van inkomen en
zal daar belasting over heffen. Je ontkomt dus niet aan een
bonnetjesadministratie. Maar mocht er een keer een ontbreken, dan zul je daar met je leidinggevende best uitkomen.’

Wim Andriesse
coördinator externe samenwerking
‘Ik heb geen echte problemen ondervonden. Wel heb ik gemopperd over
de verplichting om je bonnetjes goed
bij te houden. Dat is niet altijd een
simpele zaak. Bijvoorbeeld in geval
van gezamenlijke diners waarbij de
rekening met collega’s gedeeld
wordt. Kans is groot dat je dan zelf wat toelegt op je uitgaven gedaan voor de organisatie. Mijn voorkeur had de ‘oude’ regeling waarbij je aanspraak maakte op een bepaalde
dag toelage: minder rompslomp. Maar binnen mijn onderdeel (WI) wordt ﬂexibel omgegaan met ontbrekende
bonnetjes, dus in de praktijk van het afgelopen half jaar
heb ik géén problemen ondervonden.’
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Rien Bor
‘De reis invoeren in My Travel is een tijdsinvestering van
jewelste. Allerlei standaard vragen die er niet toe doen.
Vervolgens moeten personen het elektronisch goedkeuren. Die zijn dan natuurlijk net out of ofﬁce. Vervolgens
moet het in EBS weer ingevoerd en goedgekeurd worden
en vervolgens wordt er geen rekening gehouden met voorkeuren. Systemen die niet werken, die niet van buiten de
universiteit te benaderen zijn en regelmatig niet werken.
Er gaat ook bij de boekingen veel fout. Ik heb al een keer
op Schiphol gestaan, waar bleek dat er geen ticket was.
Bleek niet helemaal goed ingevoerd in EBS te zijn. Het
gaat te ver om alle ellende van het afgelopen jaar hier op te
schrijven.’

Herco Jansen
‘Als je je onkosten gaat invoeren in MobileXpense moet je
dat vooral niet ergens anders doen dan (tijdens werktijd?)
op je eigen werkplek. Ik heb dit in mijn vrije tijd thuis
(breedbandverbinding) proberen te doen, maar na verloop van tijd loopt het programma gegarandeerd vast (“error on page”, “even geduld...de gegevens worden verwerkt”, etc.) en kun je overnieuw beginnen. Ik geef overigens meteen toe dat ik niet heb onderzocht of MobileXpense in Timboektoe misschien wel goed werkt.’

Thera Leenhouwers
facilitair manager
‘De opdracht was om één instellingsbreed gedigitaliseerd systeem voor
reisdeclaraties in te voeren. Dat is via
een Europese aanbesteding gebeurd. Klachten? We hebben wel een
aantal meldingen gehad, die pakken
we op en daarvoor proberen we een

oplossing te bieden. Vaak gaat het dan om omschakelingsproblemen: onwetendheid en ja, een soort calculatorvrees. Overigens krijgen we ook complimenten, zo van
goh, dat is handig.’

Erik Meesters
marien onderzoeker Imares
‘Het op een rijtje zetten van alle bonnen kost mij vaak een halve tot een
hele dag. Als ze al leesbaar zijn. Vooral die uit de wat minder westelijke
landen zijn soms onleesbaar, doordat de inkt door zonlicht is verbleekt.
De kans dat je niet alle bonnetjes
hebt, is bovendien tamelijk groot. Dat gaat altijd ten koste
van de werknemer. Ik heb overigens wel een oplossing:
een creditcard waarbij de persoon moet aangeven dat de
kosten in een bepaalde periode op die creditcard onder
een bepaald project vallen.’

Herco Jansen
Ook bij het invoeren altijd goed blijven letten op de vele
nullen achter de komma bij dit soort landen, want de
laatst ingevoerde valuta en de laatst ingevoerde koers worden natuurlijk niet bewaard. Die moet je dus steeds opnieuw intypen. Kleine moeite natuurlijk.

Rien Bor
‘Het hele reis- en declaratiesysteem is een minachting van
de werknemer en een enorm bureaucratisch tijd- en energieverslindend en fraude-in-de-handwerkend systeem geworden.’
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Luisterliedjes over grote
zonnebrillen en roomijs
De Wageningse studenten Maya Lievegoed en Hans Vermunt hoppen
met een koﬀer vol instrumenten van festival naar festival. Mét succes.
Ze zijn nog maar net begonnen als Maya&Adrian, maar hun agenda’s
zijn al overvol.
‘Prikkelend en te eerlijk’, zo omschrijven Maya (23) en Hans (21)
hun muziek. Het singer/songwritersduo zingt over dagelijks beslommeringen: verliefdheid, de
bus missen, grote zonnebrillen,
genieten van roomijs. Altijd met
een knipoog. Maya: ‘We willen dat
de mensen lachen tijdens ons optreden. Maar het liefst zien we dat
het gevoel verder komt, dat we ze
echt kunnen raken.’
De twee studenten Internationale Ontwikkelingsstudies maakten deze zomer de moeilijke keuze
om hun master een jaar uit te stellen. Nu kunnen ze helemaal voor
de muziek gaan. Maya: ‘Als je het

