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>> LAAN + ZEEZEILEN
Laan van Staalduinen, algemeen directeur a.i. SSG

‘Ik heb het liefst ruwe omstandigheden’
Lekker een beetje raggen op zee. De leegte om je heen,
teruggeworpen op je zelf. Altijd alert op de dingen die
komen. Zeezeilen is voor Laan van Staalduinen een vorm
van ‘ultieme vrijheid en zelfredzaamheid’. De zee als grootste vriend en vijand tegelijk. Zoals hier op de Noordzee bij
windkracht negen op weg naar Engeland. Let op die golf op
RK / Foto: Rob Bonte
de achtergrond.
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DANSEND IN DE SNEEUW
Eerste lichting internationale studenten
overwintert in Ede

JALOEZIE
Een bezoek aan Cambridge bracht onlangs het slechtste in mij naar boven.
Afgunstig zag ik hoe de studenten casual rondliepen op hun eeuwenoude colleges. Daar waren ze als slimmeriken onder elkaar, met wereldberoemde hoogleraren en luxe voorzieningen. De verhalen van mijn gastvrouw maakten het niet
beter. Afgekochte gala’s met onbeperkt kaviaar en Dom Perignon, geheime
genootschappen… In zo’n omgeving had ik ook wel willen studeren. Op bladzijde
twaalf vertellen ambitieuze Wageningers wat hun ideale academisch klimaat is,
waarbij ze putten uit hun internationale ervaring. Harvard en Cambridge blijken
helemaal niet zaligmakend. Het gaat er hard aan toe aan de top. Onderzoekers
moeten met collega’s concurreren om hun baan te mogen behouden, professoren
stellen zichzelf voorop en voor persoonlijke warmte is weinig ruimte. Misschien
was het klimaat zo slecht nog niet tijdens mijn studie. De volgende keer dat ik in
Cambridge achter een scone zit te mokken zal ik me daaraan maar vasthouden.
Rob Ramaker

>> Beeld: winterpret in Wageningen. P.16
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Hoogleraar Levensmiddelentechnologie Marcel Zwietering roept
studenten in een open brief op om
feedback te geven op vakken die ze
volgen. Dat kan al jaren via de Evasys enquêtes aan het eind van elk
vak, maar de respons is soms volgens Zwietering ‘bedroevend laag’.
Zwietering schrijft dat docenten en
opleidingscommissies de feedback altijd gebruiken en zelfs nodig hebben. ‘Er wordt echt naar
jullie geluisterd.’ Daarom roept hij
studenten op om de enquêtes serieus in te vullen.
Henk Vegter, van de afdeling
Onderwijs en onderzoek herkent
het probleem. ‘De respons op de
vakevaluaties lag rond 45 procent
maar is de laatste jaren helaas wel
achteruitgegaan. We gaan de komende tijd na wat we daar aan
kunnen doen.’ Vegter benadrukt
dat het belangrijk is dat studenten
de enquêtes invullen. ‘De uitkom-

sten worden gebruikt om het onderwijs te verbeteren.
Door studenten en docenten
wordt als oorzaak genoemd dat de
enquête digitaal wordt verstuurd,
en niet meer op papier bij het tentamen wordt uitgedeeld zoals
‘vroeger’. Maar Vegter heeft daar
zijn twijfels bij. ‘Dat is al acht jaar
geleden’, zegt hij. ‘Het probleem is
bovendien dat je dan studenten
uitsluit die geen tentamen doen.
En die zijn wel degelijk belangrijk.
Een ander voordeel van digitaal
evalueren is de geringere arbeidsintensiviteit, waardoor we alle vakken elk jaar kunnen evalueren.’
Op ander digitale enquêtes reageren Wageningse studenten juist
goed, weet Vegter. ‘Bij de Nationale
Studenten Enquête scoort de universiteit met een respons van bijna
50 procent het beste van alle universiteiten.’ Vegter heeft dus vertrouwen in de huidige methode.
‘Wel willen we de uitkomsten van
de vakevaluaties beter onder de
aandacht brengen van de studenten, zodat ze vooruitgang kunnen
zien.’ NM
Zie ook de brief van Zwietering op
pagina 11
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De overheid blijft de komende
jaren fors bezuinigingen op wetenschappelijk onderzoek. Van 2012
tot 2016 gaat er 400 miljoen minder naar onderzoek, 50 miljoen
daarvan komt voor rekening van de
DLO-instituten. Dat zegt het Rathenau Instituut, dat de gevolgen van
maatregelen uit het regeerakkoord
doorrekende. De 400 miljoen
komt bovenop de 300 miljoen die
de afgelopen jaren al werd bezuinigd. Onduidelijk is nog welke ge-
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volgen de maatregelen hebben
voor instituten als DLO, TNO en
ECN. Minister Verhagen heeft een
topsectorenbeleid op poten gezet,
waarbij overheid en bedrijven samen in kennis investeren. Verhagen geeft de bedrijven belastingvoordelen ter waarde van 500 miljoen als die meer investeren in
kennis. Dat moet de overheidskorting van 400 miljoen compenseren.
De uitgaven voor de universiteiten blijven de komende jaren wel
overeind. Dit jaar krijgen de universiteiten samen 2,3 miljard, in
2016 is dat 2,4 miljard. Wel denkt
het kabinet nog na over nieuwe bezuinigingen. $6
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Hou je van schrijven en heb je een eigenzinnige blik op de wereld om
je heen? Je hebt geluk! Resource is op zoek naar een blogger.
We zoeken een student met een hele eigen kijk op de wereld die dat in
goed Nederlands over kan brengen. Iemand die kan prikkelen en zijn
onzekerheden durft te delen, en die graag op zoek gaat naar interessante, gekke of informatieve links.
Je blogs moeten een duidelijke relatie hebben met je leven als student,
maar mogen ook zeker inhaken op de actualiteit. Daarbij is het de bedoeling om je lezers te prikkelen en om verschillende aspecten van het
studentenleven te belichten.
Denk je dat je dit kunt? Stuur dan een mail naar onze webredacteur:
nicolette.meerstadt@wur.nl
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Studenten kunnen zich in de
toekomst inschrijven voor alle kamers die Idealis beheert. Daarmee
komt er een einde aan het beleid

waarbij sinds jaar en dag verschillende typen kamers worden aangeboden aan bijvoorbeeld eerstejaars, buitenlandse studenten en
aio’s. De beleidsomslag wordt gepresenteerd het nieuwe ondernemingsplan van Idealis en verderop
in dit nummer toegelicht door directeur Hans van Medenbach. Volgens Van Medenbach kreeg Idealis
veel kritiek op het ‘in hokjes stop-

pen van de doelgroepen’, dat hij
zelf als jaren-zeventigbeleid bestempelt.
In de nieuwe situatie kan iedere
student, ongeacht nationaliteit,
zich via internet inschrijven voor
elke kamer in elk Idealiscomplex,
met meubilair als keuzemogelijkheid. Het maakt daarbij niet meer
uit of je eerstejaars bent of aio, of
uit welk land je komt. ‘Wie het

eerst inschrijft, wie het eerst
maalt’, aldus Medenbach.
Het nieuwe beleid wordt de komende jaren stap voor stap geïntroduceerd. Het deﬁnitieve omslagpunt is 1 januari 2016, wanneer Idealis de beschikking krijgt
over 1200 kamers die de universiteit nu nog van de studentenhuisvester huurt voor buitenlandse studenten. 5*
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Studentenorkest de Ontzetting gaat aan
het einde van het jaar voor twee weken
op tournee in China. Het muziekgezelschap geeft in de omgeving van Shanghai vijf concerten. Als alle optredens
uitverkocht zijn, hebben meer dan
10.000 Chinezen kunnen genieten van
het Wageningse orkest. De organisatie
S&L Cultural Exchange Holland regelt en
bekostigt de gehele tournee, alleen de
reiskosten betalen de studenten zelf.
Hiervoor hopen zij sponsoren te vinden.
Op 26 december 2012 vertrekt de OntSO
zetting richting Shanghai.

Het nog te bouwen studentencomplex
Rijnveste krijgt de eerste (moderne)
windmolen van Wageningen. Het wordt
geen enorme windmolen, aldus Wim van
Alphen van studentenhuisvester Idealis.
‘Maar hij zorgt voor voldoende elektriciteit om de paden bij het complex te verlichten.’ In februari zal de bouw van
Rijnveste aan de Rijnsteeg beginnen. In
totaal worden er 345 kamers gebouwd
van verschillende grootte. De verwachting is dat het gebouw in de loop van
2013 wordt opgeleverd. Naast de windmolen op de vijfde verdieping krijgt elke
woning en elk appartement een eigen
zonnecollector voor de opwarming van
het kraanwater. NM
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Naast de bestaande studieplekken kunnen studenten in het Forum sinds begin
februari ook in de lokalen op de zesde
verdieping terecht. De maatregel is een
antwoord op het tekort aan studieplekken, wat volgens studentenraadsfractie
Veste een groeiend probleem is in Forum. De lokalen zijn niet alleen gedurende de herexamenweek open, maar ook
tijdens de vierde week van de volgende
periode. Willemijn Sneller van VeSte is
blij met de maatregel, die wat haar betreft een vervolg krijgt. ‘Dit past in onze
pogingen om meer studieplekken te creeren. Als het een succes is dan worden
de lokalen ook in de toekomst geopend
tijdens de drukke weken.’ .YG$
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Enige tijd geleden was ik met mijn vrouw en beide kinderen in het Schotse Drumnadrochit, aan de noordoever van
Loch Ness. Alles in dit dorp staat in het teken van het beroemde monster. Speciale attracties, winkels, cruises, een
museum, bedenk het maar en het is er. Een totaal verzonnen wereld. En toch... toen we verder oostwaarts reden
langs het meer in de richting van Inverness, spiedden we
met zijn allen voortdurend over het water of we misschien
toch een glimp van Nessie zouden opvangen.
Wat is waar en wat is bedacht? Wie zal het zeggen? Misschien is Nederland in 1978 helemaal geen wereldkampioen geworden en belandde het schot van Rensenbrink in
de laatste minuut van de verlenging op de paal. En was het
feest in het voetbalstadion van Buenos Aires – die ene dag
– echt. Misschien zijn er werkelijk politici die spreken van
Islamitisch stemvee en van kopvodden, die een collega
medelander bestempelen als een stuk uitgekotst halalvlees. Misschien zijn er echt mensen die geloven dat Vitesse over twee jaar landskampioen wordt.
Bestaat hij dan echt, de Staatssecretaris Natuur die net zoveel waarde hecht aan een opﬂadderende fazant in zijn
bietenakker als aan een natte duinvallei met bloeiende
parnassia’s, die een grasveld met paardenbloemen even
lief is als een krijthelling met trilgras en gentianen? Die
opdraagt natuurgrond te verkopen om er vette graslanden
van te maken. Die probeert onderuit te komen aan internationale afspraken over het behoud van natuur. En die
mij dan een briefje toeschuift met de woorden ‘Zullen we
samen een keer ganzen gaan schieten?’ -RRS6FKDPLQ«H
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Plantenonderzoeker Bart Thomma
krijgt een Vici-subsidie van 1,5 miljoen euro voor zijn onderzoek naar
ziekmakende schimmels. ‘Ik ben
superblij,’ reageert Thomma, universitair hoofddocent bij fytopathologie op het nieuws. ‘Zo’n bedrag stelt me in staat met dit on-

derzoek een signiﬁcante stap te
zetten.’
Het gehonoreerde project borduurt voort op een ontdekking uit
2010. Thomma bewees toen dat
een schimmel die tomatenplanten
besmet zichzelf camouﬂeert. De
schimmel heeft celwanden van
chitine, een stof bij planten niet
voorkomt en daarom het imuunsysteem activeert. Om dat te voorkomen bekleedt de schimmel zijn
celwanden met zelfgeproduceerde
eiwitten.
Inmiddels weet Thomma dat

het geen uniek mechanisme betreft, maar bij vele schimmels
voorkomt. Ook bij schimmels die
mens en dier ziek maken. In het
project wordt onderzocht welke rol
het eiwit speelt bij andere combinaties van ziekmakende schimmel
en gastheer. Verder is Thomma benieuwd of je schimmelziektes via
deze weg kunt bestrijden. Het project moet dus bij uitstek een samenwerking worden met andere
disciplines, zoals de medische mycologie.
Verder denkt hij dat er mogelijk
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nog andere complexe mechanismen een rol spelen. Thomma: ‘De
schimmel moet zich ook verdedigen tegen ziekteverwekkers, misschien maakt hij zichzelf ook onzichtbaar zodat vijanden hem niet
kunnen vinden.’ Dankzij de Vici
denkt hij de komende jaren hier
ﬂink meer over te weten te komen.
Het wordt ieder jaar moeilijker een
Vici te bemachtigen. Dit jaar honoreerde NWO nog maar 31 van de
236 wetenschappers. In 2003 werd
nog twintig procent van de voorstellen gekozen. $6
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ACADEMISCH KLIMAAT ONTSTAAT OP DE WERKVLOER

T

oen voedingshoogleraar Martijn Katan (in
2006) en Plant-directeur Raoul Bino (2009,
en inmiddels teruggekeerd) naar de Randstad
vertrokken, was dat mede omdat ze de academische cultuur en het intellectuele debat miste. Maar met drie recente initiatieven – Impulse, Science Café en Jong College – lijkt er in
Wageningen een rijker academisch klimaat te
ontstaan.
Neem Impulse, de nieuwe ruimte op de
campus voor zakelijke en informele ontmoetingen. Het ontmoetingscentrum wordt in
april geopend. Impulse is mede gebaseerd op
het betoog van bioloog Marten Scheffer: tijdens de opening van het academisch jaar in
2010 pleitte hij hartstochtelijk voor een plek
voor onverwachte ideeën.
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Sinds vorig jaar kent Wageningen bovendien een Science Café, waar je je met een biertje in de hand kunt laten bijpraten over de opkomst van China of de waarde van klimaatmodellen. Bij alle vier de edities zat café Loburg
vol. Het Science Café is opgericht door wetenschappers en studenten (én Resource), en
krijgt inmiddels ﬁnanciële bijstand van Wageningen UR.
De jongste bijdrage aan een academische
sfeer heet het Jong College. De eerste bijeenkomst in januari was hoopvol: zeventien ambitieuze wetenschappers lijken vastbesloten om
de beste onderzoekers en editors naar Wageningen te halen. Het idee komt van twee jonge
talenten, David Lentink en Dolf Weijers, en
werd al snel omarmd door rector Martin

Kropff, en gesteund door decaan Johan van
Arendonk, de Wageningse spinozisten en Akademie-hoogleraren.
Opvallend genoeg komt telkens het initiatief van onderen, dat vervolgens omarmd
wordt door de top. Het zijn de onderzoekers
die het elan van instituten als Caltech of MIT
ervaren hebben en nu proberen de beste ingrediënten van daar naar hier te halen. Tijdens
een ronde-tafelgesprek over academisch klimaat, verderop in dit blad, wees Dolf Weijers
erop dat Wageningen nog maar net geëvolueerd is van landbouwhogeschool tot universiteit en researchcentrum. Deze academie ontplooit zich nog steeds en de slogan die daarbij
hoort: een beter academisch klimaat begint bij
jezelf. *DE\YDQ&DXOLO
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Ook natuurgeluidenman Henk
Meeuwsen van Alterra kan er niet
om heen: de merel is de beste.
Maar verder wijkt zijn smaakt fors
af van die van de gemiddelde Nederlander. Henk Meeuwsen was te
gast bij VARA’s Vroege Vogels toen
dat programma onlangs de Natuurgeluiden Top 40 bekend
maakte. Een deel van de geluidsopnames waar Nederland op kon
stemmen was van zijn hand.
Meeuwsen is zo langzamerhand
een gevestigde grootheid op dit gebied. Wie iets met natuurgeluid wil
doen in ons land, kan niet meer
om hem heen.
De merel is de absolute nummer een, ook voor Meeuwsen. ‘Dat

EÉN KANS
OM DE TOCHT
TE RIJDEN

:LH"Klaas Swart,
61 jaar, universitair
docent Genetica
:DW"Heeft zijn
schaatsen geslepen
en bereidt zich
mentaal voor
:DDURP"Ingeloot voor
de Elfstedentocht
:DQQHHU"Tja… zondag?

geluid is niet alleen heel mooi,
maar bij een merel snap je bij wijze
van spreken wat hij zegt.’ Nederland koos verder voor de, de branding, de nachtegaal, weidevogels
en een spinnende kat. Meeuwsen
zelf heeft meer met de vroedmeesterpad, de kraanvogel en het burlend hert. De volledige Top 40 is te
zien en te beluisteren op de site
van Vroege Vogels. 5.

