17 Miljoen klimaatdeskundigen.
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>> HAICO + ZOETWATERROGGEN
Haico Hartman, interim projectmanager Wageningen Business School

‘Aaien is uit den boze’
Spannend, zo’n zoetwaterrog als huisdier. Want giftig en dus
link: het venijn zit ‘m in de spreekwoordelijke staart. Maar dat is
niet het enige waarom Haico Hartman weg is van zoetwaterroggen. ‘Het is ook de exclusiviteit, het bijzondere en de prachtige
kleuren. Weet je dat ze levendbarend zijn?’ Maar oppassen dus,
met die platte schijven. ‘Het zijn geen knuffeldieren.’ Meer zien?
RK / Foto: Guy Ackermans
www.freshwaterstingray.nl
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REUZENREEP TEGEN KANKER
Chocoladefanaat bakt ‘dikke snicker’ om
geld op te halen.

SMART
Het app-enthousiasme spat ervan af in ons coververhaal. De mini-programmaatjes voor onze smartphone zijn ‘een nieuw communicatiemiddel tussen wetenschap en publiek’ waarmee ‘elke dag data gratis binnenstromen.’
Laat mij het tegengeluid geven. Je kunt die verse-vis-app natuurlijk zien als kennisvalorisatie (toepassing van een standaardmethode om versheid te beoordelen), maar een app alleen is niet genoeg. Nederlanders zetten per week 15 miljoen apps op hun telefoon, de meeste worden nooit opgestart. Een app bouwen
is geen valorisatie, tenzij die ervoor zorgt dat we meer verse vis kopen.
De belofte zou hem ook zitten in de retourinformatie: apps die informatie opleveren voor onderzoekers – bijvoorbeeld over favoriete landschappen of waargenomen vogels. Maar de waarde van die data is betrekkelijk. Als het gaat over
crowd sourcing, kom ik vooral beloftes en nauwelijks wetenschappelijke inzichten tegen.
Natuurlijk moet je af en toe wat nieuws proberen. Maar niet zonder realiteitszin.
Gaby van Caulil

Mannen overschatten hun
aandeel in het huishouden
(schromelijk) | p.8
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Onderzoeksvoorstellen voor het
IPOP-programma Complex Adaptive Systems zijn niet beoordeeld
op de marktwaarde van het onderzoek. Dat hebben ongeruste SSGen PSG-onderzoekers te horen gekregen. In november ontstond
consternatie toen bleek dat in de
oproep voor een op vernieuwende
wetenschap gericht programma
gevraagd werd naar business opportunities en raakvlakken met het
topsectorenbeleid. Daar is het fundamenteel onderzoek niet voor bedoeld, oordeelden tien onderzoekers, waaronder de hoogleraren
Ken Giller, Michiel Korthals, Wim
Heijman, Anke Niehof en Jan Douwe van der Ploeg. ‘De eerste geldstroom wordt ondergeschikt ge-

maakt aan het bedrijfsleven,’
schreven ze in een brief aan Resource.
STEUNBETUIGINGEN
De tien onderzoekers vroegen vorige maand hun collega’s te reageren, wat tot 66 steunbetuigingen
leidde. Ook uitte de medezeggenschap haar zorgen. De verontruste
onderzoekers hebben inmiddels
meermaals gesproken met rector
Martin Kropff. Die is nu van mening dat de beoordeling van de
wetenschappelijke IPOP-thema’s
voor universitaire groepen zich
moet beperken tot wetenschappelijke criteria. ´De wetenschappelijke kwaliteit is leidend. Wat mij
betreft hoeft er geen link te liggen
met een van de topsectoren, al
moeten de voorstellen wel een link
hebben met ons domein.’
De briefschrijvers hebben inmiddels te horen gekregen dat de
aanvragen in deze ronde niet zijn
beoordeeld op business opportunities en raakvlakken met topsectorenbeleid.


