Universiteit stijgt naar 75e
plaats op Times-ranglijst

Crowdsourcing in
de wetenschap

Maryam Amini vluchtte
in 2005 uit Iran

Opmars Nederlandse universiteiten door
aanpassing normering. | p.4 |

Wageningers maken eigenlijk al jaren
gebruik van amateur-waarnemers. | p.20 |

‘Ik ben niet de enige student die ver
van huis is.’ | p.24 |
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>> MAARTEN + MUSICAL
Maarten van der Zee, senior onderzoeker biobased producten Food & Biobased Research

‘Fantastisch als het
hele plaatje klopt
in de voorstelling’
Sempre Sereno, altijd zuiver.
De Wageningse musicalvereniging van Maarten van der Zee
– met 55 jaar de oudste in
Nederland! – zet hoog in. Volgend jaar mei brengt de groep
vier avonden Evita in de Junushoff. Van der Zee is handig en zit
in de decorcommissie. ‘Een
mooi proces hoe zo’n decor ontstaat. Daar zit veel creativiteit in.’
En de rol? ‘Volgende week zijn
de interne audities. Een hoofdrol is te hoog gegrepen, maar er
zijn genoeg leuke bijrollen. Ik
steek mijn tijd ook liever in het
decor.’ www.sempresereno.nl
RK / Foto: Guy Ackermans
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BOMENTUIN GERED
Nieuwe stichting gaat Belmonte
arboretum beheren, Wageningen UR
blijft eigenaar.

OUDJES IN DE COLLEGEBANKEN
‘Mijn kleinkinderen vonden het
maar vreemd dat opa in september
ook naar school ging’
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ONTSLAG LIGT OP DE LOER
In Tilburg moeten docenten minimaal
een zeven krijgen van studenten.
Goed idee?

VENTILATOR
Dat nederwiet voortaan onder de harddrugs valt, is misschien wel te danken aan
Wageningse kennis. Een jaar of tien geleden ging het verhaal dat afgestudeerde
plantenveredelaars een aardig centje bijverdienden met het verhogen van THC in
hennep. Wageningse alumni zouden door Nederland rijden met THC-verrijkte
mannelijke planten, om ter plekke een veldje vrouwelijke planten te bestuiven.
Dat deden ze met een ventilator, zodat ze snel weer verder konden.
Het Wageningse onderwijs was waarschijnlijk toen al uitstekend, want het gehalte tetrahydrocannabinol in de gedroogde bloemtoppen van cannabis steeg van
minder dan tien naar twintig procent in slechts een decennium. Vergelijk dat met
de suikerbiet, volgens de leerboekjes het succes van klassieke veredeling. Daar
duurde het honderd jaar om het suikerpercentage te verdubbelen naar twintig
procent. Niet de suikerbiet maar nederwiet is het beste voorbeeld van veredeling. Science for impact, dude!
Gaby van Caulil

>> Op pagina 8: ‘Cannabis veredelen is relatief eenvoudig’
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Wageningen UR dendert de top100 binnen van ’s werelds beste
universiteiten. In de Times Higher
Education World University Rankings is Wageningen geklommen
van plaats 144 naar plaats 75. Ook
andere Nederlandse universiteiten
stijgen fors op de ranglijst. Utrecht
stijgt van plaats 143 naar 68 en is
daarmee de enige Nederlandse
universiteit die hoger eindigt dan
Wageningen.
6+$1*+$,
De lijst kent vele verschuivingen
door de nieuwe methodologie van
de Engelse uitgever. Het grote
nieuws, ook in Engeland, is dat Nederland het op twee na beste uni-

versiteitssysteem ter wereld heeft,
met twaalf universiteiten in de top200. De Verenigde Staten voert de
landenlijst aan met 75 universiteiten in de top-200, Engeland volgt
met 32 universiteiten. Duitsland
en Nederland staan gedeeld derde.
In de andere belangrijke wereldranglijst van universiteiten, de
Shanghai-index, deden de Nederlandse universiteiten het twee
maanden geleden juist wat minder
goed. Wageningen staat daar op de
gedeelde plaats 151-200, terwijl ze
een jaar eerder nog op plaats 101150 stond. In de Shanghai-index
telt het aantal Nobelprijswinnaars
bijvoorbeeld zwaarder mee, terwijl
in de Times Higher-ranking de onderwijsprestaties zwaarder aantikken. Dat lijkt de Nederlandse universiteiten ten goede te komen.
(*$5'6
Verder blijft de bepaling van de
ranking een black box, zegt infor-

matiespecialist Wouter Gerritsma,
die de Wageningse gegevens aanlevert voor de wereldranglijsten. ‘Vorig jaar heeft Times Higher veel
kritiek gehad en daarom zijn de
criteria aangepast. Maar hoe precies, is mij niet duidelijk. Ik weet
wel dat onze publicatiescores zijn
verbeterd, na de dip in het aantal
publicaties als gevolg van de fusie
tussen universiteit en DLO. Ook de
citatiescores zijn hoger dan vorig
jaar. Verder scoren we goed in het
aantal internationale MSc-studenten - dat telde de vorige keer niet
mee.’
Volgens Gerritsma is het uniek
dat een specialistische universiteit
als Wageningen zo hoog scoort in
de algemene ranking. ‘Internationale studenten laten zich bij hun
keuze deels leiden door deze rankings. Als je de top-100 haalt, dan
ben je wat. We worden nu met nog
meer egards ontvangen op buitenlandse universiteiten.’ $6
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De particuliere kamermarkt voor
Wageningse studenten is met ongeveer een derde toegenomen. Dat
blijkt uit cijfers van het studentenbemiddelingsbureau de Kamerbalie. Tussen 1 juni en 10 oktober dit
jaar bemiddelde de Kamerbalie bij
304 kamers, tegen 234 kamers in
dezelfde periode vorig jaar. In die
cijfers zit ook de bemiddeling voor
onderhuur van Idealiskamers,
maar dat is een relatief klein deel.
‘Opvallend is dat steeds meer
particulieren buiten Wageningen
kamers aanbieden,’ merkt André
Vermeer van de Kamerbalie op.
‘We zien kamers voorbijkomen in
Zetten, Rhenen, Achterberg, Opheusden, Zetten en zelfs Elst.’
Toch is de kamernood nog
steeds hoog, vertelt Vermeer. ‘Afgelopen woensdag bijvoorbeeld bood
een mannelijke hospita een kamer
aan in Bennekom, toch niet de
meest populaire locatie. Om tien
uur stond die op de site, twee uur
later mocht de advertentie eraf. De
man had al twintig reacties gehad.’
.$03(5(1
Bij Idealis bestond de wachtrij op
30 september uit 735 kamerzoekenden. Op camping De Wielerbaan in Wageningen-Hoog kamperen deze maand nog ruim zestig
studenten, net als vorig jaar. Dat
aantal liep toen terug in december,
de laatste kampeerder vertrok pas
in maart.
Ook wachten een kleine tweehonderd internationale studenten
op een deﬁnitieve kamer. Nog altijd slapen 92 internationale studenten in hotel Brink Residence
en pendelen dagelijks 75 studenten in een touringcar tussen een
vakantiepark in Hoenderlo en de
campus. Weliswaar zijn er voor internationale studenten dit jaar 400
kamers extra beschikbaar (boven
Albert Heijn, aan de Haarweg en
kazerne in Ede), maar dat blijkt
niet genoeg om de toegenomen instroom te compenseren. *Y&
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De tweejarige masters bij Social
Sciences moeten behouden blijven. Dat staat in het voorlopige
rapport van een commissie onder
leiding van hoogleraar Arthur Mol.
De tweejarige masters van Social

Sciences kwamen eerder dit jaar in
het nieuws toen bleek dat de studenten mogelijk in de problemen
zouden kunnen komen door de
Halbehefﬁng. Op het gebied van
de sociale wetenschappen worden
slechts eenjarige masters bekostigd, het tweede jaar wordt als uitloop gezien. De raad van bestuur
besloot daarop de studenten te
compenseren, maar gaf de commissie Mol tegelijkertijd opdracht
om een toekomstperspectief te

schetsen voor de tweejarige masters.
De commissie concludeert dat
het inkorten van masters geen goede optie is. Tweejarige masters maken Wageningse studenten juist
uniek. Mol: ‘Het levert veel winst
op wanneer je de masters terug
brengt naar een jaar, maar dat levert hele beperkte programma’s
op. Voor speciale competenties,
zoals internationale ervaring en integratie van bèta en gamma is geen

ruimte meer. Breed opgeleide studenten die de diepte in kunnen,
dat is onze kracht. Je kunt je afvragen of je dat wil veranderen.’
Om de tweejarige masters te
kunnen blijven ﬁnancieren, moet
het huidige programma wel geherstructureerd worden, zegt Mol.
‘Het moet meer gefocust. De programma’s betrekken nu meerdere
leerstoelgroepen. Dat is kostbaar.
Een reorganisatie op dat gebied
kan veel winst opleveren.’ /YG1
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Het Wageningen Universiteits Fonds
(WUF) heeft een toezegging voor een
donatie van 2,5 miljoen euro ontvangen van een particulier persoon. De gever, die anoniem wil blijven, schenkt
de middelen voor fundamenteel onderzoek naar de aardappelziekte en naar
waterbesparing in de natte rijstteelt.
Het Wageningen Universiteits Fonds en
Wageningen UR (University & Research
centre) startten in oktober 2010 een
campagne om private middelen te werven, vooral gericht op oplossingen van
de wereldvoedselproblematiek. Inmiddels heeft de Food for Thought,
Thought for Food-campagne 6,4 miljoen euro opgeleverd. 5*
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Wageningen UR ontvangt samen met
Chileense kennispartners 17 miljoen
dollar van de Chileense overheid voor
voedingsonderzoek. Met zes Chileense
kennisinstellingen en acht bedrijven
richt Wageningen UR
het instituut ICEFood
op, dat de innovatie-

kracht van de Chileense voedingsbedrijven moet vergroten. Chili is de grootste
fruitexporteur ter wereld, de een na
grootste exporteur van zalm en een belangrijk wijnproducent. $6
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Movie W verhuist mogelijk naar kunstencentrum ’t Venster. De stichting wil
de activiteiten het liefst daar voortzetten. Maar of het doorgaat is nog uiterst
onzeker. Het benodigde geld voor een
doorstart is er nog niet, zegt woordvoerder Huib de Vriend. Movie W moet eind
dit jaar uit LA 13, omdat Wageningen UR
dat pand wil verkopen. Als serieus alternatief waren ’t Venster en de bioscoop
aan de Heerenstraat in beeld. De Vriend:
‘Wij hebben gekozen voor ’t Venster.
Onze identiteit blijft daar het best behouden en we kunnen daar programmeren op de tijdstippen die ons het best
uitkomen. Bovendien kunnen we er verbindingen leggen met andere kunsten.’
In het nieuwe businessplan voor de komende tien jaar komt de stichting echter twee ton te kort. Overleg met Wageningen UR om dat gat te dichten zit
muurvast. ‘We zijn bereid om een bijdrage te leveren, maar over twee ton
valt absoluut niet te praten’, reageert
woordvoerder Simon Vink. Volgens hem
biedt het businessplan bovendien geen
basis voor een gezond ﬁlmhuis op de
lange termijn. ‘Ook na tien jaar blijft onze bijdrage in de exploitatie staan. We
willen niet tot in lengte van jaren bijdragen.’ RK
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In de klassieke horrorﬁlm The Day of the Trifﬁds bedreigen
exotische planten de wereld. Is dit pure scienceﬁction? Termen als invasieve soorten of – in het Engels – aliens doen
vermoeden dat de komst van nieuwe soorten alles behalve
onschuldig hoeft te zijn. Neem de brede waterpest, een ondergedoken waterplant. Toen een geleerde (wie, waarom?)
in het midden van de negentiende eeuw wat plantjes daarvan in een Utrechts kanaal uitzette, kon hij niet bevroeden
dat deze waterpest binnen de kortste keren een belemmering voor de visserij en de scheepvaart zou vormen: de planten moesten worden bestreden. In de tweede helft van de
vorige eeuw kreeg de soort het moeilijk en tegenwoordig
staat ze op de Rode Lijst. Van exoot via pest naar bedreigde
soort.
Invasieven, je hebt ze in alle soorten en maten, alle met hun
eigen verhaal. Soms zijn ze bewust ingevoerd, zoals het Engels slijkgras (slikpest) voor het invangen van slib of de
Amerikaanse vogelkers (bospest) voor het verbeteren van de
strooiselkwaliteit in bossen. Enkele jaren geleden werd berekend dat de jaarlijkse schade door exoten in ons land 1,3
miljard euro bedraagt. Wat te doen? Die vraag houdt zowel
beheerders, beleidsmensen als onderzoekers bezig.
Muskusratten ondergraven dijken, dus daar moet gehandeld worden, maar geldt dat ook voor reuzenberenklauw,
Japanse duizendknoop of de genoemde vogelkers? De open
plekken die ontstaan wanneer je deze woekeraar uit Amerika verwijdert, worden al gauw door nog meer vogelkersen
ingenomen. Misschien is geduld in veel gevallen nog niet zo’n
slechte optie. Het ministerie van EL&I moet dit als muziek
in de oren klinken, want geduld kost niets. -RRS6FKDPLQ«H
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Meer integratie tussen natuur- en
maatschappijwetenschappen in
het onderwijs en meer ruimte voor
nieuwe vakken. Daar wil Tiny van
Boekel de mogelijkheden voor onderzoeken als directeur van het
Onderwijsinstituut (OWI). Hij
volgt per 1 juli 2012 Pim Brascamp
op, die met pensioen gaat.
De levensmiddelentechnoloog
heeft bijvoorbeeld zelf het vak
Food Ethics ontwikkeld, samen
met ﬁlosoof Michiel Korthals. Dat
zouden docenten van verschillende vakgebieden vaker moeten
doen: samen een vak geven. ‘In een
minor zijn de vakken soms nog te
veel afgebakend van de rest. Ik wil
kijken of we dat anders kunnen
doen.’
),/262),(
Aan een universitaire instelling
moet er plek gemaakt worden voor
wetenschapsﬁlosoﬁe, vindt Van
Boekel. ‘Ik proef een beetje dat
sommige studenten en docenten
dat ﬂauwekul vinden. Maar ik vind

