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>> BAS + BORDSPELLEN
Bas Kempen, Team Bodemgeograﬁe Alterra

‘Ik ben een redelijk
slechte verliezer’
Niks pim-pam-petten. Maar voor
ingewikkelde bordspellen mag je
Bas Kempen altijd wakker maken.
Minstens een keer per week buigt
hij zich met een vaste vriendengroep spelologen over de borden.
‘Spellen waar je je hoofd over moet
breken. Met veel interactie en een
zo laag mogelijke geluksfactor.’
Strategische spellen dus als Dominant Species. Voor de fun uiteraard.
‘Maar het gaat natuurlijk wel om
RK / Foto: Guy Ackermans
winnen.’
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ALS EEN ENGEL
Een high speed camera onthult de
vlieggeheimen van de duif.

RODEO IN TEXAS
Annika genoot van het range-leven,
maar knapte af op de bekrompenheid.

ZONDE
Iedere dag zet ik mijn zoontjes hoopvol een warme maaltijd voor, maar meestal
belandt papa’s liefdewerk minus twee hapjes in de vuilnisbak. Jaarlijks gooien
we 44 kilo aan eten weg, en ongetwijfeld stuwt huize Van Caulil dat gemiddelde
omhoog.
Voedsel weggooien heet verspilling. Maar waarom vinden we dat eigenlijk zo
zonde? Vast niet vanwege het geld of de CO2-uitstoot. Deze maatschappij vertoont wel meer overvloedige productie of milieuverontreinigend gemaksgedrag.
En de hongerwinter lijkt me toch echt te lang geleden.
Ik denk dat voedsel vooral waarde heeft omdat het gemaakt is van leven. Wij
eten planten en dieren. Waarschijnlijk gooi ik daarom toch makkelijker een plastic beker of oude krant weg dan een appel of pangasiusﬁlet. Nu dat mijn kinderen nog vertellen.
Gaby van Caulil

>>> Win 250 euro met je mening.
Doe mee met de Resource-schrijfwedstrijd, pagina 30.

26 januari 2012 — RESOURCE

>> nieuws

:$*(1,1*(17$/(17(1
:,//(1*5(1=(19(5/(**(1
ð -RQJH&ROOHJHVWUHHIWQDDU
èEUXLVHQGHVIHHUé
ð :DWLQ+DUYDUGNDQPRHWRRN
LQ:DJHQLQJHQNXQQHQ

In Wageningen moet een klimaat
ontstaan dat toponderzoek stimuleert. Daarom hebben zeventien
veelbelovende onderzoekers op 17
januari in het Hof van Wageningen
het ‘Jong College’ opgericht. Het
idee van een Jong College komt
van de Wageningse talenten David
Lentink en Dolf Weijers. Zij streven
naar een onderzoekklimaat dat je
aantreft bij de beste universiteiten.
Weijers: ‘Op universiteiten als California Institute of Technology,

Cambridge, MIT, Oxford en Harvard spreken elk jaar wetenschappers van Nobelstatuur, topbeleidsmakers en editors van toptijdschriften. Dat geeft een bruisende
sfeer waarbij jonge wetenschappers worden geïnspireerd om
groot te denken en grenzen te verleggen.’
0$5.$17(635(.(56
Die sfeer moet Wageningen ook
krijgen. Het Jong College wil daartoe markante sprekers naar Wageningen halen. Ze wil bijvoorbeeld
redacteuren van tijdschriften als
Nature, Science en PNAS laten vertellen over publiceren en carrière.
Journalisten van tijdschriften als
NewScientist of NRC/Handelsblad

gaan lezingen geven over communicatie. Nobelprijswinnaars moeten het toponderzoek stimuleren,
en ondernemende hoogleraren
gaan valoriseren aanmoedigen.
Het Jong College is een selectief
gezelschap. Meer dan veertig wetenschappers hadden zich aangemeld, na selectie bleven er zeventien over. De criteria waren motivatie, publicatiescore en de mate
waarin iemand succesvol is bij het
verwerven van subsidies. De Wageningse talenten weten zich gesteund door de top. Een zogeheten
collegium van gevestigde Wageningse wetenschappers zal hen
steunen en coachen. *Y&
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Zijn mailbox is geëxplodeerd met
felicitaties en hij heeft het gevoel
dat mensen anders naar hem kijken, maar verder gaat het leven gewoon door voor de kersverse Teacher of the Year Frits Claassen. ‘De
volgende dag stond ik gewoon
weer om half negen voor de klas.’
De universitair docent, werkzaam
bij de faculteit Logistics, Decision
& Information Sciences, won 17 januari de verkiezing van beste docent van 2012.
Claassen werd verrast door de
winst. ‘Ik sta wel elk jaar op de long
list maar dit was de eerste keer dat
ik bij de laatste vijf eindigde. Dat ik
ook nog won, had ik echt niet verwacht. Ik probeer mijn lessen natuurlijk wel altijd te verbeteren.
Het is nooit goed genoeg, zo ben ik
een beetje opgevoed.’
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De jury riep Frits Claassen uit
tot winnaar vanwege zijn vermogen om het enthousiasme bij studenten te wekken, ondanks de
met veel wiskunde overladen cursussen en het veeleisende programma. ‘Hij is een docent met
passie voor zowel zijn werk als
ten aanzien van de studenten,’ aldus het juryrapport.
6&+22/%25'
Claassen krijgt onder andere, net
als de andere genomineerden,
2500 euro aan prijzengeld. Een
bestemming voor het geld heeft
hij al. ‘Als docent worstel ik regelmatig met het aantal bruikbare
vierkante meters bordruimte in
moderne collegezalen. Het geld
wil ik gebruiken voor de verhuizing van de fantastische schoolborden in het Biotechnion naar
het nieuwe Oriongebouw of het
Forum. Mij lijkt dat de raad van
bestuur bijna niet om dit schoolvoorbeeld van sustainable denken heen kan.’ /YG1
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Bijna vierhonderd medewerkers
en een stuk of twintig studenten
van de verschillende VHL-locaties
waren naar Zwolle afgereisd om
met elkaar, de directie en het college van bestuur (CvB) in gesprek te
gaan over het Wenkend Perspectief. In deze notitie beschrijven directie en managementteam van
VHL wat de hogeschool in 2016 bereikt wil hebben en hoe binnen
Wageningen UR invulling gegeven
kan worden aan deze ambities.
Ook beschrijven ze welke scenario’s denkbaar zijn mocht de hogeschool uit de samenwerking met
‘Wageningen’ stappen.
9225:$$5'(1
Na de discussie werd er een peiling
onder de medewerkers gehouden
om te kijken in hoeverre er steun
was voor het Wenkend Perspectief.
‘Ja’, zei 60 procent. ‘Nee’, vond 38
procent. Op hun stemkaartjes kon
het personeel voorwaarden voor
samenwerking schrijven. Deze opmerkingen worden momenteel geclusterd en begin februari aan het
CvB gepresenteerd. Het CvB wil afwachten wat er uit de voorwaarden
naar voren komt, voordat het een
beslissing neemt over de samenwerking tussen de hogeschool en
Wageningen UR.
Mocht het CvB mogelijkheden
zien om de samenwerking met
VHL in stand te houden, dan gaan
directie en MT de voorwaarden verder uitwerken. Voor de zomervakantie worden de uitkomsten uit
dat proces gepresenteerd aan VHLmedewerkers en CvB. Er vindt dan
nogmaals een meningenpeiling
plaats, waarna de deﬁnitieve be/YG1
slissing valt.
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Een verdacht pakket was er de oorzaak van dat op 25 januari het hele
Atlasgebouw moest worden ontruimd. Het pakketje, ter grootte
van een halve schoendoos en om-

wikkeld met folie, was om 11.00
uur bij de balie afgegeven door een
verdacht persoon. Daarop werd het
sein tot de ontruiming gegeven
voor de ongeveer 400 medewerkers, waaronder de raad van bestuur.
De bezorger van het verdachte
pakket kon snel worden aangehouden. Naar verluidt gaat het om een
35-jarige student die nog niet is afgestudeerd en de schuld daarvan

bij de universiteit legt. Frustraties
daarover zouden hem er een week
eerder ook al toe hebben gebracht
om een dreigbrief te sturen naar
een medewerker van de universiteit.
Twee uur nadat het pakket werd
bezorgd, constateerde de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) dat
het pakket geen gevaarlijke inhoud
bevatte. Daarop werd het Atlasgebouw weer vrijgegeven. /YG1
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Studentenﬂat Dijkgraaf wordt geteisterd
door inbraken. Alleen de afgelopen week
al zijn er al drie ruiten op de begane
grond ingegooid. Een bewoonster vond
na een nacht afwezigheid een grote
steen op haar hoofdkussen. Vrijdag 20
januari is er op het terrein zelfs een Duitse student in elkaar geslagen en beroofd
van zijn tas en sleutels. De bewoners
voelen zich onveilig, en het hek dat afgelopen jaar rond het complex is geplaatst
heeft geen eﬀect. Idealis organiseert op
1 februari een bijeenkomst met de wijkagent. NM

Ook studenten die dit collegejaar
aan een twee- of driejarige masteropleiding zijn begonnen, verliezen
vanaf september hun basisbeurs. Die
wordt door staatssecretaris Zijlstra
afgeschaft voor alle masterstudenten. Alleen studenten die vóór 1 september 2011 begonnen aan bijvoorbeeld een research-, bèta- of geneeskundemaster krijgen ‘overgangsrecht’. De rest is zijn basisbeurs
straks kwijt, blijkt uit het wetsvoorstel ‘Studeren is investeren’ dat
staatssecretaris Zijlstra onlangs
naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. +23
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Haarwegbewoners die de gluurders
rond hun complex zat zijn, zijn een
Facebookgroep gestart. Ze lopen
elke avond op een andere tijd rond
het gebouw en zetten hun bevindingen op internet. ‘Net rondje gelopen
met 10 man en niks gezien’, luidt
een post. Even later: ‘iets voor 19.00
stond er iemand te gluren aan de
achterste kamers van afdeling 135.
Sorry jongens’. Enkele weken geleden werd een gluurder door studenten aangehouden, maar er blijken
nog altijd drie à vier concurrenten
actief. NM

6&+$0,1(ǉǉ
*DQ]HQ
Het is winter, en nu de kou in de lucht is, trekken grote
groepen ganzen vanuit het noorden ons land binnen. Ik
vind het een machtig mooi gezicht, vooral als de dieren ineens massaal op de vleugels gaan. In pulserende wolken
en lange slierten bewegen ze dan boven het land. Het is
een ware sport om tussen de (soms wel) duizenden kolganzen en grauwe ganzen die ene dwerggans te ontdekken, wat kleiner en met een geel ringetje om het oog, of
die prachtig getekende roodhalsgans.
Maar de politiek zit met al die vogels in de maag. Als resultaat van buitengewoon succesvol beleid is het aantal ganzen de laatste jaren spectaculair toegenomen. Met als gevolg dat ze nu bestreden moeten worden om verdere overlast voor boeren te voorkomen. Vergassen is het plan van
het Rijk, maar Europa wil niet meewerken: veel soorten
hebben een beschermde status. Vergassen, het is de
meest humane vorm, las ik in een reactie. Terwijl ik deze
woorden typ, haperen mijn vingers omdat ik me realiseer
hoe verschrikkelijk ze in dit verband klinken. Al een paar
jaar geleden werden op Texel in een gebied van Natuurmonumenten 4.500 ganzen vergast. Dat is een hele vrachtwagen vol.
Grauwe ganzen, kolganzen, brandganzen, rietganzen, je
hebt ganzen in alle soorten en maten. Bepaalde soorten
zullen de dans ontspringen als Europa haar zin krijgt.
Voor de ganzen is het dus zaak de juiste gans te zijn. De
wind draait naar het westen en de temperaturen zullen tot
boven het vriespunt stijgen. Voor veel ganzen is de kou
nog niet uit de lucht. -RRS6FKDPLQ«H
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Wageningen slaagt er goed in om
haar ﬁnanciële middelen te concentreren op onderwijs en onderzoek, zo blijkt uit een onderzoek
van Berenschot. De overhead van
Wageningen Universiteit is relatief
laag, afgezet tegen de andere universiteiten.
Het managementadviesbureau
Berenschot berekende de overheadkosten van alle universiteiten
en vergeleek die. De Wageningse
universiteit weet de kosten voor
onderwijs- en onderzoeksondersteuning binnen de perken te houden. Slechts 7,7 procent van het
personeel houdt zich daarmee bezig, tegen 13,5 procent bij andere
universiteiten. De overige, zogeheten ‘generieke’ overhead is in Wageningen (19,1 procent) bijna gelijk aan het landelijk gemiddeld
(19,9). Daarbij gaat het om afdelin-

:(/.20=$$,(5

gen als Personeel en Organisatie,
Financiën en Control, Marketing
en Communicatie en Facilitaire
Zaken.
'885%(67885
De totale Wageningse overhead
komt daarmee op 26,7 procent, tegen 33,4 procent gemiddeld. Daardoor geeft Wageningen zo’n 4.500
euro per personeelsplaats minder
uit aan overhead. Wel zijn in Wageningen de kosten van het college
van bestuur iets hoger dan elders.
Verder geeft Wageningen relatief
veel uit aan facilitaire zaken, maar
dat cijfer is vertekend omdat Wageningen minder taken uitbesteedt dan andere universiteiten.
De overheadkosten bij de universiteiten lijken iets te dalen,
maar zijn door de jaren heen niet
wezenlijk veranderd, stelt Berenschot. Ten opzichte van andere (semi)publieke organisaties scoren
de universiteiten gemiddeld. De
hogescholen hebben een iets hogere overhead dan de universiteiten, blijkt uit het benchmarkonderzoek. AS
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VHL: WERK AAN DE WINKEL