in deze wereld wil maken, dan
moet je keihard werken. Als je gevraagd wordt om op dinsdag naar
Leeuwarden te komen, kun je niet
zeggen: dinsdag heb ik college,
kan het ook op woensdag?’
Voor Maya was het besluit om
verder te gaan in de muziek een
kwestie van nu of nooit. ‘Ik zou
voor mijn studie een jaar naar
Spanje gaan, maar toen ik een aantal muziekfestivals had bezocht begon het bij mij te kriebelen, ik
vond het zó leuk! Ik heb vroeger
een jaar aan het conservatorium
gestudeerd, maar toen voelde het
niet goed om alleen met muziek
bezig te zijn. Nu was ik klaar om er

helemaal voor te gaan. Ik dacht: als
ik ooit nog iets met muziek wil
doen, dan moet het nu.’
ZINGDINGETJES
Ze mailde studiegenoot Hans, die
ze amper kende maar van wie ze
wist dat hij ook muziek maakte (hij
schreef hét winnende protestlied

TOURBUS GEZOCHT!
Telkens de auto van mams lenen,
dat houdt een keer op. Daarom
zoekt Maya&Adrian een busje
om het land mee te doorkruisen.
Eentje in de aanbieding? Mail
naar: maya.lievegoed@wur.nl
‘En nu we toch bezig zijn, we
zoeken ook nog een oefenruimte.’

voor de landelijke studentendemonstratie in Den Haag, -red), en
het klikte meteen. Vanaf dat moment zijn ze Maya&Adrian. Maya:
‘We wilden een naam die dichtbij
ons ligt. Alle liedjes gaan over ons,
wat wij meemaken.’ Hans: ‘Maar
omdat we in het Engels zingen,
vonden we Maya&Hans niet echt
handig. Daarom hebben we gekozen voor mijn tweede naam, Adriaan.’
Maya hield ﬂink de vaart erin.
Ze schreef zoveel mogelijk festivalorganisatoren en kroegeigenaren
aan voor optredens. De inzet wierp
zijn vruchten af: twee weken nadat
ze besloten samen voor de muziek
te gaan, hadden ze hun eerste optreden. Inmiddels hebben de twee
al op verschillende festivals en evenementen gestaan, van Broekrock
in Deventer tot het Magneet Festi-

Stamppot met de buddy-family

Begin september kwamen 200
van deze kersverse uitwisselingsstudenten naar IxESN voor een
eerste kennismaking met culinair Nederland; groentesoep
met soepstengels, hutspot en
boerenkool met worst met een
vlaﬂip toe. De eerste international kitchen van het seizoen was
een feit.
Volgens Soline de Jong, die
de activiteiten bij IxESN coördineert, werd het eten wisselend
ontvangen: ‘Sommigen schepten
een tweede portie stamppot op,
maar anderen vonden het eten
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zoutloos en ze misten de kruiden.’
FAMILY
Maar de avond was meer dan
eten alleen. De studenten konden voor het eerst kennismaken
met hun buddy-family, een sociale structuur die is bedacht door
IxESN. Drie ouderejaars nemen
elk drie studenten onder hun
hoede, en samen vormen ze een
family. De avond was een succes,
vertelt Soline enthousiast.
‘Groepjes hadden van tevoren afgesproken om kennis te maken
en kwamen gezamenlijk bij ons
stamppot eten. Een enkele verdwaalde student werd al snel geadopteerd door een ander gezin.’
De families gaan samen naar verschillende feesten en activitei-

FOTO: GUY ACKERMANS

Daar sta je dan, op het busstation in Wageningen. Je eerste
dag als Erasmusstudent, zes
maanden feesten en studeren
voor de boeg. Hoe moet je hier
je weg vinden?

Lekker genieten van de Hollandse pot

ten, en de mentoren zijn beschikbaar voor hulp bij alledaagse vragen. Na een half jaar gaan de mees-

ten weer huiswaarts en valt de
NM
groep uiteen.
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telefoon staat vol met ﬂuitdingetjes en zingdingetjes.’
Familie en vrienden steunen
hun stap voor ‘200 procent’. Hans:
‘Mijn ouders vonden het logisch.
Ik praatte altijd over muziekprojectjes die ik had, nooit over mijn
studie.’ Maya: ‘Toen ik niet naar
Barcelona ging, had ik verwacht
dat ik me zou moeten verantwoorden voor mijn keuze. Maar iedereen was juist ontzettend positief.
Ze vonden het knap dat ik voor
mijn passie durfde te kiezen. Dat is
zo leuk om te horen, want uiteindelijk is het allemaal best wel
Linda van der Nat
spannend.’