FOTO: GUY ACKERMANS
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dat iedereen aan wetenschappelijke vorming met een vakdocent en
ﬁlosoof moet doen. We moeten onze kennis kunnen plaatsen in de
maatschappelijke context.’
Ook wil Van Boekel onderzoeken of hij de starheid in de onderwijsprogrammering wat kan verminderen. ‘Vakken moeten eerst
erkend worden voordat ze opgenomen kunnen worden in een onderwijsprogramma. Dat knelt leuke
initiatieven af. Niet dat elk leuk
idee acuut beloond moet worden,
maar ik wil wel kijken hoe we dat
kunnen stimuleren. Dat is moeilijk, want een nieuw vak erin, bete-

kent een ander vak eruit.’
Hij stopt met zijn werk als
hoogleraar Productontwerpen en
kwaliteitskunde. ‘Toen ik voor deze functie werd gevraagd door rector Martin Kropff, heb ik wel geaarzeld. De verantwoordelijkheid die
ik als onderwijsdirecteur krijg, is
een hele eer. Ik vind onderwijs de
belangrijkste activiteit van een universiteit. En ik ben er altijd bij betrokken geweest als docent, studiecoördinator en voorzitter van de
onderwijscommissie levensmiddelentechnologie. Natuurlijk is het
jammer dat ik mijn leerstoelgroep
moet opgeven en minder onderzoek zal kunnen doen. Maar ik ben
zestig jaar, ik ga het onderzoek afbouwen en me richten op het onderwijs. Een mooie laatste stap in
mijn carrière.’
,17(51$7,21$/,6(5,1*
Van Boekel verwacht dat de internationalisering en groei van buitenlandse studenten zal doorzetten. ‘Wageningen heeft in het buitenland een goede naam. Daarom
verbaast en stoort het mij dat Wageningen in Nederland zo relatief
onbekend is. Een persoonlijke target voor mij is om meer Nederlandse interesse te krijgen voor het
Wageningse domein.’ /YG1$6
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Heel goed schudden! In de
buisjes zit naast water en vet
ook een emulgator, en dan
zullen water en vet wel mengen. Je ziet het vet dus niet,
maar het is er wel. Net als in
een hamburger, zo had een
echte professor hen verteld.
Op woensdag 5 oktober bezochten tientallen basisschoolleerlingen de ‘kinderuniversiteit’ in Forum. Twee
van hen waren diep onder de
indruk bij het zien van hoogleraar Tiny van Boekel in toga:
‘kijk, een tovenaar!’. *Y&
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De Wageningse bestuursvoorzitter
Aalt Dijkhuizen is gevoelig in aanvaring gekomen met een grote
klant, zuivelconcern Friesland
Campina. Aanleiding zijn de uitspraken van Dijkhuizen op een bijeenkomst met jonge melkveehouders, begin oktober. Daar waarschuwde hij voor een daling van de
melkproductie, die het gevolg kan
zijn van weidegang. ‘Als niemand
dat betaalt, zetten veehouders
zichzelf op achterstand’, zei Dijkhuizen.
Directeur Cees ‘t Hart van Friesland Campina liet aan het Agrarisch Dagblad (AGD) weten ‘niet
blij’ te zijn met die uitspraken. Hij
vindt dat Dijkhuizen weidegang
ondermijnt, terwijl dat heel belangrijk is voor het imago van de
melkveehouderij. ‘De melkveehouderij heeft nog een groot maatschappelijk draagvlak, juist doordat veel koeien op een natuurlijke
wijze worden gehouden.’
Er lopen steeds minder koeien
in de wei. Tussen 2006 en 2011 is
het percentage koeien dat niet
meer buiten komt, gestegen van 17
naar 26 procent. Friesland Campina wilde de weidegang onlangs
verplicht stellen , maar na protesten van haar leden wil de melkcoöperatie de weidegang nu stimuleren met een weidemelkpremie, als
onderdeel van haar duurzaamheidsbeleid.
Dijkhuizen wees tijdens de bijeenkomst juist op de voordelen
van koeien op stal, zoals de efﬁcientere voederconversie en de lagere emissies van broeikasgassen.
Hij pleit voor een intensievere
melkveehouderij. ‘t Hart hierover:
‘Voor Friesland Campina geldt maar
één ding: de consument.’ $6
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‘IK WILDE WEL
ALS EERSTE’

:LH"Annelein Meisner en
haar vriend Daan Blok
:DW"Promoveerden
op dezelfde dag
:DDU"Hij bij de
universiteit, zij
bij het Nederlands
Instituut voor Ecologie
(NIOO-KNAW), maar
beiden in Wageningen
:DDURP"Om het extra
speciaal te maken

$11(/(,10(,61(5
Waarom samen promoveren?
‘Toevallig reageerden we allebei op een promotieplaats en werden we alle twee aangenomen.
Voor het grootste gedeelte zat ik trouwens in
Heteren, want het NIOO zit pas kort in Wageningen. We waren vrijwel tegelijk klaar, mijn promotor Wim van der Putten heeft toen geregeld
dat het op dezelfde dag kon. Anders heb je die
spanning twee keer en moet het bezoek ook
twee keer komen. Ik wilde wel graag als eerste,
want ik was zenuwachtiger dan Daan.’
Al in een zwart gat beland?
‘Nee, dat is de tijd na het inleveren. Nu het
klaar is geeft dat zo’n goed gevoel. Het NIOO ga
ik wel missen hoor, maar ik kom er af en toe
nog langs. Ik ben me nu druk bezig aan het orienteren op een nieuwe baan. ’
En straks eindelijk samen op vakantie?
‘Nou. Ik ga volgende week naar Rome, met vriendinnen. Dat was lang geleden al afgesproken.’

'$$1%/2.
Waarom samen promoveren?
‘Dat hebben wij samen bedacht. We vonden het extra
speciaal zo. Tijdens Annelein’s promotie was ik helemaal niet zo zenuwachtig voor mijzelf. Pas toen ik zeker wist dat zij het geweldig deed, brak bij mij de
spanning los. Als er een paar maanden tussen had gezeten, had ik het allemaal nog veel spannender gevonden.’
Al in een zwart gat beland?
‘Eerder het tegenovergestelde. De tijd tussen het inleveren van het boekje en de promotie, dat is een zwart
gat. Ik ben nu druk aan het solliciteren. Ik hoop op
een postdoc, maar zulke trajecten duren vaak lang.
Het lijkt me ook heel leuk om adviseur worden bij
een ecologisch adviesbureau.’
En straks eindelijk samen op vakantie?
‘Dat gaan we zeker doen. Door mijn veldwerk konden
we ‘s zomers nooit samen weg. Maar van vrienden en
familie hebben we nu een stuk of drie weekendjes weg
gekregen. En een workshop koe knuffelen.’ 6Y*
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De toekomst van het Belmonte Arboretum is veilig gesteld. Wageningen UR, stichting Geldersch
Landschap Geldersche Kasteelen
en de Arboretumstichting Wageningen gaan samen zorgdragen voor
het beheer.
Voor wetenschappelijk onderzoek is de bomentuin volgens de
raad van bestuur van Wageningen
UR niet meer nodig. Achter de
schermen werd de afgelopen tijd
druk gezocht naar een manier om
de toekomst van de tuin veilig te

*(=(*'
‘Vergeet de melk.
Je kunt beter met je koe
gaan wandelen.’
Walter Willett, co-auteur van
het melkartikel, vindt melk
helemaal niet zo gezond
(publiekslezing in De Doelen
Rotterdam, 23 september)

stellen. ‘Want we kunnen en willen het niet zelf beheren’, aldus
Breuking.
:(7(16&+$33(/,-.%(+((5
Onderhoud en beheer van het Belmonte kost 120.000 euro per jaar.
De drie partijen in de nieuw opgerichte Stichting Beheer Belmonte
Arboretum Wageningen delen die
kosten gelijkelijk. De bedoeling is
dat de stichting zich na vijf jaar
zelf kan bedruipen. De nieuwe directeur Dedde Smit (Geldersch
Landschap) moet daartoe de markt
op om fondsen te verwerven.
De nieuwe stichting wil het Belmonte als ‘hoogwaardige tuin’ behouden en beheren. De beladen
term ‘wetenschappelijk beheer’
wordt in de doelstelling van de
stichting angstvallig vermeden.
Toch vindt voormalig DLO-directeur Koen Verhoef van de Arboretumstichting dat de bomentuin
nog wetenschappelijk wordt beheerd. ‘Er vindt geen wetenschappelijk onderzoek meer plaats. Dat
was vroeger natuurlijk anders.
Maar het beheer is zeker wetenschappelijk verantwoord.’

binnen de nieuwe constructie
bezig houden met het beheer en
de sponsoring van de collectie.
Ter viering van de nieuwe stichting werd een appelboom geplant. Wageningen UR gaat bo-

vendien de ijzeren bloem, het
beeldbepalende kunstwerk in de
tuin, restaureren. Het beeld van
Huub Kortekaas werd in 1976
geplaatst, maar is in slechte
staat. RK
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De Arboretumstichting gaat zich
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Landbouwproductie verplaatst
zich in de toekomst naar landen
waar nog genoeg water is. Afrika
staat daarom aan de vooravond
van een water rush. Dat voorspelde
bijzonder hoogleraar (Economie
van water en klimaatverandering)
Petra Hellegers in haar inaugurele
rede op 6 oktober. Nu al is een
tekort aan water – en niet land –
de belangrijkste drijfveer achter
het leasen of kopen van land in
Afrika (landgrabbing) door bedrijven uit rijke maar waterschaarse
landen.
Water wordt een steeds waardevollere hulpbron in de wereld, stelt
Hellegers, omdat water schaarser
wordt terwijl de vraag ernaar toeneemt. Globalisering en liberalisering van de wereldmarkt maken
dat landen voor hun voedselvoor-
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ziening afhankelijk worden van elkaar. Daardoor zou het landbouwen handelsbeleid nog wel eens van
grotere invloed kunnen zijn op de

vraag naar water dan het beleid
rond water, stelt Hellegers.
Water, voedselproductie, energie en klimaatverandering hangen

samen, legt Hellegers uit. Om de
groeiende wereldbevolking te voeden is steeds meer voedsel nodig.
Die bevolking wordt bovendien
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Het kabinet wil wiet met meer
dan 15 procent THC op de harddrugslijst zetten. Een plan waarin
vooral de zorg over de sterke toename van cannabisverslaafden doorklinkt.
Het voorstel lokt veel kritiek uit.
Bijna alle in Nederland geteelde
wiet (nederwiet) bevat meer dan
15 procent. De maatregel zou dus
meer zijn bedoeld om wiet opnieuw illegaal te maken, dan het
beschermen van de volksgezondheid. De maatregel zou bovendien
niet uitvoerbaar zijn. Wat zeggen
RESOURCE — 13 oktober 2011

de experts over de achtgronden
van deze maatregel?
Is het THC-gehalte de laatste jaren
echt zo sterk toegenomen?
Het Trimbos-instituut monitort
sinds 1999 de eigenschappen van
in Nederland verkochte wiet. Sinds

1999 steeg het gemiddelde THCgehalte in nederwiet van minder
dan 10 procent naar een maximum
van 20 procent in 2004. Daarna
bleven de gemiddeldes stabiel tussen 16 en 18 procent. Er zijn geen
redenen aan te nemen dat de gehaltes verder zullen stijgen, zegt
Trimbos-onderzoeker Sander Rigter. Geïmporteerde wiet bevat nog
steeds zo’n 8 procent THC.
Hoe voerden de Nederlandse wiettelers dit gehalte zo sterk op?
Cannabisplanten veredelen is
relatief eenvoudig, zegt Evert Jacobsen, hoogleraar plantenveredeling, die zijdelings ervaring heeft
met vlashennep. Aangezien er
mannelijke en vrouwelijke planten
zijn, kun je bestuiving vermijden.
Na controle op THC-gehalte kun je

planten dan gericht kruisen. De
nederwiet is bovendien sterker
dan import omdat ze vers is en intensief wordt verbouwd onder gecontroleerde omstandigheden.
Tenslotte is er de sinsimillia-methode, het gescheiden telen van
mannelijke en vrouwelijke planten
zodat de THC-productie in vrouwelijke planten niet stokt door bestuiving.
Is wiet met meer dan vijftien procent THC zoveel gevaarlijker?
Wietgebruik vergroot de kans
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welvarender en stedelijker en eet meer
vlees. Het watergebruik neemt daardoor
sterk toe: voor de productie van een kilo
graan is duizend liter water nodig, een
kilo rundvlees kost vijftienduizend liter.
Daarnaast maakt klimaatverandering
sommige streken droger of warmer
waardoor meer irrigatiewater nodig is.
Hogere prijzen voor energie maken waterkracht interessanter, net als biobrandstof, waar gewassen voor nodig
zijn die ook om water vragen. Diezelfde
hogere energieprijzen maken het kostbaarder om zoet water op te pompen, te
zuiveren en te vervoeren.
/$1'-(3,.
Hellegers maakt een economische analyse. De kosten van het beschikbaar maken van zoet water wegen in Saoedi-Arabië bijvoorbeeld niet meer op tegen de
baten van de opbrengst van landbouwproducten. Daarom besloot de Saoedische regering in 2008 om 12 procent
minder graan in eigen land te gaan verbouwen, en gaf tegelijkertijd vijf miljard
dollar uit aan zachte leningen voor bedrijven die wilden investeren in grootschalige landbouw in Afrika. Afrika

op psychische aandoeningen bij kwetsbare mensen. Of het gebruik ook bij gezonde mensen kan leiden tot schizofrenie is nog onduidelijk. Tot een paar jaar
terug werd THC gezien als de volledige
verklaring voor alle effecten van wiet,
vertelt Sander Rigter. Dit ligt iets subtieler. De stof cannabidiol lijkt de werking
van THC te dempen en bijvoorbeeld
angst te verminderen. Vooral de ratio
tussen THC en cannabidiol lijkt dus be-

staat weliswaar bekend om de droogte
en hongersnood, maar er zijn ook veel
gebieden met een groot landbouwpotentieel en voldoende neerslag. Saoedische bedrijven investeren volgens Hellegers bijvoorbeeld veel in Zuid-Soedan.
Er is veel kritiek op dit landjepik, omdat

