GSM-straling doet kuikens Topsectoren goed voor
groeien en vissen overleven Wageningen?

Internationale studenten
ontevreden over artsen

Maar elektromagnetisch veld heeft geen
effect op menselijk immuunsysteem. | p.8 |

‘Nederlandse dokters zijn kil,
ongeïnteresseerd en afstandelijk’ | p.24 |

Kansen zijn er genoeg, maar ook
verliezers ontbreken niet. | p.20 |
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>> JAN + ROLLING STONES
Jan van Gelderen, hoofdconciërge VHL Velp

‘Elke dag een paar uur Stones’
Als jochie van twaalf begon een levenslange passie. Het huis van Jan van
Gelderen is een Stones-museum. Vrijwel alles heeft-ie van zijn helden.
Duizenden dvd’s, cd’s, platen en bandjes met Stones-muziek. Maar ook
tassen, telefoonkaarten, usb-sticks, posters, petjes, kauwgum. Je kunt
het zo gek niet verzinnen. Aan een knaapje hangt een Stones-string. En
geen concert of Van Gelderen is erbij. Al ruim dertig heeft-ie er opzitten.
Ha, in februari weer een nieuwe cd! RK / Foto: Guy Ackermans
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Nederlandse ministers zich teveel leiden door de volgende verkiezingen. Die
makke van de democratie – populisme – komt bovendrijven na ons gedachtenexperiment.
We vroegen acht Wageningse hoogleraren hoe ze Nederland zouden besturen. Zij
schuwen de impopulaire maatregel niet: de hypotheekrenteaftrek verdwijnt en
de pensioenleeftijd gaat gewoon verder omhoog. Dat zou Ruttes ploeg nooit aandurven.
Opvallend vaak viel de term continuering van beleid. De ‘Wageningse vakministers’ zien met lede ogen aan hoe iedere nieuwe minister zijn stempel probeert te
drukken en daarmee het oude beleid om zeep helpt. Maar onderzoek en onderwijs zijn juist gebaat bij langetermijninvesteringen en ook ontwikkelingssamenwerking bewijst zich niet in drie of vier jaar.
Met die visie haal je voorpagina’s niet, maar dat kunnen de Wageningers niet
deren. Zij willen maatregelen die echt werken. Dat is best verfrissend.
Gaby van Caulil

>> Lees op pagina 12:
Rabbinge I pakt
kapitalisme aan
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Het onderlinge vertrouwen bij Van
Hall Larenstein ontbreekt en er is
op dit moment geen gemeenschappelijke basis voor een goede
onderwijsorganisatie. Dat zijn de
belangrijkste uitkomsten van de
gespreksronde van Ten Have
Change Management bij de hogeschool, zegt woordvoerder Simon
Vink van Wageningen UR.
3(5&(37,(6
Ten Have heeft de afgelopen anderhalve maand met 25 personen
bij de hogeschool gesproken. ‘Die
personen zijn geselecteerd door de
directie en Ten Have, aangevuld
met mensen die zichzelf hebben
aangemeld. Daarbij is gestreefd
naar een vertegenwoordiging van
locaties, functies en standpunten.’
Grofweg bleek een derde van de
ondervraagde vóór verdere integratie binnen Wageningen UR, een

derde deel was daartegen en een
derde deel stond er ambivalent tegenover. ‘Daaruit blijkt dat de percepties sterk uiteenlopen’, aldus
Vink
6758,.(/%/2.
‘In de tweede fase wil Ten Have onderzoeken hoe het onderlinge vertrouwen versterkt kan worden ’,
zegt Vink. ‘Op dit moment is de
sfeer niet goed en zijn er kampen.
Ten Have wil nagaan of er draagvlak is voor een gemeenschappelijke strategie, zodat de medewerkers
elkaar gaan versterken en VHL
meer energie in het onderwijs en
de inhoud van het werk kan steken.’ Uiterlijk eind januari komt
de rapportage van deze tweede fase.
Een groot struikelblok is de
voorgestelde verandering van een
‘federatie van zeven opleidingsclusters, met zeven opperhoofden’
naar één onderwijsorganisatie.
Vink: ‘De vraag is: is die indeling te
doorbreken, en hoe? Het gaat er
om dat directie en medewerkers
een gemeenschappelijk doel gaan
formuleren. Zonder vertrouwen en

gemeenschappelijkheid gaat het
niet lukken.’
0,69(567$1'(1
Ondertussen lijkt de spanning op
de VHL-locaties in Velp en Leeuwarden nog niet verdwenen. Een
medewerker in Leeuwarden noemt
de presentatie van de eerste bevindingen van Ten Have ‘een bron van
misverstanden’. ‘Dat er niks op papier staat, biedt ruimte voor vrije
interpretatie. De een denkt dat we
weer op nul gaan beginnen en opnieuw samenwerken, de ander
hoorde Ten Have zeggen dat de
kern in principe goed is, maar dat
we het nog in een vorm moeten
gieten. Deze manier van presenteren roept meer vragen op dan ze
beantwoordt.’
Een personeelslid in Velp: ‘Niemand wil een conﬂict met het management, maar ondertussen komen we niet verder. We konden
vragen stellen aan de directie over
het rapport van Ten Have, maar
dan krijg je geen antwoord, zeer
frustrerend.’ Simon Vink: ‘Dat is
de sfeer nu. Daarom moet er wat
gebeuren.’ $6/YG1
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Cultuurgebouw LA13 blijft drie
maanden langer open. Dat betekent dat de huidige gebruikers,
waaronder Movie W, nog tot april
2012 kunnen blijven. De reden
voor het uitstel is dat het Klokgebouw op de Dreijen nog niet klaar
is voor gebruik. Op Movie W na
krijgen de meeste van de huidige
gebruikers daar onderdak. Het
gaat dan om RUW, Otherwise, de
Boerengroep, AIESEC, Integrand,
ISOW en SP3. De fusieclub PSF/
WSO krijgt onderdak op de campus.
Voor Movie W komt het uitstel
als geroepen. Het ﬁlmhuis heeft de
ﬁnanciering voor een verhuizing
naar kunstencentrum ’t Venster
aan de Generaal Foulkesweg nog
lang niet rond. ‘Die drie maanden
extra is dus winst’, reageert woordvoerder Huib de Vriend. Die tijd gaat
het ﬁlmhuis gebruiken om meer
geld bij elkaar te schrapen. Het bestuur van Movie W praat komende
week weer met Wageningen UR
over een bijdrage in de kosten. 5.
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Wageningen besteedt veruit het
meeste geld aan studenten die
door overmacht of een bestuursjaar langer over hun opleiding
doen. Dit blijkt uit een maandag
gepresenteerd onderzoek van de
Landelijke Studenten Vakbond
(LSVb). De Wageningse universi-

teit heeft bijna twee miljoen euro
in het zogenoemde proﬁleringsfonds. Dat is gemiddeld 302 euro
per student. Ter vergelijking: de
Universiteit Utrecht heeft 33 euro
per student. Dergelijke fondsen
zijn bedoeld voor studenten die
langdurig ziek zijn of een handicap
hebben, maar ook voor studentbestuurders, topsporters en talentvolle studenten van buiten Europa
die het hoge instellingscollegegeld
niet kunnen betalen. Instellingen
mogen zelf weten hoeveel geld ze
in de fondsen steken.

‘Wij vinden het proﬁleringsfonds
erg belangrijk’, zegt Liesbeth van
der Linden, beleidsmedewerker
Education & Research. Wel waarschuwt ze dat de cijfers niet helemaal vergelijkbaar zijn. Zo gebruikt Wageningen ongeveer een
kwart van de beschikbare twee miljoen euro voor de bekostiging van
de tweejarige masteropleidingen
van Social Sciences. Ook is er bijna
900.000 euro beschikbaar voor studiebeurzen voor niet-Europese studenten.
Maar ook het FOS-gedeelte, de

ﬁnanciële ondersteuning voor studentbestuurders is relatief hoog.
Van der Linden: ‘Wageningen is
een kleine stad, met een kleine
universiteit. Maar we hebben wel
het hele scala aan studentenorganisaties; studentenverenigingen,
sportclubs, koren, studieverenigingen.’
Uit het onderzoek blijkt ook dat
hogescholen veel minder gul zijn
dan universiteiten. Van Hall Larenstein stond niet in de top tien van
de LSVb. /YG1
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Door het hele land trekken mensen de
straat op om te protesteren tegen het
natuurbeleid van kabinet Rutte. Maar
het is een stil protest. De actie heet
Streep door Natuur, en betekent dat
actievoerders symbolisch de natuur
uit plaats- en straatnamen wegstrepen. Natuurstad Wageningen kan dan
zeker niet achterblijven. Woensdag
30 november was de raaf uit diverse

bordjes aan de Dijkgraaf gestreept.
Dijkg-bewoners wilden niet reageren op het incident. 10
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Hoe zet je een goed wetenschappelijk idee om in een bedrijfje dat de
markt op kan? Over die vraag bogen
achttien jonge onderzoekers zich tijdens een Entrepreneurial Bootcamp
van 11 tot 16 november in Wageningen. Vier groepjes werkten een concreet idee uit, en het team van Marjolein Kruidhof deed dat uiteindelijk het best. Ze heeft met haar vader een proces ontwikkeld om fosfaat én biogas uit varkensmest te
halen. Hun bedrijfje mag €10.000
euro microkrediet aanvragen bij
Dafne Startlife. 10
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De geplande unilocatie van science
group AFSG gaat Helix heten. De
naam verwijst naar de helix, de
schroefstructuur uit biomoleculen
zoals DNA en eiwitten. Deze vormt
een rode draad door het uiteenlopende onderzoek dat de verhuizende groepen doen, vertelt Sacco de
Vries, lid van de voorbereidingscommissie. In het ontwerp krijgt de
helixvorm een prominente plek in
trappen, ornamenten en het centrale atrium. RR

)UDXGH
Mijn dochter vroeg mij deze week of ik voor een opdracht op
school een aantal enquêtes voor haar wilde invullen. Tien
A4’tjes met ieder tien multiple choice vragen over de gevolgen
van de eurocrisis. Zij had weinig zin om ’s avonds in het donker alleen langs de deuren te gaan en ze moest de ingevulde
formulieren de volgende dag inleveren. Ik hoefde daar niet
lang over na te denken... Fraude. Ook heb ik wel eens namens
iemand anders een paraaf gezet onder een onbeduidend formulier waarnaar van zijn lang zal ze leven nooit meer iemand
zal kijken... Fraude. Maar het is ondenkbaar dat ik bij het beschrijven van de samenstelling van een begroeiing een plantensoort zal verzinnen die er niet staat, absoluut ondenkbaar!
Wat heeft Diederik Stapel toch bewogen om jarenlang op grote schaal fraude te plegen, terwijl zijn naam als onderzoeker
allang was gevestigd en hij in brede kring gerespecteerd werd?
Het lukte niet het hoofd te bieden aan de druk te scoren, aan
de druk om steeds beter te moeten zijn, schrijft Stapel in een
open brief. Maar ook schrijft hij in diezelfde brief dat hij diep
zal moeten graven om te achterhalen waarom dit alles gebeurd is.
Ik weet natuurlijk ook niet waarom Diederik gehandeld heeft
zoals hij gehandeld heeft. Ik vind het eigenlijk wel sneu.
Op een website met Sinterklaassurprises zag ik deze dagen
een bijzondere stift. Wat je opschrijft, verdwijnt na enige tijd
weer. Ik zou willen dat iemand die aan Diederik Stapel zou
hebben gegeven en hij daarmee zijn artikelen had geschreven. -RRS6FKDPLQ«H
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Moleculair bioloog Ton Bisseling
ontvangt 2,5 miljoen euro van de
European Research Council. Met
het geld richt de groep van Bisseling zich op de Parasponia-boom,
een niet-vlinderbloemige die toch
stikstof uit de lucht haalt door een
symbiose met stikstofbindende
rhizobium-bacteriën. Met gene-

7RQ%LVVHOLQJ

tisch onderzoek hoopt Bisseling
het mechanisme achter deze symbiose te vinden. Bisseling doet al
35 jaar onderzoek aan de symbiose, maar hij acht de kans op doorbraak dit keer groot: ‘Er is een revolutie gaande in de biologie. Je
kunt nu voor een paar ton een genoom van een plant in kaart brengen. Drie jaar geleden kon dat nog
niet, de techniek is nu heel toegankelijk.’
Bisseling denkt meer inzicht te
krijgen in de evolutie van de stikstofbinding, die ooit is ontstaan
uit de symbiose van mycorrhizaschimmels en planten. ‘Van daaruit hopen we tot een blauwdruk te
komen, zodat we de stikstofbinding ook in andere planten kunnen inbouwen.’
Het gaat daarbij om lange-termijnonderzoek waarvoor de ﬁnanciering steeds lastiger wordt. Bisseling: ‘Dertig jaar geleden was er nog
een werkgroep die met stikstofbinding bezig was, nu zijn we in Nederland ongeveer als enige overgebleven. Daarom is die Europese subsidie belangrijk, om voortgang te
boeken en de interesse van de veredelingssector te vergroten.’ $6
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KHHIWVWXGHQWHQKXLVYHVWHU,GHDOLVGHŋDWODWHQEHKDQGHOHQWHJHQGHEORHG]XLJHQGHLQVHFWHQ2PWHNLMNHQRIGHSODDJHŉHFWLHIEHVWUHGHQLV]LMQHUGH]H
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De uitspraak van de commissie is glashelder.
Berichtgeving over positieve gezondheidseffecten van melk is geen reclame. Zelfs niet als de
schrijfstijl wervend is, de kop boven het verhaal
knipoogt naar Joris Driepinter en het onderzoek wordt geﬁnancierd door de zuivelindustrie. Van reclame is pas sprake als de zuivelindustrie rechtstreeks invloed heeft op die berichtgeving. En dat is dus niet zo. Wageningen
UR-Wakker Dier 1-0. Eind goed, al goed.
Maar zo simpel is het niet. Als één ding duidelijk is in deze affaire, is het de kwetsbaarheid
van Wageningen UR voor campagnes als die
van Wakker Dier. Kern daarvan is: verdachtmaking en suggestie. Feit: Wageningen UR werkt

nauw samen met de zuivelindustrie. Suggestie:
Dus staat de uitkomst van onderzoek en berichtgeving bij voorbaat vast. Probeer daar
maar eens een speld tussen te krijgen. Complottheorieën zijn onuitroeibaar. En bovendien
onweerstaanbaar voor de media.
Duidelijk is ook dat Wageningen UR moeite
heeft met de regie in dit soort kwesties. Ontkennen en weerleggen van de aantijgingen is niet
voldoende. Er is meer nodig. Wageningen is het
contact met de maatschappij deels kwijt, oordeelde onlangs voorlichtingsprof Cees van
Woerkum over deze en andere kwesties. Daarmee slaat hij de spijker op zijn kop. Organisaties als Wakker Dier weten bovendien makkelijk en slim de media te vinden. In de wetenschap dat maar weinig journalisten de tijd nemen om feiten te checken. Laat staan wetenschappelijke feiten.