Gaat ie door?
‘Ik heb nog steeds grote twijfels of het doorgaat, maar we moeten er serieus rekening mee
houden. De mentale voorbereiding is zeker begonnen. Ik kijk in mijn agenda wat ik eventueel moet verzetten. Mijn proviand zal bestaan
uit krenten- en mueslibollen en energierepen.
Maar daar moet je geen wonderen van verwachten, en ik probeer zo veel mogelijk mijn
vertrouwde eetpatroon te volgen.’
Heb je al een slaapplek geregeld?
‘Nog niet vastgelegd, maar ik heb familie
dichtbij Leeuwarden wonen, dus dat moet met
een telefoontje wel lukken.’

De raad van bestuur heeft besloten
om twee leerstoelen op te heffen.
Bij ESG fuseert Landdegradatie en
-ontwikkeling met Bodemnatuurkunde, ecohydrologie en grondwaterbeheer tot de nieuwe leerstoel
Bodemfysica en Landmanagement. Het aantal leerstoelen voor
bodemonderzoek daalt daarmee
van vijf naar vier. De krimp is mogelijk omdat drie van de vier hoogleraren met pensioen gaan.
Ook bij de sociale wetenschappen verdwijnt een leerstoel zonder
ingrijpende personele gevolgen.
De groep Communicatie & Innovatie van Cees Leeuwis fuseert met
Technologie & Agrarische Ontwik-

keling, waarvan hoogleraar Paul
Richards twee jaar geleden met
pensioen ging.
De ophefﬁng geeft ruimte voor
nieuwe professoraten. In het strategisch beleidsplan voor 20112014 zijn drie nieuwe leerstoelen
aangekondigd: Stadsomgeving,
Biorafﬁnage en Mariene Systeemecologie. Deze zijn nog niet ingevuld. Het zogeheten leerstoelenplan werkt volgens het principe
nieuw-voor-oud; er is plek voor een
nieuwe stoel als er elders een verdwijnt. Er moet dus nog ruimte
voor een derde leerstoel gemaakt
worden, maar waar is nog onduidelijk. Een leerstoel is kandidaat
als: de gelegenheid zich voordoet
(een hoogleraar vertrekt); als de
onderwijsbelasting relatief laag is;
of als het vakgebied minder relevant is of sterk overeenkomt met
een andere leerstoel. *Y&
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‘Je zou denken dat de Wageningse universiteit, waar
al die trotse boerenzonen rondlopen, de minste
vrouwelijke studenten heeft. Maar nee, hier zijn er juist
het meest: 56 procent.’
Prem Radhakishun, in zijn programma Premtime over de feminisering
van universiteiten.

.,72

Ben je ﬁt genoeg?
‘Ik ben ingeloot, maar er moet nog heel wat
gebeuren. Mijn basisconditie is aardig goed,
maar mijn duur- en schaatsconditie niet. Het
gevoel op de schaats is goed, maar van echte
duurtraining gaat het niet komen. Ik wil niet
overtrainen, maar probeer deze week wel wat
uurtjes mee te pikken op de Nevengeul.’
Is dat genoeg?
‘Als het ervan komt dan heb ik zeker niet meer
dan 100 kilometer aan één stuk geschaatst.
Dan zal het bij de 130 kilometer echt moeilijk
gaan worden. Maar het is een diepe wens om
deze tocht te schaatsen. Als het doorgaat zet ik
er alles voor opzij. Ik ben 61 en ik denk dat ik
deze kans maar één keer krijg.’ NM
9 februari 2012 — RESOURCE

>> wetenschap

'(*(6&+,('(1,69$1
((1%2'(06&+$7
ð ,VULFLQEH]LWELM]RQGHUH5XVVLVFKH
ERGHPSURŊHOHQ
ð %UD]LOLDDQVHSRVWGRFè'LWLV
XQLHNé

Voor een leek is het een stuk zand.
Mooi, al die schakeringen bruin. En
groot ook wel: het hele proﬁel dat in de
tijdelijke expositie in Gaia staat opgesteld is twee meter hoog. Maar voor
een kenner is dit stuk grond een echte
bodemschat. De Braziliaanse onderzoeker Cristine Muggler is zo’n kenner. Het proﬁel is een voornaam onderdeel van de Glinka Memorial Collection van het Isric. Een volgens Muggler unieke collectie Russische bodemproﬁelen.
De twintig proﬁelen van deze collectie die het Isric (nog) heeft, werden
rond 1924 verzameld in de Sovjet-Unie
en geven een dwarsdoorsnede van de
bodems in het Rusland van die tijd.
Dus nog van voor die werden vervuild
door zware industrie en radioactief afval. De proﬁelen zijn daardoor letterlijk een stukje bodemgeschiedenis.
Kostbaar vergelijkingsmateriaal voor
bodemwetenschappers.

FOTO: THEO JACOBS
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Maar minstens zo interessant is de geschiedenis van de collectie zelf. De
proﬁelen zijn datgene wat er nog over
is van de collectie die de Russische bodemkundige Konstantin Glinka vanaf
1924 bij elkaar bracht. De proﬁelen
moesten de show stelen tijdens het
eerste International Congress of Soil
Science dat in 1927 in Washington
plaats zou vinden. Onderdeel van het
congres was een wereldexpositie van
bodems.
Bodemkunde was destijds een nog
jonge wetenschap en de Russen waren
volgens Muggler toonaangevend. Glinka was een leerling van Dokuchaev, die
wordt gezien als de grondlegger van de
bodemwetenschap. Glinka leidde de

0RQROLHWYDQHHQ&KHUQR]HP
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Russische delegatie van 22 mensen die
in juni in Washington van de partij zou
zijn. De collectie, die later naar hem
werd vernoemd, werd op de trans-Siberische spoorlijn gezet en over de
Stille Oceaan naar het nieuwe continent gevaren. Daar kwamen de bodemproﬁelen wel aan, maar te laat.
Het congres was al voorbij.
%2'(06&+$77(1
Glinka werd desondanks tijdens het
congres gekozen tot eerste president
van de International Soil Science Society. Drie maanden later stierf hij onverwacht op 61-jarige leeftijd. De proﬁelen gingen in opslag. Dat bleef zo tot
ze in 1980 werden geschonken aan Isric. Van de oorspronkelijke collectie
van naar schatting 60 à 70 proﬁelen
waren er toen nog 55 over. Daarvan
resteren er nog twintig. De rest is teruggegeven aan Rusland of weggegeven aan andere musea of universiteiten.
De Glinka-collectie is volgens Muggler een mooi voorbeeld van de bodemschatten van het Isric. Het museum moet die schatten koesteren en er
zuinig op zijn. Dat is ook de reden dat
ze die geschiedenis heeft uitgezocht
5.
en op schrift gesteld.

De Europese commissie wil een herverdeling van landbouwsubsidies
binnen Europa. Dat treft ook de landen die het toch al zwaar hebben
door de eurocrisis, zo blijkt uit berekeningen van onderzoeker Roel Jongeneel van het Landbouw Economisch Instituut LEI. Boeren krijgen
niet overal in Europa dezelfde toeslag per hectare landbouwgrond.
Het voorstel van de Europese Commissie is bedoeld om die verschillen
kleiner te maken. Tot nog toe was
nog niet berekend wat dat precies
betekent voor de verschillende landen. Jongeneel berekende de effecten van de verandering in de hectaretoeslagen.
Hij rekende uit dat Italië het
meest moet inleveren: 1,5 miljard
van 2014 tot 2020. Maar in verhouding tot het nationaal inkomen gaat
Griekenland er het meest op achteruit. De Grieken moeten de rest van
het decennium ruim een miljard euro inleveren. Voor Nederland bedraagt de achteruitgang 388 miljoen
euro, becijferde het LEI.
1,(8:(/,'67$7(1:,11$$56
Ook andere oude lidstaten als
Frankrijk, Duitsland, België, Engeland, Denemarken en Spanje gaan
er op achteruit. De grote winnaars
van de voorgestelde herverdeling
zijn de nieuwe lidstaten in Oost Europa. Vooral Roemenië gaat er op
vooruit en krijgt tot 2020 3,8 miljard
euro meer. Binnen de EU verschuift
ruim 900 miljoen per jaar van oude
lidstaten naar nieuwe lidstaten in
Oost Europa. Dat is een beperkte
herverdeling, gezien het totale
budget voor het Europees landbouwbeleid van 60 miljard per
jaar. -7
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Zo eens in de 85 miljoen jaar krijgt het leven op aarde een opdonder. Soorten sterven vrijwel tegelijk massaal uit. Talrijke
theorieën doen de ronde, maar geen verklaart dat massale uitsterven afdoende.
Emeritus Piet van den Noort (Agrarische
economie) meent te weten hoe het zit. Zijn
uitsterftheorie – met dito formule – verklaart tijdstip, omvang en frequentie van
alle bekende extincties.
De formule van Van den Noort is in wezen simpel. Volgens hem is er een verband
tussen massale uitsterving (L), het aantal
soorten (N), het aantal mutaties (M) en desastreuze impacts (I). In formule: L = aN +
bM + cI (plus nog een statistische constante). Daarbij zijn mutaties de drijvende
kracht. Van den Noort zet zijn ideeën uiteen in het decembernummer van The Journal of Ecology and the Natural Environment.
&+$26
De ideeën van Van den Noort zijn gebaseerd op de theorie van de geremde groei.
Zulke groei mondt onder bepaalde omstandigheden uit in instabiliteit en chaotisch groeigedrag. Alleen door voortdurend
te muteren kunnen soorten uitsterven
voorkomen. Van den Noord toonde dat
midden jaren negentig aan in zijn boek

Complexity and Survival. Met zijn formule
voegt hij daar nu een nieuw hoofdstuk aan
toe.
Maar er is meer. Van den Noort verklaart
ook waardoor de mutaties zo variëren over
de verschillende geologische perioden. Dat
komt door de chaos in het zonnestelsel. Die
zorgt ervoor dat de ellipsvormige baan van
de aarde om de zon voortdurend en chaotisch krimpt en uitdijt. Hoe ruimer de baan,
hoe zwakker de straling en dus hoe minder
kans op mutaties en hoe instabieler de
groei. Bovendien neemt de kans op inslagen door meteorieten (de impact in de formule) toe. Dit leidt soms tot massa-extinctie.
922563(//,1*
De chaos in het zonnestelsel is daarmee de
oorzaak van massa-extinctie. Volgens Van
den Noort zijn die schommelingen in de banen van de planeten een bekend verschijnsel uit de astronomie. Hij wijt zelfs het ontbreken van leven op Mars en Venus aan die
chaos. ‘Eventueel leven op die planeten is
daaraan ten gronde gegaan. De aarde heeft
geluk gehad. Het leven is hier nooit helemaal verdwenen. Dat er geen leven is op
Mars en Venus is in feite een bevestiging
van mijn theorie.’
De extinctie-formule verklaart overigens
niet alleen gedane zaken. De formule voorspelt, binnen bepaalde grenzen, ook de volgende massa-extinctie. Niet dat we ons daar
grote zorgen over hoeven maken. Volgens
Van den Noort duurt het nog zeker een jaartje of dertig miljoen. 5.