Maya Lievegoed en Hans Vermunt als Maya&Adrian.

val in Amsterdam. Hans speelt piano, gitaar en een trits kleine instrumenten, zoals melodica, kazoo
en xylofoon. Maya zingt en speelt
gitaar en piano. Qua stijlen zitten
ze overal tussenin. Maya: ‘Sommi-

ge liedjes zijn popliedjes, andere
meer kleinkunstachtig. We hebben heel jazzy nummers, maar
Hans heeft ook een strakke blues
geschreven.’ De liedjes ontstaan
natuurlijk. Hans: ‘Ik moet een ge-

voel van urgentie krijgen, en dan
komt het liedje vanzelf.’ Maya: ‘En
als er dan een melodie in je opkomt, dan moet je er ook gelijk wat
mee, omdat je anders bang bent
dat je het kwijt raakt.’ Hans: ‘Mijn

Donderdag 15 september speelt
Maya&Adrian om 21.00 bij Quiet is
the new Loud, in de bibliotheek Wageningen

‘Kamernood hoger dan vorig jaar’
De woningnood in Nederland
loopt uit de hand. Er is een tekort
van ongeveer dertigduizend studentenkamers, stelt de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb).
Dat zijn er tienduizend meer dan
vorig jaar. In Wageningen gaat
het volgens de LSVb ‘de goede
richting op’.
De studentenvakbond heeft cijfers opgevraagd bij de gemeenten
en studentenhuisvesters. Volgens
deze cijfers zou het tekort in Wageningen tot 2015 zeshonderd kamers bedragen, na realisatie van
voorgenomen nieuwbouwplannen
van studentenhuisvester Idealis.
De gemiddelde wachttijd voor een
onzelfstandige kamer van Idealis
kan oplopen tot 14 maanden. De
woningnood is hoger dan uit dit
overzicht blijkt, want het tekort aan

kamers voor internationale studenten (700), valt buiten deze cijfers.
Volgens de LSVb realiseert Idealis de komende jaren 1000 wooneenheden. Volgens Corina van Dijk
van Idealis betreft het voor 700 kamers concrete plannen: 245 kamers aan de Rijnsteeg en 95 studenteenheden op Kortenoord. Ook
gaat de huisvester 300 kamers aan
de Zandlaan in Ede verhuren. Bovendien zorgt de universiteit voor
circa 300 extra kamers aan de
Haarweg (153), aan de Stadbrink
(44) en op een kazerneterrein in
Ede (100). De universiteit wil op
korte termijn nog eens honderd
extra tijdelijke kamers realiseren
om het verwachte kamertekort
voor buitenlandse studenten te
voorkomen.
‘Het gaat de goede richting op
in Wageningen,’ constateert Ten

Nieuwe kamercontainers aan de Haarweg.

Have. ‘Een aantal jaren ging het
slecht door onhandig beleid, maar
inmiddels reageert Idealis een
stuk adequater op de groeiende
studentenaantallen. Ze hebben natuurlijk een hoop slechte publiciteit gehad, Wageningen werd door
andere studentensteden aangehaald om te bewijzen dat het altijd

nog slechter kon. Hier zaten in de
winter nog steeds studenten op de
camping. Dat willen de gemeente,
Idealis en de universiteit niet meer.’
Overige studentensteden staan
er een stuk slechter voor. In Amsterdam is er een tekort van 9000
kamers tot 2015. In Utrecht beHOP/LvdN
draagt het tekort 6700.
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HUFTERPROOF

STOER

Diederik Stapel, vlees en hufters. Een combinatie die voorlopig niet meer
uit ons collectieve geheugen is te branden. Rest één prangende vraag:
eet Stapel vlees? Zo ja, dan heeft hij misschien toch nog gelijk. Hoe zeggen ze dat ook al weer: quod erat demonstrandum.

Het vaderschap verlaagt de testosteronspiegel bij mannen aanzienlijk,
heeft Amerikaans onderzoek aan Western University aangetoond. Stoere
mannen veranderen daardoor in brave huisvaders met een zorginstinct.
Hoe meer zorgtaken, hoe groter het eﬀect. Stoer blijven? Wees voorbehoed.

Meatless Monday gaat internationaal
Jonge, frisse denkers uit de hele
wereld kwamen in het eerste
weekend van september bij
elkaar om over een betere wereld
te praten. Ook de vijf studenten
achter Meatless Monday mochten
hun idee presenteren tijdens het
One Young World congres in
Zürich.
Misschien ken je Meatless Monday
al van de enorme gele kippen die
door het Forum renden om mensen aan te moedigen minder vlees
te eten. ‘Vlees eten is heel inefﬁcient en best wel slecht voor het milieu. Daar wilden we mensen bewust van maken’, vat Luke van der
Windt het initiatief samen.