+HWJHSURGXFHHUGHYRHGVHOZRUGW
JH[SRUWHHUGQDDUHLJHQODQG
het ten koste kan gaan van de lokale
voedselzekerheid. Bedrijven kopen of
leasen land en sluiten soms ook contracten af over het gebruik van water.
Het geproduceerde voedsel wordt geëxporteerd naar eigen land.
Volgens Hellegers is dit een voorbode voor een water rush die veel trekken heeft van de gold rush in het wilde
westen van het Amerika van de 19de
eeuw. Verstandig omgaan met dit soort
kwesties vraagt volgens haar om een
goede economische analyse die alle
factoren integreert. Water moet daarin
niet alleen gewaardeerd worden om
zijn marktwaarde, maar ook om de
waarde die het heeft voor de hele samenleving. -7

langrijk. Verder onderzoek moet hun
onderlinge relatie duidelijk maken.
Voor de nederwiet maakt het niet zoveel
uit. Het cannabidiol-gehalte blijft al jaren steken op 0,2 procent.
Valt deze maatregel überhaupt te handhaven?
In het Nederlandse gedoogbeleid is
verkoop van wiet in coffeeshops oké,
maar de verbouw en inkoop niet. In deze dubbelzinnige situatie kunnen coffeeshops dus niet eenvoudig de kwaliteit van hun waren garanderen. Wordt
er voor dat probleem een politieke oplossing gevonden dan zijn er weinig
praktisch bezwaren, volgens Robert van
Gorcom, directeur van voedselveiligheidsinstituut Rikilt. Zijn instituut controleert nu al THC-gehalte in vlashennep. Na wat aanpassingen is de test ook
bruikbaar voor wiet. RR
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Arthur Mol, hoogleraar Milieubeleid: ‘Via dergelijke
deals kun je natuurlijk niet de duurzaamheidsuitdagingen van de 21e eeuw oplossen. Ik zie geen sluiting
van kolencentrales, geen stimulering van duurzame
energie tot op niveaus vergelijkbaar met Duitsland en
Denemarken en ik zie geen actieve rol van Nederland
in het nakomen van internationale milieuafspraken.
We blijven achterlopen.
Nederland zou er beter aan doen om het Duitse beleid
rond milieu en duurzame energie te kopiëren. Daar
stimuleert de overheid de ontwikkeling van duurzame
energie actief. China doet dat bijvoorbeeld ook. Er zijn
genoeg voorbeelden van een actieve overheid die
stuurt en niet alleen faciliteert. Ontbreekt het aan geld
of ambitie? Dat is natuurlijk deels hetzelfde. Als je
geen ambities hebt, is er ook geen geld beschikbaar.
Van de andere kant is het goed dat er dynamiek en
nieuwe initiatieven komen op duurzaamheidsgebied.
Dat actieve burgers en bedrijven duurzaamheid implementeren. Zeker in tijden dat een overheid het laat afweten. De Green Deals zijn daardoor een logisch gevolg van de lage prioriteit die dit kabinet geeft aan
duurzaamheid en het gebrek aan expertise op dit terrein bij de ministeries. Ze gaan uit van een nieuw sturingsmodel waarin de overheid alleen nog faciliteert,
terwijl maatschappelijke actoren de ontwikkelingen
sturen.
Eigenlijk wordt de vooruitgang op milieugebied de
laatste tien jaar al niet meer getrokken door de Nederlandse overheid. Die vooruitgang is te danken aan de
Europese Unie – zonder de EU waren we echt afgegleden op milieu- en natuurgebied. Maar die afwezigheid
van de overheid heeft ook een positief gevolg: we krijgen een actieve samenleving waarin bedrijven en burgers het voortouw nemen bij duurzame ontwikkeling.
De Green Deals verzilveren dat potentieel.’ AS
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Scientiﬁc research often brings more
personal problems than solving social ones
Yiannis Kourmpetis, 4 oktober 2011
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king van de struik zorgt voor afkoeling van de bodem. En dat koeleffect onder de struik wint het van de
opwarming door het extra groen.
’Er zit dus een buffer, een soort
zelfregulerend mechanisme in de
natuur zelf’, zegt Blok.

Toendrastruiken werken het ontdooien van de permafrost door klimaatverandering tegen. Daan Blok
trekt die verrassende conclusie in
zijn proefschrift ‘Shrubs in the
cold’, waar hij begin oktober op
promoveerde. Blok onderzocht wat
het veranderende klimaat van de
toendra in Siberië doet met de vegetatie en de permafrost.
Een warmer klimaat levert meer
begroeiing op. Dat extra groen
zorgt ervoor dat meer zonne-energie door het aardoppervlak wordt
geabsorbeerd. Een deel van die opgenomen energie komt in de bodem terecht. In theorie zou de bodem dus in de zomer dieper moeten ontdooien. Voor het klimaat is
dat slecht nieuws, want bij een
dooiende permafrost komt veel
kooldioxide en methaan vrij dat

FOTO MONIQUE HEIJMANS
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het broeikaseffect nog verder versnelt.
6&+$'8::(5.,1*
Maar die theorie moet op basis van
het onderzoek van Blok worden
bijgesteld. Blok bestudeerde het
effect van de dwergberk, de meest
voorkomende struik op de Siberische toendra, op de dooidiepte. Hij

ontdeed proefveldjes toendra van
dwergberken, hield gedurende een
paar zomers de dooidiepte bij en
mat de verschillende energiestromen tussen de atmosfeer en de bodem.
Het resultaat is opmerkelijk en
tegen-intuïtief: opwarming remt
de dooi. Dat komt volgens Blok
door de dwergberk. Schaduwwer-

*5(16
Dat wil overigens niet zeggen dat
de permafrost ongevoelig is voor
klimaatverandering. ‘Er ligt ongetwijfeld ergens een grens’, haalt
Blok klimaatsceptici de wind uit
de zeilen. ‘Op een gegeven moment zal de begroeiing niet meer
toenemen en kan de schaduwwerking de opwarming niet meer compenseren. Bovendien: niet overal
staan dwergberken.’
Zo’n veertig procent van de
toendravegetatie rondom het Siberische onderzoekstation bestaat
uit dwergberk. Dat is volgens Blok
groot genoeg voor klimaatmodelleurs om in het vervolg rekening
mee te houden. ‘Het systeem is een
stuk ingewikkelder dan we dachten.’ 5.
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Welke zintuigen worden geprikkeld wanneer we iets eten en hoe
verwerkt het brein die? Humane
Voeding wil er met behulp van een
MRI-scanner achter komen hoe
mensen voedingsmiddelen werkelijk ervaren. Onderzoeker Gerry de
Jager liet tijdens Researcher’s Night
van het Food4You-festival zien dat
de eerste experimenten interessante resultaten opleverden. Proefpersonen vinden limonade met
suiker en limonade met zoetstof
bijvoorbeeld even zoet smaken,
maar hun brein geeft de voorkeur
aan limonade met echte suiker:
het beloningscentrum in hun herRESOURCE — 13 oktober 2011

senen is na het drinken van deze limonade veel actiever. Jager: ‘De
vraag is dan ook of onze hersenen
zich om de tuin laten leiden. Gaan
mensen hun suikerbehoefte op
termijn niet compenseren? Vooralsnog hebben we daar echter geen
aanwijzingen voor.’
62&,$$/:(16(/,-.
Friesland Campina is geïnteresseerd in voedingsonderzoek met de
MRI-scanner, aldus Carine Ponne,
de tweede spreker van Researcher’s
Night. ‘We proberen de behoefte
naar nieuwe producten nu vooral
met vragenlijsten en interviews te
achterhalen, maar er bestaat een
kloof tussen wat mensen zeggen en
doen. Met MRI-onderzoek hopen
we dichterbij de impliciete motivatie van consumenten te komen. De
breinscanner geeft namelijk geen
sociaal wenselijk antwoord.’

FOTO GUY ACKERMANS
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Ze plaatst ook kanttekeningen bij
deze methode. ‘De testsituatie in
een scanner – proefpersonen liggen en mogen hun hoofd nauwelijks bewegen – is bijvoorbeeld niet
representatief voor het echte leven.
Daarnaast is een scanner duur, dus
niet geschikt voor grote groepen
mensen.’ In de discussie die later

op de lezingen volgt, erkent Jager
de beperkingen van de MRI-scanner. ‘Je moet geen honderden
mensen door dat apparaat jagen
om te kijken of een nieuw product
aanslaat. We moeten de scanner
inzetten voor kennis die voor een
breed veld in het voedingsonderzoek interessant is.’ $6P
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Onze vaste blogger Tom Rijntjes gooide de knuppel
weer eens in het hoenderhok. Het was volgens hem een
slecht idee van Wageningen UR om het persbericht over
melk aan te passen. Tom vergeleek het met de poging
om Kuifje in Congo tachtig jaar na publicatie te ontdoen
van racisme. Geschiedenis herschrijf je niet, was zijn
punt. Zijn gebruik van het woord ‘neger’ stuurde de discussie een compleet andere kant op.
‘Tom, ik heb er geen moeite mee dat jij de kop van je
blog aanpast. Het woord ‘neger’ stoort me máteloos!’
zegt 7KHD.XLMSHUV. Een horde reageerders valt haar
vervolgens aan op te veel politieke correctheid. 1DEL
dient hen weer van repliek: ‘Vertel gewoon dat jij
OLFKWHUDFLVPHOHNNHUYLQGWHQGDWMHJHHQPRHUJHHIW
om anderen en hun positie in de samenleving. Waar
sta je überhaupt voor? -+ wordt echter niet graag voor
racist uitgemaakt: ‘Wat jij nu doet is mij wegzetten
als racist met teksten als “daar ben jij ongevoelig
YRRUHQKHEMLMJHHQV\PSDWKLHYRRUìé(QŊQ]RJLQJ
het nog zo’n 29 reacties door, maar over melk hebben
we niets meer gehoord. Jammer Tom.

veel gaat veranderen aan het salaris de komende
jaren. Vervolgens meldt vakbondslid $2%éHU zich in
de reactiepanelen om eens lekker anoniem leeg te
lopen: ‘nog steeds dat ziekelijke graaigedrag van
bestuurders zonder adequate toezichthouders.’ De
discussie verplaatst zich dan naar de huidige caobesprekingen. ‘En dan te bedenken dat de onderhandelingen muurvast zitten om dat die grote graaier zijn
PHGHZHUNHUV]HOIVPDDUGHSULMVFRPSHQVDWLHPLV
gunt,’ zegt %RRGVFKDSSHQPDQG. ‘Bij de vorige onderhandeling richtte hij ook al zijn grijpgrage pijlen op
de sociale componenten van de CAO-DLO en ook deze
keer wil hij ze vrijwel volledig uitkleden.’

98,/1,6%$..(15$6
‘Minder vlees eten moet’ was de stellig deze maand bij
enerzijds/anderzijds. Marlies vond het een logische ja.
De consumptie van vlees is nu te belastend voor het
milieu en de aarde. Jillis vindt de keuze voor biefstuk
zijn recht, verantwoording is onnodig. In de reactiepanelen strijdt het tweetal verder.
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0DUOLHV stelt dat de DLOinstituten helemaal niet zo
commercieel zijn. ‘Wat mij
EHWUHIWKHHIW'LMNKXL]HQKLHU
mee dus geen geldig argument en is het gewoon goedpraterij.’ Ze denkt niet dat er
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Deze maand ook: aﬂevering
2345 van de soap ‘Aalts salaris’. De jaarlijkse top van
grootverdieners in het hoger
onderwijs kwam uit, met collegevoorzitter Aalt Dijkhuizen opnieuw als aanvoerder.
Nieuw was dat Dijkhuizen
tegen zijn notering protesteerde. Aangezien hij ook leiding gaf aan commerciële
DLO-instituten is het normaal
dat hij een marktconform
salaris ontvangt, vindt Wageningen UR.

‘Ik snap je reactie niet YDQZDDUGLHIHOOHWRRQHQ
waarom reageer je op dingen die ik helemaal niet
heb gezegd?’ zegt 0DUOLHV.
‘Andermans persoonlijke
overwegingen om wel
vlees te eten, worden
GRRUMRXJHNZDOLŊFHHUG
DOVëWUHXULJì'LWYLQGLN
belerend en daar houd ik
niet van,’ antwoordt -LOOLV.
Er volgt een mooie inhoudelijke discussie, waarin
ook GHKDUGZHUNHQGH
QHGHUODQGHU nog wat
èZDDUGHYROOHéLQSXWKHHIW
è'LH]HOIGH]RJHQDDPGH
vegetariërs staan vervolgens bij de vuilnisbakken
van de Albert Heijn om zo
gratis aan hun portie
vlees te komen. Want ze
willen gewoon niet betalen.’

Resource is het magazine en de website
voor studenten en medewerkers van
Wageningen UR. Resource magazine
verschijnt tweewekelijks op donderdag.
$ERQQHPHQW
Een abonnement op het magazine kost €58
(buitenland €131,50) per academisch jaar.
Opzeggen voor 1 augustus.
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WELKOM
in de publieke arena
Bijen, melk, intensieve veehouderij, rituele slacht. Wagenings
onderzoek ligt de laatste tijd onder vuur. Wen er maar aan, zeggen
kenners van binnen en buiten Wageningen. Dit is de prijs die
Wageningen betaalt voor haar Science for Impact.
tekst: Albert Sikkema en Roelof Kleis / Illustratie: Yvonne Kroese

D

e tijd is voorbij dat onderzoekers rustig hun
rapportjes voor de overheid schreven ten
behoeve van de politieke besluitvorming.
Iedereen bemoeit zich tegenwoordig met
onderzoek of de uitkomsten daarvan. En als
die uitkomsten niet bevallen, is de wetenschapper de klos. Belangengroepen schromen niet om
onderzoekers zwart te maken als hen de boodschap niet
bevalt.
‘Onderzoek kan onder vuur komen in situaties waar
kennis deel wordt van politieke strijd’, zegt Barend van
der Meulen. Hij is afdelingschef bij het Rathenau Instituut, dat de publieke meningsvorming over wetenschap
en technologie stimuleert. En dat Wageningen UR hier nu
veel mee te maken krijgt, vindt Van der Meulen logisch.
‘Wageningen heeft een lange traditie in maatschappelijk
relevant onderzoek, vooral in de agrarische sector. Ik denk
dat het te maken heeft met het maatschappelijke domein,
waar je veel tegenstellingen ziet bij de dierhouderij en het
klimaat. Dat zijn ook sectoren waar belangengroepen niet
meer accepteren wat het bedrijfsleven doet. Zo is er nu
een publieke strijd gaande over de melkproductie.’