9,6,(ǉǉ
è(HQYLMILVRQYROGRHQGHé
6WHHGVPHHUXQLYHUVLWHLWHQDFFHSWHUHQ««QYLMIRSGH
FLMIHUOLMVWYDQHHUVWHMDDUVRPGHVWXGLHYRRUWJDQJWH
EHYRUGHUHQ=HPRHWHQGLHYLMIGDQZHOFRPSHQVH
UHQPHWHHQ]HYHQ0DUWLQ0XOGHUYRRU]LWWHUYDQGH
([DPHQFRPPLVVLH0DDWVFKDSSLMZHWHQVFKDSSHQHQ
KRRJOHUDDU(GXFDWLHHQFRPSHWHQWLHVWXGLHVKHHIW
]LMQEHGHQNLQJHQè(HQYLMILVRQYROGRHQGHé
‘In Wageningen hebben we ook een vijfregeling, al
meer dan tien jaar. Die is bedoeld als positieve prikkel. Als een student er in slaagt alle vakken in het
eerste jaar te halen, mag hij een enkele vijf laten
staan. Dat motiveert studenten om alles snel af te
ronden. Prima.
Anderzijds, stel dat we dit invoeren bij geneeskunde. Je wilt geen behandelend arts die zijn basiskennis niet goed op orde heeft. Dat geldt natuurlijk voor
alle alfa- en bètawetenschappers. In die zin is één
vijf in het eerste jaar nog te billijken, maar het moet
geen algemene compensatieregel worden. Als iemand een vijf haalt, is er grote kans dat hij ook onvoldoende scoort op vervolgvakken. Die vijf kan de
instellingen uiteindelijk meer onderwijs- en begeleidingstijd en dus geld kosten.
Verder is het gevaar dat de onderwijskwaliteit en de
waarde van het diploma er onder gaat lijden. Dat is
ook de reden dat studentenorganisaties bezwaar
maken tegen de vijfregeling, ze vrezen Inhollandachtige toestanden. Ik snap hun wantrouwen, want
deze regel wordt nu bij meerdere universiteiten ingevoerd om de studierendementen en dus de inkomsten te verhogen. Het is strategisch gedrag en
dat moet worden bestreden.
De kwaliteit van het onderwijs moet voorop staan.
Die kwaliteit kun je borgen met goed onderwijs,
goede examens, een goed examenreglement en een
goed kwaliteitssysteem voor examens. De examencommissies in Wageningen zijn momenteel druk
met de kwaliteitsborging van examens. Het is belangrijk dat we geen water bij de wijn doen en geen
genadezesjes gaan geven. Dat is puur eigenbelang,
want een twijfelachtige kwaliteit gaat ten koste van
de goede naam van de opleiding en de instroom van
nieuwe studenten.’ $6
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The scientiﬁc community in
The Netherlands is too small for
objective peer-review
,PSUHVVLHYDQGH&KLF[XOXENUDWHUELMGH0H[LFRJHYRUPGGRRUHHQPHWHRULHWYDQ]RéQWLHQ
NLORPHWHUGRRUVQHHGLHPLOMRHQMDDUJHOHGHQYHUDQWZRRUGHOLMNZDVYRRUKHWXLWVWHUYHQYDQ
GHGLQRVDXULUV

Patrick Kabouw, 1 february.
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Microscopische capsules gemaakt
van eiwitstaafjes bieden vele beloftes. Ze helpen voedsel langer vers
te houden, een medicijn op de juiste tijd en plaats af te geven en stoffen ongeschonden het lichaam in
te krijgen.
Leonard Sagis, universitair
hoofddocent Fysica en fysische
chemie van levensmiddelen kwam
op het idee na het observeren van
kunstmatige eiwitﬁbrillen. Dit zijn
stugge eiwitstaafjes die zelf weer

bestaande uit zij-aan-zij geplakte
eiwitfragmenten. Deze structuren
ontstaan in het brein van Alzheimerpatiënten. Je blijkt ze echter
ook in het laboratorium te kunnen
maken door een eiwit tien uur lang
te verhitten in een zuur milieu. Let
wel, verteringsenzymen kunnen ze
ongevaarlijk afbreken.
%2//(7-(:2/
De ﬁbrillen dienen als bouwmateriaal voor capsules. Sagis gebruikt
als ‘steiger’ een oliedruppel die met
geladen eiwitfragmenten is bekleed. Daar worden om en om lagen met positief of negatief geladen
ﬁbrillen opgeplakt. Het eindresultaat ziet er onder microscoop nog
het meest uit als een bolletje wol.

0LFURVFRSLVFKHFDSVXOHV
JHPDDNWYDQHLZLWVWDDIMHV

Deze aanpak heeft grote voordelen ten opzichte van huidige methodes om capsules te maken. ‘Je
hebt een veel betere controle over
de mechanische en de release-ei-

genschappen,’ zegt Sagis.
Dit kan door verschillende
basiseiwitten te gebruiken
of meer lagen met ﬁbrillen
aan te brengen. Het regelmatige eindresultaat staat
in schril contrast met de
‘dikke lagen amorf materiaal’ die je soms ziet met
oude manieren om microcapsules te produceren.
Onlangs verscheen in
het gezaghebbende Reviews of modern physics een overzichtsartikel
van Sagis over de theorie achter ingewikkelde grensvlakken zoals die
van ‘zijn’ microcapsules. RR
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Zestig miljardste van één seconde.
Dat is de aanleiding voor de lezing
van deeltjesfysicus prof. Frank Linde tijdens het komende Science
Café Wageningen. Dat minieme
tijdsverschil maakte de natuurkunde vorig jaar tot voorpaginanieuws.
Onderzoekers in CERN schoten
neutrino’s van Zwitserland naar
Italië, en deze subatomaire deeltjes bleken sneller te kunnen reizen dan de lichtsnelheid. Als dat
bij herhaling blijkt te kloppen,
kunnen onze natuurkundige theorieën bij het vuilnis. In theorie is
dan zelfs tijdreizen mogelijk.
Linde is directeur van het Natio-

naal instituut voor subatomaire fysica (Nikhef). Hij was geruime tijd
betrokken bij het experiment dat
de sneller-dan-het-licht-neutrino’s

opleverde, en werkt op dit moment
mee aan de speurtocht naar het
Higgs-deeltje met de ATLAS-detector in CERN. Linde vertelt over het
onderzoek naar supersnelle neutrino’s, deeltjesfysica en hij gaat met
het publiek in discussie over de resultaten en de eventuele betekenis
ǈǈǈ352&(176&(37,6&+
De onderzoeker geeft jaarlijks tientallen publiekslezingen, die op een

RESOURCE — 9 februari 2012

humorvolle en toegankelijke manier een onzichtbare wereld begrijpelijk maken. ‘Ik zal vooral aangeven wat nodig is voordat ik en mijn
collega’s echt accepteren dat de
hele elementaire deeltjesfysica op
de schop moet.’ Daar moet nog
heel wat voor gebeuren, zegt Linde.
‘99,9 procent van de elementaire
deeltjesfysici zijn en blijven ontzettend sceptisch over deze meting.’
Volgens Linde is het waarschijnlijker dat er iets anders
wordt gemeten dan een nog onbekend natuurverschijnsel. ‘Ik zet
mijn geld op een meetfout. Maar
tot het tegendeel bewezen is, geldt
in mijn vak: meten is weten. Als
neutrino’s echt sneller gaan dan
het licht, dan zijn we terug bij af.
Sterker nog: dan hebben we geen
valide theorie meer om heel veel
fantastisch nauwkeurige metingen
uit het verleden te interpreteren.
Een revolutie dus. In een woord:
fantastisch.’ $YW+
23 februari, 20 uur, café Loburg. Met
live muziek van Anne en Aljosha.
Science Café Wageningen is mede
een initiatief van Resource
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We moeten stoppen met voorrang geven aan buitenlandse student voor kamers, betoogde Jillis in de vorige
Resource. Een bladzijde verder toonde toevallig foto’s
uit een expositie over studentenkamers wereldwijd,
arm en rijk. Een explosief mengsel zo bleek.

Student-enquêtes over vakken zijn essentieel voor het
verbeteren en beoordelen van onderwijs. Het is daarom
problematisch dat studenten ze lang niet altijd invullen, betogt hoogleraar Marcel Zwietering. Zie ook de
ingezonden brief onderaan deze pagina.

,//8675$7,((67+(5%528:(5

Terwijl er onder Jillis’ opinie een
genuanceerde discussie ontstaat, barst de bom onder de
foto’s. Door een misverstand
denken enkele reageerders dat
het gaat om een politiek incorrect wetenschappelijk onderzoek. Als dat eenmaal de wereld
uit is, blijven er mensen die hun
hart willen luchten: ‘Nederland
is een verrotte staat van antiinternationaal alles,’ zegt 7DP
P\. Enﬁn, de trollen konden hun
OROQRJODQJRS*HOXNNLJ]DJHQ
sommige ook de fotopracht,
zoals .OXVVHU: ‘Fantastisch, ik ga
zeker kijken als de expositie
naar Utrecht is verhuisd.’

Op internet signaleren studenten
vooral praktische problemen die de
respons drukken. ‘Ik wil graag het
tentamen ook meenemen in de evaluatie,’ zegt 13, ‘maar omdat de evaluatie al zover voor het tentamen heb
gekregen vergeet ik de evaluatie.’
Anderen wijzen op crashende en ‘tergend lange’ online enquêtes. 0DUOLHV
vindt de vragen niet goed genoeg: ‘Ik
merk dat ik alles waar naar gevraagd
wordt best oké vind, maar desondanks toch een hoop kritiek heb.’ -+
besluit de discussie een tikje weemoedig: ‘Wat is er mis met het vorige
V\VWHHP"*HZRRQQDDŋRRSYDQMH
tentamen ter plekke even die evaluatie invullen?’
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Ik wil jullie allen oproepen massaal de EVASYSenquêtes in te vullen.
Ik ben hoogleraar, docent, en lid van een opleidingscommissie. In al die rollen gebruik ik de resultaten
van vakevaluaties.
Als hoogleraar ben ik verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit van de leerstoel. Ik bespreek elke evaluatie met de vakcoördinator en bij het functioneringsgesprek van docenten bespreek ik hun resultaten. De
vakcoördinatoren in mijn leerstoel kijken bovendien
serieus naar de evaluaties en gebruiken die om verbeteringen door te voeren. Voor promoties van docenten
(tenure track) zijn de enquêteresultaten ook van
belang. Als docent kijk ik naar de resultaten van
GRFHQWHQHQGHJHPDDNWHRSPHUNLQJHQ0LMQEDDV
bespreekt ook weer met mij de resultaten van mijn
eigen vakken en die van mijn leerstoel. Ten slotte

bespreken opleidingscommissies alle vakevaluaties
en wordt zo nodig actie ondernomen om coördinatoren zaken aan te laten pakken.
Voor kwaliteit is feedback cruciaal. En met feedback
wordt zeker serieus omgegaan. De respons van studenten is echter bij sommige vakken bedroevend laag
waardoor de resultaten minder serieus worden genomen.
Wagenings onderwijs wordt goed gewaardeerd en dat
willen zowel docenten als studenten graag zo houden.
Ik wil jullie dan ook vragen meer aandacht te besteden aan het invullen van enquêtes. Er wordt echt naar
jullie geluisterd. We kunnen niet alles veranderen en
moeten soms een goede weg vinden om een probleem
weg te werken, maar er wordt serieus aan gewerkt.
Daar hebben we jullie feedback bij nodig.
0DUFHO=ZLHWHULQJ
+RRJOHUDDU/HYHQVPLGGHOHQPLFURELRORJLH

Resource is het magazine en de website
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12 >> achtergrond
Wat hebben ambitieuze onderzoekers nodig om te ﬂoreren?

Liever geen Harvard
Wageningen moet een stimulerender klimaat krijgen voor toponderzoek.
Vier ervaringsdeskundigen bezien de academische sfeer op de Born.
‘We moeten ons niet blindstaren op Harvard.’
tekst: Gaby van Caulil / foto’s: Manon Bruininga

J
Van links af: Erwin Bulte,
Dolf Weijers, Joris Sprakel
en Vera Ros. ‘Als het gaat
om de cultuur dan zijn wij
zelf aan zet.’
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augustus2012
2009
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oris Sprakel is de eerste die antwoord geeft. ‘Geld!’
roept hij na de vraag wat nodig is om te komen tot
uitmuntend onderzoek. ‘Nee, we hebben het juist
te veel over geld,’ reageert Erwin Bulte. De discussie
is begonnen.
Op verzoek van Resource reﬂecteren vier wetenschappers met ervaring bij topinstituten op het academische klimaat in Wageningen. Ze treffen elkaar op de tweede verdieping van Hotel De Wereld.
Een van hen is Dolf Weijers. Hij heeft het initiatief genomen tot de oprichting van het Jong College, twee weken
geleden. Dat college bestaat uit talentvolle onderzoekers
die een klimaat voor toponderzoek willen stimuleren. Ze
wil markante sprekers naar Wageningen halen en ontmoetingen tussen Wageningse talenten bevorderen.

Dat roept vragen op over de academische sfeer op de
Born. Is die voldoende stimulerend? En hoe verhoudt deze universiteit zich tot de topuniversiteiten? Na anderhalf
uur praten in De Wereld is wel duidelijk dat Harvard niet
het lichtend voorbeeld is. Al kunnen we wel wat wetenschappelijke drive gebruiken.
TEVEEL GEPRAAT OVER GELD
Geld is dus de behoefte van Joris Sprakel. ‘Mijn eigen werk
is erg afhankelijk van apparatuur. Ik merk dat het heel
moeilijk is om een grote investering rond te krijgen en dat
betekent dat wij in mijn vak gewoon achter lopen op anderen.’
Nota bene de econoom in het gezelschap, Erwin Bulte,
vindt dat we in Wageningen teveel praten over geld. ‘Daar
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gaat het altijd om. Het IPOP-thema voor onderzoek naar
complexe systemen moet zo nodig gekoppeld worden aan
topsectoren. Dan zul je zien dat heel interessante onderwerpen waar je graag met veel plezier aankunt werken,
achter de horizon verdwijnen. Of het gaat over de tenure
track, waarbij acquisitie-eisen worden gesteld die ik niet
reëel vind. Dat gaat ten koste van het academisch werk. Ik
wil dat de mensen uit mijn groep met hart en ziel bezig
zijn met onderzoek. Ze moeten zo goed mogelijk publiceren, alle kansen krijgen en zich niet te veel zorgen maken
over acquisitie.’
Dolf Weijers knikt. ‘Ik weet ook niet of geld het verschil
maakt. Ik word graag geprikkeld door iemand die het heel
goed heeft gedaan, die je daarmee kan inspireren om er
keihard voor te blijven gaan. Daarmee refereer ik ook een
beetje aan de achtergrond van het initiatief voor zo’n college. Het streven is om echt in contact te komen met mensen die ambitieus zijn. Een platform waarbij je ambitie
kan delen en daar ook steeds in bevestigd wordt.’
Sprakel: ‘Terwijl er toch in Wageningen wetenschappers zijn die het erg goed doen.’
Weijers: ‘Dat klopt. Maar ik denk ook aan mensen die
het internationaal gewoon bijzonder goed doen. Er is gewoon niet een traditie om zulke mensen naar Wageningen te halen. Mijn punt is: de mensen die het traject van
Veni, Vidi, Vici zitten, komen er waarschijnlijk wel. Het
gaat mij ook om inspiratie te bieden aan mensen die dat
punt nog niet bereikt hebben – een aio die aan het einde
van de rit wat gefrustreerd raakt omdat het allemaal niet

lukt, of een postdoc die zich afvraagt of hij de wetenschap
moet verlaten. We moeten hen laten zien dat het echt wel
kan, niet alleen vanuit de eigen onderzoeksgroep, maar
ook vanuit een gemeenschap die stimuleert.’
Vera Ros: ‘Maar dat gebeurt natuurlijk al wel. We hebben WEES, de Wageningen Ecology Evolution Series. Dat
zijn maandelijkse lezingen waarvoor wereldwijd sprekers
worden uitgenodigd. Wel vind ik dat dat heel beperkt
wordt aangekondigd.’
Bulte: ‘Als het gaat om de cultuur dan zijn wij zelf aan

‘We hebben nu ook het Science Café. Dat werkt
wel, het zit elke editie vol. Dat motiveert’
zet. Het regelmatig uitnodigen van inspirerende mensen
is een praktisch punt, dat moeten we zelf doen.’
Sprakel: ‘Wat dat betreft is Dolf goed bezig met het
Jong College.’
Ros: ‘We hebben nu ook het Science Café. Dat werkt
wel, het zit elke editie vol. Dat motiveert.’
Weijers: ‘Het is onderdeel van een cultuur waarin je je
realiseert dat wetenschap leuk is.’
Bulte: ‘Ja, dat vind ik ook hartstikke goed. Maar daarnaast zijn er binnen de structuur van Wageningen UR factoren die een academisch klimaat niet in de hand werken.
Hier ligt de nadruk op kwantiteit ten koste van kwaliteit.
Meer studenten, meer PhD’s. We hebben bij onze ontwik-
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Erwin Bulte, Ontwikkelingseconomie
tevens Research fellow Cambridge University,
Oxford University, en hoogleraar in Tilburg
Ontving in 2010 een Vici

kelingseconomiegroep verdorie meer PhD’s dan de hele
economische vakgroep in Tilburg - die vijf keer zo groot is.
In Tilburg werkte ik samen met collega-hoogleraren, nu
werk ik vooral met studenten. Dat leidt natuurlijk tot andersoortige projecten.’