De derdejaars master Plantenwetenschappen komt enthousiast
terug van de conferentie. ‘Het was
enorm spannend om voor 1500
man te presenteren. Maar ik vond
het vooral ontzettend inspirerend.’
Zo was er een Colombiaanse vrouw
die groente probeerde te verbouwen op het dak van een basisschool. Haar eerste oogst was dan
wel mislukt, ze gaf het niet op. Ze
zocht samenwerking met mensen
die meer succes hadden. Ook voor
het Wageningse inititatief was er
volop belangstelling, van tv-kok Jamie Oliver bijvoorbeeld. ‘We hebben Jamie achter de schermen gesproken, hij was razend enthousiast over ons. Achteraf heeft hij ge-

Het Meatlessteam en
Jamie Oliver.

maild dat hij graag met ons wil samenwerken.’
Het Meatless Monday project is
in principe ten einde, want de studenten krijgen het weer druk met
hun studie. Op Facebook verschij-

nen nog wel vegetarische recepten.
Luke schat dat ze een paar duizend
mensen hebben bereikt. ‘Meer dan
2000 hits op Youtube, een hoop
mensen tijdens het ﬂyeren, en op
NM
de conferentie nog 1500.’

Stelling: KSV is te ver gegaan met haar ontgroening
MARLIES: Ik vind niet dat KSV te ver is gegaan met haar ontgroening. Zeker in vergelijking met andere steden valt Wageningen
denk ik erg mee wat betreft ontgroeningen. Wel vraag ik me af waar
dergelijke ontgroeningen nou precies goed voor zijn. Bij mijn eigen
vereniging heb ik met veel mensen een hechte band en ik kan me
niet voorstellen dat dat met een stevige ontgroening meer zou zijn
geweest. Ik vind het jammer dat er mensen zijn die zich hierdoor
laten afschrikken en daarom geen lid worden van een vereniging,
terwijl ze verder misschien wel heel enthousiast zijn.

REACTIE JILLIS: Waarom introductietijden wel degelijk functioneel zijn, weet je pas als je het zelf hebt ondergaan. Klinkt ﬂauw
en cliché, maar het is de waarheid. Als introductietijden enkel het
kleineren van anderen tot doel zouden hebben, zouden al die verenigingen in Nederland daar dan echt mee doorgaan? Een introductietijd creëert een band, trots op en betrokkenheid bij de vereniging. Daarom bestaat het fenomeen al bijna 200 jaar: omdat het
werkt.
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JILLIS: ‘Vernederende ontgroening bij KSV’ kopt Resource. Dat wordt
smullen, dacht ik. Eenmaal het artikel gelezen hebbend, valt de ernst
van de vernedering mij nog wel mee. Dat je wat verfspatten op je
ongetwijfeld niet-zondagse pak krijgt en je je bammetjes met hagelslag (Fairtrade) niet op mag eten, is toch niet een gebeurtenis die een
kras op je ziel achterlaat, me dunkt. Vader Wim maakt echter een olifant van deze mug en bereikt waarschijnlijk een averechts effect: zijn
zoon kan niet meer normaal door ’t Forum lopen en het gaat KSV nul
komma nul leden kosten volgend jaar. Wel is het frappant dat KSV
elk jaar weer veel uitvallers in hun VIT heeft. Misschien wordt er wel
een iets te rooskleurig beeld voorgespiegeld tijdens de AID?

REACTIE MARLIES: ‘Niet een gebeurtenis die een kras op je ziel achterlaat’? Voor jou misschien niet, maar ieder mens is anders en de
ene persoon kan hier beter tegen dan de ander. Vooral als je misschien niet goed weet wat je moet verwachten, al weet ik niet in hoeverre dat hierbij het geval was. Dat de reactie van zijn vader niet erg
tactisch was ben ik trouwens wel met je eens.

FOTO’S: BART DE GOUW

ENERZIJDS/ANDERZIJDS
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LEKKÂH
Studenten zijn rare wezens, met vrije geesten en bijbehorende eetgewoontes. Neem de kiwi spaghetti met uien van Ka of Dr. Pepper cupcakes
met bacon van Nick. Kijk op studentencombi.nl voor lekkere ideeën.
Broodje Mars anyone?

FOTO: GUY ACKERMANS

GRAIA
Pas op voor dienbladjatters! Op dit moment zwerven er meer dan
tweehonderd dienbladen rond op kantoren in Lumen en Gaia, zo staat in
een mailtje aan de bewoners van die gebouwen. Het tekort aan dienbladen vraagt van de gebruikers creativiteit in het in hun handen opstapelen van hun lunch.

CAMPINGGASTEN. Sfeervolle lampjes, een mooi rolgordijntje; Vera Wiegman (rechts) probeert er het beste van te maken op camping De Wielerbaan. Samen met een studiegenootje Life Sciences neemt Vera in de voortent van de caravan van haar opa en oma haar collegedictaat door.
Momenteel zitten er zo’n zestig studenten tussen de overige campinggasten op de camping in Wageningen-Hoog. Tot en met oktober wil de eerstejaars studente wel in de caravan vertoeven; daarna wordt het haar te koud. ‘Hopelijk heb ik tegen die tijd een kamer.’ Een gevoel van saamhorigheid onder de studenten is er in elk geval wel; gisteren hielden de studenten een gezamenlijke barbecue. LvdN