E

en referendum mocht het niet genoemd
worden. Het woord ‘stemming’ ging zelfs
al te ver. Het college van bestuur had het liever
over een ‘meningenpeiling’ waarmee de medewerkers van VHL op 18 januari in Zwolle hun
standpunt kenbaar konden maken.
Formeel ging het over het ‘Wenkend Perspectief’, een document vol ronkende volzinnen
over de ambities van VHL om dé groene hogeschool van Nederland te worden, maar verondersteld mag worden dat de medewerkers
vooral hun hart volgden: wel of niet verder binnen Wageningen UR?
‘Ja’, zei 60 procent. ‘Nee’, vond 38 procent.
Een steun in de rug, aldus algemeen directeur
Ellen Marks. Een triomf is het echter nauwelijks te noemen: een organisatie runnen waar
bijna 40 procent van de medewerkers tegen
het voorgenomen beleid is, ga er maar aan
staan.
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Bovendien is niet gezegd dat de ja-stemmers onverdeeld gelukkig zijn met de huidige
gang van zaken. Er wordt namelijk geruzied
over meerdere pijnpunten: verbroken beloftes
over onderwijskwaliteit en kennisuitwisseling
uit de fusieafspraak van 2004, het gebrek aan
vertrouwen in de algemene directie en de onbeantwoorde wens voor een eigenstandig CvB
voor de hogeschool. De kans is groot dat medewerkers dergelijke bezwaren op hun stemkaartje hebben geschreven. Hun stem is dus
meer een ‘ja, mits’.
Hoe nu verder? De medewerkers van VHL
kijken voornamelijk naar de bestuurders: om
hun vertrouwen terug te winnen, moeten directie en CvB concrete stappen zetten vóór de
zomervakantie (wanneer de deﬁnitieve beslissing over ontvlechting valt). Krijgt VHL werkelijk de eigen verantwoordelijkheid die de medewerkers wensen? Maakt het CvB echt een

einde aan gedwongen winkelnering van ICT
en onderwijsruimtes? Voornemens op grote
vellen papier schrijven is niet meer voldoende,
daarvoor zijn de verhoudingen inmiddels te
ernstig geschaad.
Voor het CvB is ‘ontvlechting’ inmiddels helemaal niet zo’n kwalijke optie. Want in hoeverre zien universiteit en DLO nog een meerwaarde in samenwerking met VHL? De bedoeling was studenten een waardevolle onderwijscombinatie in het groene domein te bieden,
maar tot nu toe is het vooral hommeles en negatieve publiciteit.
Om het huwelijk tussen WageningenUR en
Van Hall Larenstein te laten slagen, moeten
beide partijen dus bereid zijn zich daarvoor in
te zetten. Voorstelbaar is anders dat het CvB
na acht jaar moe gestreden is en beslist dat
beide partijen wellicht beter af zijn zonder elkaar. /LQGDYDQGHU1DW
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gemaakt, maar wel globaal besproken, zegt Van Helvert. ‘Maar er zijn
ook deals afgeketst in het cafe.’

Het Wagenings Business Café dat
maandelijk plaats vindt in Hotel
De Wereld beleefde eind januari
zijn honderste editie. Een van de
bezoekers is Wim Jongen, voormalig directeur van Wageningen Business Generator. Hij roemt het café
als een waardevolle plek om in
contact te komen met Wageningse
onderzoekers die een spin-off bedrijfje willen oprichten.
Jongen staat te praten met Paul
van Helvert, de octrooideskundige
van Wageningen UR. ‘Vandaag wil
ik vier mensen spreken’, zegt hij.
Het gaat om een collega van Wageningen UR, de oprichter van een
bedrijfje, een octrooigemachtigde
en de notaris. Die heb je allemaal
nodig om een business case af te
ronden. Hier worden geen deals

%$//(7-(623*22,(1
Jeff Gielen, directeur van Kadans
Biofacilities, loopt langs. Kennisbedrijfjes moeten huisvesting hebben en daar zorgt Gielen voor. Ook
Hans Dons, hoogleraar Entrepreneurship in Life Sciences en beoordelaar van businessplannen, is er.
Tout valoriserend Wageningen
komt graag een wijntje drinken.
Balletjes opgooien, even afstemmen, waarbij je nooit aan iemand
vast zit.
Jongedames zijn er ook. Twee
medewerkers van communicatiebureau Voorheen de Toekomst, komen naar eigen zeggen om de contacten met bestaande klanten te
onderhouden. VdT doet veel werk
voor Wageningse kennisbedrijfjes.
‘Tachtig procent van onze klanten
komt hier’. Oprichter Arie de Groot

WEER NIET
GEWONNEN

:LH"Huub Savelkoul,
hoogleraar
immunologie
:DW"Voor de vijfde
keer genomineerd als
Teacher of the Year
:DDU"In Forum,
op 17 januari
(Q"Alweer niet
gewonnen

De Joop Zoetemelk van het docentencorps?
‘Tja, eeuwige tweede wil ik niet worden. Maar
Zoetemelk heeft uiteindelijk wel het WK en de
Tour gewonnen!’
Je bent wel constant een uitstekende docent.
‘Ik probeer voortdurend mijn onderwijs te vernieuwen. Studenten zijn allergisch voor routine,
je moet ze prikkelen. Ik gebruik de actualiteit.
Een redelijk beroemd college van me is dat van
het leger Al Qaeda-cellen, waarmee ik de conceptueel lastige thymus behandel. Maar het mooist
is als een van de studenten begint te vertellen –
het is nooit stiller dan wanneer een medestudent aan het woord is. Dat moet je uitbaten: aanhaken om je boodschap te vertellen.’
Je hebt nu ook vijf maal 2500 euro ontvangen.
‘Daarmee heb ik een programma opgezet om de
onderwijskwaliteit van jonge staﬂeden te verbeteren. Bij andere leerstoelgroepen specialiseren
mensen zich in het onderwijs, maar ik vind dat
geen goede ontwikkeling. Ik vind het heel belangrijk dat onderwijs gegeven wordt door onderzoekers, studenten willen graag praktijkvoorbeelden horen en hoe je een vraagstelling opzet.
Merk je verder veel van zo’n nominatie?
‘Bij collega’s en managers roept de verkiezing
overigens weinig emotie op, maar studenten zijn
er heel gevoelig voor. In alle vakken die ik doceer, zie ik een toename. Een vak dat ik gemaakt
heb voor 24 studenten geef ik nu aan 150 studenten. Dat is geweldig.’ *Y&
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van VdT gaat er prat op dat hij 98
van de 100 Business Cafe’s heeft
bijgewoond en dat blijkt te lonen.
Even later loop ik een starter tegen
het lijf die voor zijn kaartjes en
website in zee is gegaan met VdT.
678'(17(1
Gastvrouw Anneke Roes komt me
een wijntje aanbieden. Ze organiseert de cafés en werkt bij Start-

Life, dat ondernemerschap stimuleert bij Wageningse studenten.
Die lopen hier ook rond. Studenten kunnen hier kennis opdoen
wat er komt kijken bij ondernemen en kruiwagens spreken, legt
Roes uit. Tip voor nieuwkomers:
vertel aan Anneke wat je wilt, informeer wie er zijn en laat je koppelen. *Y&
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‘Als je in China bent dan praten ze niet over Harvard, dan
hebben ze het over Wageningen, de landbouwuniversiteit.’
Premier Mark Rutte over ‘één van de sterkste sectoren in Nederland’
(Buitenhof, 15 januari).

.,72
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SNELLE FILM ZEGT MEER DAN
DUIZEND WOORDEN

Opvallend. Wat onmiddellijk opvalt
zijn de botsingen. Insecten blijken
niet altijd de perfecte vliegeniers
waar wij ze voor houden. Er gebeuren regelmatig ongelukjes. Maar
hoe vaak precies, valt volgens Lentink moeilijk te zeggen. ‘Zo’n drie
procent van de ﬁlmpjes gaat over
een botsing. Maar dat zegt niet alles. Mensen sturen in wat ze opmerkelijk vinden en dat is een botsing natuurlijk. Er is meer onderzoek nodig om hier statistisch juiste uitspraken over te doen.’ Botsingen bij vogels komen veel minder
voor. Dat lijkt logisch. De impact
van een botsing bij een vogel is

SLOW MOTION
Vliegkunstenaars is het project
waarmee David Lentink (Experimentele Zoölogie) en zijn team
eind 2010 de Academische Jaarprijs wonnen. Het team leidde
vele honderden vrijwilligers op
om met high speed camera’s opnames te maken van vliegkunst
in de natuur. Het gaat om Casio’s
die maximaal 600 beelden per
seconde schieten en een supercamera –de Phantom- die tot
7500 beelden per seconde
maakt in HD-formaat. Dat levert
enorm vertraagde beelden op.
De beelden zijn te zien op Youtube (zie www.vliegkunstenaars.
nl). De deelnemers kunnen de
komende twee jaar nog op pad
met de camera’s.
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Een jaar high speed ﬁlmen voor
Vliegkunstenaars heeft 2400
natuurﬁlmpjes opgeleverd. Fraai
materiaal. Maar wat hebben die
beelden wetenschappelijk gezien
voor waarde? Initiatiefnemer
David Lentink en rechterhand
Rinske Scheifes laten de beelden
nog eens de revue passeren. Een
korte opsomming aan de hand
van steekwoorden.

Vliegkunst van de koolmees.

veel groter dan bij een insect. ‘Er
gaat bij insecten niet zo snel iets
stuk. Maar pas op, dat betekent
niet dat insecten geen goede vliegers zijn hè.’
Interessant. ‘De slagfrequentie van
hommels’, vindt Scheifes. ‘Die
blijkt verrassend vergelijkbaar te
zijn tussen de verschillende soorten hommels. Terwijl die spreiding
binnen een soort hommel best
groot is.’ Een hommel klapt ongeveer 150 keer per seconde met zijn
vleugels. Dat soort dingen zie je alleen in sterke vertraging. Interessant is volgens Scheifes verder het
inhaken van de vleugels van insecten met twee paar vleugels. ‘Wij
hebben dat van een vliegende mier
op ﬁlm. Terwijl hij zijn vleugels al
klapperend opwarmt, haakt-ie ze
aan elkaar zodat het één paar vleugels wordt. Tíjdens het opwarmen
dus. Dat zie je alleen met zo’n snelle camera.’
Spectaculair. Vliegen zijn de stuntpiloten onder de insecten. ‘Wij

hebben een ﬁlm van een vlieg die
tijdens de landing een salto met
zijwaartse draai maakt en perfect
neerkomt’, vertelt Lentink enthousiast. En denk niet dat het toeval is.
‘Nee, echt niet. Dit is perfect gecoordineerd. Echt geweldig die manoeuvreerbaarheid van de vlieg.
We hebben ook een vlieg die de
salto als ontsnappingsmanoeuvre
doet. Die heb ik opgestuurd naar

‘Dat een vogelvleugel
het ondersteboven
ook doet is voor mij
heel spannend. Waarom
doet de gans dat?’
een collega die daar onderzoek
naar doet. Er is zelfs een opname
van twee vliegen die paren in volle
vlucht. Bij libellen is dat gewoon,
maar bij vliegen heb ik dat nog
nooit gezien.’
Intrigerend. Een gans die even op
zijn kop vliegt. Op foto al eens vastgelegd, maar nog nooit op ﬁlm in

high speed. Lentink: ‘Dat een vogelvleugel het ondersteboven ook
doet is voor mij heel spannend.
Theoretisch gezien spectaculair
zelfs, gezien hoe de veren over elkaar liggen om een luchtdichte
vleugel te vormen. Maar ik ben ook
heel geïnteresseerd in het gedrag
dat achter zo’n actie zit. Waarom
doet de gans dat?’
Populair. Het meest bekeken ﬁlmpje op Youtube is op dit moment
de opname van een witte duif die
opstijgt (zie ook pagina 16). Bijna
honderdduizend hits. Vliegtechnisch niet zo bijzonder, vindt Lentink. ‘Maar het is wel fantastisch
hoe het is gemaakt. In een loods
en tegen een zwarte achtergrond.
Je ziet heel mooi de vleugelbeweging. Als ik aan iemand uit moet
leggen waarom ik vliegen zo leuk
vind, hoef ik alleen maar dit ﬁlmpje te laten zien.’ Daarmee voldoet
het volgens Lentink ook precies
aan de opzet van het hele project:
laten zien hoe fantastisch vliegen
Roelof Kleis
is.
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BIG BROTHER KIJKT OVER
SCHOUDER RECREANT MEE
VISIE <<

ð 3URPRYHQGXVRQWZLNNHOWQLHXZ
gereedschap gps-analyse.
ð 0HWKRGHPDDNWRQGHUVFKHLGWXVVHQ
stilstaan en bewegen.

Wie beweegt met een smartphone op zak
laat sporen na. Het ingebouwde gps-systeem legt continu vast waar het toestel en
dus de drager daarvan zich bevindt. Een
schat aan gegevens voor wie bijvoorbeeld
de beweging van stromen bezoekers in
een natuurpark wil bestuderen.
Alleen bewegen voetgangers eigenlijk
te langzaam om gps-gegevens zonder
meer te vertalen in stoppen en bewegen.
Dat komt door de onnauwkeurigheid van
het signaal. Huis-tuin-en-keuken gps is
maar tot op een meter of twaalf nauwkeurig. Dat maakt het lastig om te bepalen
of iemand nou stil staat of niet. Promovendus Daniel Orellana van het Centrum
voor Geo-Informatiekunde en Remote
Sensing bedacht een manier om dat probleem op te lossen. Daarbij maakt hij gebruik van vector-analyse. Hij verbindt
twee opeenvolgende gps-signalen door
vectoren en laat vervolgens een slim algoritme (een rekenvoorschrift) los op die brij
van pijltjes. Het resultaat is een methode

‘Gevaarlijk virus gewoon
publiceren’

GPS toont populariteit van de radiosterrenwacht Dwingelderveld.

die meer dan negentig procent van de stilstand tijdens een wandeling correct detecteert.
GALAPAGOS
Orellana paste de nieuwe methode onder
meer toe om bezoekersstromen in het
Dwingelderveld (Drenthe) in kaart te brengen. Hij publiceert daarover in het eerste
nummer van Tourism Management van dit
jaar. De methode laat mooi zien wat de trekpleisters van het park zijn: het bezoekerscentrum, de Radiosterrenwacht, de schapenboerderij en de wetlands. Voor het parkmanagement is dit soort informatie goud
waard. Orellana bestudeert op dit moment
met dezelfde methode het gedrag van toeristen op de Galapagos. RK

ONDERZOEK NAAR EFFECT
ONTWIKKELINGSHULP
ð 0LQLVWHULHZLOPHWLQJHQWHUSODDWVH
ð PLOMRHQYRRURQWZLNNHOLQJV
economie.