‘Hier zien
mensen
wetenschap
als een baan,
in Amerika als
een missie’

Joris Sprakel, Fysische
chemie en kolloïdkunde
Deed post-doc aan
Harvard University
Ontving in 2011 een Veni
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SAMENWERKING VERSUS COMPETITIE
De vier wetenschappers aan de tafel hebben allemaal een
poosje bij een universiteit in een buitenland gewerkt. Welke verschillen zijn er tussen die prestigieuze instituten en
Wageningen?
Ros: ‘In Pennsylvania viel het me op dat de samenwerking tussen verschillende groepen erg goed is. Er wordt
echt over de grenzen heen gekeken.’
Sprakel: ‘In Nederland hebben we wel de mond vol van
interdisciplinair onderzoek, zeker binnen de natuurwetenschappen. Maar op moment dat je daar voor wilt gaan,
blijkt het lastig om daar funding voor te krijgen. Sorry, nu
heb ik het toch weer over geld.’
Bulte: ‘Dat is misschien waar, maar in dit verband vind
ik Wageningen wel een positieve uitzondering. Dat is ook
de reden dat ik hier naar toe kwam. Kijk bijvoorbeeld naar
de IPOP- of de INREF-programma’s: dat zijn pogingen om
contacten tussen groepen op gang te krijgen.’
Weijers signaleert nog een ander cultuurverschil. ‘Op
het Max Planckinstituut in Tübingen komen regelmatig

fantastische mensen. Maandagavond om kwart over acht
begon dan zo’n seminar. Daar ging je naar toe en nam je
de wetenschap tot je. Dat is hier onvoorstelbaar.’
Sprakel: ‘Dat is iets wat mij gigantisch heeft verbaasd.
Om vijf uur is een groot gedeelte van het scheikundegebouw leeg. Op Harvard is alles 24 uur in bedrijf. Er
wordt ook ‘s nachts gemeten en gewerkt. Hier zien mensen wetenschap als een baan, in Amerika als een missie.
Daar proberen mensen één ding te doen en daar de beste
in te zijn, dat zit er helemaal ingebakken, er is veel competitie.’
Weijers: ‘Hoe vond je dat?’
Sprakel: ‘Ik heb gezien dat twee mensen op dezelfde
baan werden aangenomen; degene die het eerst met resultaat kwam, kreeg de baan. Stuitend.’
Bulte: ‘Je wilt op niveau publiceren, dat staat buiten
kijf, maar uiteindelijk vind ik wetenschap niet ﬂoreren bij
een competitief model. Ik heb in Tilburg gemerkt dat de
economische faculteit de concullega’s van de UVA zeer
sterk in de gaten hield. Het was zelfs zo dat als Amsterdam
een toppublicatie had, de kopjes in Tilburg omlaag gingen. Dat is toch te gek voor woorden, dat je niet blij kan
zijn voor je collega.’
Ros: ‘Je wilt dat mensen dingen delen. Uit samenwerking haal je meer.’
Bulte: ‘Ja, onze groep functioneert beter bij samenwerking dan bij competitie. Binnen onze niche kunnen wij
met samenwerken op grote projecten unieke resultaten
bereiken. Dan zijn we ook waardevol voor anderen. Als ik
in onze groep een mini-Harvard zou proberen te creëren,
gebaseerd op interne concurrentie, dan ontneem ik ons
het enige wapen dat we hebben.’
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Ontving in 2011 een ERC-grant

Sprakel: ‘Toch denk ik dat hele goede wetenschappers
competitief zijn. En die hele goede wetenschappers
maken dat je instituut hoog komt op de lijst van Times
Higher Education.’
Weijers: ‘Ja, dat is wel een interessante observatie. Juist
omdat hier de wens uitgesproken is om hoger op die lijstjes te komen. Die twee dingen kunnen misschien niet samen: hoog op de ranking en tegelijk zorgen voor elkaar.’
Sprakel: ‘De raad van bestuur van Groningen wil het
Harvard van Nederland worden. Een achterlijke wens.
Daar kiezen mensen voor zichzelf en niet voor hun medewerkers. Tegenover collega’s in Harvard prees ik dat juist
aan het Nederlands model, dat de mensen die het een
beetje moeilijk hebben ook mee kunnen in de vaart der
volkeren doordat ze aandacht krijgen of coaching. Ik vind
het ﬁjn dat je iemand een kans kan geven die een keer een
lastige periode in zijn leven heeft.’
Bulte: ‘Ik zie ons niet als concurrenten voor Harvard…’
Sprakel lacht: ‘En Harvard ons ook niet, denk ik!’
Bulte: ‘We zijn overal te klein voor. We moeten in onze
niche blijven, daar moeten we het zo goed mogelijk doen.
Alles daarboven is zelfoverschatting.’
PLATTE ORGANISATIE
Weijers: ‘Nog iets anders: wat ik me ook afvraag is of de hele hiërarchische structuur in Nederland een rol speelt bij

het academisch klimaat. Jullie noemen Amerikaanse universiteiten die heel vlak van cultuur zijn. Hier is de rol van
de individuele onderzoeker bij strategische beslissingen
beperkt.’
Sprakel: ‘Toevallig hebben wij dit concept een maand
geleden aangekaart. Onze leerstoelhouder gaat weg. Wij
hebben heel voorzichtig het voorstel voor een platte structuur gelanceerd om binnen ons lab te kijken hoe dat
werkt. Dus zonder een grote adelaar waar iedereen een
beetje in de schaduw staat, maar iedereen gelijk en met
een eigen ﬁnanciële verantwoordelijkheid. Maar daar
staat men vooralsnog niet voor open.’
Weijers: ‘Dat is ook wel te begrijpen vanuit organisatieperspectief. Maar als je op zoek bent naar een stimulerend
klimaat, dan denk ik dat iedere ambitieuze onderzoeker
zich verantwoordelijk wil voelen en erkenning wil krijgen
voor zijn successen.’
Bulte: ‘Volgens mij hangt het af van de samenstelling
van de groep. Als je daar wat verlicht leiderschap hebt, iemand die duizend bloemen laat bloeien, en af en toe mensen overtuigt om samen dingen op te pakken, dan gaat het
heel goed. Maar als het een grote adelaar in het midden is
die niet wil of kan, dan is het dodelijk voor de mensen er
omheen.’
Sprakel: ‘Precies, dan druk je de ambitie de kop in. Je
wil eigenlijk dat iedereen zo hard mogelijk vooruit gaat
vanuit zijn eigen motivatie.’
Weijers: ‘Ik denk dat het een sterke factor is. Het decentraliseren van verantwoordelijkheden schept een stimulerend academisch klimaat. De hele set aan verantwoordelijkheden als het binnenhalen van geld, het uitgeven van geld, het aannemen van mensen, een promotie te
trekken, dat is een enorme stimulans om het echt goed te
doen en ambitieus te blijven.´

‘We moeten in
onze niche
blijven, daar
moeten we
het zo goed
mogelijk doen’

Vera Ros, Virologie
Deed post-doc aan de University
of Pennsylvania
Ontving in 2011 een Veni
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IJSMEESTERS
Man tegen man. Precies 160 meter in rechte lijn.
En wie het snelste is die wint. Eerlijker kan schaatsen niet zijn. Zoals hier dus, afgelopen zondag in de
uiterwaarden van Wageningen, tijdens het open
Wagenings studentenkampioenschap korte baan.
Het publiek houdt de adem in. Je ligt voor, de eindstreep is in zicht. En dan, vlak voor de ﬁnish, ga je
onderuit. In gesprek met het ijs. Weg droom. Maar
RK / foto Guy Ackermans
wel machtig mooi!
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Ideaalmodel
Met een snelgroeiende studentenpopulatie was het de afgelopen jaren
makkelijk schieten op studentenhuisvester Idealis. Niet altijd terecht,
vindt Idealisdirecteur Hans van Medenbach. ‘Je kunt niet zeggen: we
zetten wel even een studentenﬂat van tien miljoen neer.’
tekst: Linda van der Nat en Rob Goossens / foto: Guy Ackermans

E

xplosief stijgende studentenaantallen zorgden
de afgelopen jaren voor grote spanning op de
Wageningse kamermarkt. Maar daar komt een
einde aan, als het aan Idealis ligt. In haar nieuwe ondernemingsplan rekent de studentenhuisvester voor de komende vijf jaar op de bouw
van duizend nieuwe kamers. Daarnaast wordt er een
nieuw, ﬂexibel verhuursysteem ingevoerd. Ondertussen
lijken universiteit en Idealis verder uit elkaar te drijven: de
universiteit overweegt te stoppen met het huren van Idealiskamers voor buitenlandse studenten en gaat voor
nieuwbouw op de campus op zoek naar een andere partner.

‘Investeringen
in vastgoed
kennen een
andere tijdspanne dan de
groei en krimp
van studentenaantallen’

27februari
augustus2012
2009
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Duizend nieuwe kamers terwijl enkele jaren geleden nog
de Rijnsteegﬂat met 625 kamers werd gesloopt… Lastig
plannen, studentenkamers?
‘Zo simpel als je het schetst is het niet. Laat ik je even
mee terug nemen in de tijd: van 1990 tot 2005 liepen de
studentenaantallen in Wageningen fors terug, tegen de
trend in. Op een zeker moment werd er zelfs gesproken
over ophefﬁng van de universiteit. Onze leegstand was in
2005 zo’n 700 kamers, waarbij de universiteit zelf voorspelde dat de groei de komende jaren niet zouden aantrekken. Juist op dat moment stonden we voor de beslissing om Rijnsteeg voor 7 à 8 miljoen te renoveren. In die
situatie was het een weloverwogen beslissing om het complex te slopen. Maar daarna zaten de studentenaantallen
ineens extreem in de lift, tot meer dan tien procent per
jaar. Dan zie je de druk op de kamers snel toenemen. Voor
ons is het in zo’n situatie lastig bijsturen. Investeringen in
vastgoed kennen een andere tijdspanne dan de groei en
krimp van studentenaantallen. Na twee jaar groei kun je
niet zeggen: oké, dan zetten we voor de komende veertig
jaar wel even een studentenﬂat van tien miljoen neer. Je
moet behoefte en risico’s tegen elkaar afwegen.’

Jullie lijken het op dat punt niet altijd eens met de
universiteit. Die is zelf begonnen met het aankopen en
huren van vastgoed als tijdelijke huisvesting van
buitenlandse studenten. En voor een nieuwe
studentenﬂat op de campus wordt een andere partner
gezocht dan Idealis. Zijn jullie nog wel vrienden?
‘Jazeker. De relatie is beter dan een paar jaar geleden.
Toen waren er spanningen rond de grondverkoop. Wij
wilden graag bouwen voor de groeiende studentenpopulatie, maar als sociale woningbouwers konden we de astronomische grondprijzen die toen gevraagd werden niet
opbrengen. De universiteit had zelf veel bouwgrond in de
verkoop, vanwege de verhuizing naar de campus. Wij zeiden: als we daar nu een paar procent van kunnen kopen
tegen een redelijke prijs, dan kunnen we aan de slag. Maar
we kregen nul op rekest. Ga maar naar een projectontwikkelaar, was het antwoord. Misschien wel met goede reden,
bijvoorbeeld omdat de universiteit het geld nodig had
voor de nieuwbouw. Ik kan niet in haar portemonnee kijken. Maar hoe dan ook, daardoor bleven onze handen gebonden. Ondertussen ging men wel door met het werven
van buitenlandse studenten, wat een spanning op de kamermarkt opleverde. Daar is de universiteit op ingesprongen door de aankoop en het huren van vastgoed voor tijdelijke huisvesting. Lijkt mij een buitengewoon dure oplossing voor een probleem dat wij met extra bouwinspanning
hadden kunnen voorkomen, maar dat is hun keuze.’
Uit de plannen van Idealis blijkt dat er nu wel weer grote
projecten op stapel staan.
‘Ja, dat is te danken aan de economische crisis. De
grondprijzen zijn gekelderd omdat commerciële projecten vrijwel niet meer van de grond komen. Studentenhuisvesting was in commercieel opzicht altijd het afvoerputje
van de vastgoedsector, maar nu zijn we feitelijk de enige
partij die nog investeert. En dus kunnen we nu plotseling
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geweldige A-locaties in de stad kopen die voor ons altijd
onbereikbaar waren. Die hebben voor ons inderdaad prioriteit boven nieuwbouw op de campus. Waarom? Ten eerste vanwege de spreiding van het risico. Kleinschalige
complexen in het centrum kunnen, in geval van teruglopende studentenaantallen, ingezet worden voor andere
doelgroepen, zoals alleenstaanden of ouderen. Hiermee
voorkom je herhaling van de Rijnsteegsloop als studentenaantallen mochten teruglopen. Ten tweede is het wat
onze doelgroep wil. Een groot deel van de ouderejaars en
aoi’s woont het liefst in of bij het centrum en daar hebben
we nu maar 5 procent van onze kamers. Terwijl we aan de
rand van de campus eigenlijk al heel veel kamercapaciteit
hebben: Bornsesteeg, Dijkgraaf, Hoevestein, zelfs Droevendaal ligt inmiddels zowat op de campus.
Dat de universiteit daar nu mogelijk met een andere
partner in zee gaat, vind ik uitstekend. Wij hoeven niet de
enige partij te zijn op de woningmarkt. Zo lang we elkaar
maar tijdig informeren en onze bouwplannen op elkaar
afstemmen. Want misschien kunnen we dan wat projecten van onze lijst schrappen.’

deel hiervan voor Idealis is wel dat dit ons de kans geeft om
een nieuw verhuurmodel te introduceren.’