,323"
In het Strategisch Plan voor
2011-2014 staan zeven IPOPthema’s beschreven (‘instellingsplan/ondernemingsplan’). Dit
zijn onderzoeksvelden waarin de
organisatie extra investeert. Vier
IPOP-thema’s moeten de maatschappij helpen (zoals voeding
of kust &zee) en drie zijn bedoeld om vernieuwende wetenschap te stimuleren, waaronder
complexe adaptieve systemen.
Dat zijn dynamische netwerken
van bijvoorbeeld cellen, personen, bedrijven of landen die
voortdurend op elkaar reageren.

Toch zijn de universitaire
IPOP-programma’s nog niet gevrijwaard van het marktdenken.
De criteria worden mede vastgesteld door de zes onderzoeksscholen en zij beraden zich nog
op dit criterium in nieuwe universitaire programma’s. *Y&

FOTO: BART DE GOUW
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Een goed initiatief, maar of het
werkt is de vraag. Dat zegt hoogleraar Dier en Samenleving Elsbeth
Stassen over een breed gesteund
plan van de Partij voor de Dieren om
alle dierproeven voortaan centraal
te registreren. De winst van zo’n databank zit ‘m volgens Stassen vooral
in de verplichting om gegevens van
alle dierproeven vast te leggen. ‘Dus
ook van proeven die niet tot een publicatie leiden. Daarmee voorkom je
dat zo’n zelfde proef door anderen
nog eens wordt gedaan.’ Maar zij
plaatst vraagtekens bij de haalbaarheid van zo’n databank. ‘Er zit een
spanningsveld tussen openbaarheid en intellectueel eigendom van
door derden geﬁnancierd onderzoek. Met name voor Wageningen is
dat relevant.’ Volgens Stassen is er
meer winst te halen door aanpassing van de registratieregels voor
medicijnen en voedingsstoffen. Ook
zou er volgens haar meer geld gestoken moeten worden in het zoeken
naar alternatieven. 5.

9+/%/,-)7%,-
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Van Hall Larenstein en Wageningen
UR gaan voorlopig niet uit elkaar.
Het college van bestuur (CvB) heeft
ingestemd met het plan van aanpak
dat directie en managementteam
(MT) van de hogeschool hebben opgesteld. De komende maanden gaan
verschillende werkgroepen aan de
slag met onder meer de ﬁnanciële
verhouding tussen VHL en Wageningen UR, de mate van zelfstandigheid van de hogeschool en samenwerking op het gebied van onderwijs
en onderzoek. Deze onderwerpen
kwamen tijdens de medewerkersdag op 18 januari het duidelijkst
naar voren als bezwaren van VHLpersoneel tegen de samenwerking
met ‘Wageningen’.
Tegen de zomer zal een tweede
meningenpeiling worden gehouden
over de voorstellen van de werkgroepen. Het CvB zal de uitkomst daarvan meenemen in de deﬁnitieve beslissing of VHL en Wageningen UR
gaan scheiden. /YG1
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Wageningen UR heeft binnen een
jaar stevige voet aan de grond in
Beijing. Op 23 februari tekent bestuurder Aalt Dijkhuizen in Peking
een memorandum of understanding

met de burgemeester Guo Jinlong
en met Loek Hermans van de Nederlandse tuinbouwbedrijven. Ze
spreken de intentie uit om de
voedselproductie in de regio Beijing te verbeteren en vergroten. Er
wonen 20 miljoen mensen en 90
procent van hun voedsel wordt –
vaak ’s nachts - aangevoerd van
buiten de regio. Dat is een enorme
logistieke operatie. Burgemeester
Guo Jinlong wil daarom dat zijn regio meer voedsel zelf gaat produce-

NRUW
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$FWLH9+/VWXGHQWHQ
In de discussie rond VHL waren de studenten tot nu toe betrekkelijk stil. Vandaar dat de bescheiden actie bij het Wageningse Forumgebouw half februari op
de nodige aandacht mocht rekenen. Aan
de boom voor de hoofdingang verscheen
een spandoek, met de tekst: ‘Don’t cut
oﬀ Larenstein’. De studenten, lid van
Landbouwersvereniging Nji Sri, verklaarden tegenover dagblad De Gelderlander
en Omroep Gelderland het prettig te vinden om binnen een en hetzelfde gebouw
zowel vakken aan de hogeschool als de
/YG1
universiteit te kunnen volgen.