Ontwikkelingseconoom Erwin Bulte krijgt
1,6 miljoen euro van het ministerie van
Buitenlandse Zaken om de effectiviteit
van ontwikkelingsprojecten te meten.
Samen met de leerstoelgroep Rampenstudies en het Centre for Development Innovation (CDI), gaat Bulte de komende vier
jaar data verzamelen in dorpen in Liberia
en Congo waar ontwikkelingsorganisaties
als Novib en Cordaid actief zijn. De onder-

zoekers gaan bijvoorbeeld meten hoeveel
kinderen onderwijs krijgen, hoeveel armoede er in het dorp is en hoe hoog het inkomen van de dorpsbewoners is. Dat doen ze
ook in een aantal ‘controledorpen’ waar het
ontwikkelingsproject niet komt. Zo wil Bulte de impact van de projecten meten.
Nederland besteedt jaarlijks bijna vijf
miljard euro aan ontwikkelingshulp. Een
kwart daarvan loopt via hulporganisaties als
Novib, ICCO, Hivos en Cordaid. Met de subsidie wordt één promovendus aangesteld
die onderzoek gaat doen in Congo. Veel
geld gaat naar studenten van universiteiten
in Liberia en Congo, die data gaan verzameAS
len in honderden dorpen.

Rotterdamse en Amerikaanse virologen hebben
een onderzoek naar vogelgriep voorlopig stilgelegd op verzoek van de Amerikaanse regering.
Die is bang dat terroristen met de onderzoeksuitkomsten biologische wapens zouden kunnen
maken. De onderzoekers hadden een versie van
KHWYRJHOJULHSYLUXV+1JHPDDNWGDWPRJHOLMN
overdraagbaar is van mens naar mens en wilden
de DNA-volgorde ervan publiceren. Moet je dergelijke informatie in de openbaarheid te brenJHQ"-DZHOYLQGWYLURORJLHKRRJOHUDDU-XVW9ODN
‘In principe kan iemand anders zo’n virus ook maken’, zegt Vlak. ‘Dit is geen heel geheimzinnig onderzoek. Eerder hebben virologen ook al het Spaanse-griepvirus, honderd jaar geleden veroorzaker van
een pandemie, nagemaakt en gepubliceerd. Het
punt is: er zijn maar een paar labs in de wereld die
dit kunnen maken. Je moet veel kennis hebben om
een mutatie gericht te kunnen maken en je hebt
speciaal gereedschap nodig. Een gespecialiseerd lab
kan dat in een paar maanden, maar in Wageningen
hebben we daar niet de ervaring en apparatuur voor.
Namaken zou in ons geval jaren kosten.
Ik zou het onderzoek openbaar maken en daarna
gaan werken aan maatregelen, zoals vaccinontwikkeling. De mutatie die de onderzoekers hebben gemaakt, zal vermoedelijk ook een keer in de natuur
ontstaan. De vraag is dan of het virus snel spreidt
onder de natuurlijke selectiedruk. Ik weet niet of de
onderzoekers de kans op een epidemie met dit virus
hebben berekend. Dat is vrij belangrijke informatie.
Deze nieuwe mutant is volgens de onderzoekers
zeer virulent, dus we moeten wel alert zijn. Maar ik
geloof niet in een informatiestop over dit virus. Je
kunt het ook niet aan duizend kenners vertellen,
want dan ligt de kennis op enig moment op straat.
In 1973 is ook geprobeerd om een stop op de ontwikkeling van genetische modiﬁcatie te krijgen,
maar de werkelijkheid achterhaalt je.’ AS

STELLING
‘Modern fasting is one week without
internet, computer and telephone’
Tahira Jamil, promoveerde op 11 januari
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SNELLER EEN NIEUWE AARDAPPEL
«

«

ILLUSTRATIE: SEBASTIAAN DONDERS

©

ð 1LHXZHPHWKRGHPRJHOLMNHHQ
doorbraak in de
aardappelveredeling.
ð ,QWHHOWYHUHHQYRXGLJW
genetische samenstelling van
de aardappel.

Een nieuwe aardappelras ontwikkelen is een buitengewoon omslachtige zaak. Dat komt door zijn
complexe genoom. De aardappel
heeft 12 chromosoomtypen die elk
in vier verschillende varianten aanwezig zijn. Een kruising van twee
soorten levert daardoor een bijna
oneindig aantal mogelijkheden
op. De aardappelveredelaars lossen dit probleem op met een
nauwgezette selectie uit vaak
100.000 nakomelingen en de plant
met de gewenste nieuwe eigenschap dan te klonen. Een proces
dat twintig tot dertig jaar duurt.
Lindhout denkt straks, met
hulp van een nieuwe veredelingsmethode, een nieuw ras in vijf jaar
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te maken. Kern van zijn aanpak is
dat hij de genetische variatie drastisch inperkt. Allereerst nam hij
aardappels uit het veredelingsprogramma van Wagenings onderzoeker Ronald Hutten. Die hebben
geen vier maar twee varianten van
elk chromosoom. Vervolgens zocht
hij een manier om die twee varianten identiek aan elkaar te maken.
Dat kan door middel van zelfbestuiving: als de plant met zichzelf
kruist, ontstaan na enkele genera-

ties exacte kopieën van de chromosomen. Daarvoor had hij een speciaal gen nodig (Sli) uit een wilde
verwante soort.
RATTENKEUTELS
Normaliter wordt de aardappelveredelaar hard gestraft voor inteelt.
Inteelt levert nakomelingen op die
niet levensvatbaar zijn of knolletjes geven te grootte van rattenkeutels, menen veel veredelaars. Maar
Lindhout dacht daar anders over.

WETENSCHAPPELIJK ONDERNEMER
Pim Lindhout werkte jarenlang als onderzoeker in Wageningen, voordat hij naar veredelingsbedrijf De Ruiter Seeds vertrok. Daar werkte hij
als R&D-directeur aan de veredeling van tomaat. Nadat dit bedrijf in
2008 was overgenomen door Monsanto, stapte hij daar op en begon
hij met drie collega’s het bedrijfje Solynta in Wageningen. Dat richt
zich exclusief op veredelingsmethoden van de aardappel. Als Lindhout
slaagt, betekent dat een revolutie in de aardappelveredeling. Tot nu
toe worden de aardappelrassen met goede eigenschappen vegetatief
vermeerderd tot pootaardappelen die per schip naar afnemers worden
vervoerd. Met zijn methode kun je toe met zakjes aardappelzaad.

‘Je hebt juist meer inteelt nodig.
De aardappel bevat veel genen die
defecten veroorzaken. Die genen
wil ik kwijtraken.’ In zijn aardappels zouden die genen voor veel
sterfte zorgen, maar statistisch gezien moesten er ook goede planten
uit kunnen komen. Daarmee zou
hij dan kunnen doortelen.
Die hypothese ging hij testen
met een veldproef. Hij plantte tienduizend zaailingen op proefvelden
en kreeg vijftig planten met heel
behoorlijke aardappels. Een resultaat dat hij met de leerstoelgroep
Plantenveredeling in december
meldde in het wetenschappelijke
tijdschrift Potato Research. Met
die vijftig planten gaat hij verder.
‘De voortgang van het onderzoek
gaat sneller dan verwacht, maar er
blijft een risico dat het niet lukt.’
Hij ziet uitdagende mogelijkheden. ‘Als de verdere ontwikkeling
lukt, kunnen we in vijf jaar een
aardappelras maken met resistenAS
tie tegen Phytophthora.’
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Sinds het vertrek van Tom Rijntjes als blogger bij
Resource is het aantal reacties op de site gekelderd. Daar staat tegenover dat de kwaliteit per
UHDFWLHZRRUGQDYHQDQWLVWRHJHQRPHQ$OWKDQV
naar de bescheiden mening van de redactie. Lees
en oordeel zelf.
Ook een mening? Mail je reactie naar resource@wur.nl.

BROOD DOET LEVEN
De vorige Typical Dutch ging over hoeveel brood Nederlanders eten. Dat leidt tot een ﬂinke sneer naar de
behoudende Hollander.
Marcia heeft gehoord dat het door de oorlog komt. ‘Er
was een tijd met veel honger. Toen was er alleen
brood, en toen is het een gewoonte geworden. Maar ik
weet niet of dit klopt… het klinkt logischer dat ze hierdoor niet slaperig worden ’s middags. Tammy ergert
zich aan het eenzijdige beleg. ‘Kaas zonder boter,
hagelslag en chocoladepasta, die wereldwijd bekend
staat als taartversiering. Nederlanders gooien gewoon
iets op hun brood als op een dartbord. Dan maar
hopen dat het blijft plakken. Zo niet, dan kun je het
vastplakken met pindakaas.’ Maar iets nieuws proberen willen die arrogante Nederlanders niet. ‘Ze zijn in
alle opzichten perfect, dus het heeft geen zin om ze
andere gebruiken te laten zien.’

BESTE DOCENT
Frits Claassen is verkozen tot beste docent. Zo veel
blijdschap hebben we lang niet gehad op de site. En zo
veel uitroeptekens ook niet.
Suzanne Overbeek: ‘Echt een geweldige, toegewijde
leraar met fantastische stap-voor-stap uitleg die goed
bij te houden en duidelijk is doordat hij ook mee
schrijft en getallen benadrukt op het bord’ Bigoni:
‘Claassen for president!’, Tsehai: ‘Congratulations Mr.
Claassen!!!’ en Roman: ‘Yooohhhooo!! I’m very happy
about it!! Wanted to vote for him in 2009 and 2010,
but was not eligible for voting.’

GLUURDERS BIJ HAARWEG

ILLUSTRATIE: ESTHER BROUWER

De Haarweg is al maandenlang het decor van
gluurpartijen. De bewoners van het complex
hebben nu zelf het heft in handen genomen
en lopen elke avond rond het terrein. Er
blijken meerdere gluurders te zijn. Eentje is aangehouden, maar hij komt toch
steeds terug.
Misschien is het tijd voor een maatregel
die wel indruk maakt, denkt Antoon Valckx Hoex: ‘Er zijn “wapens” te bekomen
die verfpatronen verschieten. Zorg dat de
verf is gemixt met een snel hardende emulsie. De gluurder loopt dan dagen te koop met

zijn verdiende waarmerk.’

NUTTELOZE STUDIES
Moet de overheid jongeren ontmoedigen om te kiezen
voor een ‘nutteloze’ studie? In de MI op pagina 22 zijn
de meesten tegen, maar op de site is er meer enthousiasme.
Kees: ‘Als een groot deel van de studenten geen baan
kan vinden na een bepaalde studie, is die studie dus
voor de maatschappij nutteloos. R. van Kammeren is
het ermee eens: ‘Je studeert mijns inziens voornamelijk voor een bepaalde baan. En als je voor de lol een
studie volgt, is prima, maar dan moet je die hobby
ook zelf bekostigen.’

BELANG VAN DE H-LAT
De h-index is niet meer weg te denken uit de wetenschappelijke wereld. De h staat voor de impact van een
onderzoeker. En daar hoort een lijstje bij van de beste
Wageningers, maar daar ging het mis.
Een miskende Michael Muller maakt zich kwaad en
diskwaliﬁceert voor de goede orde maar meteen dit
hele blad: ‘Waardeloos… Wat blijft Resource toch voor
een bijzonder tijdschrift…. Het onderzoek is niet volledig gedaan. Mijn naam ontbreekt’. Ook Marcel Zwietering mist verschillende onderzoekers in het lijstje.
‘Dit raakt wetenschappers in hun h….hart. Het is ook
vreemd dat niet uitgelegd wordt welke database nu
gebruikt is voor de tabel. Dus grondigheid en ook
transparantie ontbreken. Dit overkomt ons wetenschappers in uitzonderlijke gevallen ook wel en dan
schrijven we een erratum.’
En daarin heeft Zwietering gelijk. Van
Resource hier dus ook een erratum:

CORRECTIE
De H-Top 20 uit de vorige Resource was
niet volledig. In de lijst ontbraken
drie gerenommeerde wetenschappers:
Michael Muller (h=46), Tjakko Abee
(h=45) en Hans Tramper (h=45). Onze
excuses. Dat betekent dat er ook drie
afvallers zijn: Louise Vet, Jacques Vervoort
HQ0DUWLHQ*URHQHQ'HQLHXZHOLMVWVWDDW
op de website van Resource. De scores zijn
gebaseerd op Web of Science. Ook aan deze
lijst kunnen geen rechten worden ontleend.
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Voedselverspilling lastig te bestrijden

WAARDELOOS
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Ondanks de honger in de wereld verdwijnen er astronomische
hoeveelheden voedsel op de afvalhoop. Een moeilijk probleem.
Oplossingen botsen met spilziek consumentengedrag, te goedkoop
voedsel en doorgeschoten regelzucht.
tekst: Rob Ramaker / illustratie: Ton Meijer / foto: Lineair

A

ls u een gemiddelde Nederlander bent, dan
gooide u afgelopen jaar een slordige 44 kilo
eten weg. Daaronder ruim 7 kilo aan boterhammen, 5 kilo zuivel en 5 kilo groente en
fruit. Zit u nog een beetje lekker? Dat is namelijk zo’n tien procent van al uw voedselinkopen en goed voor honderden Euro’s. En niet alleen
consumenten zijn verkwisters, ook de Nederlandse industrie, winkels en catering verspillen bergen voedsel. Het
treurige resultaat is dat dertig tot vijftig procent, ter waarde van vier miljard, nooit wordt opgegeten (zie kader). Ondertussen hadden in 2010 wereldwijd 925 miljoen mensen honger, groeit de wereldbevolking voor 2050 van zeven naar negen miljard en verlangen steeds meer mensen
een westers voedingspatroon. Verspilling, kunnen we wel
stellen, is een probleem.
Gelukkig verkwist ik in ieder geval nog minder dan gemiddeld, zult u denken. Met die troostrijke gedachte verkeert u in goed gezelschap. Onderzoek laat zien dat bijna
iedereen denkt minder dan gemiddeld weg te gooien. Wel
blijken consumenten zich schuldig te voelen over verspilling, maar dat zet niet veel zoden aan de dijk, vertelt Erica
van Herpen, universitair docent Marktkunde en consumentengedrag. ‘Uit een onderzoek blijkt dat consumenten zich schuldig voelen over verspilling en dat ze de intentie hebben hun leven op dat punt te beteren. Maar die
gevoelens blijken niet te leiden tot minder verspilgedrag.’
Veel beter voorspelt winkelgedrag hoe zuinig we met
eten omspringen. Consumenten die hun voorraad bijhouden en winkelen met een boodschappenlijst verspillen
minder dan mensen zonder zulke routines. Andere ‘zuinige’ gewoontes zijn het goed bewaren van voedsel en niet te
veel koken. Aangezien intenties om minder te verspillen
niet in zuiniger gedrag resulteren, heeft het weinig zin om
mensen dit aan te praten. Ook ﬁnanciële prikkels, zoals
een belasting op afval, werken niet volgens Van Herpen.
‘Mensen stampen hun afval steviger aan of gaan zelfs illegaal dumpen.’