De universiteit huurt nu nog 1200 kamers van Idealis voor
buitenlandse studenten. Wat gaat daarmee gebeuren?
‘Wageningen UR heeft aangegeven dat zij daar aan het
einde van de contractperiode, op 1 januari 2016 mee wil
stoppen. Het argument is dat leegstand in die kamers te
veel zou kosten en dat de universiteit van de kamergarantie op zo’n grote schaal af wil. Dat snap ik niet helemaal,
aangezien Idealis het grootste deel van die kosten voor
haar rekening neemt. Vanuit bedrijfseconomisch oogpunt vind ik het in elk geval onbegrijpelijk dat de universiteit af wil van een huurovereenkomst onder voorwaarden
die ik gerust de gunstigste in Nederland durf te noemen.
Maar ook hierbij geldt dat Wageningen UR uiteraard haar
eigen overwegingen heeft, die ik niet altijd ken. Het voor-

Betekent dat ook het deﬁnitieve einde van de
‘campingstudent’ bij het begin van het collegejaar?
‘Dat beloof ik niet. We zullen nooit zoveel capaciteit hebben dat we die instroompiek helemaal kunnen opvangen.
Probleem is dat de instroom in één maand plaatsvindt, terwijl de uitstroom verspreid is over het hele jaar. Als je zoveel kamers bouwt dat je zelfs de piek kunt opvangen betekent dat leegstand over de rest van het jaar, met de bijbehorende hogere huurprijzen ter compensatie. Dat wil niemand. Maar meer dan duizend nieuwe kamers over de komende vijf jaar betekent wel degelijk een grote uitbreiding.
Onze capaciteit zal dan goed in balans zijn met de feitelijke
vraag. Ik denk dat we zowel de studenten als de universiteit
daarmee een uitstekende uitgangspositie bieden.’

Hans van Medenbach: ‘Je
moet behoefte en risico’s
tegen elkaar afwegen’

Wat houdt dat nieuwe verhuurmodel precies in?
‘In de praktijk lopen we er vaak tegenaan dat vraag en
aanbod niet altijd goed op elkaar zijn afgestemd. We hebben onze doelgroepen in hokjes gestopt, à la de jaren zeventig. Er zijn kamers voor eerstejaars, voor buitenlandse
studenten, en voor aio’s die allemaal hun eigen kenmerken hebben: eenvoudig voor de een, luxe voor de ander, gemeubileerd voor een derde. Daar krijgen we veel kritiek op
en daarom stappen we daar komende jaren vanaf. Iedereen kan via onze website straks zelf een keuze maken voor
een complex, een kamer en eventueel meubilair. Wie het
eerst inschrijft, wie het eerst maalt. Dus een eerstejaars uit
Uganda kan ook voor een luxe appartement opteren, als hij
dat kan betalen. Terwijl een Nederlandse aio met een klein
budget kan kiezen voor een kleinere kamer op een gang. Er
is geen onderscheid meer tussen studiecategorie of nationaliteit. We gaan dit de komende jaren stap voor stap introduceren, met 2016 als deﬁnitief omslagpunt.’
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Geur in verval
Help, de wierookboom verdwijnt! Dat was – vrij vertaald – de boodschap
die hoogleraar Frans Bongers (Bosecologie en bosbeheer) vlak voor kerst
de wereld in slingerde. Aan die noodkreet is geen woord gelogen, toont
zijn onderzoek aan.
tekst: Roelof Kleis / foto’s: Lineair en Frans Bongers

D

e media reageerde massaal. ‘Ik heb een week
lang vrijwel alleen maar aan de telefoon gehangen.’ De BBC (inclusief Worldnews) alleen al besteedde in liefst zes verschillende
(!) programma’s aandacht aan het alarmerende wierooknieuws. Het plannetje werkte
dus. Bongers had overigens niet anders verwacht, geniet
hij nog na. Een aantal jaren terug gebeurde precies hetzelfde met een wierookpersbericht. De combinatie Kerstmis en wierook, is voor journalisten kennelijk onweerstaanbaar. ‘En dat komt dus allemaal doordat het om wierook gaat’, zegt Bongers. ‘Wierook is een fantastisch product waar iedereen een goed gevoel bij heeft. Wierook zit
bij honderden miljoenen mensen in het hart. Onder meer
door de belangrijke symbolische functie die het heeft in
de religie. En niet alleen in de christelijke wereld hoor,
ook moslims en boeddhisten branden wierook.’
GESTOLD WONDVOCHT
Wierook is hars uit bomen van het geslacht Boswellia. De
soort in Ethiopië waarvoor Bongers de noodklok luidde, is
de Boswellia papyrifera. De boom is verantwoordelijk voor
meer dan 80 procent van de export van gom en hars uit het
land. In feite is hars gestold wondvocht, legt Bongers uit.
‘Het oogsten gebeurt door inkepingen te maken in de bast
van de boom. De witte vloeistof die dan vrij komt, droogt
aan de lucht; ongeveer zoals een korstje bij een wondje op
je huid.’ Die vergelijking snijdt hout: de hars heeft dezelfde beschermende functie bij wondjes als een korstje. Na
twee weken wordt de hars van de boom geschraapt en dan
begint het proces opnieuw. Dat oogsten gebeurt in de droge periode die negen maanden duurt en is volgens Bongers mede door de hitte zwaar werk.
Wierook is een product van de droge tropische bossen.
Die krijgen volgens Bongers veel minder aandacht dan de
natte tropische bossen. ‘Terwijl ze toch een gigantische
oppervlakte beslaan. Noord-Ethiopische bossen bestaan

WAARDE
Ethiopië is wereldwijd de
grootste exporteur van
wierook. Zowel de productie als de export zijn het
afgelopen decennium sterk
gegroeid. Eind vorige
eeuw werd zo’n 1700 ton
wierook geëxporteerd.
Tien jaar later was dat bijna verdrievoudigd tot

4700 ton. Op dit moment
gaat zo’n 80 procent van
de wierook naar het buitenland. Vooral naar China, waar het wordt gebruikt in medicijnen. De
prijs van wierook hangt
sterk af van de geleverde
kwaliteit. De beste wierook kost 5000 dollar per

voor een heel groot deel uit wierookbomen. In andere
droge bossen wordt Arabische gom gewonnen en elders
mirre.’ Het geslacht Boswellia bestaat uit negentien soorten. De belangrijkste kwaliteiten komen van oudsher van
het Arabisch schiereiland, uit Oman en Jemen, en een
land dat volgens Bongers in de oude bronnen Puntland
wordt genoemd. ‘Waarschijnlijk is dat Noord-Somalië,
maar dat weet eigenlijk niemand. We hebben het hier over
de Bijbelse wierook, oftewel de Boswellia sacra. Maar de
productie in Oman en Jemen is op sterven na dood. De bomen zijn omgehakt en er vindt geen regeneratie plaats.
Op dit moment is Ethiopië de belangrijkste producent in
die regio. Het gaat dan over het hele noorden van het land.
Daar hebben wij onze populaties Boswellia papyrifa die we
onderzoeken.’
GEWIJDE ROOK
Het woord wierook komt van ‘gewijde rook’. Frans Bongers was zelf vroeger misdienaar, verklapt hij. Maar daar
komt zijn wetenschappelijke interesse naar het geslacht
van de Boswellia niet vandaan. Die werd gewekt toen midden jaren negentig een Eritrese student bij hem aanklopte

ton, de slechtste 2000
dollar per ton of zelfs minder. Oftewel, een kilo wierook kost maar 2-5 euro.
De economische waarde is
daarmee gering. De totale
export brengt Ethiopië
naar schatting van Bongers een kleine twaalf miljoen dollar op.

‘Wierook is
een fantastisch
product waar
iedereen een
goed gevoel
bij heeft’
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Over vijftig jaar is nog maar 10 procent van de bestaande populatie wierookbomen over.

Zaailingen
krijgen niet
meer de kans
om door te
groeien naar
een boompje
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voor de begeleiding van een promotie-onderzoek naar
wierookbosen in Eritrea. Een bezoek aan Ethiopië in 2003
mondde twee jaar later uit in een langdurig onderzoeksprogramma naar het wel en wee van de wierookboom in
Ethiopië. De studies die volgden leverden het afgelopen
halve jaar liefst vier proefschriften over wierook op. En
dus die alarmerende boodschap.
Want het gaat niet goed met de wierookbossen. De bomen sterven bij bosjes. Van de volwassen bomen uit de
onderzochte populaties legt jaarlijks – los van eventuele
kap – zeven procent het loodje. De vraag is hoe dat komt.
Bongers vermoedt dat de langhoornkever (Idactus spinipennis) daar een rol in speelt. ‘Dit insect komt volgens de
plaatselijke bevolking de laatste jaren meer voor dan vroeger. Maar het is natuurlijk de vraag of het insect meer
voorkomt omdat er meer bomen sterven of dat de bomen
sterven doordat er meer insecten zijn. Wat is oorzaak en
wat gevolg? We weten het niet.’
Dat sterven is zo erg nog niet als er maar nieuwe aanwas is. Maar dat is er dus niet. Bongers: ‘Er zijn geen jonkies meer. In heel Noord-Ethiopië heb ik nog maar één
plekje kunnen vinden waar regeneratie plaats vindt. Zaailingen krijgen niet meer de kans om door te groeien naar
een boompje.’ De oorzaken zijn bekend: Overbegrazing,
ontbossing ten behoeve van landbouw en branden. Daar
komt bij dat de wierookbomen steeds intensiever worden
getapt om de productie op te hogen. Dat tappen verzwakt
de bomen, zoals promovendus Tefera Mengistu Woldie
aantoonde. Hij onderzocht de invloed van tappen op de
koolstofbalans van de wierookboom. Tappen is immers
een verliespost voor de boom. Koolstof dat je tapt, is niet
meer beschikbaar voor groei en de opslag van reserves in
blad en wortel, of voor bloei en zaadzetting. Zijn conclusie

is duidelijk: intensief oogsten leidt tot minder vitale bomen met toenemende sterfte als gevolg.
OVER 17 JAAR GEHALVEERD
De teloorgang van de wierookboom is in kille cijfers te
vangen. Bongers: ‘Uit onze modelstudies volgt dat er over
vijftig jaar nog maar 10 procent van de bestaande populaties over zullen zijn. De wierookproductie in die bossen is
over 17 jaar gehalveerd. Er móet dus iets gebeuren om de
wierookbomen te redden.’ Hij heeft inmiddels een aantal
voorstellen gedaan. In de eerste plaats moet volgens Bongers de organisatie van de oogst worden veranderd, die nu
te veel gericht is op de korte termijn. ‘Dus geen concessies
meer uitgeven voor een of een paar jaar oogsten, maar
voor veel meer jaren. Boeren en coöperaties worden daardoor gedwongen om over de lange termijn na te denken.’
Daarnaast moeten wierookbomen beter worden beschermd tegen kap en branden. ‘Dat vergt rigoureuze controle, en ik zie dat nog niet gebeuren hoor, maar het zou
wel moeten’, denkt Bongers hardop. Een alternatief is dat
er plantages worden aangeplant, maar daar zijn ﬂinke investeringen voor nodig. En wierookbomen groeien traag.
Woldie pleit voor strenge richtlijnen voor zowel het aantal
taps per boom als de frequentie van het oogsten. Duurzame productie moet volgens hem gebaseerd zijn op de
koolstofbalans van de boom. ‘Verder moeten we natuurlijk analyseren welke rol de langhoornkever speelt in de
sterfte en wat we daaraan kunnen doen’, zegt Bongers.
Het onderzoek naar de Boswellia is wat hem betreft nog
lang niet afgerond. Om hulp zit hij in ieder geval niet verlegen. De noodkreet heeft effect gehad. ‘Ik heb deze
maand al verschillende verzoeken van Ethiopiërs gehad
om hier als promovendus aan de slag te kunnen.’
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‘IK WILDE WAGENINGEN
WAT HIPPER NEERZETTEN’
Van landbouwimago naar life sciences. Van papieren folder naar
razendsnel Twitter. Van bedeesde burgers naar mondige critici.
Als communicatiechef leidde Viola Peulen Wageningen UR de brave
new world van de moderne communicatie binnen. Ze vertrekt.
‘Of ik hier niet meer gelukkig ben? Omdat ik wegga? Dit is
geen onderzoeksbaan; ik werk hier zes jaar en ineens
merk je dat je in een cyclus komt, weer dit, weer dat. Dan
wordt het tijd voor iets anders, goed voor mij en verfrissend voor de organisatie.’ Dus verkast Viola Peulen, stafdirecteur Corporate Communications & Marketing per 1
maart naar Nijmegen om het UMC St Radboud op de kaart
te zetten. ‘Inderdaad weer een instelling voor onderwijs
en onderzoek’, aldus Peulen. ‘En er staat in de zorg van alles op stapel: marktwerking, expertisecentra, dat is een
uitdaging. Om verder te groeien in een managementfunctie, daar heb ik geen zin in; ik wil liever ook inhoudelijk
bezig blijven met mijn vak.’
Vanuit het bestuurscentrum stuurt ze momenteel zo’n
tachtig collega’s aan, toch was er ook in Wageningen tijd
voor het eigenlijke werk. Trots kijkt Peulen terug op de
ontwikkeling van bijvoorbeeld intranet, Wageningen
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‘Als dat zo uitkomt,
wordt tante Truus
eerder geloofd dan
een gerenommeerd
hoogleraar’

