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Bij Alterra moet 30 fte
verdwijnen

‘Gedrag is belangrijker
dan technologie’

Berg in de
polder?

Bezuinigingen treffen vooral het
landschapsonderzoek. | p.4 |

Alumni in Brazilië, China, Ethiopië en
Wageningen bogen zich over het wereldvoedselprobleem. | p.20 |

Niet doen, tenzij je van regen
en wind houdt | p.9 |
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59 procent vrouwelijke studenten

Meisjes zijn ijveriger
p.12
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liefdewerk

>> RUTGER + BIER
Rutger Knoop, polymeer-onderzoeker Food & Biobased Research

‘Lekker bezig zijn met gist en hop’
Van zijn vrouw kreeg hij vijf jaar terug een bierpakket.
‘Systeem aanmaaklimonade’, kijkt Rutger Knoop terug.
Het begin van een hobby. Gewoon thuis in de keuken.
Batches van 20 liter, zelf roeren. Experimenterend met
eigen gist en -vanaf volgend jaar- hop uit eigen tuin. ‘En
alles volgens het Reinheidsgebot; dus alleen hop, gist,
water en mout.’ Zelf drinkt hij nauwelijks. ‘Ik brouw
meer dan ik drink. En als de voorraad te groot wordt,
bouw ik een feestje.’ RK / Foto: Guy Ackermans
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GROEN, ROOD EN WIT
Licht beïnvloedt de natuur. Binnenkort weten we ook hoe.

NATURAL BEAUTY
Fashion designer Kim Bakker ontwierp
kledinglijn voor Bos- en natuurbeheer.

27

>>
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KOM MÉÉ NAAR BUITEN AL-LE-MAAL!
Natuurverenigingen voor jongeren zijn
nog altijd springlevend. We liepen een
dagje mee.
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Drie keer werd ik gebeld door een 020-nummer. Het bleek iemand te zijn van de
UvA die informeerde of Resource aanwezig zou bij de uitreiking van de Gouden
Luis in de Pels. Want dat zou zeker de moeite waard zijn…
Met goede hoop waren we dus afgereisd naar een café aan het Rokin. Er waren
drie categorieën. Die voor beste vormgeving werd niet uitgereikt: onvoldoende
kwaliteit. Gelukkig lagen onze kansen bij de categorie ‘beste productie’: daarvoor hadden we de populaire achterpaginarubriek Typical Dutch ingestuurd.
Maar deze prijs ging naar onze collega’s in Rotterdam.
Zouden we dan misschien de hoofdprijs… Daarvoor waren vier genomineerden,
de universiteitsbladen van UvA, Rotterdam, Utrecht en wij. De opsomming van
de juryvoorzitter duurde natuurlijk veel te lang. De ontlading kwam toen hij de
winnaar omschreef als ‘bladenmakers die houden van de wetenschap’ – dat moet
Resource zijn.
We zijn natuurlijk beretrots. Maar vooral stimuleert het ons om stevig door te
gaan met het maken van een mooi, kritisch en toegankelijk blad. Noblesse oblige.
Gaby van Caulil
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De Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) is boos op Studium Generale. Volgens de club biedt SG
een podium aan pseudowetenschap. Dat schrijft de vereniging in
een brief aan rector magniﬁcus
Martin Kropff. Steen des aanstoots
is de lezingenreeks over Biofysische Geneeskunde. Volgens de
VtdK is Biofysische Geneeskunde
een alternatieve geneeswijze die
gebaseerd is op pseudowetenschappelijke fantasieën. ‘De universiteit moet geen podium bieden
voor dit soort idiote ideeën’,
schrijft voorzitter Catherine de
Jong aan Kropff.
‘Dat wij pseudowetenschappen
promoten is volstrekte nonsens’,
reageert Rob van Haarlem, de organisator van de lezingen. ‘Studium Generale biedt een platform
aan allerlei wetenschappelijke en
maatschappelijke ontwikkelingen.
Biofysische Geneeskunde baseert
zich op een aantal gedachtes die
hun basis vinden in wetenschappelijk onderzoek. Bijvoorbeeld de
werking van biofotonen en elektromagnetische straling.’
7(5(&+7(',6&866,(
Biofysische Geneeskunde is een
stroming die ver buiten de reguliere wetenschapsopvatting staat, erkent woordvoerder Simon Vink namens de Raad van Bestuur. ‘In het
onderzoeks- en onderwijsprogramma van Wageningen UR kom je dit
dus ook niet tegen. Maar dit soort
ideeën speelt wel in de samenleving. En dus is het terecht dat Studium Generale daar discussie over
organiseert. Dat is de rol die zij
moet vervullen. Dat kan en past in
een universitaire wereld. Studium
Generale geeft geen waardeoordeel,
maar brengt het onder de aandacht. Dat is iets anders dan promoten; dit is geen legitimatie van
het fenomeen.’ De serie is overigens inmiddels afgelopen. De laatste lezing was 7 november. RK
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De bezuinigingen op natuur hebben dit jaar voor Alterra forse gevolgen gehad. Met name het Centrum Landschap is getroffen. Het
centrum krimpt in een jaar tijd
met bijna een derde. ‘Volgend jaar
zullen we dertig fte minder hebben
dan dit jaar’, zegt directeur Kees
Slingerland.
In april werd al bekend dat Alterra een gat van zes miljoen moest
dichten. Dat gat ontstond door bezuinigingen van het Rijk op onderzoek naar natuur en milieu. Besloten werd de helft van dat bedrag
met bezuinigingen weg te werken.
MAATWERK
‘Dat gaan we halen. Zelfs iets meer
dan dat’, licht Slingerland toe. Extra opdrachten moesten de overige
drie miljoen in het laatje brengen.

En dat gaat dus volgens Slingerland ‘niet helemaal lukken’.
Vooral bij het Centrum Landschap zijn de problemen groot. Er
lopen meer mensen rond dan er
werk is. Eerder dit jaar werd al besloten terughoudend te zijn met
het verlengen van tijdelijke contracten. Daarnaast zijn twintig fte’s
weggewerkt door natuurlijk verloop en detacheringen elders. Wat
resteert zijn twaalf fte’s waar nog
geen werk voor is. Ander werk binnen of buiten Alterra, bijscholing,
vervroegde pensionering en dergelijke moeten hier een oplossing
bieden.
POTTENKIJKERS
Slingerland noemt die aanpak
‘maatwerk’. Volgens hem is bewust
niet voor een reorganisatie gekozen. ‘Het nadeel van reorganiseren
is dat collega’s verdwijnen die je eigenlijk het liefst wilt behouden.
Dat is jammer, want we zien wel
toekomst voor Centrum Landschap. Daarnaast speelt de sociale
factor sterk mee. Reorganiseren

geeft een heel negatieve stemming
in je organisatie.’
Kees van Diepen, voorzitter van
de ondernemingsraad van ESG, is
kritisch op de in gang gezette ontwikkeling. Hij noemt de operatie
wel een reorganisatie. ‘Maar dat
woord wordt door de directie vermeden om bonden en andere pottenkijkers buiten de deur te houden.’ Volgens Van Diepen worden
mensen onder druk gezet ‘om oplossingen te accepteren die ze eigenlijk niet willen’. ‘Die signalen
krijg ik. Mensen worden onder
druk gezet, of ervaren dat in ieder
geval zo.’ Volgens Van Diepen zijn
gedwongen ontslagen dan ook niet
uitgesloten.
De aanpak van de problemen
bij Centrum Landschap is neergelegd in een zogeheten herstelplan.
Over dat plan mag de ondernemingsraad zich binnenkort uitspreken. Eigenlijk veel te laat,
vindt Van Diepen. ‘We hadden er
veel eerder bij betrokken willen
worden. Het proces loopt al
lang.’ RK
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Resource is uitgeroepen tot winnaar van De Gouden Luis in de Pels
2011. Het magazine van Wageningen UR is volgens kenners op dit
moment het beste journalistieke
medium in het hoger onderwijs.

‘Iedereen die Resource vasthoudt,
proeft dat de makers van hun vak
houden’, prees juryvoorzitter Dolf
Rogmans (hoofdredacteur journalistenvakblad VillaMedia) de redactie van het blad. ‘Resource
ademt’, volgens Rogmans ‘alle elementen waar Wageningen UR bekend om staat. De liefde voor de
wetenschap en de rol van die wetenschap in de wereld, zijn geïntegreerd in het tijdschrift. Resource
heeft een duidelijke bladformule

die consequent wordt doorgevoerd.’ Hoofdredacteur Van Caulil
noemt de prijs een ‘mooie schouderklop’ en een steun in de rug.
De Gouden Luis werd in 2008 in
het leven geroepen door het bestuur van de UvA-HvA om het belang van goede, zelfstandige journalistieke verslaggeving op hogescholen en universiteiten te benadrukken. In de categorie ‘beste
productie’ verdiende Resource een
nominatie met de serie Typical

Dutch. Maar deze prijs ging uiteindelijk naar het Rotterdamse universiteitsblad EM.
De nominaties voor de diverse
prijzen vinden plaats door een studentenjury. Vervolgens bepaalt een
vakjury de winnaars. De vakjury bestond naast voorzitter Rogmans
uit Sebastiaan Hamelers (voorzitter Interstedelijk Studenten Overleg) en Pieter Gerrit Kroeger (ScienceGuide). RK
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De sloop van het klooster op het landgoed
Larenstein in Velp is een feit. Deze week is
een sloopkraan begonnen met het neerhalen van de eerste muren van de oudbouw.
De sloop was enkele maanden vertraagd
vanwege problemen met de vergunning.
Ook werd er meer asbest in het gebouw
aangetroﬀen dan van tevoren was geïnventariseerd. De sloop van het klooster stond
in eerste instantie gepland voor augustus.
Wat er op de plek van het klooster komt is
nog onduidelijk. De directie van Van Hall
Larenstein wil het landgoed verder ontwikkelen tot ‘kennislandgoed’. /YG1

De stadscamping voor studenten is voorlopig van de baan. De organisatie heeft besloten er dit jaar van af te zien. Burgemeester en wethouders zetten onlangs het licht
op groen voor een tijdelijke camping aan
de Haarweg. Maar met de winter voor de
deur heeft het nu weinig zin meer, reageert
woordvoerder Tom Rijntjes. ‘We mikken nu
op volgend jaar.’ RK
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De verandermanagers van Ten Have Change Management hebben de eerste bevindingen bekend gemaakt van hun onderzoek naar het draagvlak onder het personeel van Van Hall Larenstein voor de nieuwe strategie voor de hogeschool. Vrijdag
11 november werden de resultaten van de
eerste onderzoeksfase bekend gemaakt in
Leeuwarden, maandag 14 november kregen
personeel en studenten in Velp en Leeuwarden de eerste conclusies te horen. De
inhoud is strikt vertrouwelijk. /YG1
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De Bornsesteeg tussen de campus en de
Kielekampsteeg gaat dicht voor auto’s.
Daarmee verdwijnt een veelgebruikte
sluiproute. Door drukte op de Mansholtlaan maken veel automobilisten gebruik
van de ‘achterom’ via de Kielekampsteeg
en de Bornsesteeg. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Op beide (smalle) wegen rijden veel ﬁetsers. Wanneer de afsluiting
van kracht wordt is nog niet duidelijk. De
bezwaarprocedure loopt nog. RK
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Mij duizelt het al gauw bij grote getallen. Begin deze
maand passeerde het aantal inwoners op onze planeet
de zeven miljard. Is dat veel, te veel? Zo’n getal krijgt
voor mij pas betekenis als ik het verbeeld. Al deze mensen hand in hand overspannen vijftien maal de afstand
tussen aarde en maan, heen en terug wel te verstaan.
Veel! Als we iedereen een vierkante meter gunnen, dan
is alles bij elkaar minder dan een kwart van Nederland
gevuld. Niet zo veel!
In 1972 publiceerde de Club van Rome zijn bekende
rapport Grenzen aan de groei, dat de wereld een doemscenario voorhield met overbevolking als een van de
kwalijke hoofdrolspelers. Zijn we, inmiddels veertig
jaar later, die zorgen voorbij? Het tegendeel lijkt het
geval: consumptiegroei, toenemende vergrijzing en de
kans op onverwachte calamiteiten hebben de onrust
verder vergroot. Op een universiteit die zich bezighoudt met belangrijke vraagstukken als ruimtegebruik, voedselproductie, klimaatverandering en biodiversiteit zou het probleem van de bevolkingsgroei volgens mij hoog op de agenda moeten staan.
Misschien speelt nog iets anders bij het bezorgd zijn
over de toekomst van onze dichtbevolkte planeet een
rol: het menselijk onvermogen. Zijn wij wel in staat de
eenzijdige hang naar geldelijk gewin te weerstaan, welke lessen zijn geleerd uit het verre of minder verre verleden? Het doel heiligt de middelen, verklaarde de Italiaanse staatsgeleerde Machiavelli in 1513 en alle
macht corrumpeert hield de Franse ﬁlosoof Montesquieu ons twee eeuwen later voor. Als dat inderdaad
het geval is, zit het misschien meer tussen de oren dan
tussen de benen. -RRS6FKDPLQ«H
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Wageningse onderzoekers voelen
zich beperkt in de mogelijkheid
om fundamenteel onderzoek te
doen. Dat blijkt uit een ingezonden brief van tien wetenschappers
in dit nummer van Resource (pagina 11). De ondertekenaars beklagen zich erover dat bij aanvragen
voor het jongste IPOP-programma
Complex Adaptive Systems gevraagd wordt naar business opportunities en raakvlakken met het
topsectorenbeleid. Terwijl het hier
volgens hen gaat om universitair
geld voor puur fundamenteel onderzoek.
Onder de ondertekenaars bevinden zich de hoogleraren Ken
Giller, Michiel Korthals, Wim Heijman, Anke Niehof en Jan Douwe
van der Ploeg. Initiatiefnemer is
agrarisch econoom Niek Koning:
‘De eerste geldstroom is een van de
weinige middelen die de universiteit over heeft voor fundamenteel

onderzoek dat niet ingegeven is
door het bedrijfsleven. Het is dus
hoogst verbazingwekkend dat hier
de topsectoren om de hoek komen
kijken. De eerste geldstroom wordt
zo ondergeschikt gemaakt aan het
bedrijfsleven. Ik vrees dat de universiteit wordt omgebouwd tot een
consultancybedrijf, werkend voor
een kapitaalkrachtige markt.’
0$$76&+$33(/,-.%(/$1*5,-.
Ruud Huirne, directeur van de Social Sciences Group en medeverantwoordelijk voor deze geldstroom, begrijpt de klacht niet.
‘Het is echt niet zo dat het bedrijfsleven straks aan de knoppen zit. Ik
zal er op toe zien dat de wetenschappelijke kwaliteit voorop
staat. Wij verwachten heel veel
goede voorstellen, dan wil je informatie waarop je kunt selecteren.
Pas bij gelijke geschiktheid kan de
vraag over topsectoren een rol spelen.’ Huirne vindt dat de klagers
een clichébeeld maken van het
topsectorenbeleid: ‘Het gaat om
meer dan een kapitaalkrachtige
markt, zoals onderzoek naar duurzaamheid en de derde wereld.’
Maar voor de wetenschappers is
het een principekwestie. In de in-
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gezonden brief benadrukken ze
dat de universiteit maatschappelijk belangrijk onderzoek moet
doen waarvoor geen koopkrachtige
vraag bestaat. ‘Zulk onderzoek
komt niet bij voorbaat overeen met
het topsectorenbeleid. Onze bestuurders hebben regelmatig toegezegd dat er binnen de universiteit ruimte zou blijven voor nietcommercieel en niet-beleidsgestuurd kritisch onderzoek. Met dit
criterium lijkt deze ruimte te verdwijnen. Wij vragen dan ook dat
het wordt ingetrokken.’
De kans dat het criterium van
tafel gaat, lijkt klein. Rector Martin
Kropff staat achter de nieuwe
norm. Via zijn woordvoerder laat
hij weten: ‘De Nederlandse weten-