MILD PATERNALISME
Behalve gebrekkige planning is de verwarring die bestaat
rond houdbaarheidsdata een oorzaak van verspilling,
constateert Toine Timmermans, onderzoekscoördinator
bij Food & Biobased Research. Er bestaan twee varianten.

VOEDSELVERSPILLING IN GETALLEN
Exacte schattingen over
voedselverspillingen lopen
ﬂink uiteen. In mei 2011
verscheen het literatuuronderzoek Global Food
Losses and Food Waste
van de wereldvoedselorganisatie FAO. Wereldwijd,
zo becijfert het rapport,
verspillen we een adembenemende 1,3 miljard ton
voedsel; een derde van de
gehele productie. ‘Verspillen’ betekent volgens de
FAO: voedsel, geproduceerd voor consumptie
door mensen, dat niet
door mensen wordt gegeten. Een aanzienlijk deel
vindt dus wel een nuttige
bestemming, zoals vergisting of als grondstof voor
veevoer.
Als we naar Europa kijken

produceren we jaarlijks
circa 900 kilogram voeding per persoon. Volgens
FAO verspillen we hiervan
200 tot 300 kilogram. De
consument neemt hiervan
95 tot 115 kilogram voor
zijn rekening. Een experiment van het Nederlandse
onderzoeksbureau CREM
suggereert dat dit een ﬂinke overschatting is. Zij
wroetten door het GFT-afval van 110 huishoudens
en berekenden dat de gemiddelde Nederlander 44
kilogram verkwist. De auteurs van de FAO-studie
schrijven zelf ook al dat
hun studie niet meer is
dan een ruwe schatting en
dat ze regelmatig schattingen moesten maken. Toekomstige onderzoek moet

voor completere en nauwkeuriger data gaan zorgen.
Met welke soorten voedsel
springen we in Europa het
minst zorgvuldig om? De
FAO berekent dat een derde van alle granen, in bijvoorbeeld brood, niet
wordt opgegeten. Dit geldt
voor vijftig procent van
alle knollen en wortels
(lees aardappels), 45 procent van alle groente en
fruit. We gaan veel eﬃcienter om met dierlijke producten. ‘Slechts’ twintig
procent van al het vlees en
dertig procent van alle vis
wordt niet opgegeten. De
echte eﬃciëntietopper is
zuivel. ‘Slechts’ 12 procent
van alle melk gaat verloren.

De te-gebruiken-tot-datum (TGT) vind je op kwetsbare
versproducten als ﬁlet americain . Deze vertelt tot wanneer je iets veilig kunt eten. Op overige versproducten als
melk en lang houdbare producten vinden we de formule
ten-minste-houdbaar-tot (THT). Tot die datum garandeert de fabrikant een constante kwaliteit. Afhankelijk
van het product is het veelal nog dagen of langer na de
THT-datum veilig eetbaar. Veel consumenten gebruiken
de THT-datum als leidraad en onderzoek heeft aangetoond dat mensen die dit te letterlijk nemen meer weggooien dan de consumenten die vooral op geur en smaak
afgaan.
Meer duidelijkheid vermindert dus verspilling, maar
ook op andere terreinen liggen mogelijkheden. Van Her-
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Bijna iedereen
denkt minder
dan gemiddeld
weg te gooien

pen gelooft vooral in facilitering: ‘Neem nudging, oftewel
mensen een duwtje in de goede richting geven.’ Dit ‘milde
paternalisme’ houdt in dat de keuze om niet te verspillen
de simpelste moet zijn. Van Herpen: ‘Denk bijvoorbeeld
aan de goede portiegrootte in verpakkingen, zodat mensen niet verspillen door te grote porties.’ Dit paternalisme
hoeft niet uitsluitend vanuit de overheid te komen. Creatieve bedrijfjes kunnen geld verdienen met bijvoorbeeld
smartphone apps voor intelligent voorraadbeheer en boodschappenlijstjes.
Maar onder al deze praktische oorzaken van verspilling
ligt een fundamenteel probleem, meent Ynte van Dam,
universitair docent Marktkunde en consumentengedrag:
‘De bottom line is dat voedsel te goedkoop is.’ In ontwikkelingslanden geven mensen vijftig procent of meer van hun
inkomen uit aan voedsel. Voor ons hangt dit getal rond de
tien procent. Dit maakt het goedkoop te verkwisten, en in
de voedselindustrie soms zelfs logisch. Voedsel is immers
veel goedkoper dan arbeid en brandstof. ‘Misschien ligt
het probleem nog een stap dieper,’ vervolgt Van Dam.
‘Sinds de vijftiger jaren is de hele economie gericht op verspilling.’ Het is nu gemeengoed producten te kopen die
kort meegaan of weg te gooien als ze uit de mode raken.
Van Dam: ‘Kun je mensen dan vragen om zuiniger te zijn
met eten, dan met hun mobiele telefoon?’
INDUSTRIËLE VERSPILLING
Van Dam vindt wel dat consumenten een onevenredig
groot deel van de schuld naar zich toe geschoven krijgen.
‘Een groot deel vindt plaats in de keten. Dus tijdens transport, in de groothandel, tijdens verwerking en in mindere
mate op de boerderij.’ Toine Timmermans houdt zich bezig met het bestrijden van voedselverspilling in de hele keten. Hij vertelt dat het probleem bij het bedrijfsleven tot
enkele jaren terug laag op de agenda stond. Een gevolg
van gebrek aan inzicht en het gevoel dat er weinig te verbeteren viel. ‘Totdat duidelijk werd dat in Nederland voor
miljarden aan waarde wordt vernietigd. Sindsdien zijn
duurzaamheid en efﬁciëntie van grondstofgebruik een
belangrijk thema.’
Gedreven door economische argumenten neemt de
aandacht bij het bedrijfsleven nu snel toe, constateert
Timmermans. Voedsel weggooien is inefﬁciënt en kost
geld. Bovendien kijken bedrijven met zorg naar de prijs-
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schommelingen van grondstoffen, die steeds sterker worden. Ook dat versterkt de noodzaak van een efﬁciënte productie.
Verspilling in de industrie heeft vele gezichten. Zo
vindt er bijvoorbeeld overproductie plaats, meestal door
een onjuist beeld van de vraag. Eten gaat bovendien verloren door verliezen in fabrieksprocessen, zoals bij het omschakelen naar andere producten. Ook fout verpakte producten, met een verkeerd label of een beschadigde verpakking, wil of mag men niet verkopen. Timmermans
helpt bedrijven dit verlies te voorkomen, waarbij 20 procent ‘winst’ volgens hem meestal eenvoudig te bereiken
is. Voor echte klappers moeten alle ketenspelers samenwerken om de gehele keten aan te passen. ‘Dat betekent
vaak,’ zegt Timmermans, ‘dat je moet investeren op een
andere plek dan waar de winst wordt gepakt.’ Om bedrijven te ondersteunen bij zulke ketenbrede innovatie is onlangs een omvangrijk onderzoeksproject gestart waarbij
levensmiddelenindustrie, supermarkten en kennisinstellingen samenwerken binnen het Topinstituut Food & Nutrition.
TUSSEN NORM EN SCHIP
Natuurlijk is niemand vóór verspilling en het zijn vaak
botsende gewoontes of wetten die het in de hand werken.
De horeca illustreert dit perfect met zijn balanceeract tussen voedselveiligheid, klantvriendelijkheid en als relatieve nieuwkomer: het verminderen van verspilling. Het is
bijvoorbeeld not done om klanten ‘nee’ te verkopen. Je wilt
immers het liefst complete menu’s presenteren zodat
klanten alles kunnen kiezen, ook vlak voor sluitingstijd.
Verder verbieden hygiëneregels het om voedsel langer
dan twee uur na ontdooiing nog te verkopen. Aangezien
de angst voor zieke klanten en imagoschade enorm is,
bouwen bedrijven vaak nog een extra veiligheidsmarge in.
In de praktijk hanteren veel voedselverwerkende bedrijven veel strengere regels dan de wet. Zo schrapte de EU
in 2008 een deel van zijn absurd gedetailleerde ‘esthetische’ eisen aan fruit, vooral bekend van de euromythe dat
er een richtlijn is voor de juiste kromming voor bananen.
Deze normen bestaan nu voort in de voedselindustrie omdat die destijds haar hele classiﬁcatie- en productiesysteem erop baseerde. Hierdoor verspillen we nog steeds
enorme hoeveelheden minder fraaie groenten en fruit.
Een praktijk die journalist-activist Tristram Stuart pijnlijk
in beeld brengt in zijn boek Waste.
Het probleem van voedselverspilling is een veelkoppig
monster. Door deze versnippering is er geen simpele en
snelle oplossing. Het bestrijden van deelproblemen vermindert verspilling beetje bij beetje en op steeds meer
plaatsen denken mensen na over zulke oplossingen. Minder verspillen is voor bedrijven een besparing en zorgt
voor minder onzekerheid nu voedselprijzen soms heftig
op en neer gaan. Ook de overheid wil voor 2015 verspilling
met twintig procent terugbrengen. En misschien begint
de consument het probleem ook te zien. Misschien zijn
het de honderden euro’s goed voedsel die we weggooien,
de CO2 die onnodig de lucht in gaat of mensen die honger
hebben terwijl wij achteloos ons eten in de gft-bak gooien.
Een interessante gedachte voor als er weer een appel met
vlekje in de prullenbak verdwijnt.
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NU NOG EEN BANKIERSDIPLOMA
Hij hoefde niet zonodig weg, werken bij Wageningen
UR noemt hij ‘ontzettend leuk’. Maar in oktober werd
Ruud Huirne gebeld door Rabobank of hij interesse
had in de functie van directeur Food & Agri. Het begin
van een nieuwe stap in zijn carrière.

len. Als het om de crisis gaat kan ik nu alleen zeggen: ik
lees de krant, ik weet er evenveel van als jij.’
Je studietijd meegerekend ben je al vijfentwintig jaar
verbonden aan Wageningen UR. Daarbij heb je de nodige
disciplines doorlopen. Je was directeur van zowel de
Animal Sciences Group als de Social Sciences Group.
Maar je gaf ook leiding aan de voedingsonderzoekers.
Veel verschillen tussen die werkvelden?
‘De overeenkomsten tussen die groepen zijn veel groter dan de mensen denken. Iedereen is bezig met experimenten, dataverzameling en statistiek, of het nu een dierproef, een voedingsproef of een enquête is. En de instelling van de mensen is vergelijkbaar. Ze zijn van goede wil
en gedreven door de inhoud. En overal is de samenwerking tussen groepen lastig. Altijd zie je drempels, ingebakken eilandgedrag, waar je de mensen steeds op moet
aanspreken. Want samenwerking loont vaak.’

Zijn nieuwe functie doet er toe, zegt Huirne, nu nog directeur van de Social Sciences Groep. Hij rapporteert inhoudelijk direct aan Piet Moerland, de hoogste baas van Rabobank Nederland. Maar wat hij zich vooral afvroeg: past die
baan wel bij mij? ‘Ik ben bedrijfseconoom, ik heb wat met
de primaire sector en de agribusiness en ik werk graag bij
een grote internationale organisatie, om me verder te
kunnen ontwikkelen. De inhoud van de functie bevalt me.
De lokale Rabobanken beslissen autonoom over kredietverlening aan boeren en tuinders. Boven de 5 à 7 miljoen
euro wordt mijn toekomstige afdeling erbij gehaald: is dat
krediet verantwoord? We kijken ook mee bij lastige en internationale kredieten. Verder maken we sectorstudies
om de lokale banken goed te informeren over de markten.’
Dat klinkt spannend in de huidige ﬁnanciële crisis.
‘Tot nu toe wordt de land- en tuinbouw gezien als relatief veilig. Maar je geeft een krediet voor twintig jaar en het
krediet wordt schaarser, er worden meer buffers ingebouwd door de banken. En er wordt meer gelet op het risicoproﬁel van bedrijven. We hebben de EHEC-bacterie gehad, maar ook hebben we te maken met extreem weer,
met afzetmarkten die de grenzen sluiten bij dier- en plantenziekten. Dat bredere verhaal moet je beoordelen als
bank. Mijn vakgebied als hoogleraar draait om het inschatten van bedrijfseconomische risico’s, dat sluit daar
goed bij aan. Wel moet ik mijn bankiersdiploma nog ha-

Ruud Huirne: ‘Overal is samenwerking lastig’

Het LEI heeft nu ﬁnanciële problemen.
‘Dat hebben we zien aankomen, de overheidsﬁnanciering loopt terug. Twee jaar geleden hebben we daarom
nieuwe mensen aangesteld om opdrachten aan te boren
in andere marktvelden. Die zijn nog niet allemaal even
productief. We hopen een slag te maken, maar de grote
vraag wordt wat we dit jaar gaan binnenhalen via de topsectoren. Een kwart van het LEI-budget, dat voorheen van
het ministerie van EL&I kwam, moet nu van de innovatiecontracten komen. In veel contracten worden zaken als
economie, markt en concurrentiekracht genoemd, maar
eind maart weten we pas of die zaken ook worden gehonoreerd. Het ministerie moet keuzes maken. Ik hoop dat ze
niet alleen terugvalt op technologie.’