De Joris Driepinter affaire heeft het imago
van de Wageningse wetenschap geen goed gedaan. Als auteurs van hetzelfde wetenschappelijke artikel onderling steggelen over de uitleg,
kan de buitenwacht niet anders dan hoofdschuddend toekijken. Precies dat gebeurde
toen de Amerikaanse voedingsprof Walter Willett zich met de kwestie ging bemoeien. Daar
kwam na wekenlang steggelen een zo wollig
compromis uit dat de voltallige vaderlandse
pers –terecht of niet- eensluidend tot dezelfde
conclusie kwam: Wageningen trekt de melkstudie in.
Desondanks is de uitspraak van de Reclame
Code Commissie ook winst. Publicaties over
wetenschappelijk onderzoek hoeven ook in de
toekomst niet langs de reclamemeetlat worden
gelegd. Maar door de imagoschade voelt dat als
een Pyrrusoverwinning. 5RHORI.OHLV

RESOURCE — 1 december 2011

RES0608p04-07 nieuws.indd 6

30-11-11 15:06

nieuws << 

‘JE PROBEERT WAT
NIEUWE GERECHTJES’

:LH"Dennis Richter Uitdenbogaardt,
chefkok restaurant O’Mundo
:DW"Behield afgelopen maandag haar Michelinster
:DDU"Hotel De Wereld, eigendom van Wageningen UR
%LM]RQGHU"Ja, afgelopen zomer was er een chefwissel

Proﬁciat. Hoe voelt het?
‘Lekker! Vanmorgen om negen uur kreeg
ik allemaal felicitaties via sms en what’s
app. Dat is een mooie manier om het te
horen.
Het was vrij spannend. Als de ene chef de
ander opvolgt, is het altijd afwachten. Ik
heb als souschef onder de oude chef-kok
gewerkt, zijn werkwijze hebben we voortgezet. Je probeert wat nieuwe gerechtjes
– coquilles, zwezerik – en hoopt dat ze het
waarderen.’
Uw website koppelt O’Mundo aan de grote
hoeveelheid wetenschappelijke voedselken-

nis in Wageningen. Staat er Wageningse
kennis op de kaart?
‘Nou nee, dat is dan iets van de marketingafdeling. We hebben hier wel stagiaires van de vakschool, maar we werken niet
samen met Wageningse onderzoekers.’
Komen die onderzoekers wel bij u eten?
‘Ja, best vaak. Ze komen niet in de keuken,
maar dat hoor je dan via de bediening.
Gasten van de universiteit blijven hier vaak
slapen. De meest bijzondere vond ik Koﬁ
Annan, drie jaar geleden. Die zie je dan
naar zijn hotelkamer lopen, dat maakt wel
indruk.’ *Y&
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Van 28 november tot 9 december
vindt in het Zuid-Afrikaanse Durban de VN-klimaatconferentie
plaats. Om de stem van jongeren te

laten horen, vaardigt Nederland
twee jongerenvertegenwoordigers
af. Eén van hen is de 25-jarige Liset
Meddens, onlangs afgestudeerd
aan Wageningen Universiteit en
nu VN-jongerenvertegenwoordiger
op het gebied van duurzame ontwikkeling.
‘Een groot circus’, zo omschrijft
Liset de conferentie in Durban. ‘Er
zijn veel onderhandelingen tegelijk gaande over verschillende onderwerpen. Je moet echt één onderwerp kiezen om je op te focussen, anders verdwaal je en bereik
je niks.’
Liset en haar college Gabe van
Wijk richten zich op capacity building: het belang van educatie en
kennisuitbreiding over klimaatverandering. ‘Dat begint in het onderwijs. Als VN-jongerenvertegenwoordiger geven wij gastlessen op
middelbare scholen over klimaatverandering, het broeikaseffect,
CO2-uitstoot. Sommige leerlingen
hebben echt geen idee waar het
om draait. Dan vraag je ze waar
energie vandaan komt en dan zitten ze je alleen maar glazig aan te
kijken.’

gang gaat maar met kleine stapjes.
Er moet vooral gewerkt worden
aan vertrouwen, zeker tussen landen als Amerika en China. Die zeggen: als jij niks doet om de CO2uitstoot terug te dringen, doe ik
dat ook niet. Dat is zó kinderachtig. Het is nu tijd om je nek uit te
steken.’
Daarom moeten jongeren keihard aan de slag, vindt Liset. ‘Jongeren zitten niet vast aan een mandaat, wij kunnen strijden voor de
toekomst. Samen met de andere
jongerenvertegenwoordigers proberen we een constructieve rol te

spelen in het proces, door veel te
lobbyen en de onderhandelaars
een beetje peper in de reet te stoppen. Voor hun is zo’n conferentie
gewoon werk, maar wij zijn daar
voor onze toekomst.’ Hartstikke
spannend dus, aldus de Wageningse. ‘Het is een mooie ervaring om
mee te maken. Alleen jammer dat
we zoveel CO2 uit stoten om er te
komen.’ /YG1
Wil je Liset en Gabe volgen tijdens de
klimaattop in Durban? Dat kan.
www.facebook.com/gabelisetklimaattop

.,72

PEPER
Er staat veel op het spel in Durban,
over een jaar loopt immers het
Kyoto-protocol af. Toch verwacht
Liset niet dat er een grote deal
wordt gesloten. ‘Overleg op dit niveau is ontzettend ingewikkeld,
onderhandelaars zijn gebonden
aan een strikt mandaat en vooruit-
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te passen.’ Maar hoe het signaal
werkt is niet bekend. Naast het
Immunent-signaal werd ook het
‘schone’ 50 Hz-signaal toegepast
zoals dat uit het stopcontact
komt.

ð /DDJIUHTXHQWYHOGJHHQSRVLWLHI
HŉHFWRSDIZHHUFHOOHQPHQV
ð 6DYHONRXOéGLUW\éVLJQDDOZHUNW
RRNQLHWQHJDWLHI

Onze omgeving zit tjokvol laagfrequente elektromagnetische velden.
Leven zonder wiﬁ, mobiele telefoons en allerlei huishoudelijke
apparaten is niet meer denkbaar.
Maar wat de invloed daarvan is op
onze gezondheid is niet helder.
Mark Bouwens (Immunologie) onderzocht het effect op menselijke
immuuncellen.
Monocyten en macrofagen spelen een centrale rol in het aangeboren immuunsysteem van de
mens. Ze reageren op indringers
door cytokines te maken, die een
sleutelrol spelen in het op gang
brengen of juist remmen van een
immuunreactie. Bouwens en collega’s zetten monocyten en macrofagen aan het werk en stelden ze vervolgens bloot aan laagfrequente
elektromagnetische velden. Bouwens: ‘Wij wilden weten of je verschillen kunt detecteren in de productie van signaalstoffen.’
',57<32:(5
Als elektromagnetisch veld werd
gekozen voor een commercieel

1HGHUODQGWMRNYROODDJIUHTXHQWHHOHNWURPDJQHWLVFKHYHOGHQ

product van Immunent uit Veldhoven. Uit eerder onderzoek bleek
dat kuikens harder groeien en vissen minder snel dood gaan onder
invloed van het Immunent-signaal.
Het signaal is volgens hoogleraar

immunologie Huub Savelkoul vergelijkbaar met de zogeheten dirty
power die uit het stopcontact
komt. ‘Een random signaal van
lage veldsterkte waarbij het systeem geen kans krijgt om zich aan

*((1',5(&7())(&7
Beide signalen sorteerden geen enkel effect op de productie van cytokines van monocyten en macrofagen. Ook de expressie van de bijbehorende genen bleek ‘immuun’
voor Immunent. Maar dat we dus
niks te vrezen hebben van laagfrequente elektromagnetische velden
is volgens Bouwens te kort door de
bocht. ‘We kunnen met deze techniek en op deze manier geen direct
effect aantonen in de productie
van signaalstoffen. Maar we hebben effecten op andere processen
binnen het afweersysteem nog niet
onderzocht.’ Savelkoul: ‘Je kunt
het ook zo zien: er is met dit dirty
signaal vooralsnog ook geen negatief effect aangetoond.’ Waarom
het signaal bij kippen en vissen
wel werkt is niet duidelijk. Het onderzoek van Bouwens maakt onderdeel uit van een landelijk (ZonMW) programma naar de interactie tussen elektromagnetische velden en gezondheid. De groep van
Savelkoul richt zich daarbij op de
biologische effecten. 5.

20(*$ɺǂ*8167,*9225',$%(7(63$7,171$,1)$5&7
ð 0LQGHUNDQVRS
 KDUWULWPHVWRRUQLVVHQ

Diabetespatiënten met een hartinfarct achter de rug hebben baat bij
omega-3 vetzuren. Deze voedingstoffen verlagen de kans op
ernstige hartritmestoornissen. Dat
concluderen onderzoekers van Humane Voeding in het tijdschrift Diabetes Care van deze week. Omega-3 vetzuren zitten in vis en plantaardige oliën zoals die van soja en

lijnzaad. Hun werking is de afgelopen tien jaar uitgebreid getest in
de Alpha Omega Trial. Ze zouden
een gunstige werking hebben op
hart- en vaatziekten, zo was de verwachting. Dat kon deze studie, die
vorig jaar werd gepubliceerd in The
New England Journal of Medicine,
echter niet aantonen. Proefpersonen die meer dan drie jaar lang
margarine met gunstige vetzuren
kregen, waren niet beter af dan
proefpersonen die margarine kregen zonder deze vetzuren. Maar uit
een diepgaande analyse blijkt nu

dat een subgroep wel baat heeft bij
deze vetzuren: diabetespatiënten
die een hartinfarct achter de rug
hebben, in Nederland ruim
150.000 mensen.
$3$57(75,$/122'=$.(/,-.
Diabetespatiënten die margarine
met gunstige vetzuren kregen,
hadden een zeven keer kleinere
kans op een ernstige hartritmestoornis dan degenen die margarine kregen zonder extra omega-3
vetzuren. Ook de kans op een hartstilstand nam bij hen af.

De aantallen in deze studie waren klein: het ging om slechts 1014
diabetespatiënten van wie 56 personen ernstige problemen hadden
met hun hart. Het is daarom te
vroeg voor harde conclusies, aldus
Daan Kromhout, hoogleraar Volksgezondheidonderzoek van Wageningen UR en onderzoeksleider van
de Alpha Omega Trial. ‘Een aparte
trial waarin louter naar diabetespatiënten met een hartinfarct
wordt gekeken is noodzakelijk om
te kijken of het effect overeind
blijft.’ $VWULG6PLW
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Patiënten met prikkelbaredarmsyndroom (PDS) blijken een sterk afwijkende darmﬂora te hebben. Dat laten
onderzoekers van de groep Microbiologie zien aan de hand van bacterieDNA uit de ontlasting van patiënten.
Daarmee komt er meer helderheid
over het ontstaan van deze diffuse
aandoening. Hun bevindingen worden deze maand gepubliceerd in het
tijdschrift Gastroenterology.
In de darmen van PDS-patiënten
blijkt de verhouding tussen de bacteriegroepen anders te zijn dan bij gezonde mensen. Zo vonden de onderzoekers relatief veel Firmicutes en
nam het aantal Bacteroïden enorm af.
‘Deze veranderingen zijn geassocieerd met de ziekte en de sterkte van
de symptomen,’ vertelt promovendus
Sebastian Tims. Er bestaat dus niet
één grote boosdoener, maar het is meer
een soort vingerafdruk. Tims: ‘Er zijn
subtiele verschillen, verdeeld over
meerdere bacteriegroepen. Die hebben duidelijk met de ziekte te maken.’
&+,3
Tims en zijn begeleider Marjana Rajlic-Stojanovic bekeken in het experiment de darmﬂora van 62 mensen
met prikkelbaardarmsyndroom en 46
gezonde proefpersonen. Ze namen
ontlasting af en vermenigvuldigden
hieruit bacterie-DNA. Dit brachten ze

vervolgens op een chip die darmbacterie-DNA herkent. De patiënten hielden bovendien een klachtendagboek
bij. Hiermee vergeleken de onderzoekers de ernst van de ziekte en de speciﬁeke symptomen. Met de uitkomst
lijkt een objectieve test voor de aandoening een stap dichterbij. Diagnoses worden nu gesteld met de zogeheten ‘Rome-II criteria’, waarbij symptomen minstens zes maanden moeten
aanhouden.
De studie laat meer puzzelstukjes
op hun plaats vallen. ‘Dat wil niet zeggen dat we alles kunnen verklaren,’
zegt Willem de Vos, hoogleraar Microbiologie. ‘Maar we hebben het gevoel
dat we op de goede weg zijn.’ Zo vermoedden de onderzoekers dat sommige veranderingen een verklaring
geven voor de symptomen. De darmpijn ontstaat misschien wel door eiwitten die de oververtegenwoordigde
Firmicutes afgeven. Het opgeblazen
gevoel en de winderigheid ontstaan
doordat er minder methaanbacteriën
zijn om waterstofgas af te breken.
020(17231$0(
De Vos is verder blij dat deze grote
studie de resultaten van kleinere experimenten bevestigt. De volgende
stap is volgens hem het verloop van
de ziekte te volgen. In een grote trial
samen met hoogleraar voeding en
kanker Ellen Kampman en het Gelderse Vallei ziekenhuis volgt de groep
nu zo’n 100 patiënten en controles
om te kijken naar veranderingen op
de lange termijn. De Vos: ‘We kijken
nu nog naar een momentopname en
we zijn geïnteresseerd in de ﬁlm.’ RR