World en de fondsenwervingscampagne Food for Thought
die vorig jaar miljoenen opbracht, maar vooral op haar
eerste hoofdtaak: de laatste restjes oude landbouw wegpoetsen uit het imago van Wageningen UR. ‘Bij de campagne die toentertijd liep om scholieren te werven – Je
wordt wakker in Wageningen – dacht je nog heel snel aan
‘kukeleku’; ik wilde Wageningen wat hipper neerzetten.’
Dat pakte goed uit: de studentenaantallen schoten omhoog, inmiddels 80 procent meer dan toen Peulen aantrad. ‘Daar ben ik best trots op, maar daarbij past zeker bescheidenheid. We hadden óók de wind mee: het mooie
nieuwe Forumgebouw, onze thema’s lagen goed in de
markt, en bedenk wel: wij zorgen er voor dat Wageningen
onder de aandacht blijft, maar het zijn de mensen van de
opleidingen die tijdens open dagen scholieren overtuigen.’
BUIKPIJN
Toch was niet alles de afgelopen zes jaar rozengeur en maneschijn. ‘Van de aanbesteding van Resource in 2008 heb
ik wakker gelegen, buikpijn gehad’, bekent ze. ‘Vooral van
de onjuiste berichtgeving dat we aanstuurden op een
commercieel blad. Alsof de organisatie dáár op zat te
wachten. Ik heb de Europese aanbesteding een paar jaar
weten uit te stellen, maar toen moest het echt. Dat het bod
van Cereales – de uitgever van het toenmalige Resource –
niet als beste uit de bus kwam, was geen vooropgezet
plan.’
Dat de organisatie het afgelopen jaar een paar keer onder vuur lag, bijvoorbeeld met het bijenonderzoek in Zembla, is all in the game, meent Peulen. ‘Het maatschappelijk
klimaat is veranderd. Voor- en tegenstanders proberen
meer dan vroeger onderzoeksresultaten voor eigen doeleinden te gebruiken. Als dat zo uitkomt, wordt tante Truus
eerder geloofd dan een gerenommeerd hoogleraar. En alles gaat via internet of Twitter razendsnel de wereld over.
We hebben in Wageningen goud in handen, maar we
moeten nog beter nadenken waarmee en hoe we naar buiten treden, wie daarop zullen reageren en welke consequenties dat kan hebben.’ Ze voelt er niet voor onderscheid te maken in de communicatie over de universiteit
en de meer commercieel ingestelde instituten. ‘Die gezamenlijkheid is onze kracht, maar we moeten de buitenwereld wel elke keer duidelijk maken wat voor soort onderzoek het is, wie het gedaan heeft, voor welke opdrachtgever’, aldus Peulen
‘Toen ik hier kwam, hadden we nog een knipselkrant’,
vertelt ze. ‘Nu een webcare-systeem dat automatisch volgt of
er over ons wordt getwitterd en of dat positief dan wel negatief van toon is. Vervolgens doen we aan webcure, we reageren of we nodigen iemand uit een kop kofﬁe te komen
drinken. De tijd is voorbij dat je in de communicatie rustig
een dag kon nadenken over een persbericht.’ Rik Nijland
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OVERWINTEREN IN EDE
Militairen eruit, studenten erin.
Mooie oplossing voor het kamertekort. Of toch niet? In november lieten de studenten onder meer in
Resource weten dat ze weliswaar
tevreden waren over de accommodatie, maar minder blij met de grote afstand tussen de universiteit en
de kazerne.
Een afvaardiging van de universiteit bezocht de kazerne, zoals beloofd. De Engelse Emma, destijds
woordvoerder, is daar erg over te
spreken. De gewenste shuttlebus
kwam er echter niet. ‘Dat verbaasde ons niet. Maar dat het bezoek
geen enkele follow up kreeg was teleurstellend.’ Driekwart van de studenten is daarom naar Wageningen verhuisd, volgens Emma. Dat
snapt ze wel. ‘Het is jammer om zo
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Sinds augustus wonen internationale studenten in de Prins Mauritskazerne in Ede. Maar ze
vreesden de barre Nederlandse
winters. Hoe vergaat het ze in de
vrieskou?

ver van Wageningen te zitten. We
missen veel’ aldus Emma.
FEESTEN
En toch, op de afstand na hebben
studenten het prima naar hun zin
in Ede. Emma: ‘De faciliteiten zijn
fantastisch.’ Voor 333 euro per

Internationale studenten in de Prins Mauritskazerne in Ede.
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maand hebben de bewoners 13
m2, meubels, gloednieuwe douches, keukengerei én er wordt voor
ze schoongemaakt. Elke afdeling
telt 17 kamers, maar op de meeste
gangen zijn er maar zo’n 10 bezet.
De deuren van alle afdelingen
staan open, en bij feestjes doet iedereen mee. Juen uit China: ‘In
vergelijking met Wageningse studentenhuizen valt op dat het sociale leven daar erg op de eigen afdeling is gericht. Ook hebben we een
grotere keuken, dat is belangrijk
om veel contact met elkaar te hebben.’ Dimitri uit Bulgarije valt hem
bij. ‘We eten ook samen met andere afdelingen, en elke week zijn er
feestjes.’ Is dat genoeg om te blijven? ‘Uiteindelijk’, zegt Gerard uit
Benin, ‘moet je de voordelen tegen
de nadelen afwegen. In Benin
vormden we ook een gemeenschap
van veel studenten die ver van de
universiteit zaten, net als hier. Als
je met je huisgenoten een band
hebt opgebouwd, wil je ook niet
meer weg.’
DANSEN IN DE SNEEUW
Zover is het nog niet op de afdeling
van Paula uit Colombia. Praktisch
haar hele afdeling is net in Nederland aangekomen. De meeste studenten zijn nog aan het bijkomen
van hun cultuurshock op het muisstille, beboste kazerneterrein. Ze

komen hier twee jaar studeren
voor hun master, en maken net
kennis met elkaar aan de keukentafel.
Op de afdeling van Emma zitten
juist veel uitwisselingsstudenten,
die na een half jaartje weer vertrekken. In vijf maanden tijd woonden
er 35 studenten van 23 nationaliteiten. Nu wonen er acht nationaliteiten: Canadezen bijvoorbeeld,
een Deen, Ethiopiër en een Bengalees. Al die culturen bij elkaar, levert dat geen frictie op? Emma: ‘Eigenlijk niet, we kunnen goed met
elkaar opschieten.’ Neem de Brazilianen. ‘Die zijn geweldig’, vindt
Emma. ‘Ze spreken altijd Engels
als je in de kamer bent, zelfs al
spreek je niet direct met elkaar.
Daar heb ik veel respect voor.’
De Brazilianen zelf hebben nog
wel wat moeite met de kou. Natalia: ‘Gisteren ﬁetste ik naar de
poort van de kazerne, maar ik keerde weer om. Ik voelde dat ik het
niet zou redden tot Wageningen.’
Ze waren juist gewend geraakt aan
7 graden. ‘Dat was al heel koud
voor ons.’ Maar toen het ging
sneeuwen, vergaten ze de kou
even. ‘De eerste sneeuw die we ooit
meemaakten’, zegt Natalia nog nagenietend. ‘Om middernacht stonden we dansend en gillend van de
opwinding buiten, in onze pyjama’s.’ Irene Boers
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Wat wordt straks mijn studieschuld?
Vanaf volgend academisch jaar
verandert er veel voor studenten,
vooral masterstudenten worden
hard getroﬀen. De langstudeerboete wordt ingevoerd en de
basisbeurs voor masterstudenten
wordt omgezet in een sociale
lening. Daarnaast wordt het recht
op een OV-kaart ingekort. Studenten kunnen een hogere studieschuld tegemoet zien.
Wat gaat het afschaffen van de
basisbeurs mij kosten?
Een masterstudent die na 1 augustus 2012 een basisbeurs aanvraagt, krijgt deze uitbetaald als
een lening. Ook als je al begonnen
bent aan je masteropleiding. Voor
een uitwonende student is dit een
extra kostenpost van zo’n € 3200,per jaar, voor een thuiswonende
student € 1200,-. Wageningen
wordt extra hard getroffen, want
alle masters duren hier twee jaar.

Hoe zit het met de aanvullende
beurs?
De aanvullende beurs blijft wel
bestaan voor de nominale duur
van de master, maar verdwijnt al
direct daarna. Als je dus tijdens je
bachelor al een aanvullende beurs
krijgt, blijf je deze gewoon bijgeschreven krijgen tijdens je master.
Tot welk moment ontvang ik een
OV-kaart?
Ook hier wordt op bezuinigd.
Tot nu toe kreeg je een OV-kaart
voor je totale studieduur (bachelor
en master) plus drie jaar. Vanaf
september 2012 is dat nog maar de
totale duur plus één jaar.
Wanneer krijg ik de
langstudeerdersboete?
Dit is misschien wel de bekendste maatregel van de huidige regering. Je krijgt de boete als je meer
dan een jaar vertraging oploopt in

je bachelor óf in je master. De boete is iets meer dan drieduizend euro per jaar en moet door iedere
langstudeerder betaald worden
vanaf september 2012.
Ik volg een master sociale
wetenschappen, zorgt dit voor een
extra hoge schuld?
Deze masters worden door de
overheid niet gezien als tweejarig
maar als eenjarig. Gelukkig wordt
de eerste boete van drieduizend
euro gecompenseerd door de universiteit, mede dankzij aandringen
van de studentenraad. Kleine tegenvaller: de universiteit compenseert je niet voor het wegvallen van
je ov-jaarkaart.
Hoe groot is dan mijn totale
studieschuld?
Dat hangt er natuurlijk vanaf
hoelang je over je studie doet en
waar je woont. In het beste geval

studeer je zonder vertraging af en
woon je bij je ouders. Je hoeft dan
alleen twee jaar de basisbeurs extra bij te lenen. Totale schuld: ongeveer € 2400,-. In het slechtste geval ben je een uitwonende student
sociale wetenschappen met zowel
in je bachelor als in je master twee
jaar vertraging. Je betaalt dus de
langstudeerdersboete twee keer en
je moet lenen tijdens de extra jaren in je bachelor en je volledige
master, dus totaal zes jaar. Een
schatting van je schuld: € 25200,-.
Daarnaast moet je tijdens de laatste vier jaar ook betalen in het
openbaar vervoer, en ben je over
het geleende bedrag een (lage) rente verschuldigd. Heet je Maxime
Verhagen en doe je elf jaar over je
studie geschiedenis, dan moet je
hopen dat je genoeg verdient om
binnen de maximale termijn van
twintig jaar de schuld van € 43600,af te kunnen lossen. KvdA

Studenten Dijkgraaf
bang voor inbrekers

Dit bleek begin februari tijdens
de bijeenkomst die de studentenhuisvester had georganiseerd vanwege de recente golf aan inbraken
in de studentenﬂat. De afgelopen
weken is er bij zes kamers op de
begane grond ingebroken, of is er
een poging tot inbraak gedaan.
Ook bij de studentenwoningen
Bornstesteeg en Droevendaal is ingebroken.
De tien bewoners die naar de
bijeenkomst in ﬂatkroeg De Bunker zijn gekomen voelen zich niet
langer veilig in hun kamer. ‘Ik heb
nu twee keer meegemaakt dat ik ‘s

avonds in bed lag en zag hoe mensen mijn raam probeerden te forceren. Dat is gewoon niet leuk
meer’, aldus een van de studenten.
Een van de bewoonsters vond na
een nacht afwezigheid glas en een
baksteen op haar hoofdkussen. De
studenten willen dat Idealis maatregelen neemt zoals verlichting,
metalen rolluiken en camerabewaking.
ROLLUIKEN
De aanwezige wijkagent benadrukte de eigen verantwoordelijkheid.
‘Bewaar je waardevolle spullen uit
het zicht en sluit ramen en deuren
als je niet op je kamer bent. Bel de
politie, zeker de komende tijd, als
je iets verdachts hoort of ziet. Alle
informatie is welkom.’
Jan Harkema, hoofd Wonen bij
Idealis, beloofde de studenten op
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Dijkgraafbewoners met een
kamer op de begane grond
voelen zich niet veilig meer in
hun kamer. Ze willen dat Idealis
maatregelen neemt tegen potentiële inbrekers.

Noodherstel na ingegooid raam Dijkgraaf.

korte termijn een brief te sturen
met tips en belangrijke telefoonnummers. Ook heeft de studentenhuisvester met de politie afgesproken dat er vaker gesurveilleerd gaat

worden. ‘Voor de lange termijn zullen we kijken wat mogelijk is op
het gebied van extra verlichting of
rolluiken. We willen laten zien dat
we het serieus nemen.’ LvdN
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IJSDIEF

MHONGEN

De poolkappen en gletsjers smelten door de klimaatverandering. Tenminste, dat dachten wetenschappers tot nu toe. Maar misschien is er iets
anders aan de hand. In Chili is een man aangehouden met een blok ijs van
5200 kilo in zijn koelwagen. Vermoedelijk uit een gletsjer in Patagonië
gehaald. Hij wilde er designer ijsklontjes van maken om te verkopen aan
de lokale horeca. Een Melting Iceberg alstublieft. Shaken, not stirred.

Het is koud buiten. Je bent 16 en je hebt een biertje
gedronken. Om één uur gaat de kroeg dicht en sta je
met je vrienden op straat. ‘Durf jij die lantaarnpaal te
tongen?’ ‘Tuurlijk!’ Dit heldere licht moest later door
de politie en een bakje warm water gered worden. Ze
zat keihard vastgevroren aan de paal.

WSO en PSF lanceren nieuwe vakbond: Pulse

Tijdens de lanceringsweek organiseert Pulse op maandag 13 februari een debatavond over studentenhuisvesting en een dag later
een groot feest in ’t Gat. Op donderdag is er een borrelavond op
het Arion, waarbij onder andere
iemand van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) uitleg komt

geven over de aankomende overheidsmaatregelen.
De fusering van de studentenvakbond en de raadspartij heeft
voorzitter a.i. Romy Appelman de
afgelopen maanden ﬂink wat
hoofdbrekens bezorgd. ‘Het is heel
verwarrend, want we dragen dezelfde naam, maar zijn twee organisaties. Pulse wil de situatie voor
studenten beter maken. Een van
de manieren om dat te doen is het
beleid van de universiteit beïnvloeden in de studentenraad.
We willen het liefst een apart bestuur voor die tak, zodat de studentenraadsleden vrij en onafhanke-

lijk van de vakbond kunnen werken.’
DENKTANK
Tot aan de zomer zit Pulse nog in
een overgangsfase. In de komende
periode wil Appelman dat de vakbond goed gaat lopen. Voormalige
WSO-diensten als de tweedehandsboekenwinkel, de bakﬁets en de
werkgroepen worden weer nieuw
leven ingeblazen. Die werkgroepen
worden de kern van Pulse, aldus
Appelman. ‘Zij gaan actief aan de
slag met bepaalde studentenonderwerpen, zoals huisvesting, internationalisering of onderwijs.