è+HWLVHFKWQLHW]RGDW
KHWEHGULMIVOHYHQ
VWUDNVDDQGHNQRSSHQ]LW
schap wordt voortaan voor een
groot deel geﬁnancierd via het topsectorenbeleid. Het is dan geen
slechte zaak dat er mogelijkheden
daar extra middelen uit te halen,
zeker bij een instelling die werkt
aan Science for Impact.’ *Y&

(UKLQJHHQLQWLHPHVIHHUWLMGHQV
GHYRRUVWHOOLQJYDQ'DQVVWRUP
2RVWRSKHWVWXGHQWHQNDPHUIHVWLYDO5RRP6HUYLFH+HWSXEOLHN
VWDDWPHWGHQHXVRSWZHHGDQVHUHVVHQYDQKHW$UQKHPVH
GDQVJH]HOVFKDSGLH]LFKLQHHQ
PLQLWKHDWHULQKHWJHERXZYDQ
%RGHPNXQGHHQ*HRORJLHXLWOHYHQLQHHQ]HHYDQSLHSVFKXLPEROOHWMHVè%ORHGEURHGHUVéZDV
««QYDQGHWLHQYRRUVWHOOLQJHQ
YDQKHW:DJHQLQJVHVWXGHQWHQNDPHUWKHDWHUIHVWLYDOGDWRS
GRQGHUGDJQRYHPEHULQKHW
FHQWUXPYDQ:DJHQLQJHQSODDWVYRQG2SYHUVFKLOOHQGHORFDWLHV
LQGHELQQHQVWDGNRQGHQGH
EH]RHNHUVJHQLHWHQYDQPX]LHN
GDQVHQFRPHG\ /YG1

029,(:23
5$1'$)*521'
ð 5Y%ELMGUDJHYDQWRQLVQRJ
 VWHHGVYHHOWHYHHO
Wageningen UR verwerpt het aangepaste ondernemingsplan dat het
bestuur van Movie W voor het ﬁlmhuis heeft uitgedacht. Dat laat
woordvoerder Simon Vink namens
de Raad van Bestuur weten. In het
plan wordt gerekend op een bijdrage van Wageningen UR van ongeveer een ton. Dat is de helft minder
dan in het oorspronkelijke plan,
maar volgens Vink nog steeds veel
te veel.
Daarmee lijkt het lot van Movie
W bezegeld. Het ﬁlmhuis moet per
1 januari uit het huidige gebouw
LA13 van Wageningen UR. Het
ﬁlmhuis wil doorstarten in kunstencentrum ’t Venster. Eerdere
gesprekken daarover met Wageningen UR strandden onder meer
op de hoogte (twee ton over tien
jaar) van de gevraagde bijdrage.
Volgens woordvoerder Huib de
Vriend van Movie W voldoet het
aangepaste businessplan aan de
voorwaarden die de WUR heeft gesteld. ‘Met de eenmalige bijdrage
worden we onafhankelijk van hun
structurele steun. En we betrekken
andere partijen bij de plannen.’
Ook worden prijzen van kaartjes
en consumpties (versneld) verhoogd.
Maar voor Wageningen UR is
dat niet genoeg. Volgens Vink is
het nieuwe plan geen reden om
met Movie W in gesprek te gaan.
De vrijwilligers van Movie W hebben intussen een open brief gestuurd waarin ze bij de RvB steun
voor het ﬁlmhuis bepleiten. RK

*(=(*'
‘Het in harmonie brengen
van fundamenteel en
toegepast onderzoek’
dat is volgens Halbe Zijlstra de
grootste uitdaging van de moderne wetenschap (tijdens
Avond van Wetenschap & Maatschappij, 7 november).

RESOURCE — 17 november 2011

RES0607p04-07 nieuws.indd 6

16-11-11 15:36

nieuws << 7

‘IN MIJN BOEK KAN IK DE
WAARHEID LATEN GELDEN’

:LH"Marelle Boersma, onderzoeker
bij Toxicologie en schrijfster.
:DDU"Baantjermuseum in Amsterdam.
:DDURP"Haar zesde thriller heet Vals Alarm. Misdaadverslaggever John van den Heuvel neemt op 18
november het eerste exemplaar in ontvangst.
:DDU"Baantjermuseum in Amsterdam.

Waar gaat dit boek over?
‘Over het gebrek aan controle bij Jeugdzorg, waardoor een meisje onterecht bij
haar moeder wordt weggehaald. Een
Tweede Kamerlid bracht me op dit idee,
en het raakte me emotioneel.’

Is het schrijven nog te combineren met je
labwerk?
‘Zeker. In de wetenschap moet je data
verzamelen en bewijzen leveren. In mijn
boeken kan ik míjn waarheid laten gelden. Dat is een ideale combinatie.’

Je eerste boeken hadden een sterke link
met de wetenschap. Deze ook?
‘Nee, ik heb de wetenschap losgelaten.
Sommige lezers vonden de passages
over het laboratorium te ingewikkeld.
Misschien in de toekomst weer, want ik
kom veel leuke verhalen tegen in de
toxicologie.’

Tevreden met je boek?
‘Ja. Iemand die deze problematiek aan
den lijve heeft ondervonden moest mijn
boek af en toe even wegleggen. Ze vond
dat ik de emoties zo goed heb weten te
verwoorden. Een ontroerend compliment.’ NM
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Sneeuw en ijs zijn voor geen enkele
reiziger prettig, maar de internationale studenten die in de Edese
Mauritskazerne wonen, vrezen dat
de invallende winter voor hen een

drama kan worden. Weinig ervaren
op het rijwiel, vinden ze de 7 kilometer lange ﬁetstocht door de
sneeuw te gevaarlijk. Dagelijks
twee keer met de bus reizen is echter te duur. In een petitie hebben
ze het universiteitsbestuur om een
pendelbus gevraagd, maar die oplossing komt er voorlopig niet.
De Mauritskazerne huisvest
sinds augustus 102 internationale
studenten. Hoewel ze tevreden zijn
over de accommodatie, zijn de
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Adri van den Brink volgt Herman
Eijsackers op als voorzitter van de
Commissie Ethiek van Wageningen UR. Van den Brink vindt dat er
meer aandacht moet zijn voor de
communicatie rond onderzoeksresultaten. Daarmee verwijst hij naar
de recente kwesties rond Wagenings onderzoek in de media, zoals
het zuivelonderzoek en bijenonderzoek. ‘Wageningse onderzoekers hebben een verantwoordingsplicht. Als je maatschappelijke impact nastreeft, kun je de bal terugverwachten. Je moet er op bedacht
zijn dat er reacties uit de samenleving komen die anders zijn dan je

meeste studenten wel geschrokken van de dagelijkse ﬁetstocht,
vertelt studentenvertegenwoordiger Emma Holmes. Volgens haar
kwam dat als ‘een grote schok’
voor veel internationale studenten
die pas in Nederland leerden ﬁetsen. Ze zien het volgens haar daarom al helemaal niet zitten om over
beijzelde wegen of door de sneeuw
te ﬁetsen. Maar een busrit naar de
campus kost wekelijks 18 euro (12
euro met kortingskaart). ‘Veel stu-

denten hebben het ﬁnancieel
moeilijk,’ zegt Holmes. ‘Bovendien
vinden ze het oneerlijk. Ze hebben
nooit verwacht in Ede te belanden.’
De door de studenten voorgestelde oplossing van een pendelbus of een tegemoetkoming in de
kosten is door de universiteit afgewezen. Wel gaat er op 21 november
een vertegenwoordiging van de
universiteit op bezoek bij de Mauritskazerne om met de studenten
te praten. RR

KITO

bedoeld had.’
Van den Brink heeft als hoogleraar
landschapsarchitectuur en hoogleraar landgebruiksplanning zelf te
maken met ethische vragen rond
planning en ontwerp van de buitenruimte. Onderzoekers moeten
zich bewust zijn van die ethische
dimensie van hun onderzoek,
vindt hij. Ook in het onderwijs. ‘Ik
denk aan cursussen voor PhD-studenten. Er zijn nog steeds promotoren die die ethische dimensie
onbelangrijk vinden. Dat is jammer. Je moet je ervan bewust zijn
wat onderzoek teweeg kan brengen in de maatschappij.’
De Commissie Ethiek adviseert
de Raad van Bestuur over wetenschapsethiek en heeft een Gedragscode Wetenschapsbeoefening opgesteld. AS
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Voedselveiligheidsinstituut Rikilt
lanceert een applicatie om zetmeelkorrels te matchen met hun
bronplant. Zo kunnen voedselverontreiniging of labelfraude worden opgespoord. Het computerprogramma dat medio november
beschikbaar komt, heeft verscheidene doeleinden. ‘Je kunt bijvoorbeeld kijken of boekweit echt glutenvrij is en niet aangevuld met gewoon graan,’ vertelt Leo van
Raamsdonk, onderzoeker bij Rikilt
en maker van de applicatie. Ook
zijn er wetenschappelijke toepassingen: ‘Archeologen willen het
voedingspatroon van mensen vroeger weten. Je kunt dan in gevonden
tandplak kijken wat er voor zetmeel in zit.’
BEHANGPLAKSEL
Zetmeelkorrels verschillen van
plant tot plant: in vorm en reactie
op kleurstoffen. Aangezien de
meeste algemene gewassen zet-

FOTO: LEO VAN RAAMSDONK

ð &RPSXWHUSURJUDPPDLGHQWLŊFHHUW]HWPHHONRUUHOV
ð (ŌFLQWRSVSRULQJVPLGGHOYDQ
RQZHONRPHVWRŉHQ

=HWPHHONRUUHOVKHEEHQHHQXQLHNHèKDQGWHNHQLQJé

meel bevatten, verraden korrels de
herkomst van heel veel producten.
Dat geldt niet alleen voor voedsel
maar ook voor toepassingen als behangplaksel. Van Raamsdonk verwacht vooral belangstelling uit de
wetenschap en voedingsindustrie.
Het programma leidt je langs
dertien vragen waarmee je de korrels onder je microscoop kunt
identiﬁceren. Er wordt bijvoor-

beeld naar uiterlijke tekens en
vorm gevraagd, met altijd een voorbeeldfoto. Na aﬂoop geeft het programma de herkomstplant met de
beste match. Bovendien kun je
korrels rechtstreeks vergelijken en
bevat het systeem een fotocatalogus.
%(+28'0,&526&23,(
Van Raamsdonks tweede doel is

het vastleggen en behouden van
deze specialistische kennis. Microscopie is momenteel minder gevraagd in het onderzoek naar voedselkwaliteit. Sommige toepassingen zijn geschrapt door bezuinigingen en afgeschafte subsidies.
Bovendien kiest men vaak voor
hightech methodes, zoals chemische of genetische analyse.
Van Raamsdonk vindt dat microscopische methodes worden
onderschat: ‘Niet alle moeilijke
problemen hebben noodzakelijk
moeilijke antwoorden. Soms zijn
er simpele antwoorden.’ Als voorbeeld noemt hij een type genetische gemodiﬁceerde aardappel. Je
kunt hem opsporen met een dure
genetische test, maar ook aan zijn
afwijkende zetmeelkorrels.
De module maakt deel uit van
de nieuwste versie van het computerprogramma Determinator. Van
Raamsdonk hoopt dat andere wetenschappers die werken aan determinatiesystemen belangstelling
hebben. Dit kan van alles zijn: kristallen, virussen, dieren of planten.
In eerdere versies zaten al modules
voor bijvoorbeeld het herkennen
van schadelijk jacobskruiskruid in
veevoer. RR

+RHVPDDNWNLQGYULHQGHOLMNHEURFFROL"
:DJHQLQJVHNLQGHUHQOHJJHQLQKHW5HVWDXUDQWYDQGH7RHNRPVWHHQVWXNMHYDQ
GHSX]]HO=RéQQHJHQWLJVFKROLHUHQXLW
JURHSHQZDUHQEHJLQQRYHPEHU
SURHINRQLMQEURFFROLSURHYHQ'HWHVW
PDDNWRQGHUGHHOXLWYDQRQGHU]RHNGDW
1DQF\+ROWKX\VHQ )RRG %LREDVHG
5HVHDUFK GRHWYRRU(/ ,'RHOLVRPNLQGHUHQPHHUJURHQWHODWHQHWHQ'DDUYRRU
LVPHHULQ]LFKWQRGLJLQZDWNLQGHUHQOHNNHUYLQGHQHQZDDURP
(HUGHU]LMQYROZDVVHQHQRRNZH]HQSURHYHQ'RRUEHLGHEHRRUGHOLQJHQWHNRSSHOHQRQWVWDDWHHQPHHWEDDUEHHOGYDQZDW
NLQGHUHQOHNNHUYLQGHQOHJW+ROWKX\VHQ
XLW+HWJHKHHOPRHWRSGHQGXXUOHLGHQ
WRWHHQRSNLQGHUPDDWJHVQHGHQUDVEURFFROL0DDUYRRUGHSURHINRQLMQHQYDQGH
GDJLVHUHHQPHHUGLUHFWHEHORQLQJLMV
PHWDSSHOVPDDN RK
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FOTOMONTAGE: HANS WEGGEN
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ð 9HHOH[WUDUHJHQHQZLQGLQGHSROGHU