9,6,(ǉǉ
+RHUD%OHNHUGRHWQLHWV
0LOLHXHQZHO]LMQVRUJDQLVDWLHVPRSSHUHQŋLQNRSGH
YLVLHYDQVWDDWVVHFUHWDULV+HQN%OHNHURYHUGHPHJDVWDO
HQGHLQWHQVLHYHYHHKRXGHULMè%OHNHUGRHWQLHWVHQODDW
KHWRYHUDDQGHPDUNWéVWHOW.ODDV%UHXQLVVHQYDQ0LOL
HXGHIHQVLH3UHFLHVPDDUGDWLVMXLVWKHHOJRHGYLQGW
*H%DFNXVYDQKHW/(,
‘Bleker vindt dat de overheid een beperkte rol heeft in het
duurzamer maken van de veehouderij. In de afgelopen jaren heeft de overheid af en toe hard ingegrepen, en niet altijd met succes. Neem de Reconstructiewet uit 2000, die
leidde tot gedwongen verplaatsing van bedrijven, protest
van omwonenden en het burgerinitiatief tegen de megastal. Je krijgt altijd onvoorziene effecten, omdat de intensieve veehouderij een ingewikkeld dossier is. Bleker
weet dat de maakbaarheid van de veehouderijsector beperkt is.
Hij vindt dat de ketenpartijen zelf het initiatief moeten nemen om de problemen in de veehouderij - mest, antibiotica, welzijn, stank en ﬁjnstof - op te lossen. Een gevarieerde
commissie, met Daan van Doorn, Pieter Winsemius, Ab
Klink en Marijke Vos, heeft daarover onlangs een advies
opgesteld. Die aanpak omarmt Bleker. Ook voedingsbedrijven en supermarkten hebben hier hun handtekening
onder gezet. Zo ligt de bal waar hij hoort te liggen: bij de
productieketen. Die moet de problemen oplossen, en snel.
De overheid moet eisen stellen aan deze sector vanuit het
oogpunt van milieu, volksgezondheid en welzijn, zonder
voor te schrijven hoe groot de bedrijven mogen zijn. Het
tellen van dieren is geen effectief middel om milieu- en
welzijnsproblemen op te lossen. We hebben een moeizame verhouding tot schaalvergroting – we willen het eigenlijk niet, maar het gebeurt toch, door ontwikkelingen op
de markt. Voor de duurzaamheid maakt groot of klein niet
uit.
De overheid moet nu vooral regelgeving wegnemen die de
duurzame landbouw belemmert. Voorbeeld? Varkenshouders binnen het ‘Beter Leven’-segment, dat hogere eisen
stelt aan dierenwelzijn, mogen nog maar zevenhonderd
varkens in hun stal houden, in plaats van duizend. Dat
maakt het voor hen onaantrekkelijk. De wettelijke kaders
remmen op die manier investeringen in duurzame veehouderij.’ $6

67(//,1*
De grootste prestatie in de geschiedenis van
de chemie is het feit dat haar beoefenaars
lang niet meer zo gek worden als vroeger.
Tijs Merijn Lammens, 2 december 2011

1 december 2011 — RESOURCE

RES0608p08-11 wet-re-col.indd 9

30-11-11 15:44

>> wetenschap

1('(5/$1'6(67$'*(92(/,* ./(,1('5833(/6
*527(
02*(/,-.+('(1
9225+,77(675(66
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EDFWHULQLQZDWHUGUXSSHOV
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+RRJERXZLQ5RWWHUGDPEHYRUGHUWKLWWHVWUHVV

ð 6WHGHQJHPLGGHOGJUDDG
ZDUPHUGDQSODWWHODQG
ð *URHQHUHVWDGGHPSWZDUPWH
HLODQGHŉHFW

In Wageningen is het op een doorsnee dag tot 2,4 graad warmer dan
buiten de stad. ’s Zomers en ’s winters. Maar het verschil kan op een
warme zomerdag wel oplopen tot
meer dan vijf graden. Meteorologen noemen dit het warmte-eilandeffect (heat island effect): de
stad als warm eiland op een koeler
platteland. Onderzoeker Gert-Jan
Steeneveld (Meteorologie en luchtkwaliteit) berekende samen met collega’s en studenten het effect voor
ruim twintig Nederlandse steden.
Dat steden warmte vasthouden
is een bekend gegeven. We houden
er lange zomeravonden op warme
terrassen aan over. Als een probleem werd die warmte in ons
land tot voor kort niet gezien.
‘Door ons milde klimaat dacht
men dat het hier wel mee zou vallen’, zegt Steeneveld. Maar kli-

maatverandering en een serie hete
zomers heeft daar verandering in
gebracht. Hittestress en wat je
daartegen kunt doen zijn ‘hot’.
$0$7(856
Steeneveld is de eerste die het
warmte-eilandeffect voor Nederlandse steden in kaart bracht.
Daarvoor gebruikte hij gegevens
van amateurmeteorologen. Noodgedwongen, want ofﬁciële weerstations in steden zijn er nauwelijks.
Het KNMI meet niet in steden.
Amateurs wel, en meestal met dure professionele apparatuur en
over een lange tijd. Die amateurgegevens zijn dus een uitkomst. Het
dagelijks eiland-effect wordt berekend door het verschil te nemen
tussen de stadstemperatuur en de
temperatuur van het dichtstbijzijnde KNMI-station. Wageningen
komt dan op 2,4 graden, een gemiddeld warmte-eilandeffect in
ons land. Maar de verschillen zijn
relatief groot. Rotterdam bijvoorbeeld komt tot 2,8 graden, terwijl
Groningen nog niet de helft daarvan haalt. Dat komt door de locatie

dicht bij zee en de sterkere wind in
het noorden.
+,77(675(66
Steeneveld berekende daarnaast
ook de hittestress die dat warmteeiland effect met zich mee kan
brengen. Een derde van de steden
heeft jaarlijks op zeven dagen te
maken met hittestress. Voor een
stad als Rotterdam loopt dat zelfs
op tot het dubbele aantal dagen.
Het goede nieuws is dat er een
eenvoudige remedie is tegen hitte:
meer groen. Steeneveld toont aan
dat er een lineair verband is tussen
groen en warmte-eiland effect.
‘Met een procent meer groenbedekking neemt het effect 0,06
graad af.’ En dat is belangrijk voor
stadsontwerpers.
Dat steden warmte vasthouden
heeft onder meer te maken met de
bebouwing. Door hoge en dichte
bebouwing kan warmte moeilijker
weg. Dat versterkt het warmte-eiland effect. Dat heeft overigens
ook een keerzijde: hoge gebouwen
zorgen ’s ochtends voor een koelere stad. 5.

Het apparaat maakt de druppels
door om en om olie en water in een
slangetje te pompen. Zo ontstaat
er een parelketting van water- en
oliedruppels met elk een inhoud
van 100 nanoliter. Dat past tienduizend maal in een milliliter. Door
weinig bacteriën op te lossen, bevat elke waterdruppel maximaal
één bacterie. Aangezien de druppelvolgorde niet verandert, kun je
zo individuele bacteriën volgen.
Het apparaat bewees zich door
de minimale dosis te bepalen
waarbij een antibioticum alle bacteriën doodt. De onderzoekers vulden hiervoor ruim dertienhonderd
druppels met ﬂuorescerende bacteriën. Bovendien kregen de druppels een afnemende dosis van het
antibioticum cefotaxime. Twaalf
uur lang volgden de onderzoekers
hoeveel bacteriën in leven waren
door de druppels in de slang langs
een lichtdetector te bewegen.
1,(7ɺ*(1(7,6&+(9$5,$7,(
‘Het is een voordeel dat je zoveel
bacterieculturen parallel kunt bekijken,’ zegt Merijn Salverda, onderzoeker bij het Laboratorium voor
erfelijkheidsleer. Het grote aantal
metingen zorgt voor snellere en
nauwkeuriger resultaten. Isoleren
van individuele bacteriën is ook op
zichzelf een voordeel. ‘Je kunt dan
bijvoorbeeld kijken naar variatie
die niet genetisch is,’ zegt universitair hoofddocent Arjan de Visser.
Ondanks de voordelen is het apparaat nog niet uitontwikkeld. ‘We
zouden graag een continue bacteriegroei in stand houden,’ zegt Salverda. Nu sterven de bacteriën nog
en masse wanneer voedingsstoffen
opraken. Dit maakt het onmogelijk om ze voor lange tijd te volgen.
Een publicatie over het apparaat
verschijnt begin december in het
vakblad Lab on a Chip. RR

RESOURCE — 1 december 2011

RES0608p08-11 wet-re-col.indd 10

30-11-11 15:44

discussie << 11
FRORIRQ

ǋǋ5(6285&(:851/
:H]LMQRQW]HWWHQGEOLMPHWMXOOLH=RGDWPRFKW
ZHOHHQVJH]HJG'HZHEVLWHEUXLVWYDQKHWOHYHQ
HQGHSLWWLJHGLVFXVVLHV%OLMIDOOHPDDONRPHQHQ
SUDDWPHH'H]HPDDQGRYHUGH29FKLSNDDUW
0RYLH:HQGLHUHQZHO]LMQ

2RNHHQPHQLQJ"Mail je reactie naar resource@wur.nl.

*5$7,60$$51,(7*(0$..(/,-.
Elke student heeft al een OV-chipkaart. Nieuw is dat er
vanaf 1 januari bij de NS altijd ingecheckt moet worden. Ook als je gratis reist. Een plan dat studerend
Nederland net zo enthousiast ontvangt als de kaart
zelf.
-+ somt alle onduidelijkheden en tegenstrijdigheden
van het NS-bericht eens op. De conclusie is duidelijk:
‘Echt, wat een gruwelijk gedrocht is die ov-chipkaart
toch.’ &KULV9HUZHLMSURWHVWHHUWWHJHQGHSULYDF\
LQEUHXNYDQKHWSODQè:LHQLNVWHYHUEHUJHQKHHIW
KHHIWQLNVWHYUH]HQLVJHHQJH]RQGHLQVWHOOLQJPLMQV
inziens.’ Volgens andere reageerders moet je zo’n
gegeven kaart juist niet in de bek kijken. ‘De “normale” burger met chipkaart moet ook in- en uitchecken’,
zegt +&$QGHUVRP ‘Waarom studenten dan niet?’
*HOXNNLJEUHHNW*1 nog een lans voor (on)gezonde
DFKWHUGRFKWè%LJ%URWKHULVZDWFKLQJ\RXò1RFKHF
NLQJRXWIURPURRPòé

029,(:7+(1(9(5(1',1*6725<
Iedereen weet dat argumenten beter worden als je ze
herhaalt. Je moet er ook vooral niet te veel van hebben. Tegenstanders zet je weg met jij-bakken. En
schrijven in hoofdletters is een fraai stijlmiddel voor
online discussie. Naar deze maatstaven woedt er op
onze site al een maand lang een topdiscussie over
Movie W.

+(75(&+723/(9(1
Zelfs het pijnloos slachten van dieren is onethisch,
vindt ethica Tatjana Visak, die sprak op het Studium
Generale in Leeuwarden. Het ontneemt dieren de kans
op toekomstig welzijn.
‘Tja, ethisch gezien geen speld tussen te krijgen.’
zegt *1. ‘Nu is de natuur verre van ethisch en zit dieren eten toch in onze natuur.’ Andere reageerders
zijn minder onder de indruk van Visaks redenatie. Als
toekomstige gezonde levensjaren een voorwaarde
zijn voor een recht op leven, zo zegt )UDQN, zou
MHDOOH]HHU]LHNHPHQVHQPRJHQGRGHQ2I
we nou onder de indruk moeten zijn van
die redenatie is een andere vraag.
*HUULW zou de discussie op een
andere manier voeren: ‘Ik vind
deze vraag relevanter: mag je dieUHQIRNNHQGLHYRRUEHVWHPG]LMQ
om een levenslang dieronwaardig
bestaan te leiden?’ Hmm, hoe zou
de gemiddelde persoon deze suggestieve vraag beantwoorden.
*HUULW: ‘Ik denk dat dat niet mag
maar ik denk wel dat je dieren in
die toestand wel mag doden. Kwaliteit van leven moet altijd overheersen!’
ILLUSTRATIE: ESTHER BROUWER

We zijn inmiddels aan het derde volgekletste
FRPPHQWDDUIRUPXOLHU(YHQNLMNHQZHONHJHQX
anceerde meningen dat inmiddels oplevert:
‘Het is echt een staaltje van wanbeleid als
Movie W gedwongen wordt om de deuren te
sluiten. Welke cultuurbarbaren willen dit op
hun geweten hebben?’ zegt $QVYDQ,HUVHO.
2HIGDWYDOWQLHWPHH*HOXN
kig zijn er ook meer inhoudelijke punten. /LDQ vindt
Movie W een belangrijke

ontmoetingsplek nu studenten steeds meer op een
eiland zitten ten opzichte van de samenleving. Anderen wijzen op immateriële winst die zo’n vormende
YRRU]LHQLQJKHHIWè$OV0RYLH:]ROHXNHQEHODQJULMN
is, waarom kan het dan niet op eigen kracht voortbestaan?’ vraagt Resource-blogger 7RP5LMQWMHV zich
KDUGRSDI+HWLVHHQYUDDJGLHRQEHDQWZRRUGEOLMIW
hangen terwijl de discussie in rondjes draait. Een
GDSSHUDQRQLHPSMHKHHIWRPGULHXXUéV QDFKWVKHW
antwoord: ‘@Tom Rijntjes: en dat zou iemand moeWHQ]HJJHQGLHJHHQFDPSLQJYRRUHONDDUNULMJWòé

Resource is het magazine en de website
voor studenten en medewerkers van
Wageningen UR. Resource magazine
verschijnt tweewekelijks op donderdag.
$ERQQHPHQW
Een abonnement op het magazine kost €58
(buitenland €131,50) per academisch jaar.
Opzeggen voor 1 augustus.
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Rabbinge I
pakt kapitalisme aan
Wat zou er met Nederland gebeuren als het net als Italië een
zakenkabinet krijgt, bestaande uit Wageningse hoogleraren?
Het kapitalisme wordt ﬂink ingeperkt: speculatiebankieren
wordt afgeremd, coöperaties doen opnieuw hun intrede en
het is gedaan met de hypotheekrenteaftrek.
tekst: Gaby van Caulil en Rob Rakaker foto’s: ANP, Bart de Gouw, Guy Ackermans e.a.

M

isschien moet we het maar eens zonder
politiek proberen, moet de Italiaanse formateur Mario Monti hebben gedacht. Na
zijn benoeming tot premier stelde hij een
kabinet aan vol professoren, juristen en
zakenlieden, maar zonder politici. Die
zijn bijna allemaal terug te voeren naar Bocconio, een elite-universiteit in Milaan. Eén universiteit moet Italië gaan
redden van de stagnatie.
Stel nou dat de crisis drastische maatregelen nodig
maakt in Nederland – een gedachtenexperiment. De ﬁnanciële crisis blijft landen besmetten en duwt de Nederlandse economie in een diepe recessie. Wilders weigert in
te stemmen met bezuinigingen en de broze gedoogconstructie verkruimelt. Er is behoefte aan een regering die
onmiddellijk doortastend kan optreden. Plotseling is
daar de roep om een zakenkabinet Nederlandse stijl. En
dan kijkt Den Haag naar Wageningen.

POLITIEKVRIJE UTOPIE
Na een on-Nederlands korte formatie presenteert het kabinet Rabbinge I een fris regeerakkoord en een ministersploeg vol wetenschappelijke expertise.