‘WIJ GAAN HIER NIET OP IN’
Er is de afgelopen week op onze site stevig gediscussieerd over de student die het tijdens jullie ontgroening voor
gezien hield. Hoe kijken jullie hier tegenaan?
‘Nou, we hebben besloten hier niet over naar buiten te treden. Er is door het bestuur met de desbetreffende
persoon gesproken en daarmee uit.’
En in het algemeen dan: misschien kun je aangeven waarom KSV een ontgroening wenselijk acht.
‘Ik heb niet de behoefte om daarop in te gaan’

Wie? Nyima Zoutenbier
Wat? Abactis/Assessor Extern
KSV Franciscus
Waarom? De ontgroening van
KSV kwam in het nieuws door
de vader van een afvaller

Op websites werd ook wat dreigend gezegd dat de betreﬀende jongen niet meer rustig door Forum zou kunnen lopen.
‘Dat is mogelijk geschreven uit frustratie. Er is geen sprake van dat KSV tegen de betreffende persoon iets onderneemt. Voor hem heeft dit verder geen gevolgen.’
Zijn jullie geschrokken van alle commotie?
‘Sorry, maar wij gaan hier niet verder op in.’ .

RG
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Latin uit Wageningen: Caperune

Wie Caperune Wat Latin band Wanneer 17 en 23 september
Waar Op het Droeﬀeest en in de Overkant Met Tequila

Caperune (spreek uit: kapeeroenee) speelt vrolijke muziek uit de social clubs
van Cuba, Colombia en Peru. Klinkt als? Ben ‘tequila’ DeVries uit Canada: ‘We
spelen een aantal nummers van Buena Vista Social Club, Amerikaans/Mexicaanse nummers en Cubaanse volksmuziek met een eigen, energiek sausje.’
Op het podium staat allerhande percussie, akoestische basgitaren, een trompet, gitaren en een cuatro, een vijfsnarige luit uit Puerto Rico.
De band bestaat uit vijf mensen uit Canada, Peru, Nederland en Suriname. ‘Zo
kwamen we op de naam. Ca-Peru-Ne. Toen Sampa uit Suriname zich bij ons
voegde besloten we om het zo te laten en niet te veranderen in Caperunesu.’
Niet alleen Ben heeft een bijnaam. De drummer heet pulpito – octopus, Johan
uit Wageningen heet el rojo – de rooie en Sampa ‘el pastor’ is erg religieus. Benito: ‘Ik ben vergeten waar de bijnaam tequila vandaan komt, maar het is blijven hangen bij de rest.’ Kennelijk spelen de heren niet altijd op een droogje.
Blaas het stof maar vast van je dansschoenen en gooi je heupen los: Caperune
speelt 17 september vanaf 10 uur op het Droeffeest in Tent 69 en 23 septemTR
ber vanaf tien uur bij café de Overkant met een ﬂuitist als special guest.
Meer informatie: https://www.facebook.com/caperune

>> HET ECHTE WERK
KWEEKVIS KIJKEN
IN VIETNAM
Wie? Sarah Pesie (MSc Dierwetenschappen)
Wat? Summer school aquacultuur
Waar? Vietnam
Waarom? Met eigen ogen zien hoe duurzaam de garnalenen pangasiuskweek is
‘Afgelopen jaar discussieerden we tijdens het vak Sustainability in Fish
and Seafood Production regelmatig over pangasius, of die kweek nou
duurzaam was of niet. Je hoort veel negatieve verhalen en op een gegeven moment zei ik tegen een vriendin: ‘Waarom gaan we niet naar Vietnam, om het zelf te zien?’. Samen met een docent hebben we toen een
summer school over duurzame viskweek georganiseerd. Om de kosten
te drukken zijn we uiteindelijk met z’n zevenen gegaan, vanuit verschillende opleidingen en nationaliteiten.
We hebben in drie weken tijd bij zes pangasiuskwekerijen en zes garnalenkwekerijen bekeken in hoeverre zij voldoen aan de eisen van drie
certiﬁceringslabels. Ook zijn we bij de universiteit en drie onderzoeksinstellingen langs geweest. Opvallend was dat er bij al die bezoeken
iemand van de overheid mee was, ik denk omdat Vietnam een socialistisch land is. Een tolk vertaalde de antwoorden van de boeren die we
interviewden. Het was moeilijk in te schatten of dat allemaal klopte.
Het kwam regelmatig voor dat we ’s avonds bij een drankje veel meer
over de sector te horen kregen.
De meeste boeren willen wel voldoen aan de duurzaamheidseisen, maar
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met name de kleine boeren hebben geen geld om hun vis te laten certiﬁceren. Daarnaast kúnnen ze ook niet aan alle eisen voldoen, zoals het
dragen van laarzen en zwemvesten. Dat doen ze in Vietnam gewoon niet.
Het was heel leerzaam, maar ook zwaar. We hoopten dat we in de weekenden een beetje konden feesten en rond kijken, maar uiteindelijk
waren we elke dag druk. Een van de meest bijzondere dingen die ik heb
gezien , was de nachtelijke vismarkt. Die was echt ontzettend groot. Er
waren drie hallen zo groot als voetbalvelden waar levende vis werd verkocht. Of we volgend jaar weer een summer school doen? Er was nu een
jongen bij die half Japans is, dus we grapten al dat we volgend jaar naar
Japan zouden gaan.’ LvdN

service << 29
mededelingen
Mededelingen van en voor studenten en medewerkers. Lever maximaal 75 woorden aan op donderdag voor verschijning via
resource@wur.nl, met als onderwerp ‘Mededeling’.