The Nits hadden er ooit een hit mee: in
the Dutch mountains. Oud-wielrenner
Thijs Zonneveld wil echt een Hollandse
berg. Een bijna twee kilometer hoge berg
in Flevoland om op te ﬁetsen en skiën.
Het plan krijgt links en rechts bijval van
overheden, ingenieursbureaus, architecten en projectontwikkelaars. Maar wat
doet zo’n obstakel met het klimaat? Ronald Hutjes, Herbert ter Maat en Eddy
Moors van Alterra lieten er hun klimaatmodellen op los. De conclusie: niet doen.
Tenzij je van regen en wind houdt. Ronald
Hutjes licht toe.
Wiens idee was dit?
‘Van ons drieën, op een vrijdagmiddag.
Als reactie op diverse berichten in de media over die berg. Wij doen onderzoek
naar de effecten van veranderend landschap op het klimaat. Dus de tools hebben
we in huis. Zo ontstond het idee om het
plan eens door te rekenen. Een uurtje programmeren, een paar dagen rekenen en
toen kwam dit er uit.‘

Hoe ziet jullie berg er uit?
‘Als model hebben wij een piramide gekozen met een basis van 25 bij 25 kilometer
en een hoogte van 1700 meter. Wij hebben
de gegevens van augustus 2006 gebruikt;
dat was een extreem natte maand. Die dataset hadden we liggen van een studie naar
het effect van extreem warm zeewater op
het klimaat.’
En wat is het effect op het klimaat?
‘Veel regen. In een gebied van 30.000
hectare rond de berg valt twee keer zoveel
regen als normaal. Op de top van de berg
zelfs vier keer zoveel. Tot 50 kilometer achter de berg ontstaat een soort windschaduw. Maar langs de zijkanten neemt de
wind sterk toe. De omvang van de effecten
van zo’n berg verrassen ons. Dat is ook de
reden dat we dit naar buiten brengen. Het is
bedoeld als een soort waarschuwing: kijk
eens naar wat zo’n berg doet met landschap
en klimaat.’
Er zijn inmiddels aandelen à 50 euro per
stuk te koop voor de berg. Al eentje aangeschaft?
‘Nee, en dat ga ik ook niet doen. Zo’n
berg is toch een vorm van menselijke hoogmoed. Dat moet je niet willen. We kunnen
ons geld aan betere dingen besteden.’ RK

‘Dit programma werkt op het gevoel van veel mensen. Het benadrukt dat het een geweldige strijd is
voor obese mensen om af te vallen’, zegt voedingshoogleraar Frans Kok. ‘En die strijd blijkt nog succesvol ook. Het gaat om mensen die echt heel
zwaar zijn en in een jaar tientallen overtollige kilo’s kwijtraken. Ik vraag me wel af: hoe is het over
een jaar met die mensen? Morbide obesitas is een
verschrikkelijke aandoening, het is verslavender
dan roken. Houden ze dit vol? Ze slagen nu omdat
ze maximale aandacht krijgen van tv en begeleidingsteam. Werkt dit op langere termijn? Ik mis
de analyse hoe ze zo zwaar zijn geworden, waarom
ze zich langere tijd hebben volgepropt. Ofwel de
psychologische kant. Als je de oorzaak van de eetverslaving blootlegt, kun je mensen ook op langere termijn helpen.
Toch is het geen verkeerd programma. Ik denk dat
het voor veel mensen met overgewicht een waarschuwing inhoudt: hier kan zwaarlijvigheid dus
toe leiden. Hopelijk werkt dit door in het onderbewuste van mensen: ik moet niet te zwaar worden,
anders kom ik in een neerwaartse spiraal terecht.
Bij de mensen die zijn afgevallen, hangen de vellen erbij. Dat is best afschrikwekkend. Ik kan me
voorstellen dat dit mensen met tien kilo overgewicht over de streep trekt om vijf kilo af te vallen.
Ik heb zelf een maand lang een ongezond dieet gevolgd om na te gaan wat dat met je doet, voor mijn
boek Gezond eten, gewoon doen. Ik at een calorierijk dieet met veel suikers, zout en verzadigde vetten en nauwelijks groenten en vezels. Na een paar
dagen zaten mijn darmen in de knoop, vanwege
verstopping, maar na een week was ik gewend aan
al dat zoets en hartigs en daarna werd het lekker.
Ik ben ruim twee kilo aangekomen, maar wat me
vooral zorgen baarde: het went heel snel.’ AS

67(//,1*
Children should be familiar with local
cuisines, not with global chains
Janine E. Koop – 10/10/2011

17 november 2011 — RESOURCE

RES0607p08-11 wet-re-col.indd 9

16-11-11 15:36

>> wetenschap

=287*(+$/9((5'(9(19((/
=,1,1%522'
ð 2QWELMWHUVHWHQHYHQYHHO]RXWDUPEURRG
ð 5HVXOWDDWNDQKHOSHQ1HGHUODQGVKRJH]RXWFRQVXPSWLHWH
YHUODJHQ

waarbij elke groep haar eten van
gescheiden schappen haalde. Onwetend kregen ze respectievelijk
normaal, zoutarm brood en zoutarm brood met extra smaakstoffen.

Mits het belegd wordt gegeten, is
zoutarm brood helemaal niet zo
onaantrekkelijk als vaak wordt gedacht. Wageningse onderzoekers
lieten dit samen met TNO en het
RIVM zien door ontbijtende studenten brood met een steeds lager
zoutgehalte voor te zetten.
Tijdens het experiment ontbeten 116 studenten vier weken lang
in het Restaurant van de Toekomst. Ze kozen daar uit brood,
cornﬂakes, beschuit en een uitgebreid schap met beleg en fruit.
‘Het was ’s ochtends meestal behoorlijk gezellig,’ vertelt Dieuwerke Bolhuis, onderzoeker bij de
leerstoelgroep Productontwerpen
en kwaliteitskunde. De totale
groep werd in drieën gesplitst,

=287*(+$/7(.$120/$$*
In de laatste twee groepen ging het
zoutgehalte elk week naar beneden. In de tweede week was het 31
procent minder dan normaal,
daarna respectievelijk 52 en 67
procent. De onderzoekers hielden
bij hoeveel de studenten aten en
overlieten. Na een halvering van
het zout bleken ze nog net zo veel
brood te eten en niet meer zout beleg. In de groep die brood met extra smaakstoffen kreeg, ontbeten
de studenten zelfs nog normaal
met 67 procent minder zout. Op
een heel ontbijt scheelt dit circa
0,65 gram. ‘Ik had zo’n grote reductie echt niet verwacht,’ zegt
Bolhuis, wiens onderzoek werd geﬁnancierd door het ministerie van
Economische zaken, Landbouw en

Innovatie. Het verscheen begin november op de website van de Journal of Nutrition. Het resultaat suggereert dat het zoutgehalte in
brood omlaag kan. Goed nieuws,
aangezien Nederlanders gemiddeld bijna tweemaal zoveel zout
eten als de voorgeschreven hoeveelheid van 5 à 6 gram per dag.
60$$.7(67
Na aﬂoop bleek uit een smaaktekst
dat de twee dieetgroepen zoutarm
brood beter waardeerden dan de
controlegroep. De smaakvoorkeuren lijken zich dus aan te passen.
De verschillen verdwijnen zodra er
beleg op brood komt. Dat lijkt de
reden waarom brood met zoveel
minder zout wordt geaccepteerd.
Ontbijters merken dankzij het beleg niet dat ze zoutarm brood eten.
Daarom denkt Bolhuis niet alle dat
alle zoutrijke producten, zoals
kant-en-klaar-soepen en ontbijtvlees, zomaar vijftig procent zout
kunnen missen. RR

(8ɺ*(/'922521'(5=2(.7(*(16/$$3=,(.7(
*HHUW:LHJHUWMHVYDQGHOHHUVWRHOJURHS&HOELRORJLHHQLPPXQRORJLH
JDDWHHQ(XURSHHVWUDLQLQJVQHWZHUN
FR¸UGLQHUHQRPQLHXZHPHGLFLMQHQ
WHYLQGHQWHJHQLQIHFWLH]LHNWHQ,Q
]LMQJURHSJDDWHHQSURPRYHQGXVQD
KRHHHQSDUDVLHWELMPHQVHQVODDS]LHNWHYHURRU]DDNW
:LHJHUWMHVZRUGWWUDLQLQJVFR¸UGLQDWRUYDQHHQ0DULH&XULHQHWZHUN
RQGHUOHLGLQJYDQGH8QLYHUVLWHLW/HLGHQZDDUDDQRRNLQVWLWXWHQXLW
)UDQNULMN(QJHODQG'XLWVODQGHQ
6SDQMHGHHOQHPHQ'H(8VWHHNW
PLOMRHQHXURLQGLWWUDLQLQJVQHWZHUN
GDWHOISURPRYHQGLHQGULHSRVWGRFV
JDDWDDQVWHOOHQELMGHGHHOQHPHUV
2RNGRHQHQNHOHIDUPDFHXWLVFKHHQ
ELRWHFKEHGULMYHQPHHGLHGHXLWNRPVWHQZLOOHQWRHSDVVHQYRRUPHGLFLMQRQWZLNNHOLQJ
'HRQGHU]RHNHUVULFKWHQ]LFKRSGH
]HEUDYLVRPGDWGLWHHQYHHOEHOR-

=HHEUDYLVMHVHHQYHHOEHORYHQGPRGHOYRRURQGHU]RHNQDDULQIHFWLH]LHNWHQ
YHQGPRGHOLVYRRURQGHU]RHNQDDU
LQIHFWLH]LHNWHQ'HYHURRU]DNHUVYDQ
GLHLQIHFWLH]LHNWHQEDFWHULQYLUXVVHQHQSDUDVLHWHQKHEEHQWLMGHQV
GHHYROXWLHLQJHZLNNHOGHVWUDWHJLHHQRQWZLNNHOGRPGHPHQVHOLMNH
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Een extract uit de schil van de
granaatappel remt de groei van
bacteriën in paté. Dat blijkt uit onderzoek van de leerstoelgroep Levensmiddelenmicrobiologie. Het
extract uit de schil van de granaatappel remt de groei van ziekteverwekkende bacteriën op vlees, zoals
Listeria monocytogenes, enkele
Bacillus stammen, E. coli en Sta-

phylococcus aureus. Daarmee kan
het extract dienen als natuurlijk
conserveermiddel, schrijven de onderzoekers binnenkort in het tijdschrift Food Control.
MSc-student Hasmik Hayrapetyan testte de conservering door
toevoeging van de ziekteverwekker
Listeria monocytogenes en het extract aan vleespaté. Ze bewaarde
deze vervolgens onder verschillende temperaturen. Bij 4 graden Celsius was er aanzienlijke groeiremming van de bacteriën in paté met
extract in vergelijking met gewone
paté. Bij hogere temperaturen nam
de antimicrobiële werking van het
extract af.
Het extract remt de groei van de
bacteriën, maar doodt ze niet. In
combinatie met andere groeiremmende behandelingen kan het extract echter interessant zijn voor
toepassing in de levensmiddelenindustrie, zegt onderzoeksbegeleider Wilma Hazeleger. Wel moet
nog nader worden onderzocht of
het extract invloed heeft op de
kleur en smaak van het vleesproduct. AS
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è'HEXLWHQODQGHUVéGDDUJLQJHHQJURRWGHHOYDQ
GHGLVFXVVLHGHDIJHORSHQZHNHQRYHU)OLQNH
NODFKWHQYORJHQRYHUHQZHHU2IGDWQRXRYHU
&KLQH]HQRI1HGHUODQGHUVJLQJ
2RNHHQPHQLQJ"Mail je reactie naar resource@wur.nl.
ten. Piet adviseert hem om daar iets van te zeggen.
Vinden ze hier niet erg.
2SGH1HGHUODQGVHVLWHVFKULMIWSMS dat ze het een
herkenbaar stuk vindt. Internationale studenten zitten hele avonden te leren, maar houden zich stil tijGHQVRYHUOHJJHQ=LMQ]HEDQJRPWHRYHUOHJJHQ"
‘Alhoewel, sommige willen ook niet; ze zijn de hele
dag hun tamagotchipaard op hun ipad aan het voeren…’

ILLUSTRATIE: ESTHER BROUWER

'2<28%(*5,-3(1"
Met verschillende nationaliteiten samenwerken in een
groepje is uiterst ingewikkeld, zo was in de vorige
Resource te lezen. Aziaten zijn te stil, Nederlanders
praten te vaak Nederlands.
AndreaVFKLHWXLWHYHQXLWKDDUVORI
Nederlanders uiten hun gevoelens niet,
hebben geen humor en kunnen hun
briljant gevonden oplossingen niet
communiceren. Swen doet er een
schepje bovenop en noemt Nederlanders luie proﬁteurs die niet zo
LQGLYLGXDOLVWLVFK]LMQDOV]H]HOIGHQ
ken. Maar de Chinezen zijn volgens
hem het moeilijkst te begrijpen,
omdat ze overal ‘ok’ op antwoorden.
‘Ok’, reageert een Chinees. TK benaGUXNWKRHRQEHVFKRIW+ROODQGHUV]LMQ
door tijdens hun groepswerk met
elkaar in het Nederlands te pra-

Correctie
In het vorige nummer
van Resource is bij het
interview met
Matthias Schröter op
pagina 27 helaas de verNHHUGHIRWRJHSODDWVW
De promovendus die
RSQRYHPEHU]LMQYLMI
entwintigste marathon liep ziet er zo uit.