Wat blijkt: Wageningse ministers breken op veel punten
met hun voorgangers. Het navelstaren is voorbij: Nederland moet veel nadrukkelijker internationale afspraken
gaan maken. De hypotheekrenteaftrek en de huursector
gaan op de schop. Speculatiebankieren en ﬂitskapitaal
worden getemd. Vlees wordt diervriendelijk gemaakt en
daar gaat de consument voor betalen. Andere plannen

Wageningse ministers breken op
veel punten met hun voorgangers.
Het navelstaren is voorbij
draait het nieuwe kabinet onmiddellijk terug: de ecologische hoofdstructuur wordt voortgezet en preventie krijgt
een sleutelrol in de gezondheidszorg. De onderzoekers
vergeten ook niet hun eigen thuisland: onderwijs en wetenschap kunnen rekenen op extra geld.
Is Rabbinge I een politiekvrije utopie die alle problemen oplost? Of een dictatuur van de hoogopgeleiden?
Oordeel zelf. Wij weten nu in ieder geval: de koningin kan
rekenen op Wageningen.
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Het kabinet Rabbinge I op het bordes.

Rudy Rabbinge is de nieuwe premier. Rabbinge
beschikt over een indrukwekkend
internationaal netwerk op het gebied van de
wereldvoedselvoorziening. Hij was lid van
de WRR, zat tussen 1997 en 2007 in de
Eerste Kamer en nam vorige week afscheid
als universiteitshoogleraar. Welke plannen
heeft minister-president Rabbinge?
‘Dit zakenkabinet zet in op duurzame ontwikkeling, zal
zich veel meer internationaal oriënteren en zal de ﬁnanciele perikelen aanpakken. Daartoe halen we de rigiditeit
uit het ﬁnanciële systeem. Banken worden gesplitst in zakelijke en consumentenactiviteiten, zodat de burger via
de Rijksoverheid niet opdraait voor wanbeleid van bankiers. De hypotheekrenteaftrek verdwijnt. Niet meteen helemaal, maar dat hoeft ook niet. Zo komt er ruimte om te

investeren in innovatie. De huidige minister, Verhagen,
doet niet aan activerend innovatiebeleid. Er lijkt 1,5 miljard euro te zijn, maar dat geld is al vergeven.
Tot slot gaan we weer coöperatieve structuren bevorderen zoals in de agrarische sector, het systeem van aandeelhouders vervangen we door een systeem van stakeholders.
Bijvoorbeeld: een aandeelhouder maakt het niet uit of hij
een aandeel van Shell of Unilever heeft, maar een boer die
lid is van Avebe is betrokken omdat hij mede-eigenaar is.
Vooral in de zorg kan een coöperatie van grote betekenis
zijn. Dat heb ik ingevoerd bij het ziekenhuis in SchiedamVlaardingen. Daar zijn zorgverzekeraar, artsen en andere
werknemers eigenaar geworden, eventuele winst wordt
niet uitgekeerd aan aandeelhouders maar geïnvesteerd in
het ziekenhuis zelf – een MRI bijvoorbeeld. We gooien het
kapitalisme zeker niet overboord, maar halen de scherpe
kanten er vanaf.’
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Pensioenleeftijd verder omhoog
De miljoenennota wordt voortaan gepresenteerd door de
relatief jonge Erwin Bulte (43). Bulte is hoogleraar Ontwikkelingseconomie in Wageningen en Milieueconomie
in Tilburg. Hij ontving vorig jaar de prestigieuze Vicibeurs en was lid van de RMNO. Hij belooft dat de
overheidsﬁnanciën over 10 jaar weer gezond zijn.
‘Na de huidige ronde van bezuinigingen komt er een nieuwe ﬂinke
ronde van ongeveer 10 tot 15 miljard. Het is onvermijdelijk dat de pensioenleeftijd verder omhoog gaat. Jammer voor de studenten, maar de
trend ingezet door Halbe Zijlstra zal worden doorgezet: grotere nadruk op lenen en extra beloningen voor snel afstuderen. Bezuinigingen op volksgezondheid zijn natuurlijk een heikel thema. Ik vraag me
af of de techniek op dit gebied leidend zou moeten zijn (“Het kan dus
het moet”). Gezien mijn achtergrond is het geen verrassing dat ik geen
voorstander ben van verdere bezuinigingen op ontwikkelingshulp.
In de belastingsfeer zou ik de hypotheekrente afschaffen (als deel
van een omvattend plan waarin ook de huursector op de schop
gaat), zou ik het rekeningrijden invoeren, en zal ik me inzetten voor
een internationale belasting op ﬂitskapitaal (de Tobin tax).
Griekenland moet uit de euro stappen,
want zelfs als de schulden worden kwijtgescholden zijn de Grieken niet concurrerend.
De nominale lonen moeten fors omlaag –
dat zal niet snel gebeuren – ofwel de Grieken
moeten hun eigen munt kunnen devalueren. Nederland zit over 10 jaar in de neurozone, en speelt daarin een leidende rol.’

Dierenwelzijn als exportwaarde
Op Landbouw en Dierenwelzijn zit Hans
Hopster, de dark horse van het nieuwe
kabinet. Als lector diermanagement
bij VHL en DLO-onderzoeker bij
Livestock Research heeft hij echter
een enorme reputatie.
‘Ik vind dat Nederland meer ambitie moet hebben rond
dierenwelzijn. Dit kabinet wil alleen nog Europees beleid
uitvoeren, zodat het “speelveld” voor ieder gelijk is. De Nederlandse consument is in toenemende mate tevreden
met het Europese niveau van dierenwelzijn. Wij zijn kampioen in de productie van “commodities”, maar op deze
manier doorgaan heeft in Nederland onvoldoende toekomstperspectief. We moeten dus inzetten op het produceren van meerwaarde, zoals aantoonbaar beter dierenwelzijn.
De dierenbescherming lanceerde al eerder een vleessegment met Beter Leven sterren dat tussen duur, ecologisch en gewoon vlees in ligt. Op die lijn moet je voortborduren. Door consumenten meer te laten betalen voor
dierenwelzijn. Die extra marge moet dan wel eerlijke
manier worden verdeeld in de keten. Veehouders
moet je belonen voor gewenst gedrag. De overheid
moet toezicht houden, stimuleren en faciliteren,
maar het bedrijfsleven moet het voortouw nemen.
Exportwaarde wordt niet alleen bepaald door melk,
vlees en eieren, maar ook door kennis van diervriendelijke productie.’

Subsidie op gezond voedsel
Edith Feskens is de gedroomde kandidaat
voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Feskens is een internationaal
gerespecteerd epidemioloog en heeft
ruime ervaring bij het Rijksinstituut voor
de volksgezondheid.
‘Preventie wordt de focus van mijn beleid. Zonder aandacht voor preventie rijzen de kosten de pan uit en ontstaan er meer chronische ziekten. Ik zou hiervoor eerst
een aantal maatregelen van mijn voorganger terugdraaien, dat is helaas nodig. De diëtist komt weer in de basisverzekering. Fysiotherapie moet goed bereikbaar blijven.
Ik zou subsidie op gezond voedsel voor de lagere socioeconomische klasse overwegen. Het hele idee dat leefstijl
ieders eigen verantwoordelijkheid is, laat ik los.
Mijn hele beleid moet bovendien wetenschappelijk gefundeerd zijn en kosteneffectief. Er is in Nederland veel
onderzoek gedaan op het gebied van preventie, bijvoorbeeld naar motivatie, leefstijlveranderingen en buurten in
bewegingen. De vorige minister heeft gedaan alsof het
niet bestond. Wel besteedde hij 70 miljoen aan een plan
voor sportcoaches. Een plan met slechts één pilot, geen
evaluatie en zonder het eerst goed te testen. Dat is hapsnap beleid gebaseerd op anekdotes en niet op het onderzoek waar wetenschappers voor staan.’

Zoveel mogelijk eiwitten uit zee
Het nieuwe ministerie van Natuurbeheer en Visserij
wordt aangevoerd door Han Lindeboom, nu nog
business unit manager bij Imares. Hij wist zich
staande te houden in gevoelige kwesties als
schelpdiervisserij en teruglopende visstanden in
Noordzee. Lindeboom werkt op Texel maar is kind aan
huis bij het ministerie van EL&I en Paleis Noordeinde.
‘Het huidige natuurbeleid vind ik niks. Weilanden vind ik best mooi,
maar ik zal geen geld steken in het verfraaien van boerenlandschap.
Ik ga voor de echte natuur. De ecologische hoofdstructuur gaan we,
zover als noodzakelijk, uitvoeren. Ik besef dat het goedkoper moet,
maar er zullen zeker kansen liggen. Daar zou ik experts naar laten
kijken.
In mijn visserijbeleid wil ik verantwoord en duurzaam zoveel mogelijk eiwitten uit zee halen. Dat betekent met minimale bodemberoering en minimale bijvangst. Ik stel de randvoorwaarden en slimme jongens kunnen daarbinnen hun gang gaan. Ik daag uit tot innovatieve en selectieve vistechnieken.
Als een soort dreigt uit te sterven, dan ben ik streng. Zo moet er,
anders dan nu, een totaalverbod op palingvisserij komen.
Ook wil ik experimenteren met ﬁsh stocks. Maak vissers eigenaar
van vissen in een gebied, waarvoor ze zelf vervolgens verantwoordelijk zijn.’
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Doorgaan met topsectoren
Na zijn afzwaaien bij het onderwijsinstituut gaat
Pim Brascamp meteen aan de slag als minister
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Hij
neemt een jarenlange ervaring mee als
hoogleraar in de Fokkerij en Genetica en als
beleidsmaker in het onderwijs.

Justitie moet socialer
Herman Eijsackers is vertrouwenspersoon
Wetenschappelijke Integriteit en hij adviseert
het ministerie van EL&I over wetenschap.
Eijsackers is benaderd als bewindsman op
Justitie, maar op zijn verzoek is de naam van
het departement veranderd in het Ministerie
van Normatieve Zaken.
‘Ik vind dat de overheid een gidsende, kaderstellende en borgende rol heeft voor wat betreft de normen en waarden van
deze maatschappij. Justitie moet een socialer gezicht krijgen. Het stellen van kaders is nu restrictief van aard, terwijl
de overheid mee gedragsbevorderend moet zijn.
Een voorbeeld is de huidige ﬁnanciële situatie. Nu zijn er
geen mogelijkheden om aan ﬁnancieel misbruik paal en
perk te stellen. Op kleine schaal wordt misbruik aangepakt,
bijvoorbeeld de burger die fraudeert, maar op grote schaal
lukt dat niet. Denk bijvoorbeeld aan de ﬁguren die buitenlandse schulden opkopen en via de rechter betaling ervan afdwingen. De overheid die laat zien dat ze misbruik op grote
schaal aanpakt, stelt een voorbeeld voor veel kleinere handelingen.
De wetgeving rond intellectual property ga ik op een
ethisch verantwoorde manier uitwerken. Waar de octrooiwetgeving een algemeen belang zou moeten
dienen, zie je nu dat de intellectual property rights
vooral bij de hele grote concerns terecht komen.
Dat brengt schade aan de vooruitgang in de wetenschap en de toepassing van nieuwe kennis,
met negatieve gevolgen voor de wereldvoedselvoorziening.
Ik ga wetgeving ontwikkelen voor nieuwe media. In onze maatschappij is informatie-uitwisseling cruciaal. Als je constateert dat veel meningsvorming, politiek en beleid gegrond wordt
op een tweet of een internetactie (denk aan de
vaccinatie tegen baarmoederhalskanker), dan
heeft de overheid de verantwoordelijkheid daar
kaderstellend en controlerend in op te treden.’

‘Als minister zou ik meteen vrede sluiten met mijn collega op
EL&I. Voor het eerst zijn innovatiebeleid en fundamenteel onderzoek nu gescheiden en dat is een probleem. Ik zou wel
doorgaan met de topsectoren, min de slechte elementen, omdat ik continuïteit van beleid hoog in het vaandel heb staan.
Onderzoek en onderwijs zijn immers langetermijninvesteringen. Je kunt wel sturen, maar dat moet geleidelijk. Je moet dynamiek hebben maar niet schoksgewijs willen veranderen. Ik
zou me ook niet te veel met de dagelijkse praktijk van professionals als leerkrachten te bemoeien. Dus geen overregulering, geen micromanagement. Als overheid moet je je beperkingen kennen.
Ik zou ook veel minder en nooit eenzijdig inzetten op excellentie. Je moet in de top 75 procent investeren en niet in de
top 2 procent. Een fokker krijgt immers alleen goede dieren
als hij genoeg massa heeft voor selectie. Er zijn goede redenen
aan te nemen dat onderwijskundig hetzelfde opgaat. Bovendien vind ik belangrijk dat het voor docenten een genoegen en
eer blijft studenten op te leiden. In overleg met de premier
zou ik zelfs overwegen om 10 procent meer leerlingen in een
klas te hebben en de docent vervolgens 10 procent meer te betalen.’

Zuinig zijn op de VN
De post van ontwikkelingssamenwerking keert
terug en wordt bezet door socioloog Thea
Hilhorst. Zij is gespecialiseerd in de
maatschappelijke gevolgen van
natuurrampen en conﬂicten. Hilhorst gaat het
ontwikkelingsbeleid niet omgooien. Juist niet.
‘Ik wil eerst kijken naar het beleid van mijn voorgangers en
het goede behouden. Het meest irritante aan ontwikkelingssamenwerking zijn de cycli waarin al het voorafgaande beleid wordt verguisd en vervangen. Het is magisch denken dat
de nieuwe aanpak zich vervolgens in drie, vier jaar gaat bewijzen. Zo werken die processen niet. Voor mij dus geen
spectaculaire beleidsrichtingen. Ik zoek continuïteit en
versterk wat zich al bewezen heeft.
Ten tweede wil ik veel aandacht besteden aan de VN.
We moeten zuinig zijn op dit bouwwerk dat de wereld
tot méér maakt dan de som van individuele landen.
Tegelijk constateer ik dat het systeem in de praktijk
log, duur en vaak ineffectief is. Het risico is dat het
draagvlak daardoor verdwijnt en dat zou het een dramatisch verlies zijn. Ik zou dus inzetten op een stevige
hervorming van de VN, samen met zoveel mogelijk donoren, met name uit Europa. Dat begint met een herwaardering van wat het maatschappelijk middenveld
hierin kan beteken.’
1 december 2011 — RESOURCE
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PREMIER OP BEZOEK
Minister-president Mark Rutte bezocht
op 23 november de Wageningse campus.
In het Grand Cafe in Forum vertelde
bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen hoe
Wageningen UR bijdraagt aan de economische groei in de Food Valley. Na een
gesprek met studenten liet de premier zich
voorlichten over geo-informatie-onderzoek
door Alterra-directeur Kees Slingerland,
hier op de foto. De minister-president
bracht ook nog een bezoek aan Unifarm
voor presentaties over aardappelziektes en
over algen als grondstof voor voeding en
brandstof. Het werkbezoek van Rutte was
onderdeel van een tweedaagse bezoek aan
de kennisinstellingen en bedrijven rond
de A12. NM, foto Bart de Gouw
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Wat we niét weten
over bioplastics
De impact van plastic afval op het milieu neemt nog steeds toe.
Dat blijkt onder meer uit de maaginhoud van zeevogels.
Bioplastic wordt door het publiek vaak gezien als de ideale
oplossing, maar is het dat wel? Zes misverstanden over bioplastic.
tekst: Albert Sikkema / foto’s: Lineair

H

et probleem van plastic in het milieu neemt af.
Fout. De vervuiling met industrieel plastic is sinds de
jaren tachtig weliswaar afgenomen, zegt onderzoeker Jan
Andries van Franeker van Imares, maar het consumentenafval is juist toegenomen. Een deel daarvan belandt als afval in de zee en vormt daar, samen met het afval van de
scheepvaart, een plastic soep waar vogels en zeedieren
steeds meer last van hebben (zie kader).