OPGEKLOPT
Klopt, zegt Cees van Woerkum, de Wageningse hoogleraar Communicatiestrategieën. ‘Er is op internet al heel
lang een anti-melkfront actief. Ik hou dat de zuivelindus-

trie ook regelmatig voor: er is actief verzet en daar moet je
naar kijken, want je weet niet wat voor dynamiek daaruit
kan ontstaan. Het zijn maatschappelijke uitingen die van
betekenis kunnen worden. Dan halen ze de schouders op:
ach het waait wel over. Maar dat is dus absoluut de verkeerde reactie. Je schouders ophalen is not done! Mensen
accepteren het niet dat je doet alsof ze met nonsens bezig
zijn.’
‘Opgeklopt’, noemt Herman Eijsackers die hele melkkwestie desondanks. De voorzitter van de commissie
Ethiek van Wageningen UR stelt dat er eigenlijk geen discussie was over de inhoud van het wetenschappelijk arti-

‘De mening over gevoelige onderwerpen
wordt niet langer in de Tweede Kamer
gevormd, maar in de media.’
kel en persbericht. ‘Men valt alleen over de jolige onderkop. Om dat op te blazen tot wetenschap in diskrediet,
noem ik stemmingmakerij.’ Maar Eijsackers merkt ook
op dat ‘de wetenschap in het algemeen van zijn voetstuk is
gevallen’. ‘Vroeger behoorde de wetenschapper tot de notabelen en was er een blind vertrouwen in zijn onderzoek.
Nu zie je een andere informatie-uitwisseling, iedereen
denkt alles op internet te vinden, maar daar is geen kwali-

13 oktober 2011 — RESOURCE

14 >> achtergrond

teitsborging. Het meest krasse voorbeeld was de affaire
van de Gezondheidsraad die pleitte voor vaccinatie tegen
baarmoederhalskanker, waarna één moeder de campagne ondermijnde met broodjes aap op internet.’
BEELDVORMING
Het is niet alleen Wageningen dat onder vuur ligt, bevestigt de Groningse hoogleraar mediageschiedenis Huub
Wijfjes. ‘Vorig jaar had de viroloog Ab Osterhaus er ook
last van, toen hij adviseerde om veel vaccins in te slaan tegen de Mexicaanse griep. Hij werd er vervolgens van beschuldigd banden te hebben met de vaccinleverancier.’
Wetenschappers worden volgens Wijfjes steeds vaker aan-

gevallen omdat ze zogenaamd een belang vertegenwoordigen. ‘Door belangengroepen met een eigen belang.
Steeds gaat het daarbij om de betekenis van feiten, door
partijen met een eenzijdig belang, die de onderzoeker ervan betichten dat hij ook een belang heeft. We weten dit
uit onderzoek naar mediahypes.’
Wijfjes denkt wel dat het in Wageningen vaker voor
komt dan elders. ‘Omdat jullie werken aan maatschappelijk gevoelige onderwerpen op het gebied van landbouw
en milieu. Daar zie je een getouwtrek om de betekenis van
feiten. Belangengroepen bemoeien zich met de debatten
en verdedigen hun belangen in de publieke arena. Die arena wordt steeds belangrijker. De mening over gevoelige

ONDERZOEK IN OPSPRAAK
2011. ‘Reclamebureau voor de
zuivelindustrie’
Afgelopen maand lag
een metastudie naar
de relatie tussen het
drinken van melk en
het voorkomen van
hart- en vaatziekten
onder vuur. Wakker
Dier noemde de universiteit een reclamebureau voor de zuivelindustrie. Steen des
aanstoots: een persbericht met de kop ‘Melk
goed tegen hart- en
vaatziekten’ en als onderkop ‘Joris Driepinter had toch gelijk’. De
actiegroep suggereert
dat de melkindustrie
de onderzoeksuitkomsten in Wageningen
stuurt.
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2011. Ritueel
slachten: ‘Mickey
Mouse-wetenschap’
In juni 2011 dient de
Partij voor de Dieren
een wetsvoorstel in om
2011. ‘Bijenstudie de onverdoofde rituele
betaald door Bayer’ slacht te verbieden.
‘Universiteit Wagenin- Tijdens die slacht lijgen niet onafhankelijk den dieren, is immers
in beoordeling bijende conclusie van slachsterfte’ meldt Varatonderzoeker Bert
programma Zembla in
Lambooij. De joodse
maart 2011. Bijenken- en islamitische gener Tjeerd Blacquiere
meenschap komen in
van PRI wijst niet een
opstand tegen het
bestrijdingsmiddel,
wetsvoorstel en richmaar de varraomijt aan ten hun pijlen ook op
als belangrijkste oorde ‘Mickey Mouse-wezaak van de bijensterf- tenschap’ van
te. Dat maakt hem ver- Lambooij. Ze dagen
dacht, vindt Zembla.
Wageningen UR voor
Wageningen doet imde rechter, maar die
mers zaken met Bayer, ziet geen reden om
de producent van het
aan de onafhankelijkbestrijdingsmiddel. Dat heid van het onderleidt tot Kamervragen
zoek te twijfelen.
of Wageningen UR niet
te veel aan de leiband
loopt van de industrie.
Staatssecretaris Bleker
spreekt dat tegen. Wel
laat zijn ministerie
Wageningen UR alsnog
de relatie tussen imidacloprid en bijensterfte onderzoeken.

2003. Kokkelexpert komt terug
op eigen conclusie

2006. ‘Voor
kabouters, bel
Wageningen’
‘Voor kabouters, bel
Wageningen’ kopt de
Volkskrant in 2006.
Wageningen UR doet
onderzoek naar homeopathie, aardstralen en energiebanen in
het project Bioveem.
ASG-er Ina Pinxterhuis
begeleidt studies naar
het ‘energetisch balanceren’, het opsporen
van zieke koeien met
een pendel en homeopathische middelen tegen uierontsteking.
Dankzij Bioveem wordt
Wageningen UR tweemaal genomineerd
voor de Meester Kackadorisprijs, een antiprijs van de stichting
tegen de kwakzalverij.

Alterra-onderzoeker
Bruno Ens krijgt het
ﬂink te verduren na de
presentatie van een
studie naar de oorzaken van de vogelsterfte in de Waddenzee.
Ecologen vermoeden
dat schelpdiervissers
het voedsel voor de
wadvogels hebben
weggevangen, maar
onderzoeksleider Ens
legt aanvankelijk de
oorzaak bij de afname
van fosfaten. Ecologen
en de media buitelen
over hem heen. Uiteindelijk nuanceert de expert de uitkomsten van
het rapport; schelpdiervisserij is de belangrijkste boosdoener.

2001. Twijfel over
MKZ-vondst
In maart 2001 stelde
Aldo Dekker van ID-Lelystad vast dat een kalf
van boer Rien Theunissen in Kootwijkerbroek
besmet was met het
MKZ-virus. Tot op de
dag van vandaag
wordt die conclusie
hevig betwist. De
stichting Onderzoek
MKZ Kootwijkerbroek
begint rechtszaken tegen het ministerie van
LNV en Wageningen
UR. Zelfs aan een Europese rechter wordt gevraagd of ID-Lelystad
wel bevoegd en capabel was. Nog dit voorjaar moest Dekker verschijnen voor een parlementaire hoorzitting.
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onderwerpen wordt niet langer in de Tweede Kamer gevormd, maar in de media.’
Volgens Wijfjes richten belangengroepen zich daarbij
vooral op de beeldvorming. Feiten zijn ondergeschikt.
‘Steeds meer mensen doen mee, maar meestal gaat dat
niet verder dan het uitwisselen van meningen, in plaats
van het vaststellen van de feiten. Het lezen van een rapport
blijkt moeilijker dan het maken van een bericht waarin je
roept dat het schande is. Zo wordt de waardevolle, meer
afgewogen nieuwsvoorziening ondergraven. Best zorgelijk, vind ik.’
COMMUNICATIE-INDUSTRIE
De Groningse hoogleraar wijst verder op de ‘hele industrie’ die rondom de beïnvloeding van de publieke meningsvorming is ontstaan. ‘Kennisinstellingen, provincies en gemeenten hebben grote voorlichtingsafdelingen.
Ook alle belangengroepen hebben inmiddels voorlichters
en opereren steeds professioneler. De verhouding is inmiddels al één op vijf: naast elke journalist staan vijf publieke beïnvloeders. Als het er om spant, kiezen al die organisaties voor hun eigen belang. Wetenschappers moeten hier rekening mee houden en een eigen communicatiestrategie hebben.’
En juist in die publieke arena roert Wageningen zich
veel te weinig, vindt Van Woerkum. Wageningen is volgens hem in hoge mate in het eigen wereldje blijven zitten. ‘Er is wel een maatschappelijke oriëntatie, maar die is
niet al te sterk. Er moet meer interactie komen met partijen in de buitenwereld om gevoeliger te zijn voor wat er
buiten speelt. We zijn niet altijd goed op de hoogte van
hoe dingen door anderen worden beleefd. We moeten
juist exploreren wat de bedoelingen zijn achter verzet van
burgers en daar belangstelling voor hebben.’
HELDERHEID EN TRANSPARANTIE
Voor Aalt Dijkhuizen, voorzitter van de Raad van Bestuur
van Wageningen UR, is het duidelijk dat ‘de maatschappij
scherper naar ons onderzoek kijkt’. ‘Dat komt omdat ons
onderzoek ertoe doet.’ Hij zoekt de oplossing in nog meer
helderheid en transparantie. ‘Ik denk dat we daarbij ook
duidelijker onderscheid moeten maken tussen universitair onderzoek en toepassingsgericht onderzoek. Het bijenonderzoek was duidelijk toepassingsgericht onderzoek,
we proberen de praktijk een stap verder te helpen. Dat is
dus niet per deﬁnitie gericht op publiceren in peer reviewed tijdschriften, zoals bij de universiteit. Daar moeten
we helder in zijn in onze externe communicatie. Daarbij
kunnen we ook duidelijker de opdrachtgever melden en
helder maken waarom we een bepaald onderzoek doen.’
Dijkhuizen vindt ook dat duidelijker moet worden aangegeven om welk type onderzoek het gaat. ‘In het voedingsonderzoek bijvoorbeeld heb je epidemiologisch onderzoek, waarbij relaties worden gelegd tussen voeding en
gezondheid. Dan heb je het oorzakelijk verband nog niet
vastgesteld, maar je vormt een hypothese. Daaruit mag je
niet te snel conclusies trekken. Daarnaast heb je laboratoriumonderzoek om hypotheses te testen en je hebt veldwerk om de oorzakelijke verbanden in de praktijk te bepa-

len.’ Het is volgens hem verleidelijk om op grond van epidemiologisch onderzoek al vergaande conclusies te trekken. ‘Is de onderzoeker daar niet op uit, dan de journalist
wel. We moeten steeds heel goed aangeven hoe hard de
conclusies zijn en daar dan ook voor staan. Die helderheid
is belangrijk.’
ANTENNE
Onderzoekers moeten daarnaast beter nadenken over hoe
hun boodschap kan worden opgepikt, vindt Eijsackers.
‘Dat onderzoekers echt worden gemangeld in de publiciteit, is iets van de laatste tijd. Dat past in de algehele verharding van de maatschappelijke communicatie. Je moet
wellicht toch toe naar een systeem voor kwaliteitsborging
van informatie, ook op internet.’
Voor communicatieprof Van Woerkum is transparantie alleen niet genoeg. Wat ontbreekt, is een goed ontwikkelde antenne voor de buitenwacht. ‘Neem bijvoorbeeld

‘Je moet niet alleen transparant zijn, maar
ook bereid zijn om daarover te praten.
Daar heeft Wageningen nog wel iets te leren’
het onderwerp proefdieren. Dan zeggen wij: kijk maar, we
voldoen aan alle regels. Maar daar gaat het dus niet om.
Het gaat er om dat het heel anders wordt beleefd in de samenleving. Je moet niet alleen transparant zijn, maar ook
bereid zijn om daarover te praten. Daar heeft Wageningen
nog wel iets te leren. Wat ik mis in Wageningen is een ontmoetingscentrum. Vroeger had je bij de kassen van DLO
zo’n soort ruimte. Het zag er niet uit, maar er kwamen wel
veel bezoekers. Zo’n centrum hebben wij hard nodig. Is er
iets in het nieuws? Dan gaan we daar met een aantal betrokkenen eens goed over praten. Organiseer meteen een
debat: dat moet de reﬂex zijn. En controverses moet je
daarbij niet schuwen. Je hoeft het niet altijd met elkaar
eens te zijn. Je mag best laten zien dat ook onderzoekers
met elkaar van mening verschillen. Mensen verwachten
tegenwoordig niet anders.’
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RONDJE VAN DE ZAAK
Een heerlijk blokje Hollandse kaas, aangeboden door
een goedgeluimde Frau Antje, wist op 7 oktober menig
internationale Wageninger over de streep te trekken
voor de recordpoging meeste-nationaliteiten-in-eenreuzenrad. Uiteindelijk leverde die poging, onderdeel
van het publieksfestival Food4You, passagiers uit dertig verschillende landen op. Met 161 nationaliteiten
binnen de gemeentegrenzen viel dat ‘een beetje tegen’,
erkent Yvonne van Wezik van Organisatie Bureau
Wageningen. ‘Maar het was pietenweer vrijdagavond.
Ik kan me voorstellen dat je dan binnen blijft. Op een
zwoele avond hadden we vast meer mensen gehad.’
Niettemin wordt de poging aangemeld bij het Guinness
Recordboek. GvC, foto Bart de Gouw
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Seniorstudenten

NOOIT TE OUD OM
Ze zijn fanatiek, supergemotiveerd en weten precies
wat hun doel is: de seniorstudenten. Wie zijn deze
oudere jongeren en wat hopen ze op hun leeftijd nog
tussen de collegebanken te vinden?
tekst: Mariska van den Berg, Ruben Higler / foto’s: Guy Ackermans, Hoge Noorden

Naam: Hendrik van der Honing (64)
Studie: MSc Organic Agriculture

‘Ik wil iets betekenen voor mensen,
maatschappij en milieu’
‘Mijn kleinkinderen vonden het maar vreemd dat opa in
september ook naar school ging. Toen heb ik ze uitgelegd
dat opa het belangrijk vindt om zich intellectueel te blijven ontwikkelen en dat ik gemotiveerd word door mijn
drang om iets te kunnen betekenen voor de mensen, de
maatschappij en het milieu. Een moderne calvinist als het
ware. Ouder zijn dan de studenten om me heen is mij niet
vreemd, toen ik in 1975 aan de opleiding milieuhygiëne
begon in Wageningen had ik al tien jaar werkervaring achter de kiezen. Ik was waarschijnlijk een van de weinige getrouwde studenten en al helemaal de enige met een kinderzitje op mijn ﬁets.
Na jaren gewerkt te hebben in verschillende functies
had ik toch een knagend gevoel. Waarom loopt de biodiversiteit terug? Waarom heeft de wereld honger? Om verdieping te vinden besloot ik weer de collegebanken in te
duiken. De verschillen tussen toen en nu zijn enorm, een
vak met vijftig studenten
met twintig verschillende
nationaliteiten, prachtig! Al
deze studenten zijn ontzettend gemotiveerd en zitten
vol goede ideeën. Het vakgebied is volwassen geworden en de kennis is gegroeid. Vroeger wisten we
bijvoorbeeld niet dat de basische stof ammoniak de
bodem verzuurt, nu is dit
basiskennis.’