SRVW
,1*(=21'(1
Universitair onderzoek niet binnen top-sectorenbeleid
dwingen
Vorige week ontvingen wij via onze onderzoekschool
een oproep om onderzoeksvoorstellen in te dienen
YRRUKHW,323SURJUDPPDèFRPSOH[DGDSWLYHV\V
tems’. Dit thema (één van de Wageningse ‘emergent
science themes’) slaat op een nieuwe wetenschappelijke benadering waarmee onderzoekers grip proberen
te krijgen op ingewikkelde processen met een groot
aantal elkaar beïnvloedende oorzaken. Daarbij valt
ELMYRRUEHHOGWHGHQNHQDDQFRPSOH[HPLOLHXRIRQW
wikkelingsvraagstukken. IPOP programma’s zijn de
strategische onderzoeksprogramma’s van de WUR.
Onze universiteit gebruikt hiervoor de middelen die
]LMYULMNDQEHQXWWHQRPKDDURQGHU]RHNHUVLQQRYDWLHI
onderzoek te laten doen.
Volgens selectiecriterium 4 moet het onderzoek leiden tot ‘business opportunities, in particular with resSHFWWRFXUUHQW'XWFKWRSVHFWRUVSROLF\é,QGLHQHUVPRH
ten in circa 100 woorden toelichten hoe hun voorstel
bijdraagt aan het topsectorenbeleid van de regering.
Dit lijkt ons merkwaardig. De universiteit wordt door
GHJHPHHQVFKDSJHŊQDQFLHUGRPIXQGDPHQWHHOHQ
maatschappelijk belangrijk onderzoek te doen waarYRRUJHHQNRRSNUDFKWLJHYUDDJKRHIWWHEHVWDDQ=XON
onderzoek komt niet per se overeen met het topsecto-

renbeleid. Onze bestuurders hebben toegezegd dat er
binnen de universiteit ruimte zou blijven voor nietcommercieel en niet-beleidsgestuurd kritisch onderzoek. Met dit criterium lijkt deze ruimte te verdwijnen. Wij vragen dan ook dat het wordt ingetrokken.
Daarnaast verdient de totstandkoming van de oproep
aandacht. Hij is opgesteld door een werkgroep. De
YUDDJLVHFKWHURIGHRQGHU]RHNVFKROHQGLWVHOHFWLHFUL
terium ondersteunen. Wij hebben de sterke indruk dat
dit bijvoorbeeld bij de WASS en PE&RC niet het geval
is. Dat verbaast ons niet, want over zo’n belangrijk
punt had voldoende overleg met de leden plaats moeten vinden, hetgeen niet is gebeurd. De manier waarop dit selectiecriterium desondanks wordt opgelegd
LVW\SHUHQGYRRUGHWRSGRZQEHVOXLWYRUPLQJVFXOWXXU
die de laatste jaren binnen onze universiteit is ontstaan. Het is hoog tijd dat hier verandering in komt!
+HQNYDQGHQ%HOW WRHJHSDVWHŊORVRŊH
.HQ*LOOHU SODQWDDUGLJHSURGXFWLHV\VWHPHQ
3DXO+HELQFN UXUDOHRQWZLNNHOLQJVVRFLRORJLH
:LP+HLMPDQ DJUDULVFKHHFRQRPLH SODWWHODQGVEHOHLG
1LHN.RQLQJ DJUDULVFKHHFRQRPLH SODWWHODQGVEHOHLG
0LFKLHO.RUWKDOV WRHJHSDVWHŊORVRŊH
$QNH1LHKRI VRFLRORJLHYDQFRQV KXLVKRXGHQV
-RKDQYDQ2SKHP HFRQRPLHYDQFRQV KXLVKRXGHQV
/HRQ3LMQHQEXUJ WRHJHSDVWHŊORVRŊH
-DQ'RXZHYDQGHU3ORHJ UXUDOHVRFLRORJLH

FRORIRQ
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
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Opmars van de
vrouwen
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Wageningen begint een echte ‘meisjesstad’ te worden. De Wageningse
universiteit, ooit een bolwerk van mannelijke agrariërs, telt inmiddels
117 vrouwen op elke 100 mannen. De universiteit is daardoor veranderd,
vinden docenten. ‘Meisjes zijn gemotiveerder, ijveriger en misschien wel
snuggerder dan jongens.’
tekst: Linda van der Nat / foto’s: Guy Ackermans / illustraties: Studio Lakmoes

D

e vrouwelijke opmars wordt misschien nog
wel het best duidelijk bij de opleiding Dierwetenschappen. ‘Begin jaren negentig telde
Dierwetenschappen vrijwel uitsluitend mannen’, vertelt universitair docent Henk Parmentier. Vooral bij de echt agrarische studies zoals Veeteelt en Plantenwetenschappen waren vrouwen in de collegezaal lange tijd een bijzondere verschijning. ‘Daar zag je bijna alleen jongens met een agrarische
achtergrond’, weet Parmentier nog. ‘Dames werden aangekeken of ze van een andere planeet kwamen.’
Dat veranderde toen de opleiding meer de nadruk ging
leggen op gezelschapsdieren en minder op productiedieren. Het welzijn van de dieren werd ook belangrijk. De
agrariërs, een slinkende sector in Nederland, stuurden
minder zonen naar Wageningen. In plaats daarvan kwamen er meisjes uit de Randstad. Inmiddels zijn er bij de
opleiding zo’n vier meisjes op elke jongen, zegt Parmentier. ‘Vroeger moesten de vrouwen stoere verhalen aanhoren over hoeveel meter bier de mannelijke studenten tijdens het weekend hadden gedronken. Dat hoeft nu niet
meer.’

VAN HEKKENSLUITER NAAR KOPLOPER
Dat steeds meer vrouwen hun weg naar het hoger onderwijs weten te vinden, is een maatschappelijke trend. De
inhaalrace van vrouwen begon al in de jaren zestig, maar

De ‘feminisering’ in Wageningen
is sterker dan de landelijke trend.
Veel sterker
accelereerde in de afgelopen twintig jaar. Daarbij lijkt de
balans inmiddels naar de andere kant door te slaan. Een
oververtegenwoordiging van vrouwelijke leerkrachten in
het basisonderwijs en een ‘vrouwelijk’ onderwijssysteem
(projecten, groepstaken) zou de meisjes nu juist een voorsprong geven, menen veel deskundigen.
Maar dat is voor Wageningen nog niet alles. In dezelfde
periode kwamen er nieuwe studierichtingen en vakkenpakketten, die beter aansloten bij maatschappelijke be-

SANITAIRE ONGELIJKHEID
Hoe zeer de universiteit de
afgelopen decennia in samenstelling is veranderd,
laat zich niet beter illus-

treren dan met het aantal
toiletten in het Wiskundegebouw. Het pand, gebouwd in de jaren vijftig
van de vorige eeuw, telt
twaalf herentoiletten tegenover slechts zes damestoiletten. ‘Dat zorgt in de
pauze voor rijen’, vertelt
Janny Snijders, conciërge
in het gebouw aan de Dreijenlaan. ‘Vroeger waren
hier heel veel mannen en
heel weinig vrouwen. Nu is
het zo’n beetje om het
even.’ Veel klachten krijgt
de conciërge niet. ‘De
vrouwen zijn het allemaal
gewend dat ze soms even

moeten wachten. En zo
lang duurt het niet meer,
want binnenkort verhuizen
we naar Orion.’

hoeftes. Parmentier: ‘Om het wat oneerbiedig te zeggen;
er kwamen “softere” disciplines bij, juist in de hardcore
agrarische richtingen.’
Gevolg: de ‘feminisering’ in Wageningen is sterker dan
de landelijke trend. Veel sterker. Cijfers van het Centraal
Bureau voor de Statistiek laten zien dat het aandeel vrouwelijke studenten in het wetenschappelijk onderwijs tussen 1995 en 2010 groeide met 5 procent, van 46 naar 51. In
dezelfde periode nam het aantal dames in Wageningen
toe met maar liefst 12 procent. Van 44 naar 56 procent.
Van hekkensluiter werd Wageningen UR juist koploper
als het gaat om de opmars van meisjes in het wetenschappelijk onderwijs.
MANNEN ONDER ELKAAR
Die toestroom van vrouwelijke studenten heeft het onderwijs ﬂink veranderd, zegt Cees van Woerkum. De hoogleraar Communicatiestrategieën ging eind oktober, na veer-
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tig jaar lesgeven, met pensioen. ‘Toen ik in Wageningen
kwam werken, was het echt een sfeertje van “mannen onder elkaar”. Gesprekken gingen over voetbal en wielrennen. Veertig jaar later zijn mijn universitaire hoofddocenten allebei vrouw en is het merendeel van mijn studenten
vrouw.’
De jaren zeventig hebben niet alleen méér meisjes naar
de universiteiten gebracht, hun rol veranderde ook, weet
Van Woerkum nog. Studenten in Wageningen namen in
die tijd zelf het onderwijs over, in navolging van de studentenrevoltes in Amsterdam en Nijmegen. ‘Hoogleraren
werden weggestuurd, studenten bepaalden zelf de inhoud
van de lessen en gingen college geven.’ Vrouwen namen
hierbij het voortouw, aldus Van Woerkum. ‘Buitengewoon
krachtige vrouwen, echte pioniers. Zij bepaalden vooral
de inhoud en de sfeer van het onderwijs.’ Inhoudelijk was
het weliswaar niet altijd aan de maat – ‘die studenten hadden helemaal geen presentatietechnieken, dat kon ik zelf
veel beter ‘- maar de lessen werden er een stuk interactie-

ver van. ‘De studentes waren meer betrokken en voelden
zich verantwoordelijker. Ze namen het echt heel erg serieus.’
Nog steeds zijn meisjes meer betrokken bij hun studie
dan de jongens, vindt Parmentier. ‘Meisjes zijn serieuzer,
steken veel meer tijd in hun studie.’ Volgens Van Woerkum houden vrouwen van een stimulerende werksfeer.
‘Ze willen kwaliteit aﬂeveren, het onderste uit de kan halen. De felheid van vroeger is weg; studeren is ook voor
hen vanzelfsprekender geworden. Maar ergens bekruipt
me het gevoel dat meisjes over het algemeen gemotiveerder, ijveriger en misschien ook wel snuggerder zijn dan
jongens. Vrouwen zijn op de universiteit om hun diploma
te halen, iets te bereiken. Jongens studeren omdat het hen
een papiertje verschaft waarmee ze carrière kunnen maken. Ze zijn minder ijverig en minder scherp dan meisjes.’
DE KNOP GAAT OM
Een nieuw maatschappelijk probleem? Parmentier denkt
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JONGEN TUSSEN DE MEISJES
Wie? Sander Biesbroek
Wat? Vijfdejaars Voeding en gezondheid
‘Voeding en Gezondheid is een studie die gedomineerd wordt door vrouwen,
dat is absoluut waar. In mijn jaar begonnen we met 6 mannen tegenover 110
vrouwen. Het is ook absoluut geen fabeltje dat vrouwen heel veel praten, zeker tijdens de bachelorfase waren er een paar docenten die grote moeite
hadden om de zaal stil te krijgen. De studie heeft veel meer om het lijf dan
alleen voeding en diëten. Zelf ben ik vooral geïnteresseerd in het gezondheidsaspect van de studie. Dat dit in Wageningen gekoppeld wordt aan voeding maakt het alleen interessanter. De overdaad aan vrouwen heeft ook
voordelen. Tijdens colleges leer je dingen over vrouwen die je als man zelf
nooit te weten zou zijn gekomen. Het is dan misschien wat druk, maar wel
ontzettend gezellig. Het bewijs? Na een half jaar leerde ik mijn vriendin kennen waarmee ik vorige week getrouwd ben.’ RH

MEISJE TUSSEN DE JONGENS
Wie? Marleen Hermelink
Wat? Eerstejaars Agrotechnologie
‘Natuurlijk vroeg iedereen tijdens de AID waarom ik een “mannen studie”
ben gaan doen. Het antwoord was altijd hetzelfde: ik vind het een interessante studie vanwege de combinatie technologie en natuur. En ik was niet
van plan om mijn studiekeuze te laten beïnvloeden door een stel “boeren”.
In mijn jaar zitten we met drie meiden tussen 22 jongens. Gelukkig ben ik
dus niet in mijn eentje. Als de heren dan weer eens beginnen over trekkers
of koeien, dan kunnen wij in ieder geval met zijn drieën een tegenoﬀensief
leveren. Zo blijven we stevig op onze eigen benen staan tussen alle lompe
grappen en opmerkingen. Natuurlijk heeft een hoog percentage mannen ook
een duidelijk voordeel, je hebt ze immers voor het uitkiezen. Ook maken we
er graag een gezellige avond van met het groepje meiden uit Heeren XVII,
daar krijg je tenminste wel een complimentje als je wat leuks en nieuws aan
hebt.’ RH

dat het meevalt. Weliswaar herkent hij de verschillen in
motivatie, maar die zijn volgens hem tijdelijk: ‘Zeker de
eerste drie jaar van hun studie zijn jongens meer bezig

‘Problemen oplossen doe je
niet alleen met je verstand’
met andere dingen; feesten, lol maken. Bij de masterfase
vallen die verschillen weg. Dan zijn jongens en meisjes
even gemotiveerd. Er gaat als het ware een knop om.’ Volgens Van Woerkum gebeurt dat gedeeltelijk onder dwang
van de meisjes. ‘Mannen hebben leren inzien dat aandacht voor persoonlijke dingen, het goed houden van een
relatie, heel veel oplevert. Ze zijn meer dan vroeger bezig
met het creëren van een positieve stemming in de groep,
met klaar staan voor elkaar.’
Volgens studentenvoorlichter Hermien Miltenburg,
spelen ook fysieke factoren een rol. ‘Op de leeftijd van stu-

denten zijn in het jongensbrein nog niet alle verbindingen in orde. Hun communicatie-, taal- en sociale vaardigheden zijn nog niet zo ver ontwikkeld als bij meisjes. Daardoor hebben jongens op de universiteit en op middelbare
scholen moeite om mee te komen. Meisjes zijn gedisciplineerd, jongens leunen achterover en consumeren. Tegen
de tijd dat ze 24, 25 jaar zijn, zijn die verbindingen er wel.’
Miltenburg organiseert binnenkort een discussiedag
in Leeuwarden om met decanen te praten over de verschillen tussen jongens en meisjes als het gaat om studeren.
‘Het is hartstikke ﬁjn dat het glazen plafond op de universiteit voor meisjes is verdwenen, maar jongens moeten
niet achterblijven. In de huidige samenleving moeten studenten multidisciplinair kunnen werken; problemen oplossen doe je niet alleen met je verstand. Het is goed dat
het onderwijs daarop inspeelt. De vraag is hoe we jongens
daarop kunnen voorbereiden. We hopen samen met de
decanen van middelbare scholen een oplossing te vinden.’
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BESTE VRIENDEN
Tjak! Een sluipwesp prikt zijn legboor in de rups van een
koolwitvlinder. Zijn larven zullen weldra de rups van binnenuit verorberen. Jammer voor de rups maar gunstig
voor de koolplant die erdoor aangevreten werd. Nu blijkt
dat de sluipwesp daarnaast de kool met geuren en speeksel beschermt tegen het schadelijke koolmotje (publicatie van entomoloog Erik Poelman in PNAS van deze
week). Koolplant en sluipwesp zijn nu echt beste
GvC, foto: Tibor Bukovinszky, bugsinthepicture.com.
vrienden.