B

ioplastics zijn afbreekbaar in zeewater en daarom
beter voor het milieu.
Fout. Er zijn bioplastics op plantaardige basis (b.v. maïs of
gras) die toch nauwelijks afbreekbaar zijn, zegt Christiaan
Bolck van Food & Biobased Research. Andere bioplastics
zijn wel biologisch afbreekbaar, maar in een tempo dat
sterk afhankelijk is van de omstandigheden. Die plastics
worden omgezet in CO2, water en mineralen door microorganismen die warmte en vocht nodig hebben, zoals in
een composthoop. In zee zijn de omstandigheden minder
gunstig en duurt de afbraak vaak veel langer.

De term bioplastic zegt eigenlijk heel weinig
Gemaakt met aardolie

Gemaakt uit planten

Niet biologisch-afbreekbaar PE, PP, PS, PVC, PET, PUR

PE, Nylon 10&11,
Natuurrubber

Biologisch afbreekbaar

PLA, PHA, TPS,
afbreekbaar cellofaan

PBS, PCL, PBAT

Alle plastics in groene kaders vallen onder de deﬁnitie bioplastics.

Ady Jager werkt bij Nature Works, producent van bioplastics die gemaakt zijn van melkzuur uit plantenmateriaal.
‘We hebben wel eens een telefoontje gehad van een vrachtvervoerder op zee’, vertelt ze. ‘Die wilde ons materiaal, zodat ze het plastic overboord konden gooien. Maar onze
biopolymeren lossen helemaal niet op in water. Dat geeft
goed aan dat het schort aan de communicatie over bioplastics. Voor ons is het al lastig te begrijpen, laat staan
voor de consument.’

B

ioplastic is altijd gemaakt van biomassa.
Fout. Bioplastic kan ook gemaakt zijn van aardolie.
Het heet dan bioplastic omdat het wél biologisch afbreekbaar is. En daarmee is de verwarring dus compleet: plastic
op basis van olie kan biologisch afbreekbaar zijn, terwijl
sommige plantaardige bioplastics juist niét biologisch afbreekbaar zijn. De term bioplastic slaat dus óf op de gebruikte grondstof (biomassa) óf, in het geval van plastic
op oliebasis, op de biologische afbreekbaarheid.

P

lastic uit biomassa is niet beter voor het milieu dan
‘gewoon’ plastic.
Fout. Na alle voorgaande misverstanden over de biologische afbreekbaarheid zou je inderdaad bijna denken dat
het niet uitmaakt of plastic gemaakt wordt van olie of van
biomassa. Maar de milieu-impact is niet alleen afhankelijk van biologische afbreekbaarheid. Een belangrijk voordeel van plastics uit biomassa is dat er geen toxische stoffen vrijkomen bij de afbraak. Daarnaast halen ze een betere CO2-score en zijn ze niet afhankelijk van de slinkende
olievoorraad. De invloed van de biomassaplastics op het
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milieu is echter nog klein. Van de 250 miljoen ton plastic
die jaarlijks wereldwijd wordt geproduceerd staat slechts
een kwart procent te boek als bioplastic op basis van
plantaardige grondstoffen.

M

ijn plastic supermarkttas is oxo degradable,
biologisch afbreekbaar dus.
Fout. Oxo degradables lijken een vorm van bioplastic,
maar zijn dat niet. Het materiaal desintegreert weliswaar,
maar dat komt omdat er metaalzout in verwerkt is. Dat
zorgt ervoor dat het plastic door contact met zuurstof
(vandaar oxo) snel uit elkaar valt in minuscule deeltjes.
Daardoor zie je het niet meer, maar het is er nog wel, ook
in het zeewater. Bij de afbraak van deze oxo degradables
ontstaan schadelijke stoffen net zoals bij conventioneel
plastic. Geen beste oplossing dus.

B

iologisch afbreekbare plastics zijn de oplossing voor
het plastic-afvalprobleem.
Fout. ‘Ons bioplastic is geen oplossing voor de vervuiling
op zee’, zegt Jager van Nature Works. Om dat probleem tegen te gaan, is recycling de beste optie, vindt ze. ‘Ons plastic wordt nu nog verbrand na gebruik, vanwege de kleine
volumes, maar bij grotere hoeveelheden is die recycling
makkelijk te realiseren.’ Ook Van Franeker pleit voor recycling, liefst aangejaagd door een systeem van statiegeld.
Hij vindt dat de overheid de verpakkingsindustrie moet
dwingen in de richting van recycling, meervoudig gebruik
en zuiverheid van gebruikte materialen. Daarnaast meent
hij dat de systemen om afval van de scheepvaart aan wal in
te nemen, sterk kunnen verbeteren.

IN DE MAAG VAN DE STORMVOGEL
Jan Andries van Franeker
doet onderzoek aan Noordse stormvogels in de
Noordzee. Hij heeft vastgesteld dat 95 procent van
de ruim duizend stormvogels die hij onderzocht,
plastic in hun maag hebben – gemiddeld 30 stukjes plastic met een gewicht van 0,33 gram. Omgerekend naar de mens is
dat een schaal vol plastic.
De vogels gaan daar
meestal niet acuut aan
dood, al zorgen maagbe-

schadiging, verstopping
en het vrijkomen van giftige stoﬀen voor slechtere
overlevingskansen en verminderd voortplantingssucces. Wat de vogels
vooral doen, is het ﬁjnmalen van plastics in hun
maag, waarna ze de microplastics uitpoepen. Van
Franeker schat dat de
stormvogels jaarlijks 6 ton
plastic vermalen en uitpoepen in de Noordzee. Zo
ontstaat de soep en komt
het plastic via het ecosys-

teem uiteindelijk op ons
bordje terecht.
De ecologische doelstelling voor zwerfvuil in de
Noordzee, verwoord in de
zogenaamde OSPAR conventie, luidt dat hooguit
10 procent van de Noordse
stormvogels de kritieke
grens van 0,1 gram plastic
in de maag mag overschrijden. Het onderzoek
wijst uit dat 58 procent
van de stormvogels boven
die norm zit.

Meer weten van de plastic soep? Volg de Plastic Soep Driedaagse (http://plasticsoupfoundation.org/driedaagse/) van
30 november tot en met 2 december, waarin Charles Moore
(ontdekker van de plastic soep) en Jan Andries van Franeker
het woord voeren.
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Kansen en bedreigingen van de topsectoren

Scoren op het
nieuwe speelveld
De negen topsectoren staan volop in de steigers. Binnen Wageningen UR
wordt er zowel gejuicht als getreurd om de nieuwe verdeling van het
onderzoeksgeld. ‘Dit gaat op de middellange termijn de kwaliteit van de
Nederlandse wetenschap aantasten.’
tekst: Rik Nijland en Joris Tielens / foto’s: Guy Ackermans

‘N

iet eerder hebben we de luxe gekend
dat een Nederlandse regering zo nadrukkelijk voor onze sector kiest.’
Aan het woord is van Ernst van den
Ende, directeur van de Plant Sciences Group (PSG). Hij is een van degenen die vooral kansen zien in het nieuwe regeringsbeleid
waarmee het bedrijfsleven een grotere rol moet krijgen in
de besteding van onderzoeksgeld. Van de negen topsectoren bevinden zich er twee volgens hem helemaal in het
groene domein. Zíjn domein. ‘Natuurlijk is het vooral een
kwestie van schuiven met potjes, maar zonder twee ‘eigen’
topsectoren waren er zeker potjes bij ons weggeschoven.’
Van den Ende is zelf nauw betrokken bij het topsectoren-beleid dat minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft ingezet. Wetenschap
en bedrijfsleven moeten samen de komende jaren de Ne-

derlandse kennisinfrastructuur versterken. Dat het bedrijfsleven wordt geacht het voortouw te nemen, is een
nieuwe setting, die voor Wageningen zowel kansen biedt
als bedreigingen, schetst Van den Ende.
‘Jarenlang heeft de overheid de agenda gedomineerd.
Ook dan hadden we weleens moeite met de keuzes die
werden gemaakt, of hadden we het idee dat het beleid
zwalkte’, aldus de directeur PSG. ‘Nu is het bedrijfsleven
aan zet. Dat zal ongetwijfeld ook voor onrust zorgen, vooral bij onderzoekgroepen die zich bedreigd voelen.’
2-0
De kennisuitgaven van verschillende ministeries, inclusief NWO, zijn door het kabinet samengevoegd om uit te
geven aan negen speerpunten, de zogeheten topsectoren.
Centraal daarbij staat publiek private samenwerking
(pps). Voortaan mogen bedrijven verwoorden welke ambi-
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Rik Leemans: ‘Paar stappen terug voor
innovatie in de wetenschap’
‘Dit is geen wetenschapsbeleid, maar industriebeleid,’ zegt Rik Leemans,
hoogleraar milieusysteemanalyse en voorzitter van SENSE, de landelijke
onderzoeksschool voor milieukundigen. ‘Geld dat voorheen naar de wetenschap ging, gaat straks naar de valorisatie van de uitkomsten uit wetenschappelijk onderzoek, ten behoeve van het bedrijfsleven.’
Klimaatverandering, biodiversiteit en duurzaamheid komen in dit beleid niet voor, zegt Leemans. ‘Het gaat om thema’s die belangrijk zijn voor
een paar grote bedrijven, niet over de thema’s die van belang zijn voor de
samenleving.’
Maar erger nog vindt Leemans dat door dit beleid veel meer geld gaat
naar de eindfase van innovatie, namelijk het toepassen van wetenschappelijke kennis die er al is. Wat daar wil het bedrijfsleven wel aan mee betalen. Maar het fundamentele nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek wordt
er niet door betaald. Terwijl onderzoekers wel worden afgerekend op
grensverleggende wetenschappelijke publicaties. ‘Het is goed om toepassing van kennis te stimuleren, maar niet ten koste van de ontwikkeling ervan. Dit gaat op de middellange termijn de kwaliteit van de Nederlandse
wetenschap aantasten.’

ties er leven en welke kennis daarvoor nodig is; vervolgens
kunnen de kennisinstellingen daar invulling aan geven.
Wie bepaalt, moet echter ook betalen. Pas als het bedrijfsleven commitment toont, volgt de overheid. Op termijn,

Wie bepaalt, moet ook betalen.
Pas als het bedrijfsleven commitment toont, volgt de overheid
in 2015 zal voor elke 100 euro die het bedrijfsleven op tafel
legt voor onderzoek, de overheid 150 euro bijdragen. Met
name de DLO-instituten zullen dit nieuwe beleid aan den
lijve ondervinden.
‘In Wageningen kennen we het kunstje’, meent Van
den Ende. ‘We zijn hier al gewend naar bedrijven te luiste-

ren. Daardoor staan we met 2-0 voor, ten opzichte van sectoren waar dat nog niet het geval is.’ Binnen elke topsector
is momenteel een zogeheten topteam aan de slag om de
wensen van het bedrijfsleven te matchen met het onderzoekaanbod. Per topsector zal dat leiden tot een innovatiecontract, dat eind december in Den Haag bij het ministerie op de mat moet vallen. Rector magniﬁcus Martin
Kropff maakt deel uit van het topteam Agrofood; Van den
Ende van het topteam Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.
Als alles loopt zoals het ministerie beoogt, dan komt er
meer geld van het bedrijfsleven en is er dus ook meer geld
voor onderzoek.
STOEREMANNENTAAL
Toch ziet Van den Ende wel degelijk schaduwzijden. Betaalt dit beleid zich bijvoorbeeld daadwerkelijk uit in
klinkende munt? ‘Deze operatie wordt ingezet vanuit de
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‘Als de rol van het productschap wegvalt,
wordt het moeilijk om tot een nieuwe
vorm van collectiviteit te komen, dan
gaat eigenbelang prevaleren.’

Erik van Seventer: ‘Komend jaar moeten
er wel afspraken gemaakt worden’
De biobased economy wordt in het topsectorenbeleid met name genoemd
als een van de drie verbindende thema’s tussen de negen topsectoren.
Gouden kans dus voor Erik van Seventer, trekker binnen Wageningen UR
van het thema biobased economy. ‘Er liggen inderdaad grote kansen’, zegt
Van Seventer. ‘We werken al veel met bedrijven in succesvolle pps’en. We
kunnen nu laten zien wat we allemaal al doen en komen goed uit de verf
vergeleken met andere kennisinstellingen.’ Maar Van Seventer ziet ook
bedreigingen. De capaciteit in arbeidsuren van DLO’ers wordt nu alleen
verbonden aan de topsectoren agrofood en tuinbouw, terwijl voor de biobased economy ook chemie en energie belangrijk zijn. En het is de vraag of
een aantal bestaande pps projecten onder het topsectorenbeleid door
kunnen gaan.
Daarnaast baart het proces Van Seventer zorgen: ‘Het is onduidelijk
hoe besluitvorming plaats vindt en waar het geld vandaan komt. Straks in
de tweede fase moet de overheid hierover helderheid scheppen. Want er
moeten wel afspraken gemaakt kunnen worden.’