Hokjesdenken
‘Alsof we er de afgelopen tijd niet genoeg van hebben gehad!’, mailde Klaas
Swart. De oplossing was regendruppels.
Ingezonden door: Willem Menkeveld, Henk Parmentier, Renée en Susan van
der Salm, Marianne van der Gaag, Marije Oostindjer, Sanne Koenen & Barbara
van Gulick, Paul Struik, Tia Hermans, Ditje van der Vossen, Anton Korteweg,
Ans Lijftogt, Joost Riksen, Cees Niemeijer, Ellen Slegers, Clasien Lock en
Anne-Marie Patist , Ja dit is het-team, Kim & Dennis, Mieke Jansen.

Horizontaal
1 Bracht Rene Smulders in de rechtzaal 12 Ongenoemden incluis 13 Had een
hit met Set Fire to the Rain 14 Kledingaccessoire dat elektriciteit uit planten
maakt 17 Opende geen hogeschooljaar in Leeuwarden 19 Werd opgevolgd
door Roemer 21 Dat scheelde niks 22 Is blind spannender 24 Minority __, sf
van Spielberg 30 Strandjuttijd 31 Begin van een bijbels gebod 32 Broertje
van Liam Gallagher 33 Ruimte om te experimenteren 35 Indiase metropool
37 Daar stond de wieg van Wilders 40 Omstreden bonnetjessysteem
42 Helpt tuinders in de tropen aan een betere productie 43 Hé luister, daar
ontsnapt gas 44 __ Inconvenient Truth 45 Wat hier klein is, is in Amerika
groot

Verticaal
2 Eerste vrouw van Jakob 3 Bestaat zo’n 4,5 miljard jaar 4 Smaakvolle groep
van Rory Gallagher 5 Broer van Willem Bever 6 Komen onzinteksten uit
voort 7 Verbrandingsresultaat 8 Vlaamse zender 9 Eet men na 10 Heilig
verklaard 11 Maakt de bodem vruchtbaarder 15 Diefstal 16 Pakket voor
doe-het-zelvers 17 Vrouw van Johan Friso 18 May of Marx 20 Bescheiden
groepsseks 23 Verschijnt dit blad ook in 25 Nine __ 26 Daar krijgt Van
Arendonk een eredoctoraat 27 Is steeds minder populair 28 Steun voor
studenten 29 Besturingssysteem 34 Natuurbundel 35 Inzinking 36 De daad
38 Bruinhemden 39 Onze mensen in Den Haag 41 Wordt Roel van Velzen
Mail de groene hokjes uiterlijk komende woensdag naar hokjes@wur.nl. De
oplossing komt donderdag op resource.wur.nl.

IxESN Wageningen is looking for
Buddy’s
Being a Buddy gives you the chance to experience the international
character of Wageningen, improving your English and making new
friends at the same time!
You will be linked to around two or
three Exchange students. They
have the opportunity to ask you
questions about living in Wageningen, where to ﬁnd the best pubs,
how to get a bike, etc. In the ﬁrst
week of their arrival you will meet
your students at an activity of IxESN Wageningen, most of the time a
dinner and a party. After this you
can give them a tour through Wageningen and meet them whenever
you want. Maybe they can even
cook their own traditional food for
you!
HTTP://IXESN-WAGENINGEN.NL/CONTENT/
REGISTER-BUDDY

Max Havelaar Toespraken Toernooi
Studenten die een vlammende
speech kunnen houden, maken
kans om de beste redenaar van Nederland te worden.
Zet je toespraak over ‘zuivere politiek en eerlijke wereldhandel’ op
YouTube en maak kans op de
hoofdprijs van 500 euro, plus een
reis naar fair trade-projecten in
Afrika.