27 oktober
augustus2011
2009
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Naam: Wout van Orten-Luiten (52)
Studie: MSc Voeding en gezondheid

‘Studiegenoten schrokken van mijn leeftijd’
‘Ik wilde vroeger altijd al dierenarts worden. Maar na mijn
afstuderen viel het me tegen wat ik hiermee kon in mijn
praktijk, met name bij dieren met chronische klachten. Ik
bleef mezelf bijscholen en verdiepte me in het alternatieve circuit. Zo merkte ik dat met voeding veel meer mogelijk was dan Utrecht mij ooit geleerd had. Na lang twijfelen besloot ik voor de studie Humane voeding en gezondheid in Wageningen te gaan. Want als ik dadelijk tachtig
ben, wil ik niet denken: ‘Waarom heb ik het toen niet gedaan?’
Het was een grote omschakeling, vooral het eerste jaar.
Na jarenlang een eigen praktijk te hebben gehad, was ik
opeens weer student en moest ik de boeken in. Ik moest
mijn sociale leven op een laag pitje zetten. Want naast
mijn studie en het op-en-neer reizen, had ik ook nog een
gezin dat aandacht wilde. De eerste keer in de collegezaal
voelde wel vreemd. Studiegenoten schrokken in het begin
van mijn leeftijd. Maar nu krijg ik ook gewoon mijn mailtjes en sms’jes met uitnodigingen.
Er is een hoop veranderd sinds ik diergeneeskunde
studeerde. Vroeger moest alles met de hand en was je eeuwen bezig om informatie te zoeken over één onderwerp.
Nu start je gewoon de computer op. Daar moest ik echt
aan wennen. Maar ik vind het heerlijk om nieuwe dingen
te leren. En wat ik wil als ik afgestudeerd ben? Het liefste
doorgaan in onderzoek en onderwijs. ’
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TE LEREN
‘Mijn kleinkinderen vonden
het maar vreemd dat opa
ook naar school ging’

Naam: André Eshuis (54)
Studie: Kust en Zee management (voltijd) & Duurzame
watertechnologie(deeltijd) aan VHL Leeuwarden

‘Ik ben timmerman, verpleegkundige en
IT-ontwikkelaar geweest’

Naam: Evelyne van Dongen (46)
Studie: MSc Management Economics and Consumer Studies

‘Ze kiezen eerder iemand van hun eigen leeftijd’
‘Ik heb vroeger al in Wageningen gestudeerd. In 1987
haalde ik mijn hbo-diploma Facilitair management en
ben ik bij een bank gaan werken. Na mijn zwangerschap
heb ik een hoveniersopleiding gedaan. En zo ben ik uiteindelijk als docent op het mbo terecht gekomen. Ik
merkte echter dat ik toe was aan een intellectuele uitdaging en mijn interesse lag vooral in de vraag hoe Nederland eruit moet gaan zien. Uiteindelijk wil ik met deze studie dan ook beleidsmaker worden.
Naast mijn studie geef ik zo’n vier dagen in de week les.
Dit vergt veel doorzettingsvermogen en een goede planning, want het systeem is nu eenmaal niet ingericht op
deeltijdstudies. Gelukkig staat mijn gezin volledig achter
me. Vooral mijn dochters vinden het leuk. Van de zomer
zat ik er echt even doorheen en wilde ik het liefst stoppen.
Zij haalden me over om toch door te gaan. En dat is ook
een van de redenen waarom ik dit doe: ik wil mijn dochters het goede voorbeeld geven.
Doordat ik zelf les geef, ben ik het gewend om met jongere mensen om te gaan. Bij mijn leerlingen voel ik me
niet oud en op de universiteit ook niet. Ik merk wel dat
mijn medestudenten het soms moeilijk vinden. Laatst
deed ik bijvoorbeeld een bachelorvak en moesten we
werkgroepjes vormen. Dan kiezen ze toch eerder iemand
van hun eigen leeftijd. Maar uiteindelijk ben ik ook net zo
onervaren als zij zijn.’

‘Mede geïnspireerd door mijn kinderen, zij staan
open voor nieuwe ervaringen en zijn vol verwondering over de wereld, besloot ik om dit jaar weer te
gaan studeren. Mijn eerste studie-ervaring was een
propedeuse ﬁlosoﬁe aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Sindsdien heb ik veel verschillend werk gedaan, zo ben ik timmerman, verpleegkundige en ITontwikkelaar geweest. Ik vind het belangrijk om jezelf continu te blijven ontwikkelen en je te blijven verwonderen. Mijn studiekeuze komt voort uit interesse
voor het vakgebied, maar ook door het maatschappelijk belang dat eraan kleeft. De zee is een entiteit waar
we nog maar weinig van af weten. Desondanks zijn we
haar wel aan het vervuilen. Op deze manier gaan veel
potenties van de zee verloren. De zee als bron van leven, energie, voeding en van schoonheid.
Het valt me op dat de manier van kennisoverdracht
in de loop der jaren is veranderd. Waar het vroeger
vooral luisteren was, draait het nu vooral om interactie. Jongere studenten
kijken
soms
vreemd aan tegen een
oudere student maar
dat went snel. Er is volgens mij geen directe
relatie tussen leeftijd
en wijsheid. Bij de studiekeuze vind ik het
belangrijk dat het hart
wordt gevolgd, zo ontstaan gedreven vaklieden.’

Leven lang leren
Het zogenaamde ‘leven
lang leren’ was een belangrijk stokpaardje van
de vorige minister van Onderwijs, Ronald Plasterk.
Hij vond het oneerlijk dat
mensen van dertig jaar of
ouder een hoger collegegeld moesten betalen.
Daarom schrapte hij die
beperking, en betaalde dat
door de ﬁnanciering van
de tweede studie af te
schaﬀen. Die maatregelen
zijn respectievelijk vorig
jaar en dit jaar ingevoerd.
Dat heeft echter nog niet
geleid tot een toestroom
van oudere studenten. Aan
de Wageningse universiteit studeren momenteel
dertien mensen van vijftig
jaar of ouder, voornamelijk masterstudenten. Dat
is niet veel meer of minder
dan de afgelopen vijf jaar.
De verdeling over de opleidingen is heel divers. Bij
Van Hall Larenstein studeren 37 vijftigplussers. De
meeste volgen bij de hogeschool een opleiding in
deeltijd.
Dat de opleidingen van
Wageningen UR nog weinig extra ouderen trekken,
zou te wijten zijn aan het
kleine aantal deeltijdopleidingen. Verschillende opleidingen zijn momenteel
aan het bekijken of ze daar
wat aan kunnen doen.
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Vele handen,
licht werk
‘Gewone mensen’ die waarnemingen doen voor de wetenschap:
crowdsourcing wordt steeds belangrijker als bron van waardevolle data.
Wageningse wetenschappers doen volop mee. ‘Mensen kijken kritisch
naar de transparantie van processen. Dat stimuleert participatie.’
tekst: Rob Ramaker / illustratie: Petra van Berkum

I
Een lerares uit
Heerlen ontdekte
een nieuw
hemellichaam.
In haar vrije tijd
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n 2007 nam Hanny van Arkel als eerste een nieuw hemellichaam waar. Dit ‘voorwerp’ zoals ze het doopte,
is waarschijnlijk een ijle, verhitte gaswolk die groen
opgloeit. Een sensationele ontdekking, maar dat is
maar het halve verhaal. Hanny is namelijk geen astronoom, maar een Heerlense lerares wiskunde. In haar vrije
tijd classiﬁceert zij online foto’s van sterrenstelsels. Met
een leger andere vrijwilligers creëert ze zo een database
waar wetenschappers dankbaar gebruik van maken.
Crowdsourcing heet dit in modieuze webtaal. Oftewel:
het uitbesteden, outsourcen, van werk aan een anonieme
massa, de crowd. Nieuwe technieken zoals twitter, smartphones en wiki’s zijn de grote aanjager van het fenomeen,
met als voornaamste exponent de door de crowd geschreven encyclopedie Wikipedia.
De wetenschap laat zich daarbij niet onbetuigd. Onderzoekers laten leken steeds vaker data verzamelen of interpreteren. Wageningen niet in de laatste plaats. Sterker nog,
veel Wageningse wetenschappers werden al lang vóór de
opkomst van internet geholpen door het publiek en hebben de overstap naar het digitale tijdperk moeiteloos gemaakt.
Een voorbeeld is Alterra-onderzoeker Leen Moraal die
de verspreiding van plaagdieren bestudeert. Van het modebegrip crowdsourcing heeft hij nog nooit gehoord,
maar zijn groep werkt al sinds 1946 met waarnemingen
van amateurs. ‘Ik heb zo’n 450 vrijwilligers,’ zegt Moraal.
‘Voornamelijk beheerders van bossen en stedelijk groen.
Die melden gevallen van vraat en plaagdieren die ze tegenkomen in hun dagelijks werk.’ Deze data blijken ideaal
om trends te ontdekken. In 1991 was hij bijvoorbeeld de
eerste met een waarneming van de eikenprocessierups.

De papieren kaartjes van net na de oorlog zijn inmiddels
vervangen door internet, en binnenkort hoopt hij een app
voor smartphones uit te brengen. ‘Het zou prachtig zijn
om op een nog ﬁjner niveau te kijken.’
NATUURKALENDER
De strategie van crowdsourcing is dus niet nieuw, maar
wel neemt het snel toe. ‘Er vindt vergroting en versnelling
plaats’, signaleert Arnold van Vliet, universitair docent
Milieusysteemanalyse. Voor geen onderzoeker in Wageningen is crowdsourcing zo’n werkpaard als voor hem. Zijn
Natuurkalender volgt met de hulp van ruim 8000 vrijwilligers en honderden scholieren al tien jaar de timing van
natuurlijke fenomenen, zoals het bloeien van de paardenkastanje en de vogeltrek. Dat zijn interessante gegevens
voor bijvoorbeeld het bestuderen van de effecten van klimaatverandering. Het aantal waarnemingssites van Van
Vliet breidt zich gestaag uit. Zo verzamelt Allergieradar
meldingen van hooikoortsklachten en geven mensen het
aantal ‘gesplashte’ insecten op hun nummerbord door
aan de Splashteller.
Anderen dromen hardop over zulke netwerken. Martin Herold, hoogleraar Remote Sensing, hoopt crowdsourcing in nieuw onderzoek naar landgebruik te benutten. ‘In remote sensing werk je met satellietdata,’ begint
Herold. ‘Vanuit de ruimte zie je eenvoudig wanneer landgebruik verandert, maar niet hoe. Voor Wageningen is het
simpel, ik ga naar buiten en kijk. Je moet dus ter plekke
zijn.’ Herold zou graag beschikken over een netwerk van
vrijwilligers dat zijn satellietdata ter plekke aanvult en
daarmee veel interessanter maakt. Dit jaar startte hij een
proefproject om te kijken of het werkt.
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Herold is optimistisch over de toekomstmogelijkheden
van crowdsourcing. Zo is er steeds meer goedkope en
krachtige technologie beschikbaar voor het grote publiek.
Dankzij smartphones kun je overal foto’s maken en GPSplaatsbepalingen doen. ‘Ook nieuwe sensoren worden
steeds toegankelijker. Neem nou microfoons voor geluidsvervuiling, laserafstandmeters en bodemvochtmeters,’ zegt Herold. Vervolgens kun je al die data onmiddellijk delen via een mobiele internetverbinding. Allemaal
ontwikkelingen van de laatste tien en zelfs vijf jaar. Ook de
tijdgeest werkt mee aan deze brave new world, meent
Herold, ‘Mensen kijken kritisch naar de transparantie van
processen. Ze willen open overheden, open data en vrije
informatie. Dat stimuleert participatie.’
MOTIVATIE
Maar wat motiveert de mensen in de crowd om voor niets
te werken? De faam van Hanny van Arkel is slechts weggelegd voor enkelingen. Naast de tijdgeest is volgens Herold
de aard van het onderzoek belangrijk. Onderzoek naar
nieuwigheden en verandering is bijvoorbeeld populair bij
het publiek. ‘Mensen zijn bovendien geïnteresseerd in
hun eigen omgeving. Ze kijken op Google Earth als eerste
naar hun eigen huis.’ Dan zijn er nog een aantal onderwerpen die van zichzelf enthousiasme oproepen, zoals natuur
en vogels.
‘Het motiveren van vrijwilligers is niet makkelijk’, vindt
Arnold van Vliet. Ondanks het aansprekende en zichtbare
onderwerp komt het succes van de Natuurkalender volgens hem niet vanzelf. ‘We werken heel hard om de mensen gemotiveerd te houden. Veel wetenschappers realiseren zich niet wat je daar voor moet doen, hoe creatief je

moet zijn.’ Om waarnemers te werven en te motiveren
communiceert Van Vliet de resultaten bijvoorbeeld veelvuldig naar de media, in de praktijk een tijdrovende taak.
Een ander geheim is dat hij zijn publiek uiterst serieus
neemt. De samenleving bepaalt gedeeltelijk de onderzoeksthema’s, zoals hooikoorts en de ziekte van Lyme.
Het resultaat is fraai. Het netwerk levert Van Vliet de data
en input om ‘aan de lopende band’ nieuwe wetenschappelijke vragen te stellen en resultaten te boeken.
SCHIJNWERPERS
Gevraagd naar de houdbaarheid van de motivatie van de
crowd, reageert Van Vliet verbaasd. ‘Er is in de verste verte
nog geen teken van verzadiging. Ik zie zelfs nog veel potentieel om te groeien.’ Toch komen de zorgen over motivatie niet uit de lucht vallen. Wikipedia meldde eerder dit
jaar dat de belangstelling stagneert. Toch wuift ook
Herold dit punt grotendeels weg. Voor Wikipedia zijn er
niet meer zoveel lemma’s te schrijven, meent hij.
‘Crowdsourcing gaat niet verdwijnen.’
Er zijn wel andere beperkingen volgens Herold.
‘Crowdsourcing is toepasbaar op een selectie van thema’s. Niet iedereen kan het doen.’ Van Vliet is hierover
veel optimistischer. Het gaat allemaal om heldere uitleg
en het kweken van motivatie, meent hij. ‘Wij laten vrijwilligers zelfs maandelijks teken verzamelen. Dat is hard
werken en gaat volgens een strak protocol.’ Je ziet het wel
voor je. Anonieme vrijwilligers, gedreven door hun enthousiasme voor de wetenschap zwoegend in het bos. En
ondertussen hopen dat zij, net als Hanny, onverwacht op
een dag in de schijnwerpers belanden.

ONBETROUWBARE
AMATEURS
Er bestaat nog wel de nodige scepsis ten opzichte
van crowdsourcing. Data
van amateurs zou minder
betrouwbaar zijn dan die
van professionals. De ervaringsdeskundigen zijn
het hiermee oneens, zeker
voor grootschalige trends
in waarnemingen.
Moraal geeft aan dat hij de
data gebruikt in al zijn publicaties en rapporten.
Ook Van Vliet is stellig:
‘De data is echt heel bruikbaar, het is zoals je eigen
data. Er is ontzettend veel
mee gepubliceerd, tot aan
Nature.’ Hij wil zelfs nog
een stapje verder gaan.
‘De kennis van onze vrijwilligers reikt soms ver
over de veldkennis van de
biologen. Op de universiteit wordt dit maar beperkt getraind, terwijl
amateurs jarenlang trainen.’
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ONVOLDOENDE
Studenten van Fontys Hogescholen mogen hun
leraren een rapportcijfer geven. Daar gaat ook echt
iets van afhangen voor de docenten: ze moeten
voortaan minimaal een 7 scoren, anders ligt ontslag
op de loer. Is het een goed idee om dit ook in
Wageningen en bij Van Hall Larenstein in te voeren?

het huidige systeem. Nu wordt vooral de tevredenheid onder studenten getest, terwijl ook de kwaliteit van de docent gemeten zou moeten worden. Wel is het belangrijk te
weten dat de universiteit de studentevaluaties ook echt gebruikt om haar docenten te verbeteren. Het is daarom
heel belangrijk dat studenten die evaluaties blijven invullen.’

tekst: Linda van der Nat en Rob Goossens / illustratie : Kito

student Tuin- en Landschapsinrichting, VHL Velp:
‘Studentevaluaties mogen veel belangrijker worden in een functioneringsbeoordeling van een docent,
maar om deze het zwaarst mee te laten wegen is natuurlijk een heel ander verhaal. De mening van studenten over een docent kan namelijk
best compleet losstaan van zijn of haar kwaliteiten in de
collegezaal. Mocht het trouwens toch zover komen, dan
ben ik sowieso voor een gelijke lijn tussen docenten en
studenten. Zolang studenten een 5,5 kunnen halen, moet
dat voor docenten natuurlijk niet anders zijn!’