FOTO: GUY ACKERMANS

Ik vind samenwerking en een
externe blik
belangrijk, maar
heb het nooit
doorgedrukt

Voorbeelden?
‘Johan van Arendonk zag kansen om het fokkerijonderzoek van de universiteit en DLO gezamenlijk uit te
bouwen, waardoor zijn groep ﬂink is gegroeid. Bij AFSG is
Rene Wijffels een goed voorbeeld met zijn algenconsortium – ook daar zie je de samenwerking tussen universiteit,
DLO en bedrijven. In de sociale wetenschappen is het lastiger, ook al omdat het LEI vooral economisch is en de
helft van de universitaire groepen dat niet zijn. Ik vind samenwerking en een externe blik belangrijk, maar heb het
nooit doorgedrukt. Dwang werkt niet, de drive moet van
de mensen zelf komen, het werkt het beste als de mensen
er zelf in geloven.’

Huirne vertrekt per 1 februari niet helemaal. Hij blijft als
bijzonder hoogleraar het Rusland-project doen. Heeft dat
te maken met zijn Russische vrouw?
‘Nee, ik kom al sinds 1995 in Rusland, zij is eerder een
gevolg daarvan. We leveren landbouwkennis om de productiviteit en kwaliteit van de Russische landbouw te verhogen. Dat netwerk in Rusland zit op mijn persoon, dat is
te pril om over te dragen. Bovendien vindt ook de Rabobank het interessant.’ Albert Sikkema
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ENGEL
Zo doe je dat dus: vliegen. Zelden is het fraaier in
beeld gebracht dan door Willem Hoebink en Sander
van der Sar. Zij gebruikten de highspeed Phantom van
Vliegkunstenaars (zie pagina 8) om een witte duif te
veranderen in een…..ja in wat eigenlijk. Een engel.
Het hele ﬁlmpje, opgenomen met 1500 beelden per
seconde, is te zien op Youtube (zoek: Willem Hoebink)
en kreeg daar binnen twee weken meer dan honderdRK
duizend hits.
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Tussenstand na drie maanden Het Nieuwe Werken

ELKE DAG ANDERS
Werken zonder vaste stek. Sinds drie maanden is het de dagelijkse realiteit
voor 120 medewerkers van het Facilitair Bedrijf in het nieuwe gebouw Actio.
Gewapend met een mobiel en een laptop zoeken ze iedere dag een geschikte
werkplek. ‘Een goede plek wil je graag vasthouden. Zeker op maandag.’
tekst: Alexandra Branderhorst / foto’s: Guy Ackermans & FB
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Wii’en: ‘Ale je helemaal leeg bent, spel je een kwartiertje’.

I

n de grote receptieruimte met kleurige loungehoek vormt de groenwand van levende planten,
de ‘verticale tuin’ een hoogstandje. Achter de
deuren, die zich alleen openen voor 120 uitverkorenen van het Facilitair Bedrijf met een pasje, is
het soberder. Groepjes mensen werken aan rijen
witte tafels die zich uitstrekken naar achteren. De muren
zijn wit en leeg, de vloerbedekking grijs. Je praat vanzelf
iets zachter, als in een bibliotheek. Voorin mag gepraat
worden, achterin moet het stil zijn.
Het Nieuwe Werken (HNW) bestaat inmiddels al zeker
tien jaar, maar gezien de ingrijpende aanpassingen die
nodig zijn, verloopt de opmars langzaam. Het onlangs opgeleverde Actio-gebouw heeft de primeur voor Wageningen UR. Het bekendste kenmerk van HNW is uiteraard dat
medewerkers geen vaste werkplek meer hebben. Maar zeker zo belangrijk is een ruimtelijke indeling in taaktype:
geconcentreerd werk vraagt immers om een andere entourage dan een taak waarbij de communicatielijnen juist
open moeten zijn. Dat zien we ook terug in Actio.
‘Van tevoren maak je een plan voor de dagindeling. Ik
werk in drie blokken: geconcentreerd, toegankelijk of in
overleg’, vertelt sectiehoofd vastgoedbeleid Eise Ebbelink. Ze bevindt zich in een felgroene oorstoel in het midden van de ruimte. Verderop zijn de focusruimtes, glazen
eenpersoonshokjes waarin mensen rustig kunnen werken of bellen. ‘De hoeveelheid intercollegiale mailtjes is
verminderd, omdat je elkaar vaker tussendoor spreekt.
Maar de grootste verbetering zit ‘m in de faciliteiten, zoals
vergaderkamers met videoconferencing. Ik heb veel overleg met collega’s in Den Haag en Lelystad. Nu sta je live
met elkaar in contact’, aldus Ebbelink.
SOCIALER
Bijzondere plekken zijn de loungehoekjes, de kleine stille
bibliotheek en de Wii-spelcomputer boven. Controller
Paul Veenstra is één van de weinige Wii-gebruikers. ‘Als
het regent in de lunchpauze gaan we met collega’s
een potje bowlen of tennissen. En wanneer je helemaal

Videoconferencing in Actio.

leeg bent na een vergadering, speel je een kwartiertje.’
Aan de ‘stamtafel’ boven zitten acht mensen van de afdeling Inkoop, met een boterhammetje, kofﬁe of thee. Op
de werkplekken mag niet gegeten worden, hier wel. Senior inkoper Ben Kranenburg is tevreden. Dankzij zijn lengte van 2,05 meter heeft hij als enige in Actio een eigen
stoel. ‘We vragen ons weleens af of we nu productiever
zijn’, zegt Kranenburg. ‘We zijn wel socialer’, vult een collega aan. Alhoewel het geven en krijgen van feedback als
het gaat om geluidsoverlast, zoals te hard praten, lastig
blijft, zegt ze vervolgens. Een andere inkoper vindt het
uurtje dat je van je werkplek weg mag zijn, te kort. Als je
langer dan een uur wegblijft, bijvoorbeeld voor een overleg, moet je je werkplek namelijk vrijmaken. ‘Een goede
plek wil je graag vasthouden. Zeker op maandag.’
KAAL
Over het algemeen vinden de inkopers het nieuwe werken
‘sfeerverhogend’. De sobere omgeving doet daar geen afbreuk aan. De afdeling heeft wel toestemming gevraagd
om kerstkaarten neer te zetten bij het keukenblok. Dat
mocht, voor één week.
Anderen vinden het wel erg kaal in Actio. Zoals milieudeskundige Monique Groen. Vroeger had ze een verzameling pluchen koetjes op haar kamer. Nu heeft ze er nog
maar eentje. ‘Ik mis de huiselijkheid wel’. Toch valt het
nieuwe werken haar niet zo tegen als ze vreesde. ‘Ik werk
graag met papier en heb vele meters moeten opruimen.
Vergunningen lees ik liever niet op een beeldscherm. Daar
is wel naar geluisterd. Er is nu bijvoorbeeld een archief dat
voor ons toegankelijk is.’ Verder hebben de meeste mensen genoeg aan de 80 tot 100 cm plankruimte in de kast
die ieder tot zijn beschikking heeft.
EEN ENKEL BEELDSCHERM
Maar niet iedereen deelt het enthousiasme. Ict-ondersteuner Ariën van Leusden noemt het nieuwe werken verre van ideaal. Van Leusden zit beneden op een aanlandplek waar mensen snel even kunnen neerstrijken. Vroeger

TIPS VOOR
EEN ZACHTE
LANDING:
1. Trek budget uit voor een
mooie en deugdelijke
inrichting.
2. Bereid werknemers
goed voor op digitalisering van documenten en
het ergonomisch instellen van meubilair.
3. Betrek medewerkers bij
keuzes, bijvoorbeeld
voor geschikte bureaustoelen.
4. Stel een reglement op
en train werknemers in
het geven en krijgen
van feedback, zodat ze
elkaar eﬀectief kunnen
aanspreken.
5. Handel naar voortschrijdend inzicht. Maak aanpassingen indien nodig.
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Flexibele werkplekken: ‘Ik mis de huiselijkheid wel’.

‘Er zijn dagen
dat het om half
negen al volzit’

werkte hij met twee 24 inch beeldschermen en meerdere
pc’s. Nu moet hij het doen met één laptop met een 15 inch
beeldscherm. ‘Soms heb je geluk en vind je een plek met
een beeldscherm, maar er zijn dagen dat het om half negen al volzit. Dat is lastig, want we nemen regelmatig een
computer over op afstand. Dan laat je de virusscanner lopen terwijl je andere werkzaamheden doet.’ Wanneer Van
Leusden weg moet vanwege een storing, moet hij de scan
onderbreken.
Zijn collega’s ziet Van Leusden ook minder vaak. ‘Je zit
versnipperd, bent op pad en loopt elkaar mis. Wel ontmoet ik meer mensen van andere afdelingen.’
De problemen van het groepje ict’ers zijn bekend, vertelt Peter Booman, directeur van het Facilitair Bedrijf. Een

VOOR 70 PROCENT WERKPLEKKEN
‘Kostenbesparing is nooit
het uitgangspunt geweest.
Voor de inrichting is een
binnenhuisarchitect in de
arm genomen en we hebben geïnvesteerd in goede
bureaustoelen, mooi meubilair en goede audiovisuele middelen’, vertelt Rolf
Heling, locatiemanager
van Actio. ‘De gemiddelde
bezetting van de werkvloer in ons oude pand
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was 47 procent. Op piekdagen zoals dinsdag en
donderdag liep dat op tot
71 procent’, aldus Heling.
In de voorbereidingsfase
is er een activiteitenanalyse gedaan. Iemand checkte ieder uur de bezettingsgraad en de werkzaamheden die mensen uitvoerden, zoals lezen, bellen,
vergaderen of typen. ‘We
hebben nu voor 70 procent

plaats. Als iedereen er is,
is het soms even zoeken
naar een goede plek.’
Zelf vindt Heling het een
mooie werkomgeving. ‘Ik
ben beter vindbaar en
word veel meer aangesproken. Omdat je in de
wandelgangen dingen op
kunt lossen, ben je minder
tijd kwijt met formeel
overleg en mails.’

aantal oplossingen zijn in zicht. Zo worden alle bureauwerkplekken binnenkort van een beeldscherm voorzien
en komen er computers voor overname op afstand.
NIET GAAN POLDEREN
Ook andere knelpunten worden in het oog gehouden, onder meer met evaluatiebijeenkomsten en schriftelijke enquêtes onder de werknemers in februari en eind dit jaar.
‘We hebben van tevoren afgesproken om niet te gaan polderen in het concept, maar om mensen wel serieus te nemen’, vertelt Booman. ‘Zo’n vier procent van de medewerkers heeft nog omschakelproblemen en mist bijvoorbeeld
de vertrouwdheid van de eigen plek en het vaste kamermaatje. Maar ik heb goede hoop dat we die er ook doorheen kunnen helpen.’
Op den duur zullen ook de totale it-afdeling van 150
mensen en mogelijk later de bibliotheek, met 90 medewerkers, overstappen. Booman: ‘Wij vormen een demo.
Hopelijk raken mensen van andere onderdelen geïnspireerd.’
Toch is het nieuwe werken voor Booman zelf ook weleens lastig. ‘Ik hobbel van de ene naar de andere bespreking en moet steeds opnieuw een plekje zoeken. Er zijn
dagen dat ik mijn laptop niet eens uit de locker haal.’ Desondanks zou Booman geen eigen kamer willen. ‘Het geeft
een heel goed gevoel als ik hier rondloop en de mensen
met elkaar bezig zie. Ik wil graag onderdeel zijn van de creativiteit en dynamiek. Je voelt de energie.’
Na vijf uur loopt Actio snel leeg. Een enkeling zit nog te
werken, terwijl de schoonmaakster al bezig is. ‘Voor ons
scheelt het wel’, zegt ze. ‘Normaal moet je om de spullen
heen werken. Hier houden ze het goed schoon.’
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‘KWALITEIT CATERING MOET OMHOOG’
Studenten en medewerkers moeten tevreden worden over de kantines.
Dat is de belangrijkste opdracht voor de cateraar die vanaf volgend
collegejaar de kantines in beheer neemt. In ruil voor klanttevredenheid
brengt Wageningen UR de pachtsom ﬂink naar beneden.
Het contract met huidige cateraar Albron loopt tot juli
2012. Studenten en medewerkers waarderen de cateraar
met een 5,4 terwijl universiteitskantines landelijk gemiddeld een 6,1 scoren. Medewerkers en studenten hebben
het afgelopen jaar dan ook hun ongenoegen geuit over de
kantines, met name in de Leeuwenborch. Met zogenaamde Eat-ins lieten ze zien dat ze meer internationale, warme en duurzame maaltijden willen.
De nieuwe aanbesteding biedt daar ruimte voor. De afgelopen maanden formuleerde het Facilitair Bedrijf, samen met studenten en medewerkers, een visie voor de
kantines van heel Wageningen UR. Daarin staat duurzame, gezonde en toegankelijke catering centraal. De prijs/
kwaliteitverhouding moet goed zijn en het aanbod moet
beter afgestemd worden op het publiek.
PACHT VERDWIJNT
In de huidige situatie betaalt Albron pacht, maar die
lasten zijn hoog. Terwijl de omzet bescheiden is. Ter
indicatie: zestig procent van de studenten neemt een eigen lunch mee, en eters geven gemiddeld 2,11 euro uit in
de kantine. Albron houdt zo naar eigen zeggen te weinig
ﬁnanciële ruimte over om ﬂexibel in te kunnen spelen op
de verschillende behoeftes van studenten. Daarom laat
Wageningen UR de pachtsom voor alle kantines in Wageningen, Leeuwarden en Velp vallen. Daar staat tegenover dat
de cateraar ondernemend moet zijn en dat de eters tevreden moeten zijn (minimaal een 6,1 op klanttevredenheid).
Lukt dat niet, dan krijgt de cateraar een boete.