ren. Er moeten onder meer moderne tuinbouwcentra komen voor zowel productie als R&D.
Het contact is te danken aan de
gemeente Amsterdam, dat als zusterstad al langer zaken doet met
Beijing. Nadat burgemeester Van
der Laan vorig jaar merkte dat Peking behoefte had aan kennis om
de voedselproductie te verhogen,
belde hij Dijkhuizen. Dat resulteerde uiteindelijk in een bezoek van
Guo Jinlong aan Bleiswijk en in

een intentieovereenkomst nu. Ook
heeft AFSG een opdracht gekregen
van COFCO, een groot levensmiddelenbedrijf in Beijing dat grotendeels in handen is van de overheid.
Vorig week was Van der Laan
met het Amsterdam Economic
Board in Wageningen. Amsterdam
en Wageningen UR spraken af
voortaan samen op handelsmissie
te gaan, onder meer naar India en
Zuid-Korea. *Y&
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Er komt een nieuwe ﬁetsverbinding tussen Wageningen Campus en de Leeuwenborch. De werkzaamheden beginnen 23
februari en duren tot ongeveer 13 april.
Er zal onder meer een nieuw ﬁetspad
worden aangelegd tussen het Oriongebouw en sportcentrum De Bongerd
(SCB). Het huidige ﬁetspad langs het Dveld tot aan de Zuidoostingang van het
sportcentrum wordt verbreed. /YG1
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DLO en de vakbonden zijn het eens geworden over een nieuwe cao. Deze loopt
met terugwerkende kracht van 1 april
2011 tot 1 april 2013. DLO-medewerkers
krijgen tweemaal 1,5 procent salarisverhoging, per 1 juli 2011 en 1 juli 2012. De
loonsverhoging over de afgelopen periode wordt uitbetaald met het salaris van
maart 2012. Voor DLO’ers jonger dan 59
jaar vervallen de seniorendagen, zij kunnen voortaan kiezen tussen extra vrije
dagen of een hoger loon. *Y&
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de Tweede-Kamerleden Boris van der
Ham (D66), Anne-Wil Lucas (VVD) en
Tanja Jadnanansing (PvdA) gaan op dinsdag 28 februari in debat met studenten
van Wageningen University. Ook student
Sebastiaan Hameleers (bestuurslid ISO)
en Rector Magniﬁcus Martin Kropﬀ zijn
van de partij. Thema van het door de studentenfractie VeSte georganiseerde debat is ‘studiesucces’. Het begint om
20.00 in het verenigingsgebouw van studentenvereniging KSV. /YG1
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Opnieuw is in ons land een ernstige veeziekte uitgebroken, maar omvang en consequenties zijn nog onduidelijk:
Schmallenberg. Hoe, wat, waar, en wat nu? De veroorzaker is een nieuw virus, vernoemd naar het dorpje Schmallenberg in het Sauerland, waar de ziekte voor het eerst is
waargenomen. Het behoort tot een groep van exotische virussen, telt slechts zes genen, en veroorzaakt misvormingen van de foetus en afzichtelijke misgeboorten bij schapen, geiten en kalveren. Het virus drijft niet alleen boeren
tot wanhoop maar ook de uitbaters van het Duitse skioord. Die zijn bang dat toeristen wegblijven en eisen een
naamsverandering van het virus. In de veeteelt dreigt de
zoveelste ramp voor de export. Rusland heeft al aangegeven geen Nederlandse schapen en geiten meer toe te laten.
Ik probeer me te verplaatsen in zo’n ongeboren lammetje.
Ik ben voorbestemd om te vertederen, och en ach, maar
de werkelijkheid is een andere. Mijn verminkte lichaam
roept afkeer en misprijzen op, ik ben een ﬁnanciële tegenvaller. Het enige dat ik wil, is leven, maar dat is mij niet gegeven. Zal ik doodgeboren worden, en zo niet: een spuitje,
een handomdraai of natuurlijk creperen?
Wat te doen? Volgens mij is het antwoord niet zo ingewikkeld. Na varkenspest, BSE, vogelgriep, Q-koorts, EHECbacterie en blauwtong is de maat zo langzaam aan toch
wel vol, zou je zeggen. Alleen door de landbouw fundamenteel te veranderen kunnen we van dergelijke ellendes
in de toekomst verschoond blijven. Hoe kan de knop om?
Wanneer valt de beslissing? Hoelang moet het vriezen,
voordat het mag gaan dooien? -RRS6FKDPLQ«H
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van juridisch advies, dat het om
een nieuwe regeling gaat, waarmee zij moet instemmen. De invoering werd daarop opgeschort,
hoewel de directie van AFSG volhoudt dat geen instemming vereist
is.