behoefte van de regering om het bedrijfsleven aan het
stuur te krijgen, dat moet dan wel 40 procent van het geld
op tafel leggen. Daarover wordt stoeremannentaal gebezigd, maar de vraag is natuurlijk komt dat geld er werkelijk, en is dat dan in cash, of mag dat ook in natura zijn, bijvoorbeeld de arbeidskracht van de ondernemer? Dat is
nog niet duidelijk.’
Ook een gebrekkige organisatiegraad van bedrijven
kan roet in het eten gooien, denkt Van den Ende. ‘Neem
Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Achter de term Uitgangsmaterialen gaan de grote veredelingsbedrijven
schuil. Die zijn gewend te investeren in onderzoek en innovatie. Veel van de met hen lopende pps’en kunnen we
denk ik zonder veel moeite voortzetten.’
Dat ligt anders bij de tuinbouwpoot, verwacht de PSGdirecteur. Dat is een conglomeraat van zo’n 40 duizend
mkb’ers met diverse belangen. Van den Ende: ‘Nu is er

nog het productschap dat geld verzamelt voor innovatie,
maar daar moet zwaar worden bezuinigd. Als die rol wegvalt, dan is het denk ik moeilijk om tot een nieuwe vorm
van collectiviteit te komen, dan gaat eigenbelang prevaleren.’ Dat maakt het lastig, tot afspraken te komen over vernieuwend onderzoek. Voor de akkerbouw – onderdeel van
de topsector Agrofood - geldt dat in nog sterkere mate, verwacht Van den Ende ‘Daar bestaat al veel minder dan in de
tuinbouw, de traditie om collectief te investeren in innovatie.’
Toch denk hij dat er voor bedrijven wel degelijk een
prikkel is om de portemonnee te trekken. ‘Het bedrijfsleven kan nu een groot deel van de publieke onderzoeksmiddelen naar zijn hand zetten. Bedrijven moeten dan
wel kiezen voor het gemeenschappelijk belang. Komt dat
niet van de grond dan zal de minister zeggen: sorry, jullie
hebben het zelf laten liggen.’
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Ruud Huirne: ‘Ook bedrijven hebben belang bij
de innovatiemotor’
Ruud Huirne, directeur Social Sciences Group, ziet vooral kansen in het
topsectorenbeleid.
‘In de plannen is veel aandacht voor de sociaal-economische wetenschappen.’ Huirne geeft aan dat het topsectorenbeleid is opgezet om geld
te verdienen, of zoals Huirne het zegt om ‘Nederlandse sectoren te helpen
hun verdiencapaciteit te vergroten, in samenwerking met kennisinstellingen’. Logisch dat de maatschappijwetenschappen daarin een belangrijke
rol krijgen, denkt Huirne, niet alleen om te onderzoeken hoe producten
in de markt te zetten en er geld aan te verdienen, maar ook om de ecologische voetafdruk van producten te onderzoeken en ontwikkeling in ontwikkelingslanden op te zetten, bijvoorbeeld via voedselketens. Huirne
ziet dus niet alleen een rol voor het LEI, maar ook voor CDI en universiteit.
‘Voor heel Wageningen UR liggen er goede kansen.’
‘De uitkomst is nog niet duidelijk, maar de signalen zijn goed’, zegt
Huirne. Hij maakt zich geen zorgen dat bedrijven alleen naar de korte termijn kijken. ‘Ook bedrijven hebben er belang bij dat de innovatiemotor
blijft draaien.’

Francine Govers: ‘Gaat het bedrijfsleven
voortaan dat hele bedrag ophoesten?’
Francine Govers is ongerust over wat het topsectoren-beleid haar zal brengen. Ze is hoogleraar fytopathologie aan Wageningen University én programmadirecteur van CBSG, het Centre for BioSystems Genomics. Dit
Centre of Excellence met een grote Wageningse inbreng, verricht basaal,
precompetitief genomics-onderzoek bij planten, vooral in samenspraak
met aardappel- en tuinbouwveredelingsbedrijven, vertelt Govers.
‘Hun ﬁnanciële bijdrage ligt momenteel rond de 10 procent, ruim minder dus dan de 40 procent die vanaf volgend jaar in de topsectoren wordt
gevraagd. Gaat het bedrijfsleven voortaan dat hele bedrag ophoesten? En
zo niet, waar komt het geld dan vandaan? Niet van NWO, die organisatie
heeft al te weinig geld en ook dat wordt geoormerkt’, aldus Govers.
Ze verwacht dat bedrijven vooral geneigd zullen zijn te investeren in
studies die snel toepassingen opleveren, niet in het fundamenteel onderzoek waar het merendeel van haar aio’s en postdocs aan werkt, en waarop
toegepaste wetenschappers verder bouwen. ‘We zijn als CBSG altijd positief beoordeeld, zowel op toepassingen en valorisatie, als op wetenschappelijk output. Doodzonde als we dat moeten opgeven.’

DLO STERKER GERAAKT DAN UNIVERSITEIT
De nadruk op publiek private samenwerking raakt
vooral de DLO-instituten
van Wageningen UR. De
basisﬁnanciering van de
leerstoelgroepen van Wageningen University wordt
er niet door beïnvloed.
Wel is het zo dat veel promovendi en postdocs par-

ticiperen in onderzoeksprojecten die binnen de
topsectoren vallen.
De ﬁnanciering van DLO is
op een andere manier geregeld, legt Frank Bakema
uit, sectiehoofd strategie
van Wageningen UR. ‘Een
belangrijk deel van de
overheidsﬁnanciering die

DLO ontvangt, wordt door
het ministerie van Economische Zaken, Landbouw
en Innovatie (EL&I) verbonden aan de topsectoren. Dat onderzoek, afgelopen jaar voor 51 miljoen
euro, kan alleen worden
voortgezet als er ook geld
van het bedrijfsleven te-

genover staat’.
Er zijn wel uitzonderingen,
vertelt Bakema. Bijvoorbeeld het onderzoek van
Alterra naar natuur, landschap en biodiversiteit, de
wettelijke onderzoekstaken van het RIKILT ten behoeve van de voedselveiligheid en van het Centraal

Veterinair Instituut, het
Centrum voor Genetische
Bronnen Nederland, en het
onderzoek van IMARES
naar visbestanden. De
middelen voor dit onderzoek zijn door het ministerie van EL&I apart gehouden.
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Internationale studenten
ontevreden over medische zorg

Romila Moskovska uit Bulgarije
viel in het voorjaar van haar ﬁets
en bezeerde haar knie. De huisarts
verzekerde haar dat er niks kapot
was en stuurde haar naar de fysiotherapeut. Na negen weken ging ze
weer door haar knie. ‘Ik wilde een
doorverwijzing naar de orthopeed,
maar daarvoor moest ik eerst weer
een afspraak maken met de dokter, en dus een paar dagen wachten. Ik heb doorgedramd en kreeg
uiteindelijk toch die dag een verwijsbrief, waarbij de dokter toegaf
dat er blijkbaar toch al die tijd iets
serieus aan de hand was geweest.’
Romila gaf er vervolgens de voorkeur aan om thuis met haar eigen
arts te overleggen. ‘Nederlandse
dokters waren over het algemeen
kil, ongeinteresseerd en afstandelijk. Alsof ze het vervelend vonden
om met buitenlanders te werken.’
GYNEACOLOGISCHE HANDELINGEN
Het verhaal van Romila staat niet
op zichzelf, maar komt uit een
kwalitatieve studie van het Wageningse vak ACT (Academic Consultancy Training). Daarbij werken
studenten uit verschillende disciplines samen aan een onderwerp
dat soms erg dicht bij huis ligt. De
groep van zeven studenten onderzocht welke problemen internationale studenten ervaren in de gezondheidszorg in Wageningen.
De klachten lopen uiteen van
een gebrekkige informatievoorziening (‘Ik kon niet verstaan wat de
stem op het antwoordapparaat
zei’) en een onverwachte rekening
voor een telefonisch consult, tot

ILLUSTRATIE: KITO

Buitenlandse studenten hebben
grote moeite hun weg te vinden
in de gezondheidszorg in Wageningen. Antwoordapparaten zijn in
het Nederlands, procedures
onduidelijk en de dokters zijn
kil. Dat blijkt uit een kwalitatief
onderzoek onder een klein aantal
studenten.

ingewikkelde procedures om een
afspraak te maken (‘De tijden
waarop ik de dokters kan bellen
overlappen bijna altijd met colleges’).
Daarnaast zijn er grote culturele verschillen. Een huisarts voert
hier bijvoorbeeld ook gynaecologische handelingen uit, en een student vond het vervelend om zijn
probleem uit te leggen aan de balie
in een volle wachtkamer.
U VRAAGT, WIJ DRAAIEN
Voor oud-studentenarts Dr. Godkewitsch zijn de verhalen niet nieuw.
Hoewel hij kanttekeningen plaatst
bij het onderzoek (‘er deden maar
vijftien studenten mee en er werd
speciﬁek gevraagd naar problemen’) herkent hij de culturele verschillen die soms voor problemen
zorgen. ‘De zorg staat hier op een
hoog peil, maar je wordt niet in de
watten gelegd. Het is niet “u vraagt,
wij draaien”, zoals in veel andere
landen.’

Studenten krijgen volgens hem
een hoop informatie als ze aankomen in Wageningen. ‘Maar op het
cruciale moment, als er een medische noodzaak is, dan weten ze
niet meer waar wat is.’ Door de jaren heen schrijft maar de helft van
alle studenten zich in bij een huisarts in Wageningen, aldus Godkewitsch. ‘En dat is echt heel weinig,
terwijl het niets kost.’
Ook zijn er volgens de voormalige studentenarts onduidelijkheden over het ‘vrouwenprobleem’.
Studentes mogen namelijk wel degelijk kiezen voor een vrouwelijke
arts, maar er is er niet altijd een beschikbaar.
Toch ontkomen buitenlandse
studenten niet aan de Nederlandse
gewoontes. Er is juist een trend
gaande om meer specialistische,
bijvoorbeeld gyneacologische, behandelingen door huisartsen te laten verrichten. Woordvoerder Simon Vink zegt het nog duidelijker.
‘Het is logisch dat buitenlandse

studenten zich moeten aanpassen
aan het systeem hier. Iedereen die
naar een arts wil moet om half negen een afspraak maken. Dus ook
internationale studenten.’
SPECIALE HUISARTS
Vink erkent wel dat betere
communicatie kan helpen. ‘Culturele verschillen kun je niet veranderen, maar wel uitleggen’,
denkt hij. Sinds september richt
huisartsenpraktijk Van der Duin
& Van Dinther zich speciﬁek op
studenten. De dokters zijn hard
bezig hun vernieuwde praktijk op
te zetten. Alle studenten kunnen
bij de praktijk terecht voor lichamelijke klachten. Vink: ‘Wij zijn de
enige universiteit in Nederland die
een speciale huisarts voor studenten heeft.’ Nicolette Meerstadt

Op 7 december evalueert de studentenraad de gezondheidszorg voor
studenten. Het ACT-rapport zal daar
ook aan bod komen.
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Friese nachten zijn lang
Osiris, de grootste studentenvereniging binnen Wageningen UR,
vierde vorige week haar derde
lustrum met een groot feest.
Resource stuurde twee Quercusstudenten uit Velp naar Leeuwarden om mee te feesten met hun
VHL-zustervereniging. Vincent
Bouma en Niek Arians, derdejaars Land- en watermanagement, presenteren hun bevindingen.

Zoenen en bellen verboden
Vincent: ‘Het is goed om
te zien dat sommige mores in Leeuwarden en
Velp hetzelfde zijn. Zoenen en telefoneren in de sociëteit zijn ook bij
Osiris taboe. In Leeuwarden worden overtreders bestraft door een
glas bier over ze heen te gieten. In
Velp moeten zoenende leden een
kopje kofﬁemelk drinken.’ Niek:
Van bellers werd in Velp tot voor
kort het mobieltje in het water ge-

Outﬁt

FOTO’S: FOTOCIE OSIRIS

De Friezen weten een feestje te
bouwen
Niek: ‘Toen we aankwamen rond een uurtje of
half twaalf, was het nog
vrij rustig. Maar toen de band begon te spelen, kwam de boel goed
los. De dansvloer raakte steeds voller, de polonaise werd ingezet en
er werd stevig mee gezongen met
de geijkte klassiekers.’ Vincent: ‘Ik
ging vroeger regelmatig naar feestjes in de Achterhoek. Bij liedjes
van Normaal gaat iedereen daar op
de knietjes. In Velp gebeurt dat
echt niet. Maar in Leeuwarden
ging iedereen naar de grond. Dat
vond ik wel een mooi moment.’

toe, dan kun je een glas water in je
nek verwachten. Bij Osiris leek het
niet zo uit te maken of je met je rug
naar de bar toe stond.’

Niek (links) en Vincent uit Velp keuren het Osirisfeest in Leeuwarden
gooid, maar daar zijn we maar vanaf gestapt met al die dure smartphones.’
Vrouwpower
Bij Osiris lopen aanmerkelijk meer vrouwelijke
studenten rond dan bij
Quercus, stelden beide heren tevreden vast. ‘Ze waren ook totaal
niet schuchter of verlegen, ze stonden lekker te dansen op de bar.
Dat gebeurt bij Quercus niet.’ Dat
komt vooral, zo denken Vincent en
Niek, door het grote aantal jongens in Velp. ‘De vrouwen zijn bij
Quercus in de minderheid. Hooguit 30 procent van de leden is
vrouw. De mannelijke studenten
moeten zich dus wat meer proﬁleren. Bij Osiris is het net andersom.
Daar zijn de jongens een stuk rus-

OSIRIS
Osiris is dé studentenvereniging
van Van Hall Larenstein in Leeuwarden en telt zo’n 500 leden.
VHL-studenten in Velp hebben
meer keuze; daar zijn vijf studentenverenigingen om uit te
kiezen. Quercus, de vereniging
van Vincent en Niek zit in Arnhem en heeft zo’n 80 leden.

tiger en laten de vrouwen zich wat
meer zien.’
Geen respect voor de barlui
Niek: ‘Bij Quercus hebben we geleerd dat het
niet netjes is om met je
rug naar de bar te staan. Je moet je
sociaal gedragen. De barmannen
staan er voor jou. Keer je ze de rug

Vincent: ‘Bijna iedereen
had een T-shirt of polo
aan van een jaarclub of
een dispuut. Allemaal van die rugbyshirts, met van die gekleurde
strepen. Alsof ze een leuke deal
hadden gemaakt met een bedrijf.
Bij Quercus hebben we ook wel
jaarclubkleding, maar dat dragen
we alleen bij speciale gelegenheden. Dat vinden we wel genoeg.’
Heerlijk helder?
Tot teleurstelling van
Vincent en Niek kwam er
Heineken uit de tap. Bij
Quercus wordt Dommelsch geschonken. Niek: ‘Dat is echt bier.’
Desalniettemin gingen er zeker
meer dan tien biertjes per persoon
in, denkt Vincent. ‘Er waren veel
bestuursleden van zusterverenigingen uit Leeuwarden, die boden
een gratis fust aan. Dat drinkt wel
lekker door.’
Karige cantus
Osiris heeft maar weinig
eigen liedjes, zo vinden
Niek en Vincent. ‘Quercus heeft er wel een stuk of vijf. Die
worden ingezet zodra de muziek
even stil valt, of als de DJ een foutje
maakt.’ Niek: ‘Die wordt dan keihard afgestraft.’ Bij Osiris ontbrak
het aan eigen repertoire, constateerden ze. Misschien een werkpuntje voor de noordelingen. Linda van der Nat

Siebren de Jong, voorzitter der sv. Osiris
Goed om te lezen dat de heren van Quercus een goede avond hebben
gehad! Op de avond dat de heren aanwezig waren hadden we alle studentenverenigingen uit Leeuwarden uitgenodigd, waardoor er een
hoog percentage externen was. Hierdoor werd het moeilijk om een van
onze vele liederen in te zetten. Hiernaast waren er enkele fustjes ‘echt’
bier aangeboden door de vereniging. Wij vonden het een goed feest en
hopen dat we na deze avond vaker andere VHL-studenten mogen ontvangen.
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RECHTSSCHIJNEND

VALS

Wees kritisch… op je cadeaupapier. Uit Gronings
onderzoek blijkt dat er veel misleidend sinterklaas
papier in omloop is. De maan schijnt daarop namelijk
vaak verkeerd door de bomen. Mensen onthou, de volle maan komt op als
de zon ondergaat. Een avondmaan heeft de sikkel aan de rechterkant. Een
ochtendmaan heeft de sikkel links. Nu allemaal: Geen linkse manen op uw
sintpapier!