André van Lammeren
Plantencelbioloog en Teacher of the Year in 2010:
‘Het lijkt me gevaarlijk als dit criterium leidend wordt bij de beoordelingen van docenten. Natuurlijk, ook in
het onderwijs geldt het motto ‘De
klant is koning’, maar het moet niet
doorslaan. De mening van studenten kan stimulerend en richtinggevend zijn. Maar dat een docent door een slechte evaluatie
weggezet kan worden, vind ik wel erg ver gaan.’

Joanne Davidson
Applied Animal Science VHL
‘Een minimale score voor docenten
zou zeker een goed plan zijn. Ik heb
zelf enkele docenten gehad die echt
niet fantastisch waren. Wat ik vooral
jammer vond is dat hele goede docenten op een gegeven moment
moesten worden ontslagen. Waarom
dan niet selecteren op kwaliteit? Een probleem is wel dat
docenten die moeilijke, saaie vakken geven, slechter zullen scoren dan die van de leuke vakjes. Dat is een probleem dat je lastig zult kunnen ondervangen denk ik.’

Willemijn Sneller
studentenpartij VeSte:
‘VeSte vindt het dubieus om studenten een doorslaggevende stem te geven in de beoordeling van docenten.
In een kleine groep heeft een ontevreden student al snel een grote invloed op het eindresultaat. Graag
zien we wel nog verbeteringen van
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Richard Verkerk

Robin Kraaij
student MR-lid bij VHL:
‘Ik vind wel dat docenten beoordeeld
zouden moeten worden op meetbare
criteria, zoals het op tijd teruggeven
van cijfers. Met de subjectieve, niet
meetbare kant, moet je terughoudend zijn. Als een docent toevallig
een niet-populaire maar wel noodzakelijke beslissing heeft gemaakt, is de kans groot dat zijn
cijfer ineens veel lager uitvalt. Ook docenten die niet goed
zijn in lesgeven, maar wel populair bij de student, zouden
maar zo een cijfer kunnen krijgen dat ze niet verdienen.’

Pim Brascamp
directeur Onderwijsinstituut:
‘Over het algemeen merk ik dat de
evaluaties serieus genomen worden.
Ze worden gebruikt om het onderwijs ook echt te verbeteren. Voor mij
is dat de rol ervan. In de tenure track
spelen de docentevaluaties en vakevaluaties trouwens wel een rol maar
mijn ervaring is dat de commissies die kandidaten bespreken er terecht met de nodige voorzichtigheid mee omgaan. Kortom, de simpele Fontys-7 moeten wij niet willen.’
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Pascal ten Have
voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond:
‘Sommige vakken zijn gewoon niet
leuk, ze zijn moeilijk en je moet er
hard voor werken. Als de docent dan
een laag cijfer krijgt, kun je die daar
niet op afrekenen. Maar het plan is
natuurlijk een stap in de goede richting.’ (HOP)

Martijn Hoolsema
eerstejaars bos- en natuurbeheer VHL
‘Goed idee, dat zou wel in het belang
zijn van studenten in elk geval. Ik
ben pas een maand bezig met mijn
opleiding, in die tijd ben ik nog geen
docenten tegen gekomen die onder
de maat scoren. Maar van mijn middelbare school ken ik wel een paar
docenten die ik graag bij de directie op het matje had gestuurd.’

Ignas Heitkonig
universitair hoofddocent bij de Resource Ecology Group:
‘Evaluaties kunnen belangrijke
hulpmiddelen zijn voor onderwijsverbetering, mits ze met expliciete
doelen zijn opgesteld en alleen daarvoor gebruikt worden, bij de invulling voorzien zijn van een valide onderbouwing, statistisch discriminerend zijn en niet anoniem ingevuld worden. Het huidige
WU evaluatiesysteem voldoet hier niet aan. Het is uiteraard bizar om de evaluatie-uitslag met betrekking tot de
inhoud of de opzet van een cursus te beschouwen als examenuitslag voor een docent.’

Robert Li
tweedejaars master Food Technology (China)
‘Het is goed dat studenten de mogelijkheid hebben om hun docenten te
beoordelen. Maar het gaat te ver om
ze te verplichten een zeven of hoger
te halen. Met een dergelijk systeem
loop je het gevaar dat docenten hun
colleges inhoudelijk niet verbeteren,
maar op andere manieren een goede score proberen te
krijgen, bijvoorbeeld door minder huiswerk op te geven of
hogere cijfers te geven. Zo krijg je blije, maar minder capa-

bele studenten. In China gaat de evaluatie ongeveer hetzelfde als hier, al heeft de evaluatie meer een symbolische
waarde. Studenten geloven namelijk niet dat hun mening
echt een verschil kan maken. Docenten, met name degenen met jarenlange ervaring, staan doorgaans niet open
voor kritiek. Daarnaast zijn studenten onverschillig. Zodra ze hun tentamen hebben gehaald, vinden ze het niet
hun taak het vak te verbeteren. Ze willen gewoon geen tijd
spenderen aan iets wat in hun ogen irrelevant is.’

Marie Fidjeland,
Master Landschapsarchitectuur (Noorwegen)
‘Evaluaties zijn belangrijk voor docenten om zich te kunnen verbeteren. Maar ontslaan lijkt me wel heel
dramatisch. Studenten kunnen hun
oordeel immers ook laten afhangen
van iemands persoonlijkheid, terwijl
dat er los van staat. Bovendien zullen
docenten geneigd zijn zich populair te gedragen, waar ze
juist kritisch moeten zijn. Ik ben pas een maand in Wageningen, maar mijn eerste indruk van de docenten is goed.
Ze zijn net zo relaxed en informeel als in Noorwegen. Ik
was bang dat het meer op zijn Duits zou zijn: streng en
hiërarchisch.’
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Van vluchteling tot biotechnoloog

Verdiend diploma

De 33-jarige Maryam Amini vluchtte in 2005 vanuit Iran
naar Nederland. Ver weg van haar familie studeerde ze
dit jaar af aan de Wageningse universiteit. Op 15 oktober
wordt ze daarom door minister Leers in het zonnetje gezet.

Maryam Amini: ‘Ik moest gewoon
weg, het was niet meer veilig voor
mij.’

tekst: Linda van der Nat / foto: Guy Ackermans

Even leek het erop dat in 2005
de Iraanse lente zou aanbreken.
Het was een periode van bescheiden politieke hervormingen, die
ook op de universiteiten voelbaar
waren. Maryam Amini maakte in
die tijd deel uit van een groep studenten die lezingen en bijeenkom-
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sten organiseerde over politieke en
maatschappelijke onderwerpen.
‘Meestal ging dat over de rechten
van vrouwen en kinderen, onderwerpen die soms botsten met de
islamitische wetgeving’, vertelt ze.
Uiteindelijk trok de groep daarmee
ook de aandacht van de autoritei-

ten. Na zes jaar vindt ze het nog
steeds moeilijk om daarover te praten. ‘Er zijn veel erge dingen gebeurd’, zegt ze aarzelend. ‘Ik wil
dat liever niet verder uitleggen. Ik
moest gewoon weg, het was niet
meer veilig voor mij.’
Samen met haar vader stapte ze

in het vliegtuig naar Nederland. Ze
kwam terecht in een asielzoekerscentrum in de buurt van Eindhoven. Haar moeder, drie zusjes en
twee broers bleven in Iran achter.
‘Ik mis mijn familie heel erg. Gelukkig gaat het goed met ze, we
spreken elkaar regelmatig via de
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Minister feliciteert vluchteling-studenten
Op 15 oktober wordt Maryam Amina samen met tweehonderd andere
vluchteling-studenten tijdens een afstudeerceremonie van UAF gefeliciteerd door minister Gerd Leers (Integratie) en UAF-voorzitter Ruud
Lubbers. De Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF helpt vluchtelingen en asielzoekers met advies en voorlichting, in de begeleiding tijdens de studie en met ﬁnanciële ondersteuning.
Momenteel studeren er vijf vluchteling-studenten aan Wageningen
Universiteit en een aan Van Hall Larenstein.

telefoon. Mijn broers en zusjes zijn
niet politiek actief, zoals ik, al zijn
ze wel trots op mij.’ De eerste jaren
in Nederland waren zwaar. ‘Na alles wat ik meegemaakt had, was ik
blij dat alles nu rustig was. Maar ik
had elke dag die onzekerheid of ik
hier wel mocht blijven. Pas in 2008
kreeg ik een verblijfsvergunning.’
‘JE MÓET IETS DOEN’
In Nederland begon Maryam gelijk
met het leren van de Nederlandse
taal, eerst bij de Universiteit van
Maastricht, daarna bij het ROC in
Utrecht, waar ze in 2008 ook certiﬁcaten haalde voor biologie, scheikunde en natuurkunde. Daarna
zocht ze contact met UAF, de stichting voor vluchteling-studenten.
‘Tijdens mijn asielprocedure
mocht ik niet werken, maar een
studie kon wel. Daardoor hoefde ik

‘De dag dat ik te horen
kreeg dat ik hier kon
komen studeren, is een van
de belangrijkste momenten
in mijn leven’
niet de hele dag thuis te zitten.
Vluchtelingen die hier komen zijn
kwetsbaar. Je móet iets doen, anders verlies je je energie en word je
depressief. Een studie kan helpen
je energie aan de goede dingen te
besteden. En zo leer je het land
ook beter kennen. Ik ben Nederland dankbaar dat ik de mogelijkheid heb gekregen om hier te studeren.’
Met hulp van UAF werd Maryam
toegelaten tot de Wageningen Universiteit, waar ze begon aan de
master Plant biotechnology. ‘De
dag dat ik te horen kreeg dat ik
hier kon komen studeren, is een

van de belangrijkste momenten in
mijn leven. Het betekende dat ik
kon beginnen aan een toekomst
hier in Nederland. Ik heb de brief
van mijn toelating wel twee, drie
keer gelezen voordat ik het geloofde. Toen heb ik meteen mijn moeder gebeld.’
POLITIEK ACTIEF
Het eerste jaar was lastig. ‘Ik was
masterstudent, dus werd van mij
verwacht dat ik al over voldoende
achtergrondkennis beschikte.
Maar de manier van lesgeven is
hier heel anders. In Iran, waar ik
landbouwkunde studeerde, is er
veel theorie en weinig praktijkopdrachten. Er zijn niet veel instrumenten, en wat er wel is, is oud. In
Wageningen worden technieken
gebruikt waarvan ik niet eens wist
dat ze bestonden!’ Desondanks
voelde ze zich meteen thuis in
Wageningen. ‘De sfeer hier is
uniek, zo internationaal. Ik ben
niet de enige student die ver van
huis is.’
In april studeerde Maryam af.
Ze woont samen met haar man en
zoontje van vier maanden in Ede.
‘Hij is ook Iraniër, we hebben elkaar ontmoet in het asielzoekerscentrum. Hij studeert nu in
Utrecht en werkt avond- en nachtdiensten om in ons onderhoud te
voorzien. Het is heel zwaar voor
hem, dus ik ben erg trots.’
Samen zijn ze nog altijd politiek
actief. ‘We hebben contacten in
Iran en proberen via hen informatie naar binnen te krijgen. We willen de situatie veranderen, maar
zonder geweld. Het regime in Iran
is zo bruut, een revolutie zal uitlopen op een burgeroorlog zoals in
Libië.’

Verenigingen groeien.
Of toch niet?
Is het nu wel of niet een succesvol jaar voor de Wageningse
studentenverenigingen? Wageningse gezelligheidsverenigingen houden hun groeicijfers
angstvallig geheim. Alleen van
roeivereniging Argo is duidelijk
dat de ledenlijst stevig uitdijt.
Zeker is in elk geval dat het
aantal vooraanmeldingen bij de
grote verenigingen betrekkelijk
hoog was. Vooral voor SSR-W, dat
een recordaantal van 175 studenten mocht inschrijven. Na de introductietijd kwamen er uit verenigingskringen echter minder
vrolijke berichten: er zouden veel
meer aspirantleden dan gebruikelijk zijn afgevallen. Hier en
daar werd er al gespeculeerd dat
de wervingscampagnes mogelijk
té enthousiast zouden zijn, met
een stijgend aantal afhakers als
gevolg. De groei zou daardoor
veel minder uitbundig zijn dan
vooraf verwacht.
GEZAMENLIJKE VERKLARING
De verenigingen willen deze berichten echter niet bevestigen. In
een gezamenlijke verklaring laten de vier grote Wageningens
verenigingen nogal studentikoos

weten dat de cijfers niet gepast
zijn ‘om in een universiteitskrantje te plaatsen, maar eerder
om te bediscussiëren aan de bar.’
ROEIVERENIGING POPULAIR
De sportverenigingen zijn minder geheimzinnig, met hen gaat
het naar eigen zeggen erg goed.
Roeivereniging Argo, dat 210 leden op de lijst had, kreeg er zo’n
170 nieuwe leden bij. Daarmee
sluit Argo aan bij de landelijke
trend dat gecombineerde sporten gezelligheidsverenigingen
goed boeren. ‘De reden is niet helemaal duidelijk’, zegt Anne Jansen van Argo. ‘Maar het lijkt erop
dat studenten door de Halbehefﬁng meerdere aspecten van hun
sociale leven willen combineren.’
Een wachtlijst voor de roeivereniging is er nog niet, maar de faciliteiten van Argo komen wel enigszins onder druk te staan, aldus
Jansen. ‘Het is een hele uitdaging
om de coaching van de nieuwe leden en de verdeling van de boottijd goed te regelen. Maar het
lukt wel.’ Ook andere sportverenigingen zoals WaHo en Tarlétos melden stijgende ledenaantallen. AvL

Roeivereniging Argo werft leden tijdens de AID..
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PARADE

RECORD

En, nog een beetje lekker gevaloriseerd vandaag? Of ben jij niet zo van
het valoriseren. Om daar achter te komen is er de relevantiewijzer (rathenau.nl/relevantiewijzer). De test is een opzetje om wetenschappers warm
te krijgen voor de Valorisatieparade die op 1 november in Utrecht plaats
vindt. De wat? Een soort Gay Pride voor valorisateurs.