Elke medewerker van DLO heeft
jaarlijks een R&O-gesprek met zijn
of haar leidinggevende. Maar mag
zo’n gesprek ook gebruikt worden
om prestatieafspraken te maken,
en de medewerker daar op af te rekenen? Nee, zegt de WUR-Council
in een brief aan de Wageningse
raad van bestuur.
De centrale medezeggenschap
reageert daarmee op een meningsverschil tussen directie en ondernemingsraad van AFSG. Enkele
maanden geleden kondigde de directie aan meetbare en objectieve
prestatieafspraken te willen maken in de R&O-gesprekken, bijvoorbeeld over publicaties en acquisitie. Er zou niets nieuws onder
de zon zijn, omdat het zogenaamde R&O SMART-concept slechts
een ‘aangescherpte toelichting’ is
van de bestaande praktijk. De OR
meende echter, na het inwinnen

$/7(55$
Met de brief aan de raad van bestuur stelt de WUR-Council zich
nu achter het standpunt van de ondernemingsraad van ASFG. De
WUR-Council constateert tevens
dat bij de ESG en PSG al soortgelijke regelingen bestaan. Dat deze
zijn ingevoerd zonder formele instemming van de Council wordt
een ‘kwalijke zaak’ genoemd.
Deze oordeel wordt bestreden
door Tineke Tromp, directeur van
de afdeling Corporate human resources: ‘Er is niets gewijzigd en er
is geen nieuw centraal beleid.’ De
mogelijkheid om ‘SMART’-afspraken te maken bestaat volgens haar
veel langer.
Bij Plant is R&O-SMART twee
jaar geleden al ingevoerd onder de
naam ‘werkinstructie’. ‘Op de
werkvloer wordt de maatregel verschillend ervaren,’ zegt Pieter van

de Sanden, voorzitter van de OR
van PSG. ‘Sommigen vinden het
ﬁjn eindelijk te weten waar ze aan
toe zijn. Anderen spreken van een
afrekencultuur.’ De brief van de
council verwijst bovendien naar er-

varingen bij Alterra. Daar zou de
regeling leiden tot ‘gebruik c.q.
Misbruik […] om medewerkers onder druk te zeten, anticiperend op
de verwachte inkrimping van het
personeelsbestand.’ RR
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‘BEZUINIGING’ DLO KAN NOG ALLE KANTEN OP

0

et nieuwe overheidsbezuinigingen in het
verschiet, regent het onheilsboodschappen over wetenschap en innovatie. Het Rathenau Instituut rekende ons eerder deze maand
voor dat de overheid in vier jaar tijd 400 miljoen op onderzoek bezuinigt, waaronder 50
miljoen op DLO. Impliciete boodschap: de
wetenschap heeft al genoeg ingeleverd. Maar
heeft het Rathenau Instituut in haar ijver de
zaak overdreven? De Wageningse raad van bestuur reageerde in elk geval gepikeerd op een
bericht hierover in Resource. Volgens de
woordvoerder is een bezuiniging van 50 miljoen op DLO ‘onzin’.
Hoe zit het dan wel? In grote lijnen bezuinigt het kabinet inderdaad 700 miljoen op onderzoek. Vooral het opheffen van het FES
(aardgasbaten), dat jaarlijks 500 miljoen aan
technologische topinstituten uitkeerde, hakt
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er in. Maar vertaling van die cijfers naar Wageningse onderdelen is uitermate lastig. Op papier was de FES-subsidie goed voor zo’n 100
arbeidsplaatsen bij Groene Genetica en 75
plaatsen bij Wetsus, becijferde de VSNU vorig
jaar, maar vermoedelijk krijgen die topinstituten hun geld voortaan van een topsector. Dat
weten we omstreeks 1 april.
Wat een rekensom ook lastig maakt, is dat
er minder rijksbudget is voor DLO. Het ministerie steekt 50 miljoen per jaar in meerjarige
onderzoeksprogramma’s van DLO, maar vanaf
1 april loopt dat bedrag via de topsectoren,
waarbij DLO concurreert met andere kennisinstellingen. Dan moet dus blijken of de DLOaanvragen sterk genoeg zijn en kunnen de
business units in Wageningen de winst- en
verliesrekening opmaken. Daarnaast hebben
de beleidsdirecties van het ministerie geld be-