17 november 2011 — RESOURCE

RES0607p16-17 inbeeld.indd 17

16-11-11 15:38

18 >> achtergrond

Groen licht voo
Nederland behoort tot de meest verlichte gebieden in de wereld. Echt
donker is het bij ons ’s nachts vrijwel nergens meer. Voor mensen is
dat niet zo’n probleem: wij hebben gordijnen. Maar wat doet al dat
kunstlicht met de natuur? Wageningen brengt licht in de duisternis.
tekst: Roelof Kleis / foto’s: Sjoerd Sijsma

L

icht trekt insecten aan. Dát weten we in ieder geval zeker. Iedereen kent beelden van drommen
nachtvlinders die eindeloos rond lantaarnpalen
cirkelen. Vleermuizen doen er hun voordeel mee.
Waar licht is, is voedsel. Kunstlicht als tafeltjedek-je. Maar daar houdt onze kennis wel zo’n beetje op.
De hoeveelheid nachtvlinders is in ons land sinds 1980
met 30 procent gedaald. Komt dat door kunstlicht? We
weten het niet. ‘Over de ecologische effecten van lichtvervuiling is nog vrij weinig bekend’, beaamt onderzoeker
Roy van Grunsven (Natuurbeheer en plantenecologie).
Nou zullen nachtvlinders zomaar niet uitsterven. ‘Maar ze
vormen wel een prooi voor andere dieren en dan is die
achteruitgang wél een probleem.’
Van Grunsven en collega Kamiel Spoelstra (NIOOKNAW) zijn al een jaar bezig met de voorbereiding van het
grootste lichtvervuilingsonderzoek ooit in ons land. Licht
op Natuur (www.lichtopnatuur.org) heet het door de STW
geﬁnancierde onderzoek, waar naast ‘Wageningen’ een
groot aantal natuurinstellingen, terreinbeheerders, Philips en de NAM bij zijn betrokken.

BOORTORENS
Eigenlijk is het allemaal begonnen bij de NAM, legt Van
Grunsven uit. Fel verlichte boortorens op zee verstoren de
trek van vogels. De NAM introduceerde daarom in 2005
speciaal door Philips ontwikkelde groene lampen die veel

minder vogels aantrekken. Op zee tenminste. Maar hoe zit
dat met ﬂora en fauna aan wal? Bestaat zoiets als natuurvriendelijke verlichting en hoe ziet dat er dan uit?
Om dat uit te vogelen gaan de Wageningse onderzoekers drie jaar lang de effecten in kaart brengen van groen,
rood en wit licht op de natuur. Op acht plekken in het land
(zeven op de Veluwe en eentje in Drenthe) wordt de natuur
in het licht gezet. Dat gebeurt met vier rijen van vijf lantaarnpalen; een rij rood, groen en wit licht en eentje die
donker blijft. Dat lijkt eenvoudiger dan het is, legt Spoelstra uit. ‘De speelruimte voor dit soort experimenten is
heel beperkt. Natuurbeheerders willen liever geen lantaarnpalen in hun bossen.’
Alleen met het zoeken van de terreinen zijn de onderzoekers daarom al een half jaar bezig geweest. ‘We zijn blij
dat we nu acht plekken hebben gevonden’, zegt Spoelstra.
Mag hij dus even de namen noemen: Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Defensie, Drents Landschap en de
gemeente Ede doen bereidwillig mee. De proefvelden zelf
zijn bij wijze van nulmeting al een jaar in studie. Het zijn
terreinen op de overgang van bos naar open landschap.
Daar waar veel soorten vogels, insecten en kleine zoogdieren zich ophouden. En waar het van zichzelf nog redelijk
donker is. De lantaarnpalen worden komende weken geplaatst.
Maar ook dichter bij huis staat het nachtleven de komende jaren in het licht der schijnwerpers. Aan de Born-
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oor de natuur?
sesteeg, op een steenworp afstand van de campus, staan
tachtig met wit gaas bespannen vlinderkooien van een kubieke meter in slagorde opgesteld. Het ziet eruit als een
modern kunstwerk. In de kooien bestudeert ecoloog
Koert van Geffen de invloed van lichtvervuiling op de vegetatie. ‘Het gaat daarbij om de vraat van rupsen’, licht
promovendus Van Geffen de vraagstelling toe. ‘Vlinders
eten eigenlijk niks; die hebben weinig invloed op de vegetatie. Maar wat is het effect van kunstlicht op populaties
nachtvlinders? Verschuiven populaties in aantal en samenstelling en hoe werkt dat door op de vegetatie?’
De opstelling aan de Bornsesteeg maakt ook onderdeel
uit van Licht op Natuur. De proef simuleert de verlichtingssituatie langs een doorsnee weggetje in het Nederlandse buitengebied. In de kooien groeien verschillende
soorten grassen en kruiden. Elke kooi krijgt daarbij zijn
eigen verlichting: hetzelfde rode, groene en witte licht dat
Van Grunsven en Spoelstra gebruiken.
GROENVERLICHTE FIETSPADEN
Waar Van Grunsven en Spoelstra kijken naar het totale
ecologische effect van kunstlicht, zoomt Van Geffen in op
nachtvlinders. De vlinders van Van Geffen hebben bovendien geen keuze tussen licht of donker. Uit de kooi valt
niet te ontsnappen. Van Geffen wil onder meer weten hoe
de populaties zich ontwikkelen onder de diverse soorten
licht. Er zijn vragen genoeg. ‘Rupsen eten normaal altijd

in het donker, om rovers te ontwijken. Eten ze nu minder
dan in het donker? En hoe zit het met de voortplanting.
Wat gebeurt er met de uitscheiding van feromonen onder
invloed van kunstlicht? En hoe reageren de mannetjes

Van veel insecten en zoogdieren
is bekend dat ze weinig
gevoelig zijn voor rood licht
daarop?’ Volgens Van Geffen zijn er aanwijzingen dat
mannetjes meer door licht worden aangetrokken dan
door feromonen. En dat heeft gevolgen: zonder seks geen
kroost.
De opgedane kennis opent de weg naar diervriendelijker buitenverlichting. Groenverlichte ﬁetspaden bijvoorbeeld. Of juist rood, aangepast aan een bepaalde soort die
daar weinig last van ondervindt. Van veel insecten en
zoogdieren is bekend dat ze weinig gevoelig zijn voor rood
licht. Maar misschien is groen licht helemaal niet het ei
van Columbus, waarschuwt Spoelstra. ‘Je ziet nu regelmatig dat gemeenten groene lampen plaatsen omdat dat
goed lijkt voor de natuur. De haven van Ameland is groen
verlicht, zelfs het NIOO gebruikt groene buitenlampen.
Maar dat is alleen nog maar getest op boortorens om minder vogels aan te trekken.’
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Hoe kun je de snel uitdijende
wereldbevolking van voedsel
(blijven) voorzien? Die vraag
stond centraal in de wereldwijde
congresreeks die de jubilerende
alumnivereniging KLV afgelopen jaar
organiseerde. In China, Brazilië,
Ethiopië en Nederland bogen lokale
Wageningse alumni zich over
het steeds nijpender wordende
voedselvraagstuk.

Europa

De wereld voeden
inder eten weggooien
[Wageningen]
Een derde van het voedsel dat wereldwijd geproduceerd wordt gaat
verloren of verdwijnt in de vuilnisbak. In ontwikkelingslanden doordat er onvoldoende goede opslag en verwerking van de oogst is, in
rijke landen omdat komkommers die te krom zijn of bananen die
juist te recht zijn door de supermarkten weggegooid worden. Of
doordat consumenten niet meer zelf proeven maar alles weggooien
dat voorbij de ten-minste-houdbaar-tot datum is. Het voorstel van
Toine Timmermans, onderzoeker bij Fresh food and Chains en projectleider bij het Top Instituut Food & Nutrition, was dat de industrie samen met wetenschap en consumenten onnodige verspilling
tegen gaan. Het voorstel kreeg de meeste stemmen.

M

inder vlees eten
[Wageningen]
Vlees produceren vraagt veel meer grond, water en input dan granen of groenten. Om straks voldoende te eten te hebben voor iedereen moeten we minder vlees gaan eten, was de conclusie van de
275 studenten op de studentenconferentie van de Euro League for
Lifescience Students die op 20 en 21 oktober gehouden werd. Namens hen bracht Airen Lugt die boodschap naar de KLV-conferentie.
En hoe krijgen we dat voor elkaar? ‘Vlees eten moet net zo beschamend worden als roken.’

tekst: Joris Tielens

Zuid-Amerika

De resultaten werden vrijdag 11 november beoordeeld
tijdens de slotconferentie in schouwburg De Junushof.
Een ‘wereldregering’ van prominenten presenteerde
de verzamelde oplossingen en voorzag ze van commentaar. De ruim 350 alumni die de conferentie bezochten,
vormden het ‘parlement’ dat via twitter en sms opmerkingen maakte en stemde over de voorstellen. De oplossingen in vogelvlucht.

De wereldregering:
– Sylvia Borren (Worldconnectors)
– Rudy Rabbinge (Wageningen UR)
– Gerda Verburg (FAO)
– Harry Smit (Rabobank)

M

B

razilië kan de wereld
voeden {Brazilië]
In maart kwamen alumni - ondernemers en wetenschappers in Brazilië bij elkaar en concludeerden dat Brazilië de potentie
heeft de wereld te voeden, maar
dat er daarvoor wel wat moet
veranderen in de wereldhandel.
Paco van der Louw pleitte namens de Brazilianen voor een
nieuwe wereldvoedselautoriteit
waarin de grootmachten invoerbeperkingen van Braziliaanse
producten kunnen afbouwen.
Met de grotere inkomsten kan
Brazilië dan het gebrek aan infrastructuur en goed bestuur in
eigen land aanpakken. In ruil
voor de deal zal Brazilië meer
werk maken van duurzame productie en de Amazone in stand
houden.
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O

p minder grote ecologische voet gaan leven
[Wageningen]
Hans Lyklema is emeritus hoogleraar Fysische chemie en kolloidkunde en geen gedragswetenschapper. Toch stelde de nog
krasse tachtigjarige tijdens de slotconferentie van KLV dat gedrag belangrijker is dan technologie als het gaat om duurzame
ontwikkeling. Lyklema was een van de favorieten van het publiek en maakte indruk met zijn korte college waarin hij pleitte
voor een duurzamer leefstijl en een minder grote ecologische
voetafdruk. Concreter dan dat werd het voorstel niet, maar hij
kreeg toch veel stemmen.

E

Afrika

co-agro hubs bij Afrikaanse megasteden van voedsel voorzien
[Nederland]
Namens de Worldconnectors, een netwerk van invloedrijke mensen in de ontwikkelingssamenwerking, bracht voormalig PvdA-Kamerlid Harm Evert Waalkens het plan in om dicht bij grote steden
in Afrika zogenaamde eco-agro hubs op te richten: multi-functionele centra voor handel en kennisuitwisseling die boeren verbinden met consumenten, georganiseerd door overheden, bedrijven
en ngo’s. Waalkens bleef wat vaag, waardoor er via twitter en sms
vooral vragen verschenen op het scherm boven zijn hoofd. Het
voorstel kreeg desondanks wel de instemming van de wereldregering.

Azië
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B

eter zaaizaad door genomics
[Beijing, China]
De productie van voedsel moet omhoog, en een van de belangrijkste factoren daarin is goed zaaizaad, stelde prof. Sanwen
Huang van de Chinese Academy of Agricultural Sciences. Klassieke veredeling is een tijdrovende zaak. De zaak kan bespoedigd worden door genomics. Onderzoek naar het genoom van
aardappels, rijst of andere voedselgewassen biedt inzicht in
welke genen cruciaal zijn voor de verbetering van gewassen,
waardoor veredeling veel sneller gaat. Huang was met dit voorstel favoriet bij de wereldregering.

C

oöperaties in China
[Beijing, China]
Nederland heeft zijn landbouw goed georganiseerd, vleide Sanwen Huang zijn publiek. Coöperaties en productschappen geven
boeren hier een betere positie in de handel dan in China. Daar
leveren kleine boeren aan tussenhandelaren die een groot deel
van de winst opstrijken. Boeren in China moeten zich beter organiseren in coöperaties en direct gaan leveren aan de supermarkt, was het tweede voorstel van Huang, dat voortkwam uit
de conferentie van alumni van Wageningen Universiteit op 25
juni in Beijing, China. Ook dit voorstel kreeg veel bijval van de
wereldregering.

E

thiopië vraagt steun van Nederland en Wageningen
[Ethiopië]
Boeren in Ethiopië kunnen hun oogst verviervoudigen wanneer ze
toegang hebben tot goede zaden, kunstmest en betere rassen en
hun irrigatie verbeteren. Om dat voor elkaar te krijgen zijn er programma’s voor training, kennisoverdracht en opbouw van capaciteit en instituties. Ethiopische universiteiten werken daarin samen
met Wageningen UR. Die programma’s verdienen meer steun van
de Nederlandse overheid en kunnen een voorbeeld zijn voor andere Afrikaanse landen. Eyasu Elias uit Ethiopië stelde ook voor om
een vereniging in Ethiopië op te richten van Wageningse alumni.