Die werkgroepen zijn als het ware
onze denktank, omdat ze middenin het studentenleven staan.’
Waar het hoofdkwartier van de
nieuwe vakbond komt, is nog niet
helemaal duidelijk. ‘De WSO zou
verhuizen van Arion naar het Gebouw met de Klok, maar voor de
studentenraadspartij is het handiger om in Forum te zitten, in verband met vergaderingen. Hoe we
dat gaan oplossen is nog even lastig, want erg veel ruimte in Forum
is er niet. We overleggen daar nog
over met de universiteit. LvdN

ENERZIJDS/ANDERZIJDS
Stelling: Studentenwoningen op de campus.
Daar zit toch niemand op te wachten?

MARLIES: Het is algemeen bekend dat er dringend nieuwe studentenwoningen nodig zijn. Waar die komen maakt mij weinig uit. Als het om wat
voor reden dan ook het aantrekkelijkst is om op de campus te bouwen,
bijvoorbeeld omdat de grond in het centrum te duur is, is dat prima.
Dat de studenten die daar zullen wonen zich nooit in het centrum gaan
laten zien, het voornaamste argument ertegen, lijkt me sterk. Alle grote
studentenverenigingen en kroegen zitten daar nog. Drie van de vier grote studentenﬂats staan nu trouwens ook al behoorlijk dichtbij de campus, dus ik snap niet zo goed wat erop tegen is om nog wat studenten
daar te huisvesten. In elk geval vind ik het van groter belang dát er nieuwe kamers komen, dan waar die precies komen.

REACTIE JILLIS: Ik ben het met je eens dat het vooral belangrijk is dát er
meer kamers komen, maar een beetje kritisch over de locatie mag best.
Natuurlijk zitten er al grote ﬂats aan de rand van de stad, maar als je daar
gaat bijbouwen, creëer je een surrogaatcentrum. Nu een winkel, later
komt er horeca bij en daarna gaan de ondernemers in de stad het moeilijk krijgen. Eerst de lelijke, lege plekken volbouwen is wel zo logisch!
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JILLIS: Uit mijn hoofd ongeveer 1 à 2 jaar geleden besloot de Wageningse gemeenteraad al dat er geen studentenwoningen op de campus gebouwd zouden gaan worden. Nu steekt die discussie toch de
kop op. Het beste argument hiertegen is dat het centrum van Wageningen rustiger en leger gaat worden, wat betekent dat de horeca en
tal van andere ondernemers inkomsten mis gaan lopen. Verder zijn er
meerdere braakliggende terreinen die het centrum ontsieren (Kirpestein, brandweerkazerne, terrein bij de Shell). Als men daar nou eens
studenten zou huisvesten, blijft het centrum levendig, zijn die lelijke
littekens weggepoetst en houdt Wageningen het karakter van een studentenstad. Honderden studenten die Wageningen alleen maar kennen van campus, Forum en bushalte maken het er niet gezelliger op.

REACTIE MARLIES: Er wonen hoe dan ook nog tal van studenten in het
centrum. Verder moet ik de eerste student die zich alleen maar binnen een straal van 1 km rond zijn eigen huis begeeft nog tegenkomen.
Overigens wel verbazingwekkend dat jij als liberaal in dit geval ineens
wel voor dergelijke overheidsbemoeienis bent.
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Op Facebook zingt het al een
tijdje rond, maar volgende week
is de oﬃciële lancering. De
Wageningse Studenten Organisatie (WSO) en studentenraadspartij PSF gaan samen verder als
Pulse.
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DOCHTERS
Het zal er wel weer niet van komen. Maar je kunt maat beter goed voorbereid zijn. Vandaar deze tip: Fries voor Elfstedenrijders. Een zakboekje uit
1986 met Fries voor krabbelaars. Een soort EHBO voor onderweg. Een
hebbeding, al was het maar vanwege die ene legendarische zin: Hawwe
jo noch mear dochters? Helaas uit de handel. Probeer eens een antiquariaat.
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IJSFORMULE
Hoe snel groeit ijs? Tik ‘ijsgroeiformule’ in en Google brengt je bij Het
wonderbaarlijke ijs, een werkje uit 2001 van de leerstoelgroep Meteorologie en luchtkwaliteit. De wetenschappers ontwikkelden een formule
voor ijsgroei. Kortgezegd komt het hier op neer: ijs groeit evenredig met
de wortel uit de tijd. Voor dubbel zo dik ijs is dus vier keer zoveel tijd
nodig. IJs en weder dienende.

FIETS KOPEN? Ruim 110 nieuwe, voornamelijk internationale, studenten streken maandag neer in Wageningen om kennis te maken met het studentenleven en de stad. Op 13 februari beginnen de colleges van het tweede semester. Om hen optimaal voor te bereiden, regelde IxESN tweedehands ﬁetsen, die voor 80 euro over de toonbank gingen. Twintig studenten kochten direct een ﬁets, maar sommigen hadden een speciaal (lees:
NM
kleiner) model nodig. Zij moeten nog een paar dagen wachten op hun bestelling.

‘ZE WAREN ERG AGRESSIEF’

Wie? Lorenzo Locci, studeert
Plant biotechnology
Wat? Werd in elkaar geslagen
door een groep jongens, bij zijn
studentenﬂat in Wageningen
Waarom? Omdat hij homo is
Wanneer? Zaterdag 21 januari

Dit incident kwam als roofoverval in het nieuws. Wat is
er echt gebeurd?
‘Mijn vriend Andrea was een weekend bij me op bezoek. We hadden wat gedronken in de stad. Op de weg
terug naar huis werden we aangevallen door vier jongens ongeveer zeventien jaar oud. Ze hebben ook mijn
tas meegenomen, maar dat was niet hun eerste intentie. Ze waren erg agressief en hebben ons geslagen en
geschopt.’
Hoe wisten ze dat jullie homo zijn?
‘We zien er niet echt hetero uit, we gaan goed gekleed.

Bovendien waren we een beetje aan het stoeien en liepen we gearmd. Toen ze ons uit begonnen te schelden
heb ik me omgedraaid en geroepen: I’m gay, what’s
your problem?’

Hoe gaat het nu met jullie?
‘Lichamelijk gaat het goed. We hadden allebei blauwe
plekken en een pijnlijke rug. Andrea’s wenkbrauw
moest gehecht worden. Ik woon nog steeds op Dijkgraaf waar mijn afdelingsgenoten me ontzettend goed
hebben opgevangen. En ik denk er niet aan om te verhuizen. In Italië zijn we helaas wel erger gewend.’ NM
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>> CULT
Wat? Beneﬁetveiling
van kunst tbv doorstart
Movie W
Waar? LA13
Wanneer? Vrijdag 10,
zaterdag 11 en zondag
12 februari
Tip van Roelof Kleis,
redacteur Resource

Shimra Golan bij een
van haar eigen werken
voor de veiling.

Beneﬁetkunst
Iedereen róept wel dat Movie W moet blijven, maar wie doet er wat aan?
Shimra Golan. De Israëlisch kunstenares organiseert een beneﬁetveiling van kunst. Op haar verzoek leverden tal van kunstenaars uit Wageningen en omgeving om niet werk in van eigen hand. De opbrengst is in
zijn geheel bedoeld voor Movie W. De werken druppelden de afgelopen
weken bij haar binnen in de galerie aan de Heerenstraat 11. The True
Limpet heet het kleine éénkamergalerietje. Golan begon een half jaar
geleden met haar galerie. De enige in het centrum van Wageningen. Op
zich al een lovenswaardig initiatief. De veiling is haar manier om Movie
W overeind te houden. ‘Het zou een ramp zijn voor de stad als het ﬁlmhuis zou verdwijnen.’
De verzameling werken omvat van alles wat. Van schilderwerk in allerlei
soorten tot aan een heus 3D-object. Een soort sieraad, gemaakt van
maïsmeel. Aan alle werken hangt een minimumprijs. Wat het echt op
gaat brengen wordt dit weekeinde bekend als de kunst naar LA13 verkast. Bieden kan het hele weekeinde tijdens ﬁlmfestival van Movie W.
Het zal geen miljoenen opleveren. Dat weet Shimra ook wel. Maar alle
beetjes helpen.

>> HET ECHTE WERK
KARAOKE OP DE
FILIPIJNEN
Wie? Jasper van der Pijl
Wat? Een bemestingsonderzoek met verschillende gradaties van
fosfortoediening bij tomaten.
Waar? East West Seed, Lipa City, Filipijnen
Waarom? Na mijn reis afgelopen jaar naar Thailand, was ik enthousiast over Zuidoost-Azië.
‘Hier op de Filipijnen ben ik helemaal op mijn plek, hoewel een krullenbol van twee meter lang bepaald geen alledaagse verschijning is. De
eerste twee vragen die ik kreeg bij mijn aankomst waren: hoe lang ben
je? En: speel je daarom basketbal?
‘Ik arriveerde net voor Kerstmis. Dat wordt daar heel anders gevierd
dan hier. Niks geen kerstborrels, maar de hele avond naar zang- en
dansoptredens kijken. En de karaokemachine is natuurlijk ook aanwezig! Ik heb zelf meegedaan aan enkele optredens, waaronder een traditionele volksdans. Zelfs mijn Nederlandse ‘Shalalie, shalala’ werd gewaardeerd en wordt zo nu en dan nog steeds in het kantoor gezongen.
‘Ik verblijf net buiten Lipa City op ongeveer anderhalf uur rijden van de
hoofdstad Manila. Op het onderzoeksstation is mijn proef in volle gang.
De tomatenvariëteiten hebben de verschillende fosforbehandelingen
gehad en nu is het afwachten hoe dit uiteindelijk de opbrengst beïnvloedt. Omdat het planten niet helemaal liep zoals gepland, kwam ik
erachter dat de mensen hier niet zo direct zijn als in Nederland. Een ‘ja’
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hoeft nog niet te betekenen dat iets wordt uitgevoerd en ’nee’ zeggen
gebeurt eigenlijk niet.
‘Desondanks bevalt de bedrijfscultuur me ontzettend goed en de omgang met collega’s is heel vriendschappelijk. We gaan meerdere keren
per week uit eten, stappen, op trekking of andere plekken bezoeken. Je
komt dan op plekken waar je als toerist normaal gesproken niet komt.
‘Het is een superervaring om zo met de Filipijnen in contact te zijn. Zo
mocht ik bijvoorbeeld verblijven in het huis van mijn collega, die
samen met zijn vrouw, kinderen, zwagers, zussen en hun kinderen in
bij zijn schoonouders woont. Het is druk, maar wel ontzettend gezellig
en mooi om die hechte familieband te zien. SO
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STUDIO STEENHUIS/MAARTEN GAILLARD

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

op het podium van Stichting Jazz
In Wageningen in de Rotonde Zaal
van Hotel De Wageningsche Berg.
Tineke Postma won met haar album Dawn of Light de prestigieuze
Edison Jazz Nationaal.
WWW.JAZZINWAGENINGEN.NL

Weekend 10, 11 en 12 februari

Hokjesdenken
Biobrandstoﬀen was het goede antwoord van de hokjes van vorige week. ‘Iets
wat wij, plantenwetenschappers, elke Woeste Woensdag te Woeste Hoeve
met liters tegelijk nuttigen’, mailden de leden van Semper Florens blij.
Ingezonden door: Team ‘geen groot succes’, Willem Menkveld, Sanne Draeck
en Michel Verwoolde, Sexy Chickies & Ko’s, Cees Niemeijer, Renée en
Susan van der Salm, Milieutechnologie, Leerstoelgroep Nematologie, Bjorn
Hendriksen, Annski & Mas, Ditje van der Vossen, Het Ja-dit-is-het team, Anton
Korteweg, Ellen Slegers, Mart Fransen, Gosse Schraa en Hanneke Pompe, Ans
Lijftogt, Clasien Lock en Anne-Marie Patist, Vast meubilair van het Pyrus Hok,
Joram & co, Tia Hermans, Marianne van der Gaag, Semper Florens (SF)hok@
Radix, Froukje de Boer en Arnoud de Wilt.

Student Council election
The Student Council 2012/2013
election will be held from Monday
21 May 2012, 00:00 hrs to Tuesday 29 May 2012, 23:59 hrs inclusive. The complete time schedule
for the Student Council election
can be consulted at SSC online,
EDUweb and Studentnet WU. A
copy of the decision of the Student
Council will be available for inspection at the oﬃce of the Secretary of the Student Council.
Any person concerned may lodge a
notice of objection to this decision
until 16 February 2012 inclusive,
with the Secretary of the Student
Council, Hermijn Speelman, Droevendaalsesteeg 4 (Room D 109),
P.O. Box 9101, 6700 HB Wageningen.
INFO: SSC ONLINE AND EDUWEB

Horizontaal
1 Eén van de elf steden 4 Speelde de hoofdrol in Free Willy 8 Die beurs
gaat naar Bart Thomma 11 Blijkt met weelwormen een delicatesse
13 Benedenbuur van de Fin 15 Veluws dorp tussen Epe en Vaassen
17 Italiaans Formule 1-circuit 18 Wat mij nou weer ter __ kwam! 19 Past
voor visie of bus 20 Soort vlot 24 Van deze tijd 29 Wordt veel bezocht door
mensen in het leer 30 Mooie manier om over de kop te gaan 31 Vroeger
32 Duits huwelijk 34 Vlekkenmiddel 35 Ethiopisch exportproduct 38 Steiger
of Stewart 39 Punt 41 Loopt in Australië rond 42 De wetenschappelijke
gemeenschap is te __ voor objectieve peer-review, vindt Patrick Kabouw
43 Groentes waarvan Wageningen afscheid neemt 44 Beginnen veel
vluchtnummers op Schiphol mee

Verticaal
1 Super-ijsclub 2 Werkgever van Piet Paulusma 3 À __ personnel 4 De Bijbel,
deel I 5 Haalt het tempo eruit 6 Betaalt met de kuna 7 Net Nederlands
8 Typisch Nederlands toetje 9 Functie van Dijkhuizen 10 Is in het bezit van
een groot stuk zand 12 Groeimarkt 14 Vangarm 16 Zorgt voor een frisse
smaak 21 __ Powers, spion 22 Klaas die voor het elfstedenkruisje gaat
23 In hoger __ 25 Uiting van de robot 26 Dit album van Bowie is geen
topper 27 Sprookjesachtig honorarium 28 Expres 33 Vinden internationale
studenten nu wel erg ver van Wageningen 36 Schraal 37 Daarenboven
40 __ reet!
Mail de groene hokjes uiterlijk komende woensdag naar hokjes@wur.nl. De
oplossing komt donderdag op resource.wur.nl.

gevraagd/aangeboden
Aangeboden en gevraagde goederen en (vrijwilligers)werk voor studenten en medewerkers. Lever
maximaal 75 woorden aan op donderdag voor verschijning via
resource@wur.nl, met als onderwerp ‘Gevraagd/Aangeboden’
Organisator Science Cafe
Science Cafe Wageningen is op
zoek naar een enthousiaste student om zijn team te versterken!
Iemand die het leuk lijkt om mee
te helpen aan promotietaken, zoals
verspreiden van uitnodigingen,
bijhouden van de website en het
maken van foto’s. De organisatie
bestaat uit een team van zeven
studenten en medewerkers.
We komen een keer per maand bij
elkaar.