Vrouwen kunnen vals starten zonder teruggeschoten te worden. Dat hebben onderzoekers van de universiteit van Michigan ontdekt. Dat komt
door de meetmethode, die is afgesteld op mannen. Als mannen binnen
100 milliseconde meer dan 25 kilo aan kracht op de startblokken uitoefenen, zijn ze vals weg. Vrouwen hebben 21 milliseconden meer nodig om
25 kilo op te bouwen. Oftewel: ze kunnen 21 milliseconden sneller weg!
Over vals gesproken.

Ook veel ouders bij drukke Open Dag
Met 38 procent meer belangstellenden dan vorig jaar, was de
Open Dag van de universiteit en
VHL een succes. Opvallend was
ook het grote aantal ouders dat
de scholieren vergezelde.
‘Bijna 1800 potentiële studenten
waren er, dat is 38 procent meer
dan vorig jaar’, vertelt een tevreden
Manon Moorman van Voorlichting
en Werving. ‘De afgelopen weken
stroomden de aanmeldingen voor
de Open Dag van 19 november binnen, maar je moet toch maar af-

wachten of ze ook echt komen.’
Vooral voor Voeding en gezondheid, Dierwetenschappen en Bedrijfs- en consumentenwetenschappen was er veel interesse.
Ook de vestigingen van Van
Hall Larenstein trokken meer aankomend studenten dan vorig jaar.
In Leeuwarden kwamen er bijna
honderd meer geïnteresseerde
scholieren op de Open Dag af dan
in 2010. Bij VHL Wageningen waren ﬂink wat nationaliteiten vertegenwoordigd. Studenten uit
Noord-Ierland, Israël, Frankrijk,

China en Duitsland kwamen kennis maken.
Ouders spelen een steeds belangrijkere rol bij studiekeuze. ‘Er
is een explosie van interesse onder
hen’, vertelt Hermien Miltenburg.
Dat heeft waarschijnlijk te maken
met de kabinetsplannen voor het
hoger onderwijs. Ruim driehonderd ouders woonden in Wageningen een presentatie bij over studie,
wonen en ﬁnanciën. ‘Tijdens de
oudervoorlichting komen VHL en
WU beide aan bod. Zo kunnen we
een mooi totaalpakket bieden’,

denkt Miltenburg, die ook de website ouders.wur.nl heeft opgezet.
Kijkend naar het verleden zou
de extra interesse zich rechtstreeks
kunnen doorvertalen naar het aantal nieuwe studenten. ‘Maar 38
procent meer studenten is natuurlijk een droom’, zegt Moorman
voorzichtig. Een duidelijke reden
voor het succes is niet aan te wijzen. Landelijk waren er 20 procent
meer ‘kijkers’ dan vorig jaar. Volgens Moorman gaan er relatief
meer mensen naar de havo en het
NM
vwo.

Stelling: De VN-klimaatconferentie is een grote poppenkast.
Concrete afspraken zullen niet worden gemaakt.
MARLIES: Ik ben bang dat dit wel eens waar zou kunnen zijn, maar ik
hoop dat er toch nieuwe afspraken worden gemaakt. Ondanks de crisis gaat klimaatverandering namelijk gewoon verder, met alle gevolgen
(overstromingen, verwoestijning, toenemende droogte en daarmee
lagere landbouwopbrengsten) van dien. De kans lijkt echter groot dat
twee van de landen die het grootste aandeel in de uitstoot van broeikasgassen hebben, te weten de VS en China, zich niet willen binden
aan afspraken. Ook veel andere landen zullen hun kortetermijnbelang op het gebied van economie belangrijker vinden dan het langetermijnbelang, vrees ik. Ik hoop echter dat allen die de klimaatconferentie bijwonen daadwerkelijk hun best zullen doen om een akkoord te
bereiken. Ook moeten we eens nadenken over wat onze achterkleinkinderen over ons zullen denken als zij met de ellende zitten opgescheept.
REACTIE JILLIS: Tja, wat zullen onze achterkleinkinderen denken? Niet
echt relevant. Zo kan ik ook van meerdere generaties nog wel wat denken. Uiteraard betekent het niet dat ik milieuvervuiling op deze schaal
wel prima vind, maar we moeten er iets zakelijker naar kijken. Uiteindelijk zal een stijgende energieprijs moeten leiden tot echte verbeteringen.

FOTO’S: BART DE GOUW

ENERZIJDS/ANDERZIJDS

JILLIS: Ah, we gaan we weer lekker klimaatvriendelijk met tientallen, zo
niet honderden, vliegtuigen naar een uithoek in de wereld om daar vooral heel veel te praten. Zoals altijd gaat het tussen de grote, vervuilende,
landen en de kleine, arme landen. China, de VS en India zullen weer niet
gebonden willen worden aan regels die hun economie alleen maar schaden, zodat de kleine, arme landen weer de pineut zijn. En daar tussendoor laveert het naïeve, idealistische Europa dat het braafste jongetje
van de klas wil zijn. Nadat Europa haar evangelie heeft gepreekt, zal er
uiteindelijk weinig veranderen. De cynische realiteit. Reden tot paniek is
dit echter niet. Hoewel er zeker veel te winnen is qua milieuvriendelijke
productie, geloof ik niet zo in de IPCC-leugentjes om de klimaatlobby te
ﬁnancieren. Het verhaal dat CO2-emissies het klimaat veranderen, lijkt
voorlopig meer op een fabeltje, dan een vaststaand feit.
REACTIE MARLIES: Precies bewijzen wat de invloed van de mens op klimaat is kan inderdaad niet, daarvoor is klimaat te complex. Echter, het
overgrote deel van klimaatwetenschappers denkt dat de kans zeer groot
is dat de mens wel degelijk invloed erop heeft. Dit ontkennen, terwijl
zoveel mensen die erin gespecialiseerd zijn het erover eens zijn, vind ik
typisch een geval van wensdenken – erg ﬁjn is deze waarheid immers
niet.
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DRONKOREXISCH
Even vooruitkijken naar een trend voor 2012: drunkorexia. Het nieuwe
ziektebeeld brengt de drie basiselementen van een succesvol studentenleven bij elkaar: er goed uitzien, wilde nachten en lekker goedkoop. En
het is niet moeilijk. Overdag eet je zo weinig mogelijk en ’s avonds ga je
lekker zuipen. Zo wordt je sneller dronken, blijf je onder je 2000 calorieen per dag en je houdt geld over voor mooie kleren. Top.

FOTO: NJOBBE JACOBS

DEUR
Deuren maken vergeetachtig, blijkt uit psychologisch onderzoek van de
Universiteit van Notre Dame. Klinkt als een Stapeltje? Toch niet. Gedachten zijn gekoppeld aan de ruimte om ons heen. Verandering van ruimte
levert daarom een moment van geheugenverlies op. En dat is te meten.
Proefpersonen scoren minder op geheugentests als ze een deur passeren.
Sleutels kwijt? Deur dicht!

DE UITPUTTING NABIJ. De Sportnacht is een ware uitputtingsslag, ontdekte Jobbe Jacobs die zijn vermoeide teamgenoten op de gevoelige plaat
vastlegde. De frisbeeërs van WAF begonnen met twaalf enthousiastelingen; tegen een uurtje of drie was dit aantal al ﬂink geslonken. ‘Je zag ons
team gedurende de nacht aftakelen. Een aantal van ons besloot om het bed op te zoeken’, aldus Jobbe.
Ongeveer driehonderd studenten, verdeeld over veertig teams, deden donderdag 24 november mee aan de jaarlijkse Sportnacht. Het thema was
dit jaar Bootcamp, met als hoogtepunt een lasergamespel op het veld achter de tennisbaan. De Sportnacht werd eind jaren tachtig voor het eerst
georganiseerd als protest tegen het plan van de toenmalige minister van Onderwijs om avondcolleges in te voeren. LvdN

‘MARK RUTTE IS EEN ONTZETTEND AARDIGE MAN’

Wie? Roy Weizhi He, derdejaars
milieukunde uit China
Wat? Mocht praten met
Mark Rutte toen die op
bezoek was in Wageningen
Waarom? Had het liever over
voetbal dan over politiek

Wat heb je met de premier besproken?
‘Hij vroeg waarom ik in Wageningen ben komen studeren, en ik vertelde dat ik al sinds mijn vijfde fan ben
van Ajax. Hij moest lachen en vroeg of ik liever Van
Gaal of Cruijff had. Nou, Van Gaal dus. Want Cruijff is
te oud en te bazig.’
Had je geen belangrijkere onderwerpen?
‘Ik ga ervan uit dat alles een doel heeft. Als de premier
zaken wil doen, dan doet hij dat achter gesloten
deuren. Dit bezoek was om aan zijn public relations te
werken, dus we hoefden elkaar alleen maar te

ontmoeten. Het was een optreden, een show, en daarom had ik geen agenda. Trouwens, voetbal is altijd
een goed onderwerp.’

Wat heb je geleerd?
‘Politici in China zijn niet zo goed in image building.
De meesten komen niet over als aardige mensen.
Mark Rutte is een ontzettend aardige man, open en
vooral goed getraind in communicatie. Dat neem ik
mee van deze ervaring: hoe je op een vriendelijke manier toch standvastig je beleid kunt verdedigen.’ NM
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>> CULT

Häxan was voor
de jaren ‘20 bijzonder expliciet
en shockerend,
daarom werd
de ﬁlm bijna
overal verboden

Ouderwets griezelen
Griezelen, daar weten ze bij Movie W alles van. Al sinds de zomer probeert het bestuur immers in paniek de weg naar de bevrijdende uitgang te vinden terwijl het
plafond met bebloede dolken langzaam omlaag zakt. Aiks! De Zweedse ﬁlm Häxan,
onderdeel van het mini-ﬁlmweekend op 15 en 17 december, mag dan ook toepasselijk genoemd worden.
De ﬁlm begint als een documentaire over hekserij door de eeuwen heen met tekeningen en illustraties van duivelarij. Daarna worden scenes met toenemende heftigheid neergezet met martelingen, verleiding en een erotisch delirium in een kerk. De
ﬁlm eindigt met een vergelijking tussen middeleeuwse heksen en ‘moderne’ hysterische vrouwen. Een klein verschil, zo blijkt. Häxan was voor de jaren ‘20 bijzonder
expliciet en shockerend, daarom werd de ﬁlm bijna overal verboden.
Het mini-ﬁlmweekend is de traditionele vooruitblik van Movie W op het ﬁlmfestival
van Rotterdam. Dit keer in december in plaats van januari, omdat het ﬁlmhuis het
nieuwe jaar niet leek te halen. Die deadline is inmiddels verschoven naar april,
maar omdat alle ﬁlms al zijn gereserveerd, blijven de data staan. Toch zou dit zomaar het laatste mini-ﬁlmfestival van Movie W kunnen zijn, wat uiteraard extra caNM
chet geeft aan het evenement.
Mini-ﬁlmfestival van Movie W op 15 en 17 december. Häxan opent het festival op 15 december om 20.30 uur.

>> HET ECHTE WERK
RAMPENBESTRIJDING
IN INDONESIË
Wie? Thomas van Rossum, Regional Development and
Innovation (VHL)
Wat? Stageonderzoek naar risicoreductie bij rampen
Waar? Simeulue Island en Banda Aceh, Indonesië
Waarom? Meer te weten komen over Disaster Risk Reduction
in de praktijk
Gasdampen, viezigheid en complete verkeerschaos, dat is het decor van
mijn dagelijkse ﬁetstocht naar kantoor. Fietsen is hier niet gebruikelijk,
iedereen rijdt op een motorﬁets, maar ik geloof dat ze wel kunnen
lachen om die gekke blanke met zijn ﬁets. Ik woon bij een gastgezin en
heb er een hele Indonesische familie bij gekregen. Een drukke, maar
gezellige boel. Doordat ik bij hen woon, leer ik veel over de Indonesische cultuur, het eten en de gebruiken. Maar ik kan ook veel teruggeven. Zo leer ik de kinderen Engels, de hele familie krijgt zwemlessen en
de moeder leer ik ﬁetsen.
Mijn stage doe ik bij het bedrijf NGO dat na de aardbeving en tsunami
in 2004 projecten op het gebied van Disaster Risk Reduction (DRR)
heeft opgezet. Ik bekijk projecten in zowel Simeulue Island en op Banda
Aceh. Deze twee plaatsen heb ik gekozen voor de verschillende effecten
van de tsunami. Simeulue Island lag namelijk veel dichter bij het epicentrum van de zeebeving, maar er vielen veel minder slachtoffer. Dit
heeft alles te maken met een tsunami die meer dan honderd jaar geleden Simeulue Island trof. Daardoor is een van generatie op generatie

overgedragen legende ontstaan die zegt dat je naar de bergen moet
vluchten als de zee zich terugtrekt. De folklore heeft dus duizenden
mensenlevens gered. In Banda Aceh was geen geschiedenis met tsunamies, waardoor mensen onvoorbereid waren en er veel mensen zijn
omgekomen. Ik vind het heel mooi dat als er geen geld is voor een duur
alarm of beveiligingssysteem, een legende mensenlevens kan redden.
Bij mijn dagelijkse bezigheden heb ik veel contact met de lokale bevolking. Superleuk, maar met sommige gebruiken had ik misschien wat
voorzichtiger moeten zijn. Tijdens mijn eerste dagen in Indonesië
kreeg ik slangenvlees, schildpadeieren en een lokaal drankje voorgeschoteld, en was daarna gelijk twee weken ziek. Stap voor stap gaat het
nu beter, maar met het pittige eten moet ik nog steeds uitkijken. SH
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mededelingen
Mededelingen van en voor studenten en medewerkers. Lever maximaal 75 woorden aan op donderdag voor verschijning via
resource@wur.nl, met als onderwerp ‘Mededeling’.