O

ndernemers in Afrika steunen
[Tanzania / Kenia]
Beter ondernemerschap in Afrika is de oplossing die oud-Heinekentopman Piet Heemskerk, zaaizaad-ondernemer Jan Omvlee en
de Afrikaanse onderneemster Helen Ulungat inbrachten. De African Agribusiness Academy (AAA), met dat doel opgericht, spoort
ondernemers in Afrika op en brengt hen in contact met Nederlandse ondernemers voor coaching en advies. Ulungat: ‘We vragen de leden van KLV om met al hun kennis en ervaring kleine en
middelgrote Afrikaanse ondernemers te ondersteunen.’ Het voorstel kreeg veel steun uit de zaal.
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Docent achter glas
Uit een landelijk onderzoek blijkt dat opgenomen colleges op internet
(weblectures) een welkome bijdrage leveren aan het onderwijs. Studenten die
tijdens een collegeperiode achterop raken, gebruiken de video-opnames om de
draad weer op te pakken. Maar er is ook kritiek: een academische studie is toch
geen Teleac-cursus? Wat vinden wij van colleges op het beeldscherm?
tekst: Suzanne Overbeek / illustratie: Hans Weggen

Anouk Schrauwen
Secretaris en mede-oprichter van poWURplatform
‘Door de ziekte ﬁbromyalgie ben ik
snel moe. Voor mij is het daarom
erg zwaar om voltijds te studeren. In
mijn situatie is het ideaal om college
te volgen op momenten dat ik me
goed voel. Ik kan dan op de juiste
momenten rust nemen. Zo wordt de
studiedruk lichter, terwijl ik toch evenveel of zelfs meer
ECTS kan halen. Het voordeel is ook dat je de les door
kunt spoelen, op pauze kunt zetten of een stukje kunt herhalen. Het nadeel is dat je alleen de docent kunt verstaan
en niet de vragen, opmerkingen en antwoorden uit de
klas.’

Agnes Tol
Masterstudent Levensmiddelentechnologie
‘De mogelijkheid om een college terug te kijken vind ik heel ﬁjn. Het
eerstejaarsvak celbiologie 2 heb ik
daarmee in mijn derde jaar opnieuw
gevolgd. Ik was niet zo gemotiveerd
om naar de universiteit te ﬁetsen,
daarom ben ik de webopnames gaan
bekijken. Ik kwam erachter dat dat veel handiger is. Thuis
kon ik de colleges kijken wanneer ik tijd had. Door middel
van de pauzeknop kon ik mijn eigen tempo aanhouden en
goede aantekeningen maken. Daardoor heb ik het vak met
een acht afgerond.’

Dr. Ir. Joke Marinissen
Onderwijskundig adviseur/trainer
‘Uit eigen onderzoek blijkt dat een
college volgen via het beeldscherm
net zo efﬁciënt is als live in de zaal.
Wel geeft een videobeeld minder inspiratie en het is moeilijker voor de
student om de aandacht erbij te houden. Een leuke bijkomstigheid is het
uitwisselen van gastcolleges en vakken tussen diverse universiteiten en plaatsen in Nederland. Bovendien hebben

we hebben aangetoond dat een weblecture voor een betere terugkoppeling zorgt, waardoor de kwaliteit van het onderwijs beter wordt. Terugkijken zorgt ervoor dat de student kan bedenken: Heb ik het goed begrepen? De conclusie van het project is dat weblectures een goede aanvulling
zijn en de kwaliteit van het onderwijs verbeteren.’

Coen Uijterlinde
Bachelorstudent Agrotechnologie
‘Colleges terugkijken kost tijd en die
heb ik meestal niet. Bij het vak Introduction to Physics kon ik de colleges
terugkijken en dat heb ik wel een
keer gedaan, maar ik zag er het nut
niet van in. In de collegebank voel je
je verplicht om te blijven zitten, thuis
niet. Daarbij ben je thuis sneller afgeleid. Van mij hoeft
het überhaupt niet opgenomen te worden. Ik zit liever ouderwets in de collegebanken, veel eﬀectiever.’

Willemijn Sneller
Commissaris PR VeSte
‘Colleges kijken via het internet is een
goede aanvulling op de reguliere colleges. Met de nadruk op aanvulling,
het moet nooit de natuurlijke colleges vervangen. Tijdens echte colleges is er een lagere drempel om een
vraag aan de docent te stellen. Daarbij hebben studenten minder aﬂeiding dan thuis en is er
in de pauze voor de student tijd om even lekker te ontspannen en met vrienden te socializen.’

Dr. Ir. Frans Verhees
Universitair docent Marktkunde en Consumentengedrag
‘Tegenwoordig denk ik er nauwelijks
meer aan dat ik opgenomen word tijdens de colleges van Management &
Marketing. Alleen als ik te ver de zaal
in loop, kan de camera me niet meer
volgen en word ik eraan herinnerd.
Ik zou blij zijn als de rumoerige stu-
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denten weg blijven, doordat zij de colleges nu via internet
kunnen bekijken. Dan houd ik alleen de gemotiveerde
studenten over.’

Diederik de Moel
Bachelorstudent Biologie
‘Het vak Celbiologie 1 wordt in twee
lokalen gegeven. Een met de docent
en de ander met een live videoverbinding. Daar heb je helaas geen mogelijkheid tot vragen stellen. Het zou
geweldig zijn als voortaan alle colleges digitaal zijn, als je tegelijkertijd
de mogelijkheid houdt om naar college te gaan. Bij het vak
ecologie gehad kon je het college terugkijken op internet.
Maar toch zaten de zalen vol, het was niet zo dat studenten
niet meer op kwamen dagen omdat het college toch op internet kwam.’

Dr. Ir. Gosse Schraa
Universitair docent Microbiologie
‘In het begin had ik enige reserve bij
het opnemen van de colleges, ik
vroeg me af of studenten nog wel naar
college zouden komen. Deze terughoudendheid is in de drie jaar dat de
colleges Microbiologie en biochemie worden opgenomen totaal verdwenen. De studenten komen toch wel naar je college toe.
De videobeelden zijn een goede ondersteuning voor de
student, het is veel duidelijk dan de powerpointpresenta-

tie alleen. Ik heb mijn colleges wel eens terug gekeken,
het is raar om jezelf te zien praten en het lijkt me niet nodig dat de docent zichtbaar is. Door de opnames is mijn
woordkeus iets voorzichtiger geworden. Eén keer had ik in
de pauze mijn microfoon nog aan staan terwijl ik een persoonlijk gesprek met een student had, toen kon de hele
collegezaal meeluisteren. Dat overkomt me niet nog een
keer.’

Dr. Fred de Boer
Universitair hoofddocent Resource Ecology Group
‘De opkomst van studenten is een
punt van aandacht. Ik heb sterk het
gevoel dat er op het moment het aantal laatkomers toeneemt, waardoor
er iets meer rumoer in de zaal is. Bovendien kan het zijn dat de collegeopnames het te laat komen (langer
in bed liggen) stimuleren omdat de gemiste stof via de videos kan worden ingehaald.
Ik denk dat voor een goed college, interactie heel belangrijk is, en dat het docent-student contact essentieel is voor
het beste resultaat. Dat gebeurt in de practica, maar ook
via de vragen en andere interacties in de colleges. Ik zie
het dan ook absoluut niet als vervanging, maar meer als
een extra. Ik lees soms dat digitale colleges zoals video opnames gewone colleges zouden kunnen vervangen (via
onderwijs op afstand, e-learning), ik ben daar zelf heel kritisch over en denk dat de kwaliteit van het onderwijs zeker
zal verminderen als er alleen video-opnames gebruikt zouden worden.’
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Weekendje
muizen
vangen
Een heel weekend lang muizen vangen.
Voor sommige Wageningse studenten klinkt
het als muziek in de oren. Zij deden mee
aan het muizenkamp van JNM en NJN, afgelopen weekend. ‘Ja heel goed, en dan pak je
nu z’n nekvel vast’.
tekst: Stijn van Gils / foto: Emma Teuling

‘O

pen. Open. Wéér open’,
Theo Linders duwt wat
struikgewas opzij, in het
licht van de bijna volle maan. Kou
snijdt langs zijn vingers. Voorzichtig sluipen vier andere deelnemers
achter hem aan. Met behulp van
een zaklampje proberen ze gladde
hellinkjes en bultjes op tijd op te
merken. ‘Ah, dicht’, Theo glimlacht. Hij haalt een broodzak tevoorschijn en laat Kelly, tweedejaars vwo, een zogenaamde life
trap in de broodzak leegschudden.

‘Bosmuis, duidelijk, zie je die grote
Mickey Mouse-oren?’, zegt hij tevreden, terwijl Kelly het in de
broodzak op en neer springende
diertje probeert te pakken. ‘Kijk’,
zegt Theo, ‘met je ene hand pak je
het muisje, gewoon via de buitenkant van de broodzak. Ja, heel
goed, en dan doe je nu je andere
hand in de zak, en pak je precies
achter de schedel z’n nekvel vast.’
Kelly lacht gespannen en bekijkt
de muis. Het dier kan niets anders
dan voor dood spelen en laat rustig

BIERZUIPERS EN GEITENWOLLENSOKKEN
In Nederland bestaan twee natuurverenigingen die helemaal door jongeren tussen de 12 en 25 jaar gerund worden. Met ongeveer 500 leden
is de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) veruit het
grootst. De andere club, JNM, Jongeren in de natuur, heeft ongeveer
350 leden. De JNM ontstond ooit als protest tegen de ‘ongelovige zondagsexcursies’ van hun collega’s, maar tegenwoordig heeft de club
niets meer met het christendom te maken. Tegenstellingen zijn er nog
wel. NJN’ers vinden JNM’ers ‘feestende bierzuipers’ en andersom worden NJN’ers gezien als ‘stinkende geitenwollensokken die om acht uur
naar bed gaan’. Maar dat zijn eerder vriendschappelijke plagerijen. In
werkelijkheid wordt veel samengewerkt en doen de verenigingen vrijwel hetzelfde: excursies en kampen organiseren.
In de regio Wageningen-Arnhem hebben de twee clubs een gezamenlijke afdeling met 120 leden. 55 daarvan studeren aan de universiteit en
15 bij VHL Velp. In Leeuwarden is geen afdeling actief.
Meer info: www.wageningen.njn.nl en www.jnm.nl.

z’n geslacht bepalen, waarna het
wordt vrijgelaten.
LANGE HAREN
Voor Theo is dit zo ongeveer het
leukste wat er is. ‘Zoogdieren zijn
mooi en aaibaar. En vogels kijken
doet de rest van natuurminded Nederland al.’ Een paar jaar geleden
kreeg de nu negentienjarige student aan Wageningen Universiteit,
de smaak te pakken. Z’n moeder
vond dat ie maar ‘ns op jongerenvakantie moest gaan. Het werd een
kamp van JNM, Jongeren in de natuur. ‘Daar ging ik, met de trein
richting Rotterdam. Onderweg
werd ik aangesproken door iemand van de kampleiding, zo’n type met lange haren. Ik dacht: waar
ben ik nu terecht gekomen?’
Maar het bleek juist fantastisch.
Inmiddels is Theo te vinden op
zo’n 15 JNM-kampen per jaar,

waarvan hij er verschillende zelf
organiseert, waaronder deze. En
zoals Theo zijn er meer. Bij de gecombineerde afdeling Wagenin-
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Dominique kan Marco altijd mailen
‘Spitsmuizen hebben een
hele snelle stofwisseling,
als ze een paar uur niet
eten gaan ze dood’

gen/Arnhem van de NJN (Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie) en JNM is het merendeel student aan de universiteit. Meestal
studeren ze Biologie, of Bos- en natuurbeheer, zoals Theo.
SNELLE STOFWISSELING
De groep vervolgt de route door het
donker. Van elke gevangen muis
noteert het groepje nauwkeurig
soort en geslacht. Hun gegevens
gaan naar de natuurbeheerders en
de Zoogdiervereniging, die mede
hierdoor de landelijke muizenverspreiding kan bepalen. De muizenval wordt steeds opnieuw gevuld
met hooi voor de warmte, een stukje wortel voor het vocht, wat caviavoer en meelwormen. Dat laatste is
vooral belangrijk voor spitsmuizen. ‘Die hebben een hele snelle
stofwisseling, als ze een paar uur
niet eten gaan ze dood’, vertelt
Theo.
Klik, de muizenval staat weer
op scherp. Voorzichtig glijdt de
groep de helling af. Op weg naar
het ﬁetslampje dat in de verte
schijnt. Vlot ﬁetst het groepje naar
de volgende raai met vallen. ‘Misschien komen we nog een huisspitsmuis tegen.’

Twee aﬂeveringen duurde The
Voice of Holland voor Dominique
Eissing, zevendejaars Voeding en
gezondheid. Vrijdagavond 4
november verloor ze de battle
nipt en haar coach Marco Borsato
liet haar ‘met bloedend hart’
gaan.
Dominique is geen onbekende
in Wageningen. In het voorjaar
won ze met Ceresband Funked-up
het Intercorporaal Songfestival en
mocht ze optreden in Ahoy. Na dat
avontuur wilde ze meer. In de zomer gaf ze zich op voor The Voice.
‘Ik heb mijn cv opgestuurd en wat
geluidsfragmenten, en toen mocht
ik door naar de blind auditions.’
De eerste auditiedag werd de
spanning ﬂink opgevoerd. ‘Er liepen reporters rond die de hele tijd
vragen stelden. Gelukkig ben ik
best een kwebbelkous, dus daar
heb ik me goed doorheen geslagen.’ Uit een ﬁlmpje van die dag
blijkt dat Dominique een shopaholic is met een berg kleren. ‘Ik heb
de mazzel dat mijn tv fragmenten
heel leuk zijn geworden. Je moet
altijd maar afwachten hoe ze je
neerzetten op tv.’
EMOTIONELE MAN
The Voice onderscheidt zich van
andere talentenjachten doordat de
jury heel positief is. Misschien wel
té positief, want na goed commentaar werd Dominique toch naar
huis gestuurd. ‘Er gebeurt veel wat
niet op tv komt. Er zijn bijvoorbeeld 200 auditanten en er gaan er
maar 64 door. Die zie je niet allemaal. Van het commentaar zie je
ook niet alles, maar het is wel opbouwend.’
Tijdens het programma werd
Dominique gecoacht door Marco
Borsato. Dominique: ‘Hij is een
emotionele man die met veel gevoel kan zingen. Dat wilde ik wel
van hem leren. Zijn belangrijkste
les was: less is more. Zet ﬂink in,
dan weten mensen dat je er bent.
Daarna kun je kleiner zingen en
dan weer opbouwen en uitpakken.’
Helaas mocht het niet baten, want
Dominique verloor de battle. Daar-

Dominique en Marco

door heeft ze niet echt kunnen
schitteren, vindt ze. ‘Ik moest nu
een mannenliedje zingen, dat past
niet het beste bij mijn stem.’
EIGEN NUMMER
Toch kijkt ze met plezier terug op
het programma. ‘Ik heb vrienden
voor het leven gemaakt. Met twee
teamgenoten heb ik een cover opgenomen van 1000 voices, die staat
op Youtube. En we gaan werken
aan een eigen nummer.’ Verder is
Marco altijd bereid haar met raad
en daad bij te staan in volgende
muzikale stappen. Want die gaan
er komen. ‘De talentenjacht heb ik
nu gehad. Ik hoef niet beroemd te
worden, maar mijn hoofddoel is

om met muziek bezig te zijn. Bij
Funked-up ben ik gestopt, maar ik
treed elke week op met mijn coverband Dusty Road.’
De impact op Dominiques studie is wel merkbaar. ‘Voor The
Voice heb ik een vak laten vallen.
In totaal heb ik ongeveer twee jaar

‘Ik moest een mannenliedje zingen, dat past niet
het beste bij mijn stem’
uitloop door mijn muziek, maar ik
had dit hoe dan ook niet willen
missen. Ik ben erachter gekomen
dat ik muziek zó leuk vind.’ NM
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UITGEREKEND

BOODSCHAP

Twintig studenten van de TU Delft hebben hun tentamen Calculus I liggend en zittend op de grond gemaakt. Door een rekenfout waren er te
weinig stoelen neergezet. Heel zielig, of zoals de studentenraad dan zegt:
‘zeer ernstig’. Maar de belangrijkste vraag is of het tentamen nou beter
gemaakt is dan anders. En of het statistisch relevant zou zijn als dat zo
was.