Het meest gekocht: soep (55%)

Warm avondeten op de campus staat wel op losse schroeven: de cateraars voor Forum en voor de Leeuwenborch
mogen zelf bepalen of ze warme maaltijden aanbieden.
De mensa moet zichzelf dus kunnen bedruipen. Wel blijft
het sociale basispakket: voor weinig geld kun je soep,
brood, beleg, fruit en (karne)melk te krijgen. Alleen bij
VHL Leeuwarden twijfelen ze over dit pakket. Daar eten
studenten liever luxere broodjes of een goedkope snack.
CHINEES
De aanbesteding geldt voor Forum, kleine uitgiftepunten
op de campus en alle gebieden buiten Wageningen, inclusief VHL, LEI, Lelystad en Imares. Alleen de Leeuwenborch krijgt een eigen, lokale, cateraar. Voor Orion wordt
volgend jaar een invulling gezocht voor een studentencafé
en een grote lunchlocatie.
In het voortraject heeft het Facilitair Bedrijf onderzocht of er meerdere lokale ondernemers naar de campus
wilden komen, maar daar was te weinig animo voor in Wageningen. Het publiek is te klein en geeft te weinig uit. De

In Leeuwarden eten studenten liever
luxere broodjes of een goedkope snack
Chinees in Forum houdt wel interesse om samen te werken met de grote cateraar. Eind januari worden vijf cateraars uitgenodigd om zich in te schrijven voor de aanbesteding. Nicolette Meerstadt

Op twee: versbelegde broodjes (32%)

STUDENTEN
In Wageningen zijn
7600 studenten, in
Leeuwarden 3200 en in
Velp 1400. Hun uitgaven
variëren met de tijd van
de maand.
60% maakt thuis zijn
lunch klaar
2% bezoekt dagelijks de
kantine
>50% bezoekt de kantine minder dan één keer
per week
25% koopt wel eens aanvullingen op de lunch
6% koopt wel eens een
warme lunchmaaltijd
MEDEWERKERS
Bij LEI, PPO en VHL bezoekt 50% dagelijks de
kantine
In Wageningen (Bestuurscentrum, Leeuwenborch, Zodiac, Gaia/
Lumen) bezoekt 10-42%
dagelijks de kantine
51% koopt wel eens aanvullingen op de lunch
15% koopt wel eens een
warme lunchmaaltijd

En op drie: warme snacks (30%)
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STUDENTENSTOP

voor pretstudies

Er moet een studentenstop komen voor opleidingen waarvoor weinig maatschappelijke
vraag bestaat. Dat vinden de voorzitters van de topteams, waarin universiteiten,
overheid en bedrijven innovatiebeleid invullen. Technische opleidingen moeten een
voorkeursbehandeling krijgen, schrijven ze aan de minister. Goed plan?
tekst: Suzanne Overbeek, Albert Sikkema, Agnes Tol / illustratie: Kito

Bart Gremmen
Hoogleraar Ethiek in levenswetenschappen
‘Ja, er zijn te weinig bètastudenten en die hebben we nodig in de toekomstige economie. En
ja, er moet iets gebeuren. Op dit moment doen meer Chinese studenten
een bètaopleiding dan er bètabanen in
de hele wereld zijn. Wil je blijven
meespelen als Nederland, dan moet
je in techniekstudenten investeren.
Maar een studentenstop bij andere opleidingen is geen
oplossing, dat leidt niet tot meer belangstelling voor bèta.
Wil je techniekstudies stimuleren, dan moet je goede, enthousiaste vakdocenten hebben voor wiskunde, natuurkunde en scheikunde op de middelbare school. Daarnaast vergeten de topteams het versterken van de ‘Wageningse methode’: de bèta/gamma integratie op de universiteiten.’

Anne Goudzwaard
Eerstejaars Internationale Ontwikkelingsstudies
‘Ik ben het niet eens met een studentenstop. Je kunt beter
zorgen voor goede voorlichting over
beroepsmogelijkheden aan studiekiezers, dan weet je als student beter
waar je aan toe bent. Als je weet dat
je mogelijk geen baan vindt, kun je
nog steeds zelf kiezen of je er voor
gaat. Beperken is zonde, door een loting zou je best wat goede antropologen mis kunnen lopen.’

Bert Camphuis
Arbeidsbemiddelaar Agrojobs in Velp
‘Op dit moment is er veel vraag vanuit technische sectoren, zoals de civieltechniek, agribusinesss en voeding. De
vraag naar natuurbeheerders en tropische bosbouwers is
klein en dat blijft nog wel even zo. Maar ik vind dat de keuze van de studenten zelf, een studentenstop vind ik cru.

RESOURCE — 26 januari 2012

De arbeidsmarkt is in beweging. Na
de vuurwerkramp in Enschede kwam
er opeens veel vraag naar milieukundigen, de vraag naar leraren gaat als
een jojo op en neer. Ik denk wel dat je
de keuze van studenten kunt beïnvloeden, door de baankansen aan te
geven. Maar de keuze ligt bij de student zelf, vind ik. Die
moet bepalen of een opleiding bij hem of haar past.’

Maartje van der Knaap
Eerstejaars Internationale Ontwikkelingsstudies
‘Door studentenaantallen te beperken neemt de kans op een verkeerde
studiekeuze toe. Meer studenten zullen een ‘tweede keus’ studie gaan volgen, wat leidt tot meer uitval en studenten die na een jaar van studie wisselen. Als je mensen vrij laat kiezen
zal marktwerking uiteindelijk wel voor evenwicht zorgen.’

Pascal ten Have
Voorzitter LSVB
‘Oneens. De meeste afgestudeerden
vinden toch geen baan die volledig
aansluit bij hun opleiding. We leven
in een dynamische samenleving.
Vakgebieden die ‘uit’ zijn, kunnen opeens weer belangrijk worden. Neem
de islamstudies. Na 9-11 ontstond
opeens veel vraag naar islamkenners. Wel belangrijk is
dat studenten weten hoeveel perspectief hun opleiding
geeft op een baan. Dan reguleert het zichzelf. Ik vind dat
een student recht heeft op zijn eigen toekomst. Je kunt die
keuze beter aan studenten overlaten dan aan een Haagse
bureaucraat. Dat zeggen we ook tegen de topteams, we
hebben geregeld overleg met het ministerie en de werkgeversorganisatie over het topsectorenbeleid.’
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Simone Herrewijn
Vijfdejaars Biologie
‘Ik vind een studentenstop onzin.
Dat een studie als sportmanagement
gekozen wordt door elke jongen die
niet weet wat hij moet doen is natuurlijk niet heel nuttig, dat snap ik wel.
Maar als je de instroom wilt beperken moet je eerst zorgen voor een betere selectiemethode zodat niet alle plekken naar ongemotiveerde mensen gaan, bijvoorbeeld persoonlijke interviews. Technische studies extra promoten heeft geen
zin. Daarmee trek je alleen mensen die het niet echt willen en krijg je meer uitval.’

Bastiaan Meerburg
Knaagdieronderzoeker en Gelders statenlid voor de VVD
‘Een overbodige maatregel. Als studenten zien dat er weinig markt is
voor een opleiding, gaan ze wat anders doen. Het gaat mij om de motivatie van de mensen. Als studenten
wat willen bereiken, zijn motivatie
en carrièreperspectieven bepalend.’

Evangelos Kouklas
Eerstejaars Plant Biotechnology (uit Griekenland)
‘Als je een opleiding leuk vindt, moet
je die kunnen doen. Maar het aantal
studieplaatsen moet wel in relatie
staan tot de hoeveelheid banen: zo
tussen vraag en aanbod in. Bovendien moet de opleiding ﬂexibel kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen in de banenmarkt. De universiteit zou geregeld een
baanvoorspelling moeten geven, als een service naar de studenten toe.’

Ernst van den Ende
Directeur Plant Sciences Group en lid van topteam
Tuinbouw en uitgangsmaterialen
‘Ik ken de brief niet van de topteamvoorzitters en we hebben er ook niet
over gesproken. Vanuit de tuinbouwsector kan ik zeggen: er is meer geld
nodig voor bètaopleidingen, want we
leveren te weinig studenten. De ver-

edelingssector wil jaarlijks 80 afgestudeerden van Plantenwetenschappen afnemen, maar we hebben er maar 30.
We moeten de opleiding dus beter positioneren bij vwoscholieren. Dat lijkt mij een betere benadering dan een
studentenstop bij andere opleidingen. Als er teveel studenten Communicatiewetenschappen gaan doen, moet je ze
stimuleren wat anders te gaan doen. De minister kan dat
ondersteunen met stimuleringsgeld voor de bètaopleidingen.’

Dorine Kea
Vijfdejaars Integrated Watermanagement
‘Iedereen moet de mogelijkheid
hebben te studeren wat hij of zij wil.
Als er weinig kans is op een baan
moet je daar misschien eerder op geattendeerd worden, maar je moet
nog wel zelf kunnen kiezen. Meer
voorlichting over baankansen zou
wel een goed idee zijn. Dan krijgen studenten ook een beter beeld van de arbeidsmarkt. Een groot probleem van
technische studies is dat ze saai lijken, er wordt vaak gedacht dat je dan het onderzoek in moet. Door voorlichting
over speciﬁeke banen te geven wordt het misschien interessanter.’
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OP KAMERS
Het ‘op kamers gaan’ is misschien wel de meest kenmerkende ervaring van
studeren. En iedereen doet het. Overal. Dat blijkt uit de foto-expositie van
Henny Boogert, die een beeld geeft van studentenkamers wereldwijd.
tekst: Linda vander Nat / foto’s: Henny Boogert

Met z’n vijven in een gammel hutje, een laptop uit het jaar nul of
nauwelijks geld om de huur op
kunnen brengen. Fotograaf Henny
Boogert reisde voor zijn fotoserie
‘Op Kamers’ naar landen waar het
hoger onderwijs niet zo vanzelfsprekend of ﬁnancieel toeganke-

Hasse Cox, Wageningen,
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lijk is als in Nederland. Het levert
een prachtige fotoserie op, die duidelijk laat zien hoe verschillend de
onderkomens zijn van studenten
wereldwijd.
Boogert strikte de studenten op
straat, op de campus of via kennissen. ‘Als ik ze foto’s uit mijn boek

liet zien, wilden ze vaak wel meewerken. En dan stond ik daar ineens als rijke westerling met mijn
tas vol ﬂitsers, statieven en elektronica, urenlang een student te portretteren die met vier anderen een
ruimte van een paar vierkante meter moet delen.’ Dat was af en toe

best moeilijk, erkent Boogert. ‘Maar
ik vond dat ik iets moest doen om
ze uit de anonimiteit te halen. Ik
wilde ze in de etalage zetten.’
STERFLAT
Boogert begon zijn zoektocht in
Nederland, waar hij onder andere

Abigail Mangahas Alidon (17), links, met haar kamergenoten, in Manilla, de
Filippijnen. Studeert Engels
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Nelson Ayala (30)
in Cochabamba,
Bolivia. Studeert
Tandheelkunde.

een sterﬂat in Wageningen fotografeerde. Daarna reisde hij naar
Kenia, Moldavië, de Filippijnen,
Bolivia, Cuba, India en Rusland.
FAMILIE
‘Wat het meeste opviel, is dat alle
studenten die ik heb gezien en
gesproken vastbesloten zijn iets
van hun leven te maken. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor
hun familie die vaak al het geld bij
elkaar heeft gelegd om een kind
te laten studeren’, aldus de Amsterdamse fotograaf, die de komende tijd verschillende studen-

tensteden aandoet met zijn expositie.
De fotograaf hoopt dat hij met
zijn serie een soort doorgeeﬂuik
kan worden voor studenten en organisaties. ‘Ik zou willen dat Nederlandse studenten zich bewust
worden van hun medestudenten
aan de andere kant van de wereld.’
Van 26 januari tot 26 februari is
‘Op Kamers’ te zien in de Melkweg
Galerie in Amsterdam. Daarna verhuist de expositie naar onder meer
Utrecht en Groningen.

Carmen Luz (19), Santa Clara, Cuba. Studeert Biologie.

Victor Njoroge (21) in sloppenwijk Mathare in Nairobi, Kenia. Studeert
Massacommunicatie en fotograﬁe.
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WELTERUSTEN

DUIZELINGWEKKEND

Het perfecte excuus om even een dutje te doen: het is voor de wetenschap! Op initiatief van (oa) de VPRO vindt sinds deze week een nationaal
slaaponderzoek plaats. Inzet: beter slapen. Te veel mensen slapen slecht
en daar heeft uiteindelijk iedereen last van. U kent ze wel. Dus doen:
www.slaapregister.nl Voor een betere wereld.

Elke seconde wordt gemiddeld één uur aan video op You Tube geplaatst,
meldt New Scientist. Om gevoel te krijgen bij die aantallen heeft de
zoekgigant er een leuk ﬁlmpje over gemaakt: www.onehourpersecond.
com. Een voorbeeld. In de tijd die het jou kost om anderhalve seconde
aan uploads te bekijken, maakt Andre Kuipers een rondje om de aarde.
Duizelingwekkend.