Hokjesdenken
Het was een lastig hokjesgeval dit keer. Want, wat voor vergunning moest
het nou zijn? Nacht-, jacht-of toch een pachtvergunning? Joran die ‘nu in
Peru woont’, maakt jachtvergunning tot de oplossing. Bij elkaar gedokterd
door Milieutechnologie, Renée en Susan van der Salm, Anne van den Oever,
Willem Menkveld, Sexy Chickies, Toolbox 47, Leerstoelgroep Nematologie,
Cunera van Hal, De Koﬃetafel, Marianne van der Gaag, Ja-dit-is-het team,
Ditje van der Vossen, Ellen Slegers, Tia Hermans, And Lijftogt, Cees Niemeijer,
Het Puzzelende Paard, Gosse Schraa en Hanneke Pompe, Clasien Lock en
Annemarie Patist, Kim & Dennis & Janna van Hoek.

Horizontaal
1 Duister evenement op de campus 9 Zo spontaan zijn de meeste winkeliers
niet op zondag 12 Eenheid van verdienste 13 Oliedom 14 Kaal 16 Globaal
succes 17 Deel van een kroon 18 Feel __ Close, Calvin Harris 20 Kleinste
cup 21 Groot slaapje 23 Past voor ton of bak 25 Tussen It Hearrenfean en
Ljouwert 29 Staat voor een emailantwoord 30 Vliegt met belletjes in de
kersttijd 31 Is Nova Zembla in 32 Toch niet zo’n ideale oplossing als het
publiek vaak denkt 36 Is Swart van Ajax 37 Dier met grote letters 38 Franse
voorwaarde 39 Passie van Jan van Gelderen 42 Rabbinge en 3 verticaal
43 Energie

Verticaal
1 Schakelplaats in het zenuwstelsel 2 Gevloerd 3 Was op werkbezoek bij
de WUR 4 Loyale krant 5 http://resource.wur.__ 6 Toekomstvoorziening
7 Studentenclub 8 Staat op Hondurese auto’s 9 Gezonde vetzuren
10 Ouweheer 11 James __, Belgische schilder 13 Engels alternatief
15 ‘Lend me your __ and I’ll sing you a song’ 17 Vierde onlangs haar derde
lustrum 19 Waren er opvallend veel op de Open Dag 22 Popper of Lagerfeld
24 Indonesisch weefsel 26 Draait snel 27 Wie daaraan is, heeft plezier
28 Tijdelijk bezit 32 Oude jazz 33 Surinaams gerecht 34 Engelse titel
35 Die van 1 en 2 zie je bijna niet meer 36 Past na bes of patat 40 Hetzij
41 Anno 2011
Mail de groene hokjes uiterlijk komende woensdag naar hokjes@wur.nl. De
oplossing komt donderdag op resource.wur.nl.

Loopbaanmonitor 2011
Elke vijf jaar sinds 1973 onderzoekt Wageningen University de
loopbaan van zijn alumni door
middel van een enquête. De resultaten uit de loopbaanmonitor worden gebruikt om studieprogramma’s te verbeteren en bij de werving van studenten. De loopbaanmonitor van 2011 startte in
oktober en zal medio december
sluiten. Heeft u hem al ingevuld?
AID bestuur 2012
Begin november is het nieuwe AID
bestuur begonnen met de voorbereidingen voor een wederom geslaagde introductieweek in 2012.
De AID zal komend jaar plaatsvinden van 17 t/m 22 augustus. Om
deze week tot een succes te brengen zijn vijf ambitieuze vrouwen
ingetrokken in het kantoor op
LA13. Dit 44e bestuur is het eerste
in de geschiedenis van de AID dat
volledig uit vrouwen bestaat: Simone Oostindie (voorzitter), Sara
de Groot (secretaris en PR), Leonie
Gercama (penningmeester), Elyn
den Hollander (crew en PR) en Annelieke Walbeek (logistiek manager). Houd het themabekendmakingsfeest in de gaten en zorg dat
je erbij bent in 2012 als mentor,
crew, vereniging of feestganger!
WWW.CAID.WUR.NL

agenda
7 december, 16.00 uur

WEES SEMINAR
The Brazilian Amazon: Hotspot of
Biodiversity. NewSpecies and
Threats.
This seminar is a personalized introduction to the Amazon rainforest realm by Marc van Roosmalen
following the footsteps of the great
naturalists of the 19th century
(Von Humboldt, Wallace, Spix,
Martius, Bates and Spruce) on the
path of evolution. The seminar will
address the long standing question

why the Amazon harbors the by far
highest biodiversity of all terrestrial ecosystems by testing Alfred
Wallace’s river barrier hypothesis.
Finally, we will discuss in what
ways the Amazon rainforest could
best be preserved and, if successful, be used to eﬀectively combat
global climate change.
Location: C222, Forum.
WWW.WAGENINGEN-EVOLUTION-ECOLOGY
-SEMINARS.NL/

7 december, 19.30 uur

VITAL VITAMINS
Lectures & debate about food supplements
Worldwide, millions of people
used dietary supplements. They
can be found in diﬀerent types and
brands. But what exactly are food
supplements and are they as good
for you as they promise? And what
is the consumers’ opinion? To get
an answer to these questions RUW
organizes a debate, in cooperation
with study-association Di-et-Tri.
Prior to the debate, Sander Kersten
(Human Nutrition), Marjan van
Luxemburg (Davitamon), Ellen van
Kleef (Marketing and Consumer Behavior) and Martijn Martena
(Voedsel- en Warenautoriteit) will
give short lectures about supplements, each from his/her own perspective. Location: C106, Forum.
STICHTINGRUW.NL

8 December

BEDRIJFSBEZOEK CVI LELYSTAD
Op 8 december organiseert PCDI
(het postdoc career developement
Initiative) een bedrijfsbezoek naar
CVI in Lelystad. Thema Humane en
veterinaire infectieziekten. Dit bezoek wordt georganiseerd voor
laatste jaars promovendi en postdocs uit Nederland. Meer informatie is te vinden op de website. De
kosten zijn vrij, registratie is verplicht.
WWW.PCDI.NL/COMPANY-VISIT-DEC11/COMPANY
-VISIT.HTML

9 en 10 december, 20.00 uur

WSKOV CHRISTMAS CONCERTS
WSKOV brengt weer twee kerstconcerten. Op vrijdag in de Aula van
Wageningen Universiteit en zaterdag in de Grote Kerk op de Markt.
Lees verder op pagina 30
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18 december

NOTENKRAKERCONCERT
Op het programma staat Les Préludes van Liszt, Poème (voor viool en
orkest) van Chausson, Psalm 95
van Mendelssohn en koorwerken
van onder andere Rimsky-Korsakov
en Pärt. Het is mogelijk kaarten te
reserveren via ons reserveringssysteem. We hopen u te zien tijdens een van onze concerten.
WWW.WSKOV.WUR.NL

Sonante viert het 10 jarig jubileum
van zijn kinderconcerten met een
nieuwe formule: het Notenkrakerconcert voor jong en oud met het
kerstverhaal van E.T.A. Hoﬀmann
tot leven. Het orkest brengt de Notenkrakersuite van Tsjaikovski ten
gehore. Vertelduo Alma Smit en
Nico van Dixhoorn smeedt get verhaal en de muziek tot een sprankelend geheel. Het concert wordt

twee keer uitgevoerd: om 14.00
uur en om 16.00 uur in de Kleine
Zaal van Theater Junushoﬀ, Wageningen. Kaartverkoop: Speelgoedzaak Bevrijdingsstraat of mail wageningsorkestsonante@gmail.com.
Info en reserveren: 06-25542415.

drukken | vormgeving
voorlichting | offerte

proefschriften.nl

WAGENINGSORKESTSONANTE@GMAIL.COM,
WWW.SONANTE.NL

Wageningen UR zoekt:
Business Development Manager Food Technology
AFSG BU FFC DLO Food &amp; Biobased Research, Wageningen
AFSG-FFC-0024

PhD student forensics
AFSG Organische Chemie ATV, Wageningen
AFSG-ORC-0013

“Mijn kamer,
onze keuken”
Yorick de Bruin, 23 jaar:
vijfdejaarsstudent Dierwetenschappen

Tenure track position Behavioural Ecology
ASG DW, ETH, ethologie, Wageningen
ASG-DW-ADP-0001

PhD Exploring the socio-economic impact along the life cycle of
cod and haddock products
ASG DW, APS, dierlijke productiesystemen, Wageningen
ASG-DW-APS-0002

PhD Exploring the ecological impact along the life cycle of cod
and haddock products
ASG DW, APS, dierlijke productiesystemen, Wageningen
ASG-DW-APS-0001

Operationeel technicus 2
ASG CVI, HCU beheer, Lelystad
ASG-CVI-HCU-0000

En hoe wil jij wonen?
Laat het ons weten! Ben je student en studeer je in Wageningen?
Vul vóór 10 december de enquête in op www.idealis.nl en maak
kans op een iPad 2 of cadeaubon!

PhD-student Contribution of multifunctional ﬂood defences to
landscape values and spatial quality
ESG Centrum Landschap, Wageningen
ESG CL-0110

SAN / Citrix Specialist (Beheerder ICT2)
FB IT Infrastructure, Wageningen
FB-0004-2
www.idealis.nl
In samenwerking met Kences, het landelijke kenniscentrum voor studentenhuisvesting, doet idealis
onderzoek naar de woonwensen van studenten in Wageningen. Ook in Groningen en Eindhoven
wordt deze enquête uitgevoerd. Dit onderzoek levert belangrijke informatie over de woonwensen
van studenten en kan gebruikt worden voor de nieuwbouwplannen.

Postdoc Climate Change Effects on Plant Genetic Resources
PSG Biosystematiek, Wageningen
PSG-BIOSYS-0004

MSc – Bioinformatics / Scientiﬁc Programmer
PSG Plant Breeding, Wageningen
PSG-PB-0010

Teacher Scientiﬁc Writing Skills
SSG MW Educatie en Competentiestudies, Wageningen
SSG-ECS-0008

Lecturer at the chairgroup of Sociology of Consumers and
Households
SSG MW Sociologie van consumenten en huishoudens, Wageningen
SSG-SCH-0002

Teamleider Onderwijsburo
VHL Onderwijsbureau, Leeuwarden
VHL OWB0001
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Syngenta is one of the world’s leading companies with more than 26,000
employees in over 90 countries dedicated to our purpose: Bringing plant
potential to life. Through world-class science, global reach and commitment
to our customers we help to increase crop productivity, protect the
environment and improve health and quality of life. For more information
about us please go to www.syngenta.com.

Growing with Syngenta
while contributing

The Dutch Headquarter is based in Enkhuizen. The over 600 employees are
working on development, production and sales of high quality vegetable
and flower seeds, young plants and cuttings.

to meeting the rising demand
for food,

You are an academic, trained in plant pathology and prefer to work
in applied science? Syngenta offers you an excellent opportunity.

Seed Production Pathologist

feed and fuel

Fulltime, based in Enkhuizen
If you like to apply for this position you can take a look at
www.werkenbijsyngenta.nl.
For more information about the job, please contact Bert Kaan,
Global Supply Chain Manager at +31 (0)6 53 83 06 36.

Forum Opening Hours
The Library Monday to Friday from 8 am - 10 pm

The Building Monday to Friday from 8 am - 11 pm
Saturday from 10 am - 5 pm
Sunday from 10 am - 5 pm

Saturday from 10 am - 5 pm
Sunday from 10 am - 3 pm

During working hours, the building is open to the public.
After working hours, entrance is only possible with a WUR card.

Irregular Opening Hours during Christmas Holidays 2011
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Christmas
Monday
Christmas
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
New Years day

19 December
20 December
21 December
22 December
23 December
24 December

The Building
8 am - 11 pm
8 am - 11 pm
8 am - 11 pm
8 am - 11 pm
8 am - 8 pm
Closed

The Library
8 am - 10 pm
8 am - 10 pm
8 am - 10 pm
8 am - 10 pm
8.30 am - 5.30 pm
Closed

Student
Desk
9 am - 4 pm
9 am - 4 pm
9 am - 4 pm
9 am - 4 pm
9 am - 1 pm
Closed

WURshop
9 am - 4 pm
9 am - 4 pm
9 am - 4 pm
9 am - 4 pm
9 am - 1.30 pm
Closed

Restaurant
11.30 am - 1.30 pm
11.30 am - 1.30 pm
11.30 am - 1.30 pm
11.30 am - 1.30 pm
11.30 am - 1.30 pm
Closed

Grand Café
8 am - 3 pm
8 am - 3 pm
8 am - 3 pm
8 am - 3 pm
8 am - 3 pm
Closed

Language
Services
9 am - 4 pm
9 am - 4 pm
9 am - 4 pm
9 am - 4 pm
9 am - 1 pm
Closed

25 December

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

26 December

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

27 December
28 December
29 December
30 December
31 December

8 am - 8 pm
8 am - 8 pm
8 am - 8 pm
8 am - 6 pm
Closed

Closed
Closed
Closed
Closed
Closed

Closed
Closed
Closed
Closed
Closed

Closed
Closed
Closed
Closed
Closed

Closed
Closed
Closed
Closed
Closed

12 pm - 1.30 pm
12 pm - 1.30 pm
12 pm - 1.30 pm
12 pm - 1.30 pm
Closed

Closed
Closed
Closed
Closed
Closed

1 January

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed
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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

The multipurpose Dutch utensil
When I ﬁrst saw this strange kitchen utensil I started to scratch my head and wonder what exactly
it could be used for. Is it to help you ﬂip pancakes, or do you need it when there is some stiﬀ dirt
to be scraped oﬀ your baking tray?

But when I bought some cake and wondered how to distribute the pieces on the plates, I found its
‘real’ purpose: it is ideal when you have to scoop up cake and put it on plates. Later on, when a
Dutch family visited me and saw what I was doing with this kaasschaaf, they started to laugh and
make some funny comments about it.
At ﬁrst I was astonished and did not understand what was going on. And when they explained to
me what the role of this utensil actually is, I started to laugh too. Now I use it almost every day
when preparing my sandwiches and every time I remember how much fun it was with the cake.
But I still have some doubts.
I suspect that Dutch people also use it as a turner and a spatula. Sooner or later I am going to ﬁnd
out. Stanislav Dimitrov, Bulgarian MSc student of Biotechnology
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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DE SCHAASKAAF
De Bulgaar Stanislav Dimitrov krabde zich achter zijn oor toen hij een
Nederlands keukengereedschap zag. Moet je
daar pannenkoeken mee
omkeren, of aangekoekte
resten van een bakplaat
schrapen? Al snel ontdekte hij het ‘echte’ doel
van het ding: taart opscheppen. Maar Nederlandse vrienden lachten
hem uit en legden uit
waar het gereedschap
voor dient: kaas schaven.
Maar Stanislav vermoedt
dat zij de schaaf stiekem
ook voor andere doeleinden gebruiken. Hij houdt
hen in de gaten….
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