Hogeschool Windesheim had heule duurzame toiletten geplaatst, met
twee verschillende afvoergaten. Helaas bleef de grote boodschap regelmatig plakken in de kleine-boodschap-gaatjes. Daarom zijn de damestoiletpotten vervangen door de oude vertrouwde modellen. Maar een
enthousiasteling wilde wel vijf potten overnemen. Hij borstelt gewoon
wat vaker.

Fitnessruimte Bongerd weer open

De oude ruimte is twee weken
dicht geweest omdat er leidingen
gelegd werden. Henri ten Klooster,
baas van de Bongerd, heeft de overlast voor sporters zo veel mogelijk
beperkt. ‘Ik wil een groot compliment maken aan onze klanten. Ze
schikken heel makkelijk in.’

Hoewel de ﬁtnessruimte weer gebruikt kan worden, blijft het enigszins behelpen tot de oplevering
van de nieuwbouw in januari. Zo
zijn er minder ﬁtness-apparaten
beschikbaar dan gewoonlijk.
WERELDWIJD FIETSEN
Sommige apparatuur is nodig aan
vervanging toe. ‘De ﬁetsen hebben
we anderhalf jaar langer gehouden
zodat we ze nu allemaal in één keer
kunnen vervangen’, vertelt Ten
Klooster. ‘Sommige piepen en kraken alsof je ermee de Grebbenberg
op ﬁetst, maar niemand klaagt.’

Ten Klooster kijkt vooral uit naar
de nieuwe spinningzaal. ‘Er komen schermen waar je een virtuele
ﬁetstocht kunt doen in bijvoorbeeld Zuid-Amerika.’ Verder richt

de Bongerd zich op de ‘zapgeneratie’, aldus Ten Klooster. ‘We bieden zo veel mogelijk verschillende
sporten aan zodat iedereen iets kan
NM
vinden dat goed bij ze past.’

ENERZIJDS/ANDERZIJDS
Stelling: Logisch dat ook de Wageningen universiteit feminiseert.
Vrouwen zijn veel slimmer, ook in bètavakken

MARLIES: Sowieso studeren er in Nederland steeds meer vrouwen,
dus Wageningen gaat gewoon mee in de landelijke trend. Vrouwen
zijn niet zo zeer slimmer, maar ze hebben meer discipline dan mannen wat betreft hun studie. Dat merk ik ook als ik om me heen kijk.
Op de middelbare school doen meisjes het al beter dan jongens. Dat
zou te maken kunnen hebben met het feit dat de school steeds meer
een vrouwenwereld is. Verder heeft ook de Tweede Fase het niveau
van jongens geen goed gedaan; die is gericht op relatief veel zelfstandig werken en dat is nou net waar meisjes beter in zijn. Een hoger
niveau op de middelbare school leidt natuurlijk ook tot meer hoger
opgeleiden onder de meisjes, dus om deze trend te doorbreken moet
je dus daar beginnen.

REACTIE JILLIS: Inderdaad, het lager onderwijs is te veel gericht op
meisjes. Op de basisschool begint het al: leraressen zijn in de overgrote meerderheid. Onderwijzeressen kunnen minder goed met jongetjes omgaan, wat nogal demotiverend werkt voor deze kinderen. De
tweede fase (wat een gedrocht) draagt ook nog eens zijn steentje bij.
Het niveau van het gehele onderwijs mag trouwens een stuk omhoog.
Ik denk dat dit alleen maar gedaald is de laatste tientallen jaren.

FOTO’S: BART DE GOUW

De verbouwing van de Bongerd
verloopt voorspoedig. Op 14
november ging de ﬁtnessruimte
na twee weken weer open,
hoewel het er nog wel ijskoud
was. Naar verwachting is de verbouwing in januari af.

JILLIS: Feminisering in het hoger onderwijs heeft te maken met een
inhaalslag van niet-Westerse allochtone vrouwen. Die gaan nu studeren, waar hun mannelijke evenknieën nog steeds falen. Dit is een feit
en geen mening, trouwens.
Over de vermeende hogere intelligentie van vrouwen: daar geloof ik
geen snars van. Ik denk dat er meer intelligentie komt kijken bij technische vakken als werktuigbouwkunde, technische informatica, etc. De
universiteiten waar dit wordt onderwezen zijn nou niet echt vrouwenbolwerken. Soms bekruipt mij het idee dat sociale studies (mijn studie valt er ook onder, geef ik grif toe) bedacht zijn om vrouwen ook aan
een diploma te helpen. Een studie als sociologie is een goed voorbeeld.
Emancipatoir, nivellerend beleid ligt hier aan ten grondslag: het niveau
verlagen waardoor er meer afgestudeerden zijn en lekker doen alsof we
met zijn allen slimmer zijn geworden.

REACTIE MARLIES: Exacte studies zijn inderdaad zwaarder, maar dat
sociale studies vooral voor vrouwen zijn bedacht is wel erg kort door de
bocht – heb je daar verder nog aanwijzingen voor? Het percentage vrouwen bij exacte studies is in andere Europese landen trouwens hoger,
dus blijkbaar doet Nederland op dat gebied toch iets fout.
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BIE
Wim de Bie wordt in Tilburg een half jaartje hoogleraar satire. (Jaja, zijn
naam werd genoemd). Een geweldig plan. In Tilburg valt toch al zo weinig
te lachen de laatste tijd. In Wageningen hebben we gelukkig Studium
Generale. Voor lachzalvers en zweefprofeten.

FOTO: GUY ACKERMANS

SINT
De redactie heeft lang lopen denken, wat de lezer nu te schenken. Het
antwoord kwam, toch nog vrij snel: mijngroeneverlanglijstje.nl (duurzame cadeaus netjes op een rij, van e-bike tot usb-batterij).

FOTO: ELAN LIGFIETSEN

HIP. Nee, dit zijn geen vogelspotters en het is ook niet het nieuwe camouﬂagetenue van de landmacht. Het viertal, studenten van Van Hall Larenstein, laat de kledinglijn zien die fashion designer Kim Bakker speciaal ontwierp voor de opleiding Bos- en natuurbeheer. De opleiding wilde op
een ludieke manier laten zien dat de aankomende studenten niet alleen voor boswachter studeren. De vier verschillende designs vertegenwoordigen de richtingen waaruit studenten kunnen kiezen: ondernemer, projectleider, beheerder en gastvrouw. De ontwerpen werden gepresenteerd tijdens de open dag van Van Hall Larenstein in Velp. Visser maakte dankbaar gebruik van materialen uit het werkveld van de BNB-student: mos,
LvdN
graan, bloemen, boomschors, takken, bloemen en planten.

Wie? Janneke Sindram
(derdejaars Biologie)
Wat? Rijdt wedstrijden
op haar ligﬁets
Waarom? 30 oktober heeft ze het
werelduurrecord (46,505 km)
voor ongestroomlijnde ﬁetsen
verbroken

‘HEB IK HET GEHAALD?’
Een wereldrecord!?
‘Ja, al besef ik zelf nog niet helemaal wat het inhoudt.
Naar mijn idee heb ik gewoon hard geﬁetst.’
Hoe voelde het?
‘Van tevoren was ik erg zenuwachtig, maar toen ik eenmaal mocht starten was ik vol energie. Ik moest mezelf
dwingen langzamer te gaan, want een uur is lang. Ik
was dan ook blij toen ik op de helft was. Niet lang daarna liep mijn snelheid terug en ik slaagde er niet in om
de teller weer omhoog te krijgen. Ik kreeg een naar gevoel en vroeg me af waarom ik hieraan begonnen was.
Maar opgeven past niet bij mijn karakter en ik wilde
ook voor het publiek doorgaan. Het eerste wat ik vroeg
toen ik stilstond was: “Heb ik het gehaald?”.’

Waarom deze sport?
‘Ligﬁetsen is geen professionele sport. Hierdoor zijn
er veel minder regels dan bij professionele sporten
zoals wielrennen. Bij wielrennen moeten de ﬁetsen
aan precieze eisen voldoen, ik mag mijn eigen ﬁets
bouwen.’
En wat nu?
‘Volgend jaar wil ik mijn eigen record verbreken.
Ook lijkt het me leuk om verder te gaan in de gestroomlijnde categorie en heb ik een aanbod gekregen om professioneel te gaan wielrennen. Maar ik ga
nu eerst een maand helemaal niks doen.’ MvdB
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Veel noordelijk gevoel in Leeuwarden
Fryslân, tja, dat is toch een beetje buitenland. Noordelingen hebben zelf
ook sterk het gevoel dat de grens met Noord-Europa onder hen ligt. Van
oudsher is hun blik altijd naar boven gericht: Friezen en Groningers hadden
intensieve handelscontacten van Canada tot Scandinavië en van de Baltische staten tot Groot-Brittannië.
Dat ‘noordelijke gevoel’ omschrijven is lastig. Maar ervan genieten, dat kan
vrijdag 25 en zaterdag 26 november in Leeuwarden. In de Friese hoofdstad
vindt dan Explore the North plaats, een uniek festival dat zich richt op muzikanten, schrijvers en dichters uit onder meer IJsland, Noorwegen, Zweden
en Nederland. Die combinatie leidt tot onalledaagse projecten. Zo maakt
Seeljocht een ‘soundscape’; geïmproviseerde muziek bij typische beelden
van het noordelijke landschap. Maar ook Akron/Family, Loney Dear, Teitur
en Slagsmålsklubben zetten hun beste muzikale beentje voor.
Een bijzondere manier om de binnenstad te leren kennen, want de verschillende optredens worden gegeven op locaties waar je normaal gesproken
niet zo snel naar binnen stapt: de voormalige gevangenis, de synagoge, het
oude postkantoor en de Lutherse Kerk. LvdN

Seeljocht

Resource verloot twee kaarten voor Explore the North. Interesse? Mail dan vóór
donderdag 24 november naar resource@wur.nl.

>> HET ECHTE WERK
VRIENDELIJKHEID IN
SANTA BARBARA
Wie? Bas van den Berg, Molecular Life Sciences
Wat? Stage aan de University of California
Waar? Santa Barbara, Californië, USA
Waarom? ‘Ik wilde altijd al graag een stage doen in de VS of Canada’
‘Tijdens mijn vijf maanden durende verblijf in Santa Barbara waren er
hoogstens twee dagen met regen, terwijl de temperatuur steeds rond de
20 graden lag. Een heerlijk klimaat voor een stage. Mijn doel was het
vinden van een alternatieve methode om polymeerstructuren te maken.
De bestaande labmethodes zijn namelijk niet geschikt voor een nieuwe
soort polymeren. Uiteindelijk slaagden we erin om polymeredeeltjes te
maken die in het lichaam veel gemakkelijker worden afgebroken dan
de voorgaande generatie. Bovendien waren we in staat om de afbraaksnelheid van de deeltjes nauwkeurig te controleren. Dat kan mogelijk
gebruikt worden om medicijnen effectiever af te leveren en te doseren.
Wat me opviel in de VS waren de vriendelijkheid en openheid. Veel
Nederlanders zien Los Angeles als een volledig volgebouwde stadsagglomeratie, vol mensen die zich vooral met zichzelf bezighouden. Niets
is minder waar: de stad voelt ontzettend open, de zeebries is overal voelbaar en de mensen zijn veel vriendelijker dan hier in Nederland. Toen
ik tijdens een ﬁetstocht even met een kaart langs de weg stond, kwa-

men er meteen mensen naar me toe om te vragen of ze konden helpen.
Dat hoef je in Amsterdam niet te verwachten.
Het lab waar ik werkte was echt gaaf. We gingen vaak uit en het strand
was een minuutje lopen! De werkmentaliteit is wel anders dan hier in
Wageningen. Dagen van tien uur werken zijn de norm en er wordt veel
nadruk gelegd op presentation skills. Spreken op een congres bijvoorbeeld staat enorm in aanzien. Het hoofd van het lab was op elk moment
bereid om je te helpen als je je presentatie wilde oefenen en verbeteren.
Dat was een ontzettend toffe gast die bij mijn vertrek een briljante BBQ
organiseerde als afscheid. Daarna heb ik nog twee weken met mijn
vriendin in Californië rondgereisd. Het was fantastisch!’ RH
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Hokjesdenken
Een ontroerend bericht van de sectie Milieutechnologie: ‘Eén van de
drijvende krachten van de puzzelaars van Milieutechnologie gaat ons
verlaten: Ardy Beurskens. Hij zal ons ‘polderlandschap’ inruilen voor de
heuvels van Limburg.’
Polderlandschap was de juiste oplossing. Dat ontdekten: Renée en Susan van
der Salm, Cees Niemeyer, Marianne van der Gaag, Janna van Hoek, Toolbox
47, Hanneke Pompe en Gosse Schraa, Ben van de Weerd, Gert-Jan Steeneveld,
Rijkelt Beumer, Ja-dit-is-het-team, Anton Korteweg, Ellen Selegers, Tia
Hermans, Ans Lijftogt, Milieutechnologie, Maragareth Hop, Leerstoelgroep
Nematologie, Petra Sneijder, Annemarie Patist en Clasien Lock, Sexy
Chickies, Ditje van der Vossen, Kim en Dennis.