Exotisch en goedkoop

Laura Espinova

Na tien jaar is de International
Kitchen van Ixesn uitgegroeid tot
een populair maandelijks evenement. Het geheim: culinair,
cultuur en niet duur.

dan een goedkoop avondje eten
met studiegenoten. De culinaire
en culturele ervaring is veel belangrijker. ‘Ik word graag verrast
door nieuwe smaken’, zegt er een.
‘De koks houden een presentatie
over hun land, en dat maakt de diners extra leuk,’ vindt een ander.
Uit de presentatie blijkt Peru
verrassend genoeg een culinair
topland. Lizeth uit buurland Bolivia wist dat al, maar ze was er vanavond ook om weer even de smaak
van thuis te ervaren. Wie kookt in
de volgende Kitchen, is nog een verrassing. Irene Boers

CULTURELE ERVARING
De internationale avonden zijn razend populair. Wie mee wil eten
moet snel reserveren, want er kun-

FOTO: IREEN BOERS

Op 12 januari trapte een tiental Peruaanse studenten, onder leiding
van Laura Espinova, de nieuwjaarseditie van de International
Kitchen af. De Peruanen pakken
het proﬁ aan: KSV is omgetoverd
tot een chique restaurant en helemaal klaar voor het driegangen diner. Keurige bolletjes van ‘tricolore’ aardappelpuree staan op glan-

zende dekschalen. Het geheim: ‘Aji
Amarillo’ een Peruaans pepertje
dat een van kokers speciaal voor de
gelegenheid vers heeft meegenomen uit Peru. Verder was het een
beetje behelpen met de verkrijgbaarheid van ingrediënten, vertelt
Myluska. Bovendien, zegt ze, de gerechten moeten passen bij de westerse smaak: niet te scherp en exotisch.
nen maar 100 eters in de zaal, terwijl er dit keer zeker 160 geïnteresseerden waren. Enkele biotechnologen behoren tot de gelukkigen.
De ‘Kitchens’ zijn voor hen meer

ENERZIJDS/ANDERZIJDS
Stelling: Nederlandse studenten moeten bij kamernood
voorrang krijgen op internationale studenten

MARLIES: Voor Nederlandse studenten is het al vervelend om geen
kamer te hebben, maar voor buitenlandse studenten is het vrijwel
onmogelijk om hier te studeren zonder kamer. Het probleem is
niet alleen dat buitenlandse studenten niet de optie van het op en
neer reizen hebben. Ze kunnen ook een stuk moeilijker van tevoren een kamer zoeken, aangezien ze meestal pas kort voordat hun
studie begint hier komen. Ook kennen ze niet of nauwelijks mensen hier, wat het vinden van een kamer stukken lastiger maakt.
Kortom, het is geen optie om het hen maar zelf te laten uitzoeken.
Dit doet overigens niets af aan het feit dat ook voor Nederlandse
studenten meer kamers nodig zijn en dat hier zeker aandacht aan
besteed dient te worden.
REACTIE JILLIS: Wat is het belang van Wageningen bij nog meer
buitenlandse studenten? Wageningen en Nederland hebben
meer belang bij Nederlandse ingenieurs. Zoals je zelf al zegt, is
het voor Nederlandse studenten tegenwoordig lastig om hier aan
een kamer te komen. Tijd dus om de Nederlandse student voorrang te verlenen op een kamer.
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JILLIS: De universiteit besteedt geld en moeite om buitenlandse studenten
hier aan een kamer te helpen. Onder meer reserveert zij hiervoor kamers
bij Idealis, maar ook bij hotels en campings wordt ruimte ingekocht. Ik
vind het zeer vreemd dat dit ten koste gaat van woonruimte voor Nederlandse studenten. De Nederlandse overheid wil graag dat de Nederlandse jeugd
gaat studeren, maar een (semi-)publieke instelling als de universiteit kaapt
kamers weg om nóg meer buitenlandse studenten te helpen.
Wij zijn toch al de meest internationale universiteit in Nederland? Waarom
ons belastinggeld besteden aan nóg eens honderd extra buitenlandse studenten die ons vriendelijk danken voor de kennisoverdracht, maar daarna
weer naar het buitenland vertrekken? En Henkie en Ingrid jr. reizen ondertussen 4 uur per dag zodat het OV nog voller wordt. Belastinggeld wordt op
deze manieren inefﬁciënt en contraproductief rondgepompt. Stop er mee!
REACTIE MARLIES: De meeste tijdelijke woonruimte voor buitenlandse studenten is er speciaal voor hen en zou er anders niet zijn geweest, dus dat
buitenlandse studenten kamers wegkapen is onzin. Als er gewoon meer
kamers waren, zouden deze tijdelijke oplossingen en dus ook het geld
ervoor niet nodig zijn. Een betere communicatie tussen de WUR en Idealis
over de verwachte studentenaantallen is daarvoor van belang.

FOTO’S: BART DE GOUW
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CHAUFFEREN
Stel je voor dat onze eigen rector Martin Kropﬀ studenten een lift aan zou
bieden naar de uni. Bij de universiteit Gent is het een feit. Studenten
mogen maandag met de rector en de vice-rector naar hun tentamen. Op
die dag zijn in Vlaanderen stakingen tegen bezuinigingen van de overheid. Ook in het openbaar vervoer. Midden in de tentamentijd. Wie niet
met de rector mee wil kan ook op de campus blijven slapen.

FOTO: GUY ACKERMANS

UITGEKOOKT
Recessie. Mensen houden de hand op de knip. Ook als het niet nodig is.
Wetenschappers ontdekten waarom ook hele rijke mensen minder uitgeven. (tromgeroﬀel). Bij tegenslag besteedt iedereen minder aan dingen
die niet per se nodig zijn zoals reizen, apparaten en sieraden. Daardoor
gaat de standaard naar beneden. De superrijken kunnen hoeven dus minder spullen aan te schaﬀen en zijn dan NOG STEEDS DE GAAFSTE. Slim.
Alleen wel jammer voor de economie.

TEAM VAN HET JAAR. Karlijn van der Linden in actie, zaterdag tijdens de wedstrijd tegen Klein Zwitserland. De hockeyster van WMHC won vorige
week met haar team de titel Sportploeg van het Jaar 2011. De Dames 1 promoveerde vorig seizoen zowel in de veld- als de zaalcompetitie naar respectievelijk het een na hoogste niveau (overgangsklasse) en het hoogste niveau (hoofdklasse).
De wedstrijd in Arnhem werd gewonnen met 3-1. Een belangrijke overwinning, aldus Karlijn. ‘We staan momenteel vijfde van de zes teams in de
competitie. Klein Zwitserland staat vierde.’ Om play-outs en een eventuele degradatie te ontlopen, moet WMHC komend weekend weer winnen. ‘En
dan spelen we weer tegen Klein Zwitserland. Dat wordt dus een spannende wedstrijd.’ LvdN

OSIRIS ʔ SONNEMA

Wie? Lucas Oud
Wat? Horecafunctionaris van
Osiris, dé studentenvereniging
van VHL Leeuwarden
Waarom? Sloot een sponsorcontract af met Sonnema Berenburg

Studenten van VHL Leeuwarden moeten massaal aan de
Sonnema Berenburg?
‘Berenburg wordt al aardig wat gedronken hier. Jaarlijks gaan er zo’n driehonderd ﬂessen doorheen. Ter
vergelijking: wijn gaat ongeveer net zo hard. Van de
rest van onze sterke drank gaan er per jaar zo’n 75
ﬂessen leeg. Sonnema is een jaar geleden begonnen
met actieve sponsoring van studentenverenigingen,
dus toen ik contact met ze opnam, waren ze gelijk enthousiast. Er viel wel iets te regelen, zeiden ze.’
Wat krijgen jullie van Sonnema?
‘We krijgen 450 euro om te besteden aan merchandise. Mutsen, sjaals, posters, dat soort dingen. Die ver-

loten we door bij elke bestelling Berenburg een lootje
uit te delen. Als we komend jaar méér Sonnema verkopen dan afgelopen jaar, dan willen ze meer voor ons
gaan betekenen. Dan krijgen we bijvoorbeeld korting
op de drankinkoop. In ruil daarvoor schenken wij
geen ander merk Berenburg. Geen probleem, dat deden we toch al niet.’

Berenburg is toch een typisch drankje voor oude mannen?
‘Nee hoor, iedereen drinkt het hier. Maar het vooral
jongens drinken het, gemixt met cola. Die zitten de
hele avond aan het bier. Tegen het einde van de avond
zeggen ze: nog effe een beco.’ LvdN
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Wat? ‘Niemand in de
stad’, boek over het
corporale studentenleven in Amsterdam
door Philip Huﬀ.
Waar? Bij zowat alle
boekverkopers
€19,90.
Tip van Stijn van Gils,
student bos- en
natuurbeheer.

Amsterdams bralboek
Met een vleugje ontzag sla ik het boek open. Wat kom ik als Wageninger allemaal tekort tegenover een echte stad als Amsterdam? Hoofdpersoon Philip Hofman woont in het corporale ‘Weeshuis’, een statig studentenhuis.
Op virtuoze wijze brengt de schrijver zijn hoofdpersoon tot leven. Ik proef
verliefdheid voor zijn vriendin Elisabeth. Ik zie het stof tussen de plinten
van de krakende trap in het studentenhuis. Ik hoor zijn huisgenoten en ook
de seksscènes zijn intens en echt. Knap hoor. Alleen, het klikt niet tussen
mij en de hoofdpersoon. In m’n vorige boek voelde ik sympathie voor een
moordenaar, maar wat Philip overkomt interesseert me geen bal. En dat
voor een verhaal met autobiograﬁsche trekjes; zowel schrijver als personage
heten Philip en studeerden geschiedenis in Amsterdam.
Gedesillusioneerd raak ik van zijn studentenleven. Is dit het culturele aanbod van een grote stad? Dat je dronken naar een vriend kijkt die probeert 23
borrelnootjes achter z’n voorhuid te schuiven? Gaat liefde echt alleen om de
geur van kutvocht en om penetraties? ‘Net goed’, denk ik, als zijn vriendin
hem de bons geeft, nadat hij toegeeft dat ie al maandenlang vreemdgaat.
Tegelijk groeit mijn sympathie voor Wageningen. Vrienden hier zijn wel te
vertrouwen en ﬂuiten je tenminste op tijd terug als je te ver gaat.

>> HET ECHTE WERK
PAARDEN TRAINEN
IN TEXAS
Wie? Annika Seefeld, BSc Dier- en veehouderij, VHL
Wat? Paarden trainen, verzorgen, zomerkampen organiseren
Waar? Waxahachie, Texas, VS
Waarom? Texas is de beste plek om met paarden bezig te zijn, het
voelt als het wilde Westen
‘Ik heb mijn stage gedaan bij de 4C’s stallen in Waxahachie, een voorstad van Dallas, een van de grootste steden in Texas. Het bedrijf stalt de
paarden, voert ze, verzorgt ze en houdt hun medische behoeftes in de
gaten. Daarnaast organiseren ze zomerkampen, trainingssessies en
seminars. Iedere dag was anders. Natuurlijk waren er de dagelijkse
bezigheden, zoals ’s ochtends schoonmaken en voeren. Maar daarna
had ik allerlei taken. Soms hielp ik bij de zomerkampen en paardrijlessen. De andere dag verzorgde ik gewonde paarden.
‘Het mooiste was dat ik de kans kreeg om mee te doen aan rodeo’s.
Hierbij moest je in teamverband zo snel mogelijk rond een paar tonnen galopperen, waarbij je in een klaverbladformatie moest rijden. Dat
was echt gaaf!
‘De cultuurverschillen tussen Texas en Duitsland, waar ik vandaag
kom, zijn enorm. In Texas eten ze ontzettend veel fast food en snoep.
Stacey, de eigenaresse van de stallen, had een hekel aan koken, dus we
aten elke avond buitenshuis. Altijd fastfood. Ook met betrekking tot
het weer waren er grote verschillen. In Texas is het erg vochtig en warm.
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Het was vaak warmer dan 38 graden Celsius. Ik was constant aan het
zweten.
‘Wat me opviel aan de mensen die ik ontmoette, was dat ze nooit een
eigen mening hadden. Je kon ze alles wijsmaken, wat je zei trokken ze
nooit in twijfel. De Texanen zeggen dat ze iedereen gelijk behandelen,
maar daar heb ik niks van gemerkt. Ze zijn juist heel bekrompen. Ik
heb allerlei racistische en homofobe uitspraken gehoord. Het zijn vast
niet allemaal racisten, volgens mij denken ze gewoon niet na over wat
ze zeggen.
‘Toen ik terug kwam van mijn stage wilde ik dolgraag weer terug. Uiteindelijk ben ik ook gegaan, maar dat viel tegen. Er waren te veel dingen waar ik me aan irriteerde. Het is geen plek waar ik mijn leven lang
zou kunnen wonen. EH
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in memoriam

Hokjesdenken
Grote twijfel bij de hokjesdenkers vorige week: kloppen die twee i’s wel?
‘Bodembegroeiing,’ mailt Evert Jan Bakker, ‘zal wel een bepaald soort HBO
ingenieur zijn.’ Ook Ditje van der Vossen en het Ja-dit-is-het team werden op
het verkeerde been gezet. Toch klopt het echt: bodembegroeiing.
De winnaars op een rijtje: Willem Menkveld, Cees Niemeijer, Renée en
Susan van der Salm, Milieutechnologie, Evert Jan Bakker Leerstoelgroep
Nematologie, Gosse Schraa en Hanneke Pompe, Ditje van der Vossen,
Marianne van der Gaag, Anton Korteweg, Ans Lijftogt, Janna van Hoek, Anne
Marie Patist en Clasien Lock, Ja-dit-is-het-team, Ellen Slegers, Sexy Chickies
en Kim & Dennis

Horizontaal
1 Beste docent 6 Meest verkocht in de kantines 10 Geeft DKTP- en
hielprik 11 Titel die de helft van alle Amerikanen heeft 12 Serie 13
Antieke groet 14 Volleybalpass 17 Belandt teveel van bij het afval 20
Zonder speciale voorkeur 21 Daarmee wil men graag behandeld worden
23 Tussen fr en nl 29 Dagdeel 30 Oude liefde 31 Testruimte 32
Afgelikte boterham 35 Destructief onkruid 38 Heel kalm aan doen 40
Schenker 42 Zouden studenten, volgens de topteams, niet aan moeten
beginnen 43 Laagste rechtscollege

Verticaal
1 Verhoogde c 2 Daar zijn geen vaste werkplekken meer 3 __ Dhabi 4
Leedvermaak 5 __ lusten 6 __ Vicious, Sex Pistols 7 Heet binnenkort
weer even Ossekoppenrijk 8 Wie zo staat, blijft staan 9 Borrel van
Osiris 12 Bijnaam van Manchester United én Liverpool 15 Plek voor
zware jongens in Vught 16 Laatste themaland van de International
Kitchen 18 Strenge genootschappen 19 Een voor twaalf 22 Draden
23 Hoofddoekdraagster 24 Bespeelt een instrument om een boom
25 Gaat onderzoeken of ontwikkelingshulp helpt 26 __ plekke 27
Zuurstofverbinding 28 Zijkant 33 (Geen) kunst 34 De O van SOS
36 Hankey of Danson 37 Spel dat oproept tot actie 39 Populairste
familieﬁlm aller tijden 41 Vriendje van Sien
Mail de groene hokjes uiterlijk komende woensdag naar hokjes@wur.nl. De
oplossing komt donderdag op resource.wur.nl.