We zijn nu al een week verder en nog is het raadsel niet opgelost. Neutrino’s die sneller zijn dan het licht. Dat zoiets kan, is misschien niet eens zo
gek. Records zijn er immers om verbroken te worden. Maar hoe weten ze
nou dat ze precies die neutrino’s meten die zo’n 700 kilometer verderop
zijn afgeschoten?

Mogelijk doorstart voor WSO

Er is een kans dat de Wageningse
studentenorganisatie WSO volgend jaar weer aan de slag gaat. Dit
zegt Karmijn van den Berg, oudvoorzitter van de WSO. Het interim-bestuur van de WSO is volgens
haar in overleg met verschillende

partijen om een toekomstplan
voor de vakbond op te stellen.
Half augustus gooide het toenmalige bestuur van WSO het bijltje
erbij neer, omdat de vakbond
geen nieuwe bestuursleden kon
vinden.
‘We hebben veel reacties gekregen toen we stopten’, zegt Van
den Berg. Er hebben zich volgens
haar verschillende mensen gemeld die beschikbaar zijn voor
een bestuursfunctie. ‘Daar zijn
verkennende gesprekken mee ge-

voerd. Maar of dat leidt tot sollicitaties, is nog niet duidelijk,’ aldus
Van den Berg.
FUSIE
Daarnaast zijn er gesprekken gaande tussen WSO en de studentenfractie PSF over een fusie, meldt
PSF-fractielid Derek Pan. Los van
de vraag of de partijen het inhoudelijk eens worden, spelen ook ﬁnanciën een rol, aldus Pan. ‘Beide
organisaties worden ﬁnancieel gesteund door de universiteit. Wat

betekent dat in geval van een fusie? Wordt dat door de universiteit toegestaan?’
Karmijn van den Berg benadrukt echter dat de race nog niet
gelopen is. ‘Er is nog geen beslissing genomen en er is ook nog
niets besproken met de leden.
Het kan best zijn dat het uiteindelijk allemaal niet haalbaar is. Over
een paar weken is er meer te vertellen.’ LvdN

ENERZIJDS/ANDERZIJDS
Stelling: Het is terecht dat er nu wordt bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking. We kunnen het geld wel beter besteden.

MARLIES: Ook al gaat het hier zeker economisch minder, we zijn nog
altijd één van de rijkste landen ter wereld. En het overgrote deel van
de bevolking hoeft zich geen zorgen te maken om de primaire levensbehoeften. Voor een deel van de wereldbevolking zijn deze behoeften
echter niet vanzelfsprekend. Het lijkt mij logisch om, als er bezuinigd
moet worden, de meest kwetsbare groepen te ontzien. Natuurlijk moet
het geld goed besteed worden; in het verleden is gebleken dat lang
niet alles effectief is. Kennis over hoe andere samenlevingen precies in
elkaar zitten, is volgens mij cruciaal om te bepalen wat voor hulp echt
effect heeft.
Kortom, wees kritisch over ontwikkelingssamenwerking, maar bezuinig er niet op. Het gaat namelijk over mensen die het aanzienlijk slechter hebben dan wij Nederlanders.

REACTIE JILLIS: Dat Nederland een rijk land is, komt door onze cultuur
en instelling waarbij zelfredzaamheid, handelsgeest en ondernemerschap centraal staan. Kort gezegd: wij pakken zaken gewoon beter aan
dan de ontwikkelingslanden. In elk geval heeft Afrika er totaal geen
baat bij als wij ze blijven pamperen. Het wordt tijd dat ook zij zelfredzaam worden.
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JILLIS: Niet alleen in deze tijden van economische malaise is het goed
dat er bezuinigd wordt op ontwikkelingssamenwerking; er zou überhaupt geen cent meer moeten worden besteed volgens de klassieke ontwikkelingshulpmethode. Deze methode – girootje 555, zakken eten en
geld sturen en dan na drie maanden weer opnieuw beginnen – helpt
deze landen geen centimeter verder.
Ten eerste leren deze landen nooit eens op eigen benen te staan. En dat
dat wel degelijk kan, wordt bewezen door ondernemende types in bijvoorbeeld Kenia die het wél lukt om voedsel in overvloed te produceren.
Ten tweede worden hulpgoederen vaak geconﬁsqueerd door rebellen
– in Somalië door die gezellige, islamitische Al-Shabaab – om vervolgens de bevolking mee te chanteren. En toch wordt er nog geld aan verkwist. Zowel door de overheid als door particulieren. Laatstgenoemden
moeten het zelf weten als ze terrorisme en afhankelijkheid in al hun
naïviteit steunen, maar van het Rijk verwacht ik wat anders.

REACTIE MARLIES: Er zijn, in plaats van alleen geld en eten sturen, ook
projecten die inzet van de bevolking vragen en dus bijdragen aan zelfredzaamheid. In feite zeg je: SOMMIGE soorten hulp zijn niet effectief
en het geld KAN in verkeerde handen komen, dus er moet maar helemaal niets gebeuren. Vind je dat niet een beetje kortzichtig?

FOTO’S: BART DE GOUW

Het borrelt weer een beetje bij
WSO. Er hebben zich nieuwe kandidaten voor het bestuur gemeld
en een fusie met PSF gloort aan
de horizon. Ligt een wedergeboorte in het verschiet?
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IMPACT
Misschien wel het leukste onderdeel van Food4You: het WK spruitjes
koken (www.championshipsproutscooking.com). Oftewel: hoe krijg je die
green balls of ﬁre zo op je bord dat zelfs kinderen er de vingers bij af likken. Vrijdag in Veenendaal. Het beste recept staat einde dag meteen op
de site. Dat is pas science for impact!

FOTO: GUY ACKERMANS

WIND
Altijd al een windmolen willen hebben? Dat kan. De Windcentrale (www.
windcentrale.nl) gaat windmolens bouwen voor coöperaties van burgers.
Voor een winddeel van 400 euro mag je zo’n 500 kWh aan stroom verwachten. Als het hard genoeg waait natuurlijk. De initiatiefnemers willen
zo meer draagvlak creëren voor windenergie. (En er natuurlijk een aardig
windhandeltje aan overhouden)

BÓÓRING! Onder toeziend oog van de lachende scheidsrechter Jetse Stoorvogel boren twee deelnemende teams aan het NK Grondboren hun boor
zo snel mogelijk de grond in. Maar liefst 77 teams (studenten, vakgroepen en bedrijven) zetten vorige week hun beste boortje voor tijdens het
Nederlands kampioenschap, dat dit jaar alweer voor de dertiende keer werd georganiseerd door Pyrus, de studievereniging van Bodem, water en
atmosfeer. Op de foto strijden VHL-instromers ‘Deep Impact’ tegen de meiden van ‘Tlasverdi’. De uiteindelijke winnaar van de kampioenschappen
was ‘Het Klokhuis’, een studentenhuis in Wageningen. Daniel Kunne van de Grondboorcommissie kijkt terug op een geslaagde dag: ‘Het was verLvdN
schrikkelijk hectisch, druk en chaotisch, maar heel gaaf.’

‘AFSTUDEERPROJECT IN DE BIOSCOOP’
Wat is het voor ﬁlm?
‘Het is een afstudeerproject voor mijn studie Forest and
Nature Conservation. Directe aanleiding is de discussie
over het welzijn van grote grazers in de Oostvaardersplassen. We laten de verschillende houdingen zien van
een boer, de boswachter van de Oostvaardersplassen en
een jager ten opzichte van de omgang met dieren.’

Wie? Christoph Janzing
Wat? Filmde (samen met Stefan
Sand) ‘In de huid van het dier’
Waarom? Première op 31 oktober
om 20.30 uur in Movie W

Nemen jullie stelling?
‘Nee, bewust niet. Er is er niet eentje die gelijk heeft. Alle drie hebben ze hun eigen verhaal. Hoe gaan ze om
met het doden van dieren, wat zijn de normen, waarden
en overtuigingen die ze daar bij hebben. Waarom doen
ze wat ze doen?’

Confronterende beelden?
‘Ja, er zitten wel heftige beelden in. We zijn mee geweest met een jager die een zwijn schiet, we laten
het slachten van een koe zien en we zijn met een
natuurbeheerder de Oostvaardersplassen in geweest om een verzwakt dier te schieten.’
Waar slaat die titel op?
‘De hoofdpersonen proberen ‘in de huid van het
dier’ te kruipen, om te verantwoorden hoe ze met
dieren omgaan. Alle drie hebben ze hun eigen
ideeën over wat dieren voelen op een bepaald moment.’ RK
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>> CULT

De Rondeelstal

Ei ei
Food4you nadert zijn einde. En bij een einde hoort een uitsmijter. Die
klap op de vuurpijl vindt morgen (vrijdag 14 oktober) en zaterdag in
Barneveld plaats. Als jongste loot aan het uitdijende voedingsfestival
gooit Barneveld de Wereld Eidagen in de strijd. Een ei hoort er immers
bij. Op de tweede vrijdag in oktober staat wereldwijd het EI in het
brandpunt van de belangstelling. Overigens vooral in Aziatische landen. Maar sinds vier jaar tikt Barneveld in ons land ook een eitje mee.
Om Nederland, met Barneveld als epicentrum, blijvend op de kaart te
zetten als middelpunt van de kip en het ei in de wereld. Vrijdagavond
serveert topkok Huub Oudshoorn op het Torenplein gratis eihapjes,
muzikaal omlijst door De Barre Bloazers. Tegen negen uur is er vuurwerk vanaf de Oude Toren. Zaterdag houden vijftien grote eierboeren in
het land (adressen zie: www.wereldeidagen.nl) open dag. De kans om
rond te neuzen in de Rondeelstal van de familie Brandsen of het eierpakstation Eicom. In het winkelhart van Barneveld worden wederom
eihapjes uitgedeeld en zorgen drie shantykoren voor begeleidende
klanken. Aan de voet van de Oude Toren zijn kinderspelen en speelt
dweilorkest De Struisvogels. Er zijn er die voor minder van die toren
RK
zijn gesprongen.

>> HET ECHTE WERK
GEZONDE UIERS
IN CANADA
Wie? Karin Meijer (vierdejaars Dier- en veehouderij, VHL)
Wat? Stage
Waar? Universiteit van Guelph in Canada
Waarom? Onderzoek naar uiergezondheid bij vijf melkveebedrijven
‘De preventieve kant van de uiergezondheid van melkkoeien wordt
steeds belangrijker. Het antibioticagebruik in Nederland zal ook op
onze boerderij thuis omlaag moeten. Uiergezondheid is daarmee voor
mij een heel interessant onderwerp. Hier in Canada kan ik mijn eigen
onderzoek uitvoeren. Ik werk vaak zelfstandig en kan zelf inplannen
wanneer ik welke data verwerk. Geen enkele dag is hetzelfde.
Op vijf melkveebedrijven volg ik het sta- en liggedrag van koeien met
behulp van sensoren. Ik bekijk dan welk effect dat heeft op het celgetal
(het aantal witte bloedcellen per milliliter melk). En daarmee de uiergezondheid. Koeien met uierontsteking geven melk met een hoger celgetal. Ook wordt de melkproductie in het onderzoek meegenomen. Ik
hoop dat er resultaten uit voortvloeien die kunnen helpen om de uiergezondheid preventief te verbeteren. Het onderzoek zal namelijk worden gepubliceerd in een vakblad.
Ik heb mijn boerderijstage ook in Canada gedaan. Het land kende ik
dus al een beetje. Canadese veehouders zijn heel fanatiek, daar valt veel
van te leren. Wel jammer zijn de grote afstanden. Even op de ﬁets naar
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het station en een paar haltes met de bus zit er niet in. Alles gaat met de
auto. Zelfs pinnen; veel banken maken hier gebruik van een drive-in.
Sommige dingen doen me een beetje Amerikaans aan. Zo rijden ze hier
in grote auto’s, drinken kofﬁe van Tim Hortons, doen boodschappen in
enorme supermarkten en houden erg van donuts.
Ik zou nog wel een boodschap willen meegeven aan de lezers van de
Resource: als je de kans hebt om naar het buitenland te gaan, ga! Ook
al lijkt het in het begin misschien eng, een andere taal en het onbekenVH
de. Je leert er zo veel van!

service << 29
in memoriam

Hokjesdenken
Wie wist dat Thymos sterke mannen zoekt, de commissaris van Ajax hier
onderzoek komt doen en Enig leuk is omdat er geen tweede van is, kwam al
snel uit hij de oplossing: kruisbestuiving.
De groene hokjes zijn goed ingevuld door: Cees Niemeijer, Tanja Borst, Petra
Sneijder, Ja-dit is het team, Renée & Susan van der Salm, Marianne van der
Gaag, Evelien Kooij, Gerben de Graaf, Anton Korteweg, Ellen Slegers, Dennis
en Kim, EABI group F1, Ans Lijftogt, Sexy Chickies, Annemarie Patist en
Clasien Lock, Marije Oostindjer, MaRiCo, Slimme Masterstudent, Hanneke en
Gosse Schraa, Huize Steen & Willem Menkveld.

Horizontaal
1 Samenwerking waar Wageningse wetenschappers volop gebruik van
maken 10 Beestenboel 11 Onderhandelresultaat 12 ‘Dat zijn __ woorden’
13 Wil 15 horizontaal van je horen 15 Heler 17 Zo’n tien minuten lopen
18 Kat van Robert Crumb 20 __ Choice, Belgische rock 21 Eerbetoon
23 Heeft het hoofdkantoor in Langley 24 Goldie __, actrice 29 Het volk
30 Dorp tussen Wessem en Weert 31 Zitplaats 32 Volgt Pim op als
OWI-directeur 35 Brown of Jansen 37 Zuur spul 38 Woonde vroeger op
een eiland 41 Is het 14 oktober de dag van 42 Doen amateurs het voor
43 Niet ongemerkt voorbijgegaan 44 Promoveert op dezelfde dag als 14
verticaal

Verticaal
1 Optocht 2 Volgt op overrijp 3 Terugtrekruimte 4 Plaatsen om vandaan te
schreeuwen 5 Alles bij elkaar 6 Landelijke 7 Ging op in het WERKbedrijf
8 Telgen 9 Vertrek 10 Wereldberoemd boek in handzaam formaat
14 Promoveert op dezelfde dag als 44 horizontaal 16 Gelddepot voor
thuisbankiers 18 Vertonen Stefan en Christoph op 31 oktober 19 Kan Rikilt
het gehalte van bepalen 22 Recordaantal nationaliteiten in een reuzenrad
23 Medebaas 25 Streven 26 Favoriet lichaamsdeel van de malariamug
27 Door Ted Turner opgericht kanaal 28 Karel __ Elegast 33 Was met Tina
34 Ambitieuze stadsbewoner 36 Schenk op het ijs 39 Theatergroep uit de
Maasstad 40 Goudgehalte 41 __ Poe, schrijver
Mail de groene hokjes uiterlijk komende woensdag naar hokjes@wur.nl. De
oplossing komt donderdag op resource.wur.nl.