FILMFESTIVAL MOVIEWEEKEND
Het enige echte Wageningse Filmfestival MovieWeekend komt er
weer aan! Filmhuis 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,-).
VOOR MEER INFO: WWW.MOVIE-W.NL
RESERVEREN: 0317-484809 INFO@MOVIE-W.NL

Zaterdag 11 februari, 15.00 uur

PIANORECITAL
De Amsterdamse pianist-componist-schrijver Frederic Voorn
brengt een aantal ‘verborgen
meesterwerken’ ten gehore in de
Oude Kerk van Bennekom.
Op het programma staat muziek
van Carl Philip Emanuel Bach (de
meest bekende zoon van....) , Beethoven en anderen.
WWW.FREDERICVOORN.NL

Dinsdag 14 februari, 20.00 uur

DE STAD HEEFT HONGER, HET
PLATTELAND LOOPT LEEG
In de debatreeks: ‘De toestand in
de wereld verklaard vanuit voedsel’ in de Rode Hoed spreken o.a.
prof. Eric Smaling, Afrika-expert en
Madelon Meijer van Oxfam-Novib
over ‘Voedsel in Afrika: drama’s en
kansen’. Gespreksleider: Felix Rottenberg. Met gratis hapjes van topkok Eric van Veluwen.
WWW.RODEHOED.NL - WWW.CLM.NL

SCIENCECAFEWAGENINGEN@GMAIL.COM

Dinsdag 14 februari, 21.00 uur

agenda
Donderdag 9 februari, 20.45 uur

CONCERT TINEKE POSTMA
Het Tineke Postma Quartet speelt

‘SILENT SNOW’ MET INLEIDING
Heerenstraat Theater vertoont de
indringende documentaire Silent
Snow van regisseur en Gouden Kalf
winnaar Jan van den Berg. De re-
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gisseur zal de documentaire inleiden en na aﬂoop vragen beantwoorden. Silent Snow gaat over de
ernstige gevolgen van het gebruik
van pesticiden voor de gezondheid
van mensen over de hele wereld.
WWW.HEERENSTRAATTHEATER.NL

Woensdag 15 februari, 20.15 uur

CONCERT NEDERLANDS
STUDENTEN ORKEST
De 106 studenten van NSO 2012
strijken neer in De Harmonie in
Leeuwarden en brengen o.a. Le Sacre du Printemps van Stravinsky en
de Tzigane van Ravel (met Emmy
Storms op viool). Ook 16 februari
in De Vereeniging, Nijmegen en 18
februari in Vredenburg, Utrecht.

aste studenten van Wageningen
Universiteit en is met ondertussen
meer dan 60 leden nog steeds
groeiende. Op het programma ondermeer El Camino Real van Alfred
Reed, Cuban Overture van George
Gershwin en Candide Suite van Leonard Bernstein. Ook worden enkele nummers in samenwerking met
zangeres Kyra van Camerijk ten gehore gebracht, waaronder I’ve Got
You Under My Skin en Fly Me To
The Moon. De concerten, onder leiding van Jean-Pierre Gabriël, zijn
in de Aula van Wageningen UR (op
donderdag) en in Junushoﬀ in Wageningen (op vrijdag) en beginnen
beiden om 20.15 uur.
WWW.ONTZETTING.WUR.NL

WWW.NSO.NL

CONCERT DE ONTZETTING

Taalcursussen voorjaar 2012
Start vanaf 5 maart

Schrijf je nu in!

Engels
t4QSFLFO-VJTUFSFO
t"DBEFNJTDI4DISJKWFO
Nederlands voor anderstaligen, Frans en Spaans

Donderdag 16, vrijdag 17 februari
Studentenorkest De Ontzetting uit
Wageningen geeft haar halfjaarlijkse donateursconcerten, dit keer in
voorbereiding op de concertreis
naar China eind 2012. Het orkest
bestaat voornamelijk uit enthousi-

Language Services

drukken | vormgeving
voorlichting | offerte

proefschriften.nl

Deze cursussen zijn speciaal ontwikkeld voor
BSc- en MSc-studenten.
Language Services
Gebouw 102 (FORUM), kamer 108
www.languageservices.wur.nl

94th Dies Natalis, 9 March 2012

Science for new frontiers

With contributions by Bertil Andersson (Nanyang University Singapore),
Martien Cohen Stuart, Dolf Weijers and Martin Kropff (Wageningen UR).
All students and employees of Wageningen UR are invited!
Programme and registration: www.dies.wur.nl

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

HoteldeWereld
RESOURCE — 9 februari 2012

www.hoteldewereld.nl www.koekoekpannenkoek.nl tel 0031 (0)317 460 444
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Wageningen UR zoekt:
Analist Fysica en fysische chemie van levensmiddelen

)FU-PVJT#PML*OTUJUVVUJTFFOPOBGIBOLFMJKLFPSHBOJTBUJF HFSJDIUPQPOEFS[PFL BEWJFT
FOPOUXJLLFMJOHPQIFUHFCJFEWBOEVVS[BNFMBOECPVX WPFEJOHFOHF[POEIFJET[PSH
8JKXFSLFONFUQBSUJDJQBUJFWFNFUIPEFO QSBLUJTDIFOIPMJTUJTDI XBBSCJKHFCSVJLXPSEU
HFNBBLUWBOFSWBSJOHTLFOOJTFOWSBHFOEJFXJKJOFFOCSFEFSFDPOUFYUCF[JFO
;PMFWFSFOXFFFOCJKESBHFBBOFFOHF[POEFSFUPFLPNTUWPPSCPEFN QMBOU EJFSFO
NFOT XBBSJOXFSFLFOJOHIPVEFONFUTPDJBMF FDPOPNJTDIFFONJMJFVGBDUPSFO

AFSG Fysica en Fysische chemie levensmiddelen ATV, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-FPH-0002

PhD Haloperoxidases
AFSG Valorisatie plantaard.produktieketens ATV, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-VPP-0006

Postdoc Soft Matter Science
#JKEFBGEFMJOH%JFS0NHFWJOHIFCCFOXJKFFOWBDBUVSFWPPSFFO

+VOJPS 0OEFS[PFLFS"HSPCJPEJWFSTJUFJU 
6XFSLUBBOQSPKFDUFOPQIFUHFCJFEWBOBLLFSCPVX OBUVVSMJKLFQMBBHCFIFFSTJOH FO
NFMLWFFIPVEFSJK UFFMUWBOHSBTMBOEFOWPFEFSHFXBTTFO FONJOFSBMFOLSJOHMPQFO 

AFSG Fysische Chemie en Kolloidkunde ATV, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-PCC-0015

Medewerker International Student Support
BC Corporate Education & Research, Wageningen
Vacaturenummer: BC-0010

Medewerker studenten administratie
)FFGUVFFOVOJWFSTJUBJSFPQMFJEJOHPQEFHFCJFEFONFMLWFFIPVEFSJK BLLFSCPVX BHSP
FDPMPHJF PGBBOWFSXBOU BGHFSPOEFOFOJHFKBSFOFSWBSJOHNFUQSPKFDUNBUJHXFSLFO 
[JFUVIFUBMTFFOVJUEBHJOHCJKFFOLPNTUFOUFIPVEFONFUNFOTFOVJUEFQSBLUJKL EBO
OPEJHFOXJKVWBOIBSUFVJUUFTPMMJDJUFSFO
%FVJUHFCSFJEFWBDBUVSFUFLTUJTUFWJOEFOPQPO[FXFCTJUFXXXMPVJTCPMLOM
7PPSJOIPVEFMJKLFJOGPSNBUJFLVOUVDPOUBDUPQOFNFONFU+BO1BVM8BHFOBBS 
BGEFMJOHTIPPGE%JFS0NHFWJOHKXBHFOBBS!MPVJTCPMLOMPGUFM
6LVOUVXTPMMJDJUBUJFUPUGFCSVBSJ CJKWPPSLFVSQFSFNBJM TUVSFOBBO
$MBVEJBWBOEFO5XFFM DWBOEFOUXFFM!MPVJTCPMLOMPGQFSQPTUBBOIFU
-PVJT#PML*OTUJUVVU BGEFMJOH)3. )PPGETUSBBU -"%SJFCFSHFO

BC Corporate Education & Research, Wageningen
Vacaturenummer: BC-0011

Functioneel IT applicatie manager SIS
FB IT Information Systems, Wageningen
Vacaturenummer: FB-0019

Regioteamleider Wageningen
FB IT Services, Wageningen
Vacaturenummer: FB-0002-12

Bioinformatics Research Assistant
PSG business unit Bioscience, Wageningen
Vacaturenummer: PSG-BIOS-0009

Research Technician in Plant Metabolomics

EEN (LICHT) VERHOOGDE BLOEDDRUK?
Onderzoekers van de afdeling Humane Voeding zijn op
zoek naar personen met een (licht) verhoogde bloeddruk
die mee willen doen aan de KaNa-trial.
In de KaNa-trial worden de effecten van de mineralen natrium (keukenzout) en
kalium op de bloeddruk, bloedvaten en nierfunctie onderzocht.
U KUNT DEELNEMEN ALS U:
MDDURIRXGHUEHQW
HHQ OLFKW YHUKRRJGHEORHGGUXNKHHIW
QLHWURRNW
JHHQPHGLFLMQHQEORHGGUXNYHUODJHUVJHEUXLNWGLHYDQLQYORHG]LMQRSKHWRQGHU]RHN
JHHQFKURQLVFKH]LHNWHKHHIW]RDOVGLDEHWHV
WAT HOUDT HET ONDERZOEK IN?
PDDQGHQHHQYROOHGLJYHUVWUHNWHYRHGLQJQXWWLJHQ
LQGH]HSHULRGHRSZHUNGDJHQWXVVHQGHPLGGDJRSGHXQLYHUVLWHLWHWHQ
GDJHOLMNVFDSVXOHVPHWPLQHUDOHQRISODFHERLQQHPHQ
WHVWRFKWHQGHQ GXXUXXU RQGHUJDDQ
KHOHGDJHQXULQHYHU]DPHOHQ
KHOHGDJHQHHQEORHGGUXNPHWHUGUDJHQ
WAT STAAT ER TEGENOVER?
HHQILQDQFLsOHYHUJRHGLQJYDQ½
PDDQGHQJUDWLVYRHGLQJ
XOHYHUWHHQEHODQJULMNHELMGUDJHDDQZHWHQVFKDSSHOLMNRQGHU]RHN
WANNEER?
+HWRQGHU]RHNGXXUWPDDQGHQHQYLQGWSODDWVWXVVHQPDDUWHQMXOL
INTERESSE?
.LMNGDQRSKWWSYRHGLQJVRQGHU]RHNZXUQONDQDRIQHHPFRQWDFWRSPHWRQV
,U/LHNH*LMVEHUVRI,U-DPHV'RZHUHPDLO.D1D#ZXUQOWHOHIRRQ

PSG business unit Bioscience, Wageningen
Vacaturenummer: PSG-BIOS-0010

PhD position ‘Understanding the mechanisms of drought tolerance
in rice’ (2 PhDs)
PSG Laboratorium voor Plantenfysiologie, Wageningen
Vacaturenummer: PSG-PPH-0008

PhD position ‘The role of strigolactones in the adaptation of rice to
phosphate shortage’
PSG Laboratorium voor Plantenfysiologie, Wageningen
Vacaturenummer: PSG-PPH-0009

Senior Adviseur Subsidies & Contracten
SSG afdeling Liaison Ofﬁce, Wageningen
Vacaturenummer: SSG-LO-0005

Assistant professor Environmental Sociology / Political Sciences
(Tenure Track)
SSG Environmental Policy, Wageningen
Vacaturenummer: SSG-ENP-0006

Secretaresse
SSG LEI Secretariaat Onderzoeksvelden, Den Haag
Vacaturenummer: SSG-LEI-SECR-0003

Administratief Medewerker Agrarisch
SSG LEI BIN, Oisterwijk
Vacaturenummer: SSG-LEI-BIN-0005

Persvoorlichter/Adviseur Externe Communicatie
SSG LEI Afdeling Communicatie, Den Haag
Vacaturenummer: SSG-LEI-COM-0000
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>>TYPICAL DUTCH

Facing the frost Dutch fashion
Don’t be astonished – not at all – if you see some Dutch women not covering their heads in winter.
Not even when it’s snowy, rainy and windy.

During my one year stay in Wageningen, I have never yet seen a Dutch woman covering her head.
Interestingly though, they do love to wrap their necks in big, warm shawls and mufﬂers.
Since coming to Wageningen, I have now and then recalled my mom’s words in winter times:
‘Don’t forget to cover your head. Protect it from the cold. You will soon catch a cold if you don’t.’
I wished I could pass on my mom’s suggestion to my Dutch female friends. But, despite being so
curious, I could never dare to ask them the hidden reason behind not covering their heads.
I could not be so timid for long, though. Once, on an excursion to Biofach in Germany, I was
having coffee with a Dutch woman teacher. The weather was extremely cold. Wrapping her neck
in a nice big brown mufﬂer, she said, ‘It’s too cold today, isn’t it?’ I nodded, ‘Yes, too cold’.
Immediately I thought: now is the right time to satisfy my curiosity. After hearing me, she smiled
and responded, ‘In fact, we also feel the cold on our heads. But it doesn’t look nice if we cover our
heads. And wrapping something around the neck is in fashion.’ I wondered and I still wonder:
Can fashion beat the cold?
I am embracing Dutch fashion this winter too. Hope it works. Menila Kharel, MSc student of Organic
Agriculture, from Nepal

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.

WIE MOOI WIL ZIJN…
Waarom hebben Nederlandse vrouwen nooit
iets op hun hoofd tijdens
de winter? Deze vraag
hield de Nepalese Menila
al een tijd bezig. Ze dragen wel enorme sjaals
om hun nek, maar nooit
een muts. Van haar moeder moest ze altijd haar
hoofd bedekken in de
kou.
Menila durfde laatst de
vraag te stellen aan een
Nederlandse docente. Ze
antwoordde: ‘We voelen
de kou wel, maar een
muts ziet er niet uit. En
een sjaal om je nek is in
de mode.’