Horizontaal
1 Vreemdelingenhuis 4 Nepwetenschap bij Studium Generale 12 Gevolg
van de Flevoberg 14 Plant zonder wortels 15 Staat gelijk aan 4,186 J
16 Terugtrekkende beweging 17 Japanse zelfmoordenaar 20 Tegenhanger
van een schimpdicht 21 Haagse band 22 __ Min Tang 27 Gaat weer staken
zondag 28 Frans alternatief 29 Show(man van vroeger) 30 Dat van 12
horizontaal werd bezongen door Rob de Nijs 33 Leggen zeilers af tussen
twee boeien 36 Buitenstaander 38 Vertraagde de sloop van Velps klooster
40 Pittig 41 Zijn aan de WU in de meerderheid 42 Brengt Tommy en Towers
bij elkaar

Verticaal
1 Zo’n anderhalf voetbalveld 2 Hiermee gaat Geert Wiegertjes slaapziekte
bestuderen 3 Gaan er 10.000 van in een ons 4 Breekt 5 Staat Beethovens
Für Elise in 6 Keukenrol 7 __ __ Gabor, diva 8 Hips Don’t __, Shakira
9 Onbespoten zaak 10 Radioactief edelgas 11 Zeer luchtige 13 Doet
Rusland waarschijnlijk niet aan mee 18 Was mulo, werd vmbo 19 Zat in het
Restaurant van de Toekomst steeds minder in brood 22 Die sluiting brouwt
bier voor zijn plezier 23 Woont nu in Peru 24 Tussen toets en snaar
25 Schaatsvolk 26 Militaristisch keukengerei 31 Bestemd voor 32 Europese
astronomen 34 Day & __, album van The Killers 35 Man die meisjes graag
aan- en uitkleden 37 Houdt men gewoontes in 39 Opleiding waar Fransen
geen u tegen zeggen
Mail de groene hokjes uiterlijk komende woensdag naar hokjes@wur.nl. De
oplossing komt donderdag op resource.wur.nl.

Jan Hoeks
Op 30 oktober overleed onze oudcollega Jan Hoeks na een kortstondige en slopende ziekte op de leeftijd van 68 jaar. Hij was ruim dertig jaar werkzaam bij het ICW en
het Staring Centrum, de voorgangers van Alterra.
Jan begon na zijn studie in Wageningen als onderzoeker bij de afdeling Milieubescherming van het
ICW. In 1972 promoveerde hij summa cum laude bij professor Bolt op
het onderwerp Eﬀect of leaking natural gas on soil and vegetation in
urban areas. De uitkomsten van
zijn onderzoek bleken van grote
waarde voor de praktijk en dat is
altijd een kenmerk van zijn wetenschappelijke werk gebleven. Jan
werd primair gedreven door de wetenschappelijke inhoud en hechtte
er groot belang aan dat zijn werk
van praktische belang was, ook als
leidinggevende van de hoofdafdeling waterbeheer. Je bracht Jan
nooit van zijn stuk. Had je hem nodig en kwam je op zijn kamer dan
pakte hij zijn buil shag – dat kon
toen nog – en had alle tijd voor je,
achteroverleunend en genietend
van zijn shaggie.
Na de vorming van Alterra trad Jan
terug en koos voor inhoudelijk werk
als zelfstandige en dat ging hem
goed af. Hij werd veel gevraagd,
zoals voor de Commissie Waterbeheer 21e eeuw en leverde een
actieve bijdrage aan veel MER studies. Dat werk is hij tot het laatste
moment blijven doen. Hij kondigde
nog aan dat hij een en ander wilde
overdragen, maar die tijd was hem
helaas niet meer gegund.
Jan publiceerde, samen met anderen, met grote regelmaat in wetenschappelijke tijdschriften en meer
op de praktijk toegesneden gremia. Bij zijn afscheid van het Sta-

ring Centrum is daarvan een indrukwekkend overzicht samengesteld. Zijn productiviteit was uitzonderlijk hoog, maar hij liet zich
daarop nooit voorstaan. Deze bescheidenheid was typerend voor
Jan en liep tijdens de indrukwekkende uitvaartdienst op 5 november als een rode draad door de verhalen van alle sprekers. Hij was
een echte Drent, wars van status
en formaliteiten. Hij combineerde
een kritisch-observerende houding
tegenover zijn omgeving met een
goed gevoel voor humor, een coöperatieve instelling met veel sociaal gevoel voor de problemen van
anderen en een sobere levensstijl
waarin ook hard werken past.
Namens (oud-)collega’s,
Rik van den Bosch, hoofd Centrum
Water & Klimaat ESG

Lidwien van der Heijden
Lieve Lidwien, drie-en dertig jaar
heb je je met hart en ziel ingezet
voor onze afdeling Humane Voeding in Wageningen. Begonnen als
diëtist met expertise op het gebied van voedselconsumptie-onderzoek, en met bijzondere belangstelling voor Afrika. Jarenlang was
je coördinator van het onderwijselement Methoden en Toepassingen van het Voedingsonderzoek.
De laatste 15 jaar vervulde je de
functie van operationeel manager,
zorgdragend voor personeel, ﬁnanciën en infrastructurele zaken. Je
aandacht voor de diëtetiek bleef
echter onverminderd. Je was spil
van de afdeling, alert op lief en
leed en zorgdragend voor alles:
van het geboortekaartje, de koﬃevoorraad tot en met de nieuwbouw. Bergen werk heb je verzet,
vaak in stilte en tot lang na zessen.
Lieve Lidwien, een soort reisleidLees verder op pagina 30
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ster was je, die alles wist en uitzocht, iedereen het naar de zin wilde maken, heel behulpzaam was,
en tegelijkertijd ook alles onder
controle hield. Een duizendpoot
die haar gewicht in goud waard
was. Je had scherp inzicht in ﬁnanciën, je was gestructureerd, had visie en kon zaken goed op papier
zetten. Je kon snel schakelen in
een grote diversiteit aan onderwerpen. Helemaal geknipt voor de
functie.
Je kamerdeur stond altijd open,
laagdrempelig voor iedereen. Binnen zonder kloppen, een luisterend oor voor velen. Kracht en toewijding overheersten in je werk.
Een enkele keer kon je wel eens vol
schieten, als de vele ongerijmdheden je teveel werden. Onrechtvaardigheid maakte je boos, maar je
zocht altijd een constructieve oplossing.
Lieve Lidwien, vol verslagenheid
en verdriet blijven wij achter. We

missen je als baken, als moederoverste, als kloppend hart. Bedankt voor alles wat je voor veel
collega’s en studenten en voor humane voeding in Wageningen hebt
gedaan.
Namens de afdeling Humane Voeding, Wageningen Universiteit
Prof. dr. ir. Frans J. Kok

THANKS, VOTERS!

Science café about Stem cells
The use of stem cells in biomedical
research and medicine is very promising, yet also controversial.
With the fast-paced development
of stem cell biology, it is diﬃcult
to have an informed discussion
about the realistic expectations we
can have from this ﬁeld. Niels Geijsen, professor in Regenerative Me-

dicine in Utrecht, and Jan de Boer,
associate professor in Tissue Regeneration in Enschede, will share
their views on the use of stem cells
in regenerative medicine. Live music by the Wageningen folk band
Madlot.
Thursday 24 november 20 hrs,
Loburg Café, Wageningen. Info:
www.sciencecafewageningen.nl

Wageningen UR zoekt:
Secretaresse Humane Voeding
AFSG Humane Voeding ATV, Wageningen; vacaturenummer: AFSG-HNE-0025

Postdoc microbiotica and feed in the intestine of food producing
animals
ASG WLR, Backofﬁce MV Veehouderij, Lelystad; vacaturenummer: ASG-WLRBO-0021

Post-doc position ‘Participatory development of land use scenarios’
ESG Centrum Landschap, Landdynamiek, Wageningen;
vacaturenummer: ESG CL-0104

Postdoc Biobased Economy
ESG Centrum Bodem, Wageninge; vacaturenummer: ESG CB-0073

Secretaresse Unit Beheer CB
ESG Centrum Bodem, Alterra, Wageningen; vacaturenummer: ESG CB-0072

Secretaresse Unit Beheer Centrum Water en Klimaat
ESG Centrum Water en Klimaat, Alterra, Wageningen;
vacaturenummer: ESG CWK-0151
Verkoop:
Jeltes ten Hoor
Wageningen
T: 0317 - 421 225

Timmer & Timmer
Makelaars
T: 0317 - 319 114

Marine Ecologist with Strong Project Management Skills for Marine
Spatial Planning Projects
IMARES Afdeling Ecosystemen, Den Helder; vacaturenummer: 0014-1

Kwantitatief ecoloog
IMARES Afdeling Milieu, Den Helder; vacaturenummer: 0000

www.de-arc.nl
Resideren nabij
hartje Wageningen

Fisheries Biologist with Project Management Skills
IMARES Afdeling Visserij, IJmuiden; vacaturenummer: 0006-5

PhD position ‘Quantifying the dynamics of primary photosynthesis
processes in thylakoid membrane through multi-particle modeling’
PSG PW Centre for Crop Systems Analysis, Wageningen;
vacaturenummer: PSG-CCSA-0002

PhD Neuro
PSG Biometris, Wageningen; vacaturenummer: PSG-BIOM-0013

PhD position Malaria Epidemiology and Entomology
PSG PW Lab. voor Entomologie, Wageningen;
vacaturenummer: PSG-ENTO-0024

Assistant Professor at the Chair group of Sociology of Consumers
and Households
SSG, Sociologie van consumenten en huishoudens, Wageningen;
vacaturenummer: SSG-SCH-0001

PhD position: Food Governance

Bezoek de modelwoningen!
Iedere 1e en 3e zaterdag van de maand
van 10.30 tot 12.00 uur De modelwoningen
bevinden zich aan de Arc 13 en 109.

19% korting op uw koopsom!

De makelaar informeert u graag over deze aantrekkelijke actie voorwaarden.

Medewerker Werving en Voorlichting
Hogeschool Van Hall Larenstein, Marketing &amp, Velp;
vacaturenummer: VHL M&amp C0000

Medewerker Infodesk
Hogescool Van Hall Larenstein, Wageningen; vacaturenummer: VCHL C0001

Docent Bedrijfskunde/Ondernemerschap
Hogeschool Van Hall Larenstein, Leeuwarden; vac.nummer: VHL LB0009
ROB8923/2C

TAXFREE
HERFSTACTIE

SSG MW Bestuurskunde, Wageningen; vacaturenummer: SSG-PAP-0004
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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

Ben jij een High Potential?
Kies dan de kortste weg naar de top!

www.bestgraduates.nl
BestGraduates wordt georganiseerd in samenwerking met onderstaande topwerkgevers

BestGraduates Law wordt georganiseerd in samenwerking met onderstaande topkantoren

BestGraduates is een activiteit van

onderdeel van de

HAN University of Applied Sciences

IN FEBRUARI STARTEN MET
ENGELSTALIGE BACHELOR?
ARNHEM BUSINESS SCHOOL
s "USINESS -ANAGEMENT
Studies (HRQM)
s #OMMUNICATION
s )NTERNATIONAL "USINESS
AND -ANAGEMENT 3TUDIES
s &INANCE AND #ONTROL
s ,OGISTICS -ANAGEMENT
(Economics)

THE WORLD IS YOURS...
GO INTERNATIONAL!

Studeer op een internationale campus
…met studenten uit 70 verschillende landen
…stage lopen in het buitenland
…op weg naar een internationale carrière

OPEN DAG

19 nov

www.han.nl/absfebruari
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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

FLOWERS IN THE WINDOW
What do you ﬁnd interesting when you pass Dutch houses? The walls of rectangular red bricks?
Well, that’s rather boring, I must say. The log ﬁre? Yeah, you cannot always rely on the heater
and... a log ﬁre is also a good way to show how sustainable you are. But what I ﬁnd really interesting about Dutch houses is what I call ‘Window ﬂowers’: several pots of ﬂowers and plants placed
on the windowsills at the front of the house.

I have not visited all the houses in the Netherlands yet (it is impossible after all and I trust that you
trust me). But I am almost 100% sure that all Dutch houses have pots of various ﬂowers or green
plants near the window. Kalanchoe, dracaena, ﬁcus, roses, cyclamen, chrysanthemums, ... you
name it! Everytime I pass by Dutch houses, I cannot help looking at the window, enjoying the
beautiful ﬂowers and refreshing green plants – especially at this time of year, when the leaves
turn yellow and the Keukenhof is closed.
Why do the Dutch like to put so many ﬂowers and plants in their windows? I have asked the question but have not yet been answered satisfactorily. ‘I don’t have a garden but I love plants.’ ‘It is
nice!’ ‘Because my window looks empty.’ ‘Why not?’. Those are the answers I received when I
asked. But if these window ﬂowers are nothing special, then why do I have a wide empty shelf beneath my window? Anyway, I’d love to see ﬂowers in every window every day. Now, would you exHerda Bolly, Indonesian MSc graduate in Food Techcuse me? I want to put some daisies in my window.
nology.

Do you have a nice anecdote about your experience of going Dutch? Send it in! Describe an encounter
with Dutch culture in detail and comment on it brieﬂy. 300 words max. Send it to resource@wur.nl
and earn ﬁfty euro and Dutch candy.
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BLOEMIG
Het meest interessante
aan Nederlandse huizen
zijn de bloemen en planten die voor het raam
staan, vindt de Indonesische Herda Bolly. Ze weet
zeker dat er in álle huizen een plantje op de
vensterbank staat. Dracaena, ﬁcus, rozen, cyclamen… van alles. Vooral prachtig in de herfst,
nu alles buiten grauw
wordt. Haar eigen lege
vensterbank staart Herda
aan. Tijd voor madeliefjes.
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