Eva Maria Castro Prada
Op 28 september bereikte ons het
vreselijke nieuws dat Eva Castro is
overleden. Eva (15-2-1974) was
een promovenda aan de Leerstoelgroep Levensmiddelenchemie en
werkte binnen het kader van het
TIFN-project aan Crispy/crunchy
behaviour of cellular solids. Eva
begon in augustus 2003 als promovenda en werkte bij Food and
Biobased Research. Daar ging Eva
zich bezighouden met het combineren van akoestische en mechanische metingen voor het vaststellen
van de mate van brosheid en knapperigheid van cellulaire vaste stoffen (zoals beschuit), een moeilijk
onderwerp. Eva publiceerde drie
artikelen over een verbeterde methode voor het meten van knapperigheid en over de rol van vochtinhoud en morfologie bij het behoud
van brosheid en knapperigheid;
haar artikelen worden nu al vaak
geciteerd.
Nadat Eva in 2008 haar contractperiode had beëindigd, werkte zij
verder aan de voltooiing van haar
proefschrift, iets wat zij combineerde met een gezinsleven en het
moederschap van twee meisjes,
Ludi and Emma.
We zullen ons Eva herinneren als
een zeer gedreven persoon, die
bruiste van activiteit en die duidelijk trots was op haar Spaanse afkomst. Eva had een brede interesse voor wetenschap. Zij toonde altijd erg veel interesse voor het
werk van andere promovendi en
ging met hen vaak wetenschappelijke discussies aan. Op 2 september nog bespraken we met haar
hoe haar meest recente artikel kon
worden afgemaakt en haar proefschrift mettertijd kon worden voltooid. Velen van ons hebben Eva
ook ontmoet op 9 september tij-

dens de verdediging van een proefschrift door een collega.
Oscar, haar echgenoot, haar twee
dochters en haar familie, vrienden
en collega’s, zij zullen haar erg
missen. Onze gedachten gaan uit
naar hen.
Namens de Leerstoelgroep Levensmiddelenchemie,
Rob Hamer en Harry Gruppen

Susanne Lijmbach
Op 30 september jl. is op 58 jarige
leeftijd Susanne Lijmbach overleden. Susanne was al enige tijd ernstig ziek, maar haar overlijden
kwam toch nog onverwacht snel.
Susanne is sinds september 1979
aan onze organisatie verbonden
geweest. Ze heeft hier één van
haar beide studies gedaan: Plantenziektekunde, met daarnaast
Wijsbegeerte in Utrecht en Groningen. Ze startte haar loopbaan als
docent bij de leerstoelgroep “Toegepaste ﬁlosoﬁe”, waar ze promoveerde op een proefschrift over
dierethiek. Haar drijfveer was het
leveren van een bijdrage aan een
maatschappelijk verantwoorde,
duurzame ontwikkeling van de
landbouw. Na haar docentschap
bleef ze functies vervullen waarin
ze steeds haar inhoudelijke kennis
en betrokkenheid verder kon ontwikkelen, verbreden en direct toepasbaar maken, de laatste jaren
als beleidsmedewerker bij de directie van ons departement. Zo
richtte zij zich met opvallend veel
gemak op het rekenen aan het onderwijs. Haar kwaliteit als stafmedewerker kwamen nog het meest
tot haar recht in het nieuwe loopbaanbeleid (‘Tenure Track’). Als secretaris van de BAC kwamen alle
lijntjes bij haar samen.
Susanne was intelligent, had een
duidelijke eigen mening en was
ook een tikje rebels. Emancipatie
en de positie van de vrouw in de
wetenschap lagen haar zeer aan
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het hart. Ze was trouw aan haar
normen en waarden, zoals rechtvaardigheid, oprechtheid en respect. Vasthoudendheid en gedrevenheid waren eveneens kenmerkend voor haar. Ze heeft deze kenmerken tot het laatst toe vast
kunnen houden, want bij de bloemen die ze kreeg werd gekeken of
deze voldoende duurzaam geteeld
waren; en hoewel dat meestal niet
het geval was en ze daarover mopperde, was ze duidelijk blij met
alle kaarten en bloemen die ze van
haar vele collega’s ontving. Wij allen in de Leeuwenborch, en ruim
daarbuiten, zullen Susanne missen
zowel vanwege haar werkinzet als
haar sociale interesse.
We wensen Jaap veel troost en
sterkte met het gemis van zijn
partner.
Namens de medewerkers van het
Departement Maatschappijwetenschappen,
Ruud Huirne, Algemeen Directeur
Laan van Staalduinen, Directeur
Bedrijfsvoering

agenda
16 October 2011

125 YEARS OF KLV - EAT & MEET
On the international World Food
Day we will organize an ‘Eat &
Meet’ gathering for international
Young KLV members and - students
in Wageningen together with
ISOW. Food, music, dance and movies will be part of the programme.
The ‘Eat’ element: Together with
you we want to prepare and eat
meals from diﬀerent continents.
The ‘Meet’ element: Not only will
you meet new people but also new
cultures.
17.00 - 21.00 ISOW building
woensdag 19 oktober

MAAND VAN DE GESCHIEDENIS
Ter gelegenheid van de Maand van
de Geschiedenis verzorgen op
woensdag 19 oktober de Wageningse bibliotheek, vereniging Oud
Wageningen en museum De Casteelse Poort een bijzondere avond
in de bibliotheek. Jean Gardeniers
houdt namens het museum een in-

Verkoop:
Jeltes ten Hoor Wageningen
T: 0317 - 421 225
Timmer & Timmer Makelaars
T: 0317 - 319 114

leiding op het jaarthema, en Kees
Gast, voormalig stadsarchivaris,
presenteert een Wageningse geschiedenisquiz.
WWW.CASTEELSEPOORT.NL OF TEL 0317-421436.

zaterdag 29 oktober

NAJAARSCONCERT SONANTE
Op het programma staan werken
van Moessorgski, Mahler en Borodin. Na de ouverture voor de opera
Chovansjtsjina van Moessorgski
(zonsopgang boven Moskou), zingt
de internationaal bekende mezzosopraan Margriet van Reisen de
Liederen en Dansen van de Dood,
eveneens van Moessorgski, en de
Kindertotenlieder van Brahms. Het
concert wordt afgesloten met de
tweede symfonie van Borodin. Het
geheel staat onder leiding van de
dirigente Hebe de Champeaux.
Plaats: Bevrijdingskerk, Ritzema
Bosweg 18 in Wageningen, 20.15
uur.
Ook op vrijdag 4 november in de
Taborkerk in Ede, 20:15 uur.

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’.
StudentenWintersport 2012
Ook dit jaar zal de StudentenWintersport weer georganiseerd worden door sportraden uit 8 verschillende studentensteden! Honderden
studenten zullen in de week van 27
januari tot 5 februari afreizen naar
het Franse Les Sybelles om de beste week van het jaar te beleven.
Voor maar €369,- krijg je 7,5 dag
pistetoegang, vervoer naar Frankrijk, een voedselpakket, trui, sfeervolle feestjes en nog veel meer!
Nieuwsgierig? Neem een kijkje op
de website en schrijf je in!
WWW.STUDENTENWINTERSPORT.NL

RESERVEREN: TEL 06-25542415 OF PER E-MAIL:
WAGENINGSORKESTSONANTE@GMAIL.COM

Realisatie:

korting
TAXFREE op uw19%koopsom!
HERFSTACTIE
Resideren nabij hartje Wageningen is nu wel heel aantrekkelijk.
Koopt u deze herfst een comfortabel nieuwbouwappartement
in ‘De Arc’, dan ontvangt u maar liefst 19% korting op de initiële
koopsom. Voordeel tot maar liefst € 60.000,- ! De unieke Verkoop
Garantie Formule voorziet ook in een passend antwoord op de
eventuele verkoop van uw huidige woning! U kunt dus met een
gerust hart uw droomwoning in project de Arc kopen!*
Zorg dat u er snel bij bent, er zijn nog enkele driekamerappartementen beschikbaar!

Resideren nabij
hartje Wageningen

5 +3(!2++*')!-)!/+,!*'!0'!*
5 %*//!--.!*/2!!-0%)!.(,')!-.
5 %#!*,-'!!-,(/.!*!-#%*#
5 +*%*#+),(!!/,''!/)+#!(%&'
5 %##%*#*%&!*/-0)!*0%/!-2- !*

Nu te koop vanaf € 189.000,- v.o.n.
* De makelaar informeert u graag over deze aantrekkelijke actie voorwaarden.

De modelwoningen bevinden zich aan de Arc 13 en 109.

www.de-arc.nl
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Bezoek de modelwoningen! Iedere 1e en 3e
zaterdag van de maand van 10.30 tot 12.00 uur
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Promoveer met maximale allure! Een receptie in
Hotel De Wereld geeft je buluitreiking een feestelijk cachet.
ÎÆƋÇ =ÞcƋÎÇbHÆÇÇÞÎƋ BÎCচÇřÎƋÆŴÇƋÞÎƄÎÆƋÇ =Þ
cƋÎÇbHÆÇÇÞÎƋ BÎCচÇřÎƋÆŴÇƋÞÎƄÎÆƋÇ =ÞcƋÎÇbHÆÇ
Al je gasten fêteren op een all-in promotiereceptie van 1 uur in de Capitulatiezaal kan al vanaf € 9,50 p.p. (inclusief alle drankjes
uit het Hollands assortiment, nootjes, olijven, een bitterbal en een koud hapje). Informeer naar al onze mogelijkheden;
DrinksandBites op de Wageningse Markt en de oude stadsboederij van Koekoekpannenkoek staan ook ter beschikking.

HoteldeWereld

www.hoteldewereld.nl www.koekoekpannenkoek.nl tel 0031 (0)317 460 444

Wageningen UR zoekt:
Onderzoeker Biobased Plastics
Food & Biobased Research, Wageningen; vac.nummer: AFSG-BBP-0004
Apparatuur Specialist CAT-AgroFood Wageningen UR
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: AFSG-DIR-0005
Business Developer CAT-AgroFood Wageningen UR
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: AFSG-DIR-0006
Hoofd Finance & Control
Wageningen UR, Wageningen; vacaturenummer: AFSG-F&C-0004
Biochemisch analist
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: AFSG-FCH-0013
PhD student Neurobiology of eating behaviour
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: AFSG-HNE-0024
3 PhD’s Physical Chemistry & Colloid Science
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: AFSG-PCC-0011
Assistant Professor in Computational Systems Biology (Tenure Track)
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: AFSG-SSB-0003
Analist Fermentatie
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: AFSG-SSB-0005
Postdoc on Structural Bioinformatics
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: AFSG-SSB-0006
PhD student Structural Systems Biology
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: AFSG-SSB-0007
PhD student on Structural Bioinformatics
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: AFSG-SSB-0008
PhD student Metabolic pathway engineering
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: AFSG-SSB-0009
PhD student Metabolic Modeling
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: AFSG-SSB-0010
Afdelingshoofd Genomica Wageningen UR Livestock Research
Livestock Research, Lelystad; vacaturenummer: ASG-WLR-BO-0019
(junior) Onderzoeker moleculaire ecologie
Alterra, Wageningen; vacaturenummer: ESG ECO-0064
Databeheerder
Imares, Yerseke; vacaturenummer: IMA Delta0008
Junior Researcher Plant Production systems
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: PSG-PPS-0004
PhD position: Governance and accountability in the DRC mining sector
Wageningen UR, Wageningen; vacaturenummer: SSG-DIS-0001
Assistant Professor in Food Logistics Management (Tenure Track)
Wageningen UR, Wageningen; vacaturenummer: SSG-LDI-0007
Docent ConstructieveWaterbouwGrondmechanica
Hogeschool Van Hall Larenstein, Velp; vacaturenummer: VHL LWM0002
Docent Hydraulica
Hogeschool Van Hall Larenstein, Velp; vacaturenummer: VHL LWM0003
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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

Employee of the month: Cultural Taboo?
Employee of the month: an organization’s positive eﬀort to recognize the outstanding achievements and contributions of an employee. This is a widely known concept and career goal for millions of American employees
around the country.

Sometimes employee of the month status can even be tied to ﬁnancial rewards and bonus schemes. The concept is so familiar to me as an American citizen that without thinking twice, I simply named myself employee of
the month in my department at Van Hall Larenstein for bringing in some very special imported American treats
such as Reese’s peanut butter cups and peanut butter M&Ms. I thought to myself, well this ‘outstanding contribution’ surely deserves employee of the month status, right? To take it a step further I even announced it on Facebook to make for a good laugh. Suddenly dozens of ‘likes’ from friends appeared, mostly proud American
friends, and then even a few laughs from surprised colleagues. Suddenly it dawned on me that this competitive
concept was quite extreme and unfamiliar to my egalitarian Dutch colleagues. Had I just committed some kind
of cultural taboo in the work place? Was it even offensive?
The next day I showed up to work like any normal day, but then something strange began to happen. Colleagues kept stopping by my ofﬁce to shake my hand and congratulate me on employee of the month. Some
even asked how they could become employee of the next month! One of my colleagues put up posters announcing my new status all over the building. The Dutch were certainly having more fun with this than I could have
imagined. Some people even crossed out ‘month’ on the posters and replaced it with ‘decade’ or ‘century’. Although culturally sensitive, this little stir in the work place resulted in a lot of laughter, enough to continue the
tradition in the coming months.
So through all of this, I’m pleased to say that the Dutch have some humour at work after all and even remain
open (and tolerant!) to foreign competitive and hierarchical concepts such as employee of the month. Kellie
Holler, International Relations and Recruitment Officer in the Marketing and Communications Department at Van Hall Larenstein.

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.

WERKNEMER VAN DE MAAND
In Amerika is het gebruikelijk
een gemotiveerde werknemer
maandelijks in het zonnetje te
zetten. Er kunnen zelfs ﬁnanciele extraatjes aan verbonden
worden. Daarom bedacht Kellie
Holler zich geen moment toen
zij haar collega’s trakteerde op
vers geïmporteerde Amerikaanse lekkernijen. Ze benoemde
zichzelf op Facebook tot ‘Werknemer van de Maand’, met tientallen ‘likes’ van vrienden en
reacties van verraste collega’s
tot gevolg.
Kellie realiseerde toen pas dat
het competitieve concept in het
egalitaire Nederland wellicht
wat vreemd over zou kunnen
komen. Maar gelukkig bleken
haar Nederlandse collega’s de
humor er wel van in te zien.
Collega’s feliciteerden haar met
de erkenning en hingen overal
in het gebouw posters op. Een
traditie was geboren.