Coachingwinkel elke woensdagochtend open voor een gesprek
In het Huis van Happiness kun je
elke woensdag van 9.00 tot 12.30
uur binnenlopen voor vragen waar
je zelf niet goed uitkomt. Het kan
hier gaan om privévraagstukken,
bijvoorbeeld over relaties, maar
ook om vragen uit de werksfeer. De
gesprekken zijn of in kleine groep
als het ware aan de koﬃetafel,
waarbij veel inzichten kunnen ontstaan, of individueel met een
coach. De prijs per gesprek is op
basis van waardebepaling achteraf. Je bepaalt dus zelf achteraf de
prijs.
WWW.HAPPINESS4ALL.NL

Vrijwilligers gezocht
voor Geluksdag
Na het succes van vorig jaar organiseert Happiness4all op zaterdag
29 oktober weer een Geluksdag in
Wageningen.
Het wordt een vrolijke dag met uiteenlopende activiteiten gericht op
persoonlijke ontwikkeling, bewustzijn, creativiteit, welzijn, zelfexpressie en het stimuleren van je talenten, om zo te komen tot geluk.
Om van dit evenement een succes
te maken, zoekt Happiness4all nog
enkele enthousiaste vrijwilligers
om mee te helpen met de voorbereidingen in de weken voorafgaand
aan de geluksdag en op de dag zelf.
Heb jij zin om mee te helpen en zo
te delen in het geluk? Meld je dan
aan bij Francis@happiness4all.nl.
MEER INFO: WWW.HAPPINESS4ALL.NL

agenda
Zaterdag 17 september

WWW.MAXHAVELAARACADEMIE.NL

FINALE BANDCONTEST GESEL
VAN GELDERLAND

e-motion dance company is looking
for new dancers!
The company is a dance group
(modern dance & dance theatre)
for students and employees of the
WUR. Trainings (Fridays from
16.30 until 19.30) consist of a
thorough warming up, technique
exercises and working on a
choreography. Anyone with dance
experience and a good share of
expression is welcome to do
audition.

Zes Gelderse bandcompetities leveren een band aan voor de Gesel
van Gelderland. De winnaar wordt
afgevaardigd naar de ﬁnale van de
SENA Performers POPnl Award in
de Amsterdamse Melkweg. Entree:
€5. De Gesel van Gelderland geeft
ruimte aan talentvolle bands uit
heel Gelderland. Willemeen is een
stedelijk jongerencentrum en subcultureel podium in Arnhem.
20.00 uur, Willemsplein 1, Arnhem

INFORMATION & REGISTRATION FOR AUDITIONS:
06-16120631/ GONNEBEEKMAN@GMAIL.COM

WWW.WILLEMEEN.NL/
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Liever een Engelse Resource?
Naast een Nederlandstalige editie is er nu ook een Engelstalige editie verkrijgbaar. Resource zoekt nog naar de juiste verdeling van het aantal Engelse
en Nederlandse exemplaren.
Secretariaten, receptiemedewerkers, medewerkers postkamer en studenten
in studentenﬂats en studentenhuizen worden opgeroepen om mutaties door
te geven aan het secretariaat van Resource: thea.kuijpers@wur.nl
Abonnees die voortaan i.p.v. een Nederlandse editie een Engelstalige editie
willen ontvangen worden verzocht dit kenbaar te maken via een e-mail aan:
thea.kuijpers@wur.nl

Wageningen UR zoekt:
PhD student in Protein folding
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: AFSG-BIC-0003

Medewerker debiteurenbeheer
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: AFSG-F&C-0003

HR adviseur
Wageningen UR, Wageningen; vacaturenummer: AFSG-HRM-0008

Assistant Professor in Computational Systems Biology
(Tenure Track)

AGENDA (VERVOLG)

19.00 uur, Vreemde Streken, 1e
Kloostersteeg 3, Wageningen

Zaterdag 17 september

RESERVEREN VIA OTHERWISE@WUR.NL.

JAARMARKT EMMAUS
REGENBOOG

Zaterdag, 24 september

Met antiek en curiosa, een MiddenOosten theetent en een modeshow.
De opbrengst komt ten goede aan
de Stichting Schoolproject Ethiopië die microkredieten voor landbouwprojecten wil uitgeven en de
Stichting Oasebos in Costa Rica
die met de aankoop van stukken
oerwoud de biodiversiteit wil garanderen.
12.00-16.00 uur, Heerenstraat 9,
Wageningen, plein voor het Kantongerecht
HTTP://EMMAUSWAGENINGEN.NL/

DOE MEE AAN DE LANGSTE
EETTAFEL VAN NEDERLAND
Samen eten verbindt! Daarom
roept Coalitie Erbij iedereen op om
zaterdag 24 september een maaltijd te organiseren, individueel of
in organisatieverband. Dit kan op
elke denkbare plek, bij een (sport)
club, (studenten)vereniging, of
buiten op straat. De eettafels worden virtueel met elkaar verbonden
op www.eenzaam.nl.
MELD JE AAN OF SLUIT JE AAN BIJ EEN TAFEL VIA
WWW.EENZAAM.NL

Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: AFSG-SSB-0003

Teamleider IT
Wageningen UR, Wageningen; vacaturenummer: FB-0001-11

Receptioniste / gastvrouw
Wageningen UR, Wageningen; vacaturenummer: FB-0001-12

Senior HR adviseur
Wageningen UR, Wageningen; vacaturenummer: FB-0002-8

Functioneel IT applicatie consultant - Vertaal de klantwens en IT
best-practises naar onze IT praktijk
Wageningen UR, Wageningen; vacaturenummer: FB-0016