Jan van Bezooijen
Op dinsdag 17 januari is Jan van
Bezooijen op 70-jarige leeftijd
overleden. Een markant man is
heen gegaan. We zijn binnen de
leerstoelgroep Nematologie bedroefd over het verlies van een
zeer gewaardeerd collega en warme persoonlijkheid. Begonnen als
technisch assistent in 1960, heeft
Jan zich gedurende zijn hele werkzame periode bij de leerstoelgroep
Nematologie met passie ingezet
voor het Nematologisch onderwijs
en onderzoek. In de loop der jaren
heeft hij ook zelf wetenschappelijk
onderzoek verricht, waarbij hij altijd op zoek was naar toepassingen
van kennis in de praktijk. Zijn uitzonderlijke verdienste voor wat
betreft de overdracht van kennis
en kunde hebben er voor gezorgd
dat hij jarenlang een prominente
rol vervulde in de Nematologie, zowel in Nederland als daarbuiten.
Mede vanwege deze bijzondere
prestatie werd hij in 2001 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Kenmerkend voor Jan was dat
sinds zijn afscheid in 2001 hij nog
met veel enthousiasme cursussen
op zijn vakgebied bleef geven in
binnen- en buitenland. Gedurende
zijn 50-jarige verbondenheid met
de leerstoelgroep heeft hij honderden studenten, waarvan vele internationaal, enthousiast gemaakt
voor de kleine wereld van de microscopische wormen. Bij één van
de laatste congressen in Zuid-Afrika waar Jan was, kon hij met tevredenheid vaststellen dat verreweg
de meeste deelnemers van het congres bij hem op cursus waren geweest. Deze mensen zullen hem
ongetwijfeld herinneren als de
deskundige en inspirerende docent
met de nematoden-hengel achter

z’n oor gestoken. Dat was Jan ten
voeten uit, druk in de weer met
studenten en altijd klaar om iemand van dienst te zijn. Naast
deze bezigheden was Jan actief betrokken bij de Bedrijfshulpverlening, waarbij hij zijn ervaring als
EHBO instructeur in kon brengen.
Bij Jan kon je terecht voor een
mal praatje of om je hart te luchten, en dat ging altijd gepaard met
een vers gezet bakje koﬃe en de
nodige kwinkslagen. Op momenten
dat het even een keer tegenzat kon
hij zichzelf er snel overheen zetten
met het vooruitzicht op een dag te
werken in de Betuwse bongerd,
tussen de fruitbomen. Jan wás Nematologie, zijn hart stond open
voor alle mensen, een mooi mensen-mens heeft ons voorgoed verlaten. Wij wensen Aaltje, zijn kinderen en iedereen die hem lief
heeft veel sterkte bij de verwerking van dit grote verlies.
Jan Kammenga, namens de Leerstoelgroep Nematologie

Pushpalatha Sivasubramanian
Last week we received the shocking news that our PhD student
Pushpalatha Sivasubramanian
from Pondicherry, India passed
away. Pushpalatha joined our research programme on the System
of Rice Intensiﬁcation (SRI) in May
2010. She was a highly dedicated
researcher and extension professional with a clear fascination for
her research topic. Her aim was to
critically examine to what extent
and how SRI had spread among
rice farmers. Coming back into the
academic world as a mid-career
practitioner was a major challenge
for Pushpa to undertake, one that
she approached calmly and with
growing enthusiasm and assurance. In the past few months her
research gained momentum when
she discovered documents pointing to important historical antece-
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dents to the introduction of SRI.
She was excited to see things fall
in perspective and therewith substantiate her thesis . Out of clear
blue skies, on the 14th of January
we were informed that Pushpa had
suﬀered a severe asthma attack
followed by a stroke while returning from a visit to the library of
Tamilnadu Agricultural University
in Coimbatore. After ﬁve days in
intensive care, on the 18th of January, she passed away. As we struggle to overcome our disbelief and
shock, we remember Pushpa as a
warm, gentle and socially committed person whom we will miss tremendously. Our thoughts are with
her husband Siva and her son Surya, as well as with the rest of her
family and her many colleagues
and friends in the Indian NGO
community.
Cees Leeuwis, Harro Maat, Dominic
Glover, Ezra Berkhout, Rob Schipper,
Erwin Bulte, Paul Richards, CITE
section and WOTRO research team

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’.
Young KLV training - Speed reading
Last years training about Speed
reading, given by René Hogenes,
was a big success! KLV is proud to
announce that also in 2012, it will
be possible to sign up for this training. This training is particularly
useful for new students and for
everybody who wants to read faster, concentrate better and learn
faster. Basically, you will learn to
study faster, better and more easily! Date: 8 February, 19.00 - 22.00
hrs. Venue: Forum, room 222
WWW.KLV.NL

drukken | vormgeving
voorlichting | offerte

proefschriften.nl

agenda
Donderdag 26 januari, 20.00 uur

WAGENINGSE STADSDICHTER?
Tijdens de Nationale Gedichtendag
strijden kandidaat-stadsdichters in
de bblthk voor de titel van Stadsdichter Wageningen, die ze de komende drie jaar mogen dragen én
op gezette tijden uitdragen. Deelnemers dragen een gedicht voor
over een actuele gebeurtenis in de
stad, aangevuld met gedichten uit
bestaand eigen werk. Een commissie beoordeelt wie zich uiteindelijk
stadsdichter van Wageningen mag
noemen. Muzikale omlijsting Marc
Constandse. De toegang is gratis.
WWW.BBLTHK.NL.

Vrijdag 27 januari 12.30 uur

VERHOGING OPBRENGST
Lezing voor leden Studiekring
Plantenveredeling rondom het onderwerp: Veredeling van gewassen
ter verhoging van opbrengst. Sprekers: Peer Wilde (KWS LOCHOW
GMBH, Bergen, Duitsland) en Fred
van Eeuwijk (WUR-Biometrics)
Locatie: Hotel de Nieuwe Wereld,
Marijkeweg 5, Wageningen. Voertaal: Engels. Deelname gratis voor
leden van de studiekring. Interesse maar geen lid? Neem contact op
met Prof. dr. Richard G.F. Visser.

WWW.SHOUTWAGENINGEN.NL

8 February, 19.00 hrs.

HIKE
SHOUT organizes a hike every 2nd
Wednesday of the month in Wageningen and the surroundings. We
gather at 19.00 hrs. at the Wilde
Wereld for a hike. Afterwards there
is an opportunity to have a drink
in a pub.
WWW.SHOUTWAGENINGEN.NL

Dinsdag 7 februari, 20.00 uur

DE STAD HEEFT HONGER, HET
PLATTELAND LOOPT LEEG

Weekend 10, 11 en 12 februari

In de debatreeks: ‘De toestand in
de wereld verklaard vanuit voedsel’ in de Rode Hoed spreken o.a.
Henk Bleker, staatssecretaris Economische Zaken, Landbouw en innovatie, en Carolyn steel, architect
en auteur Hungry City. Gespreksleider: Felix Rottenberg. Met gratis
hapjes van topkok Eric van Veluwen. Op 14 februari ‘Voedsel in
Afrika: drama’s en kansen’ met o.a.
prof. Eric Smaling, Afrika-expert en
Madelon Meijer van Oxfam-Novib.

ilmhuis Movie W aan de Lawickse
Allee 13 organiseert wederom een
ﬁlmfestival met 19 ﬁlms en documentaires, lekkere hapjes, drankjes en meer. Met o.a. de kinderﬁlm
De fantastische meneer Vos in het
Engels en Nederlands (kinderen tot
8 jaar gratis toegang), de dansdocumentaire Pina (2D), Ouwehoeren, 900 Dagen, Black Swan en
een zeer speciale zwijgende Duitse
klassieker met live muziekbegeleiding van Kevin Toma (Entree € 10).

WWW.RODEHOED.NL - WWW.CLM.NL

VOOR MEER INFO: WWW.MOVIE-W.NL
RESERVEREN: 0317-484809 INFO@MOVIE-W.NL

FILMFESTIVAL MOVIEWEEKEND

Prijsvraag

Het beste journalistieke verhaal

TEL 0317-482857, RICHARD.VISSER@WUR.NL

Zaterdag 28 januari, 20,00 uur

CONCERT PENT’AMUSE
Zaterdag a.s. speelt blaaskwintet
Pent’amuse (met vier WUR-mensen, twee medewerkers, een prof
en een AIO) De Oriënt Express, een
muzikale trip van Parijs tot Istanbul. Locatie: Ontmoetingskerk,
Emmalaan 1 in Bennekom
WWW.PENTAMUSE.NL

Zondag 29 januari, 15.30 uur

CONCERT THE SHAGGY DOGS
Voor mensen die maar niet genoeg
kunnen krijgen van live bluesmuziek is er op zondagmiddag 29 januari een ingelast concert van The
Shaggy Dogs (entree 4 euro) bij
Bluesclub XXL in Café XL in Wageningen.

Schrijf een persoonlijke column of een
overtuigend essay over de gespannen relatie
tussen wetenschap en maatschappij.

Extra p

De Gou

rijs:

den Tro

voor d
e sc
reagee herpste
resour rder op
ce.wur
.nl

l

Prijzen al
a
twee m,00
0
€ 25

WWW.BLUESCLUB-XXL.COM

Saturday 4 February, 22.00 hrs.

FUNNY VALENTINE PARTY
It’s almost Valentine’s day and
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SHOUT gives a lovely Funny Valentine Party February 4! Not only
lovebirds, but also Bachelor(ette)s
are welcome. Maybe you will ﬁnd
your own Funny Valentine... The
doors of the Wilde Wereld, Burgtstraat 1, Wageningen open at
10pm and entrance is free.

Kijk op www.resource.wur.nl
voor deadlines, voorwaarden en de juryleden
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Wageningen UR zoekt:
HBO onderzoeker proceskunde - pilot scale algenkweek
AFSG BU BBP DLO Food & Biobased Research, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-BBP-0006

Physics of complexity and foods (Tenure Track)
AFSG Fysica en Fysische chemie levensmiddelen ATV, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-FPH-0001

Promovendus kankerepidemiologie
AFSG Humane Voeding ATV, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-HNE-0027

Post-doc within the EU-ITN project LeanGreenFood
AFSG Levensmiddelenchemie ATV, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-FCH-0015

PhD Developing a zebraﬁsh model for trypanosome infections
ASG DW, CBI, celbiologie en imm., Wageningen
Vacaturenummer: ASG-DW-CBI0001

Administratief medewerker WIMEK
ESG Centrum Water en Klimaat, Wageningen
Vacaturenummer: ESG CWK-0170

PhD Opleidingscoordinator WIMEK/SENSE
ESG Centrum Water en Klimaat, Wageningen
Vacaturenummer: ESG CWK-0171

Ontwerp en bouw
je eigen duurzame woning

Business Objects Specialist
FB IT Information Systems, Wageningen
Vacaturenummer: FB-0020

Pedel
FB Facilities Support Pool, Wageningen
Vacaturenummer: FB-0002-11

Fisheries data & statistics expert
IMARES Afdeling Visserij, IJmuiden
Vacaturenummer: 0007-6

Twee onderzoekers (postdocs) opzetten monitoringsnetwerk
Waddenzee
IMARES Afdeling Ecosystemen, Den Helder
Vacaturenummer: 0016-2

Technical Assistant Entomology/Zoology
PSG PW Lab. voor Entomologie, Wageningen
Vacaturenummer: PSG-ENTO-0028

Algemeen Directeur Social Sciences Group
SSG MW Directie, Wageningen
Vacaturenummer: SSG-MW-DIR-0001

Irma Bannenberg

Digitally signed by Irma Bannenberg
DN: cn=Irma Bannenberg, o=CO3, ou, email=ib@co3.org, c=NL
Date: 2012.01.03 09:58:12 +01'00'

OPROEP

nominaties Onderzoeksprijs 2012 z
Het Wageningen Universiteits Fonds (WUF) reikt eenmaal per vier jaar de
Onderzoeksprijs uit. Deze wordt uitgeloofd aan een onderzoeker van Wageningen UR
die in de periode 2008-2011 een uitmuntende wetenschappelijke publicatie heeft
geschreven. De uitreiking vindt plaats tijdens de Dies Natalis op 9 maart a.s.
De winnaar ontvangt onder andere een geldbedrag van € 2.500.

Voordrachten kunnen uiterlijk 10 februari ingediend worden.
Richtlijnen en criteria: www.wuf.wur.nl

Rural Development Specialist with an interest in Conﬂict, Disaster
& Reconstruction
SSG CDI, Wageningen
Vacaturenummer: SSG-CDI-0012

Vakdidacticus / lerarenopleider voor de educatieve minor
SSG MW Educatie en Competentie Studies, Wageningen
Vacaturenummer: SSG-ECS-0009

Ervaren HR-adviseur
SSG LEI afdeling HRM, Den Haag
Vacaturenummer: SSG-LEI-HRM-0000
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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

Ruled by Rules
Many Dutch people seem to think that they are easygoing when it comes to rules. But if you ask
me, Dutch people follow rules strictly – unlike in my city, Mumbai, in India.

AFSPRAAK IS AFSPRAAK
Here, trafﬁc signals and signs are respected. If there is a ‘no smoking’ sign, normally nobody
smokes in that area. If there is a sign saying ‘no dogs allowed’, then there are no dogs. In fact, I
was surprised to see that the Dutch carry dog poop pick-up bags for their pets and dispose of the
poop in garbage bins with a dog sign on them.
Once on a rainy night, I was biking home from Ede railway station. As I was
approaching a crossroads, I saw two cyclists patiently waiting at the trafﬁc lights. I thought
it was hilarious to wait in the middle of the night when the roads were completely empty. However, looking at these two Dutch cyclists, I was trapped in guilt and forced to wait a full two minutes
till the trafﬁc light changed to green. We exchanged smiles and proudly crossed the road. This is
so typical Dutch. OK, many Dutch might occasionally rebel and exceed the speed limit, but they
will certainly stick to the limit when there is a trafﬁc camera!
To queue is also so typical of the Netherlands. Here, the roads are wide enough to ﬁt four
cars yet drivers maintain queues by nicely keeping a distance between two vehicles. Almost all the
cars on the road drive between the white lines. Yet trafﬁc jams are inevitable. The main difference
is that a trafﬁc jam in an Indian city looks like a maze while in the
Netherlands it is so very organized! I cannot imagine queuing for a bus, train or tram in an Indian
city, either. So to me, abiding by the rules is amazingly and so typically Dutch. Purabi Bose, a PhD
researcher at the School of Social Sciences, from India

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.

Nederlanders denken dat
ze soepel omgaan met
regels, maar niets is minder waar. Purabi Bose
staat met open mond te
kijken als hondeneigenaren met een schepje en
een zakje in de weer
gaan.
Op een avond ﬁetste hij
naar het station, en onderweg stonden twee
ﬁetsers voor een rood
licht te wachten. De
straat was leeg, maar Purabi voelde zich schuldig
genoeg om ook twee volle minuten stil te staan.
Zelfs de ﬁles zijn ordelijk. Op tweebaanswegen
zouden makkelijk vier
auto’s naast elkaar passen.