2 Postdocs Molecular Phytopathology/Bioinformatics
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: PSG-FYTO-0008

PhD Molecular Phytopathology/Bioinformatics
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: PSG-FYTO-0009

Assistant Professor Economics (Tenure Track)
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: SSG-AEP-0004

Promovendus Gezondheidsbevordering voor communities
Wageningen UR, Wageningen; vacaturenummer: SSG-G&M-0002

Dinsdag 20 en donderdag 29 september

LEREN SPEERWERPEN?
Een speer dertig meter of meer
werpen, wie wil dat niet kunnen?
De Wageningse atletiekvereniging
Pallas’67 organiseert open trainingen voor volwassenen voor de
technische onderdelen van de atletiek. Behalve speerwerpen zijn dat
kogelstoten, hoogspringen, verspringen en sprinten. Onder leiding van ervaren trainers leer je de
ﬁnesses van deze spectaculaire onderdelen van de atletiek.
19.00- 20.30 uur, Sportpark de
Bongerd, blauwe atletiekbaan
WWW.PALLAS67.NL

29 september

SCIENCE CAFÉ ABOUT CLIMATE
CHANGE
There is great skepticism about
measurements and ﬁgures revealing temperature changes and CO2
emissions. The issue of climate
change is complex and controversial: what should we believe, what
will happen and to what extent are
we responsible for these changes?
Speakers: prof. dr. Wilco Hazeleger
(Global Climate division at KNMI)
and dr. Appy Sluijs (Biomarine Sciences at Utrecht University). New
is that you can now subscribe to
the newsletter, via the website.
20 hrs, Loburg Café, Wageningen
WWW.SCIENCECAFEWAGENINGEN.NL

Vrijdag, 23 september

BENEFIET ETEN VOOR SYRIË IN
VREEMDE STREKEN
Vanwege de nijpende situatie in
Syrië, organiseert Vreemde Streken en OtherWise het Global Café
met Wageningers die uit Syrië afkomstig zijn. Na het eten vertellen
zij over de huidige situatie en wat
er vanuit hier gedaan kan worden.
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OKTOBERFEST

MÜNCHEN 17Sep-02Okt11
3 Volle dagen Oktoberfest
Vervoer + Verblijf + Fun!

WWW.OKTOBERFESTREIZEN.NL

Hoofd sectie duurzame ontwikkeling agrosectoren
LEI, Den Haag; vacaturenummer: SSG-LEI-DOA-0002

Hoofd sectie markten & waardeketens
LEI, Den Haag; vacaturenummer: SSG-LEI-M&K-0002

Hoofd sectie milieu, natuur en landschap
LEI, Den Haag; vacaturenummer: SSG-LEI-MNL-0001
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Verkoop:
Jeltes ten Hoor
Wageningen
T: 0317 - 421 225

Timmer & Timmer
Makelaars
T: 0317 - 319 114

Resideren nabij
hartje Wageningen

De modelwoningen bevinden zich aan de Arc 13 en 109.

www.de-arc.nl

ROB8802/1 C

Bezoek de modelwoningen! Iedere 1e en 3e
zaterdag van de maand van 10.30 tot 12.00 uur

-MN=>GM
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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

‘Blame it on the weatherman’
Starting my studies in February meant my clothing was always the same for several months: a
long-sleeved shirt, a sweater or thick winter coat, and of course long johns underneath it all. Layers on layers. Once spring was in the air, I thought I could remove the layers and wear something
else, but Dutch weather does not make it easy. It changes drastically all the time.

As we know, some girls dress to kill, but wearing such short skirts and shirts in windy, cold spring
weather could really kill me. On the other hand, I didn’t want to wear too many layers on the
warm, sunny days either. Wearing the ‘wrong’ clothes in changeable spring weather depressed my
mood. I wondered why my friends could dress perfectly for the weather: something warm on cold
spring days, or short sleeves on warm days. And then I realized about something called the weather forecast. I didn’t trust any weather forecasts at all. My tropical home country has a narrow range
of temperatures through the year, so I have never worried about what I should wear in any of the
seasons. Now, before I leave my room, I check the forecast on the internet to choose the perfect
clothes for the weather.
Once, my friend and I were not wearing enough warm clothes when we went to Volendam on a
cold and windy spring day. We had checked the forecast before we left. Then I learnt that we
should check the forecast to choose our clothes, but we shouldn’t really trust it. If the forecast was
Vincentia Windiastri, Indonesian MSc student of Plant Biwrong, just sing ‘Blame it on the weatherman’.
otechnology Wageningen University

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.

ERWIN KROL, BEDANKT!
Vincentia heeft de hele
winter in dikke kleren,
inclusief lange onderbroek, gelopen. In de
lente wilde ze weer korte
rokjes aan, maar het wisselvallige weer deed haar
de das om. Hoe doen die
Hollanders dat toch? Ze
ontdekte het weerbericht, en het ging beter.
Tot ze een dag naar Volendam ging, te schaars
gekleed. De moraal?
Luister naar de weerman,
maar vertrouw hem niet.