schikbaar voor extra onderzoeksprojecten. Dat
budget is gehalveerd van 100 miljoen naar 50
miljoen. DLO ontving vorig jaar nog 15 miljoen uit dit potje. Betekent de halvering dat
DLO dit jaar minder krijgt? We weten het niet,
dat hangt af van de prioriteiten bij EL&I. Dit
jaar bijvoorbeeld krijgt het CVI geld uit dit potje, in verband met onderzoek naar het Schmallenbergvirus. Elk jaar is dat anders.
De belangrijkste dreiging op dit moment
lijkt het opheffen van de productschappen.
Die besteden jaarlijks zo’n 15 miljoen euro
aan Wagenings onderzoek ten behoeve van
boeren en tuinders. De productschappen willen een deel van de innovatiecontracten in de
topsectoren Agrofood en Tuinbouw ﬁnancieren. Als ze worden opgeheven, valt dit onderzoek vermoedelijk weg. Maar ook daarover is
het laatste woord niet gezegd. $OEHUW6LNNHPD
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Het Wageningse bodemcentrum
Isric krijgt eindelijk weer een museum. Binnen enkele weken wordt
waarschijnlijk de knoop doorgehakt over het nieuwe onderkomen,
dat een plek krijgt tussen Gaia en
Lumen. Het nieuwe museum is er
in de eerste plaats voor de wetenschap. Maar daarnaast wordt ook
op het grotere publiek gemikt. Dat
zegt museumconsulente Hiske
Land. ‘Het is een wetenschappelijke collectie die als referentie dient
voor bodemkundigen over de hele
wereld. Dat is het wezen van de collectie. Maar dat sluit een publieksgerichte nevenfunctie niet uit.’
Land (historica/archeoloog) is aangetrokken om een nieuw en levens-

PRINCIPEKWESTIE VAN
ZES EURO

vatbaar museum uit de grond te
stampen.
Isric moet het al anderhalf jaar
doen zonder volwaardig museum.
Eind 2010 verkasten de bodemkundigen van Isric halsoverkop
van Duivendaal naar de campus. In
Gaia is sinds september vorig jaar
een klein deel van de collectie weer
toegankelijk. Dat wordt pas anders
als de nieuwbouw klaar is (zie tekening). Het museum komt tussen
Gaia en Lumen op de eerste verdieping boven de nieuwe centrale entree tussen beide gebouwen.
*((167$7,6&+(2367(//,1*
In het nieuwe gebouw wordt ook
het museumconcept anders. Het
roer moet om. Land wil af van de
statische opstelling van bodemproﬁelen met informatiepanelen.
Zij wil de relatie zichtbaar maken
tussen de bodem en het leven op
die bodem. De ‘dode’ proﬁelen
moeten weer gaan leven. ‘Bodems

Wat was uw drijfveer voor dit proces?
‘Al drie jaar staat er op verkeersboetes dat je
niet tegen de administratiekosten in beroep
kunt. Ondertussen leer ik mijn studenten al
25 jaar dat je in een rechtstaat tegen alles wat
de overheid doet in beroep kan. Het begint
nu misschien met een kleine zaak, maar dit
is iets wat niet kan en niet mag.’
Zit er veel tijd en geld in het proces?
‘Van 2009 tot nu is er aardig wat tijd in gaan
zitten, maar dat concentreert zich in de piekmomenten voor deadlines. Je wilt je verhaal
bovendien zo goed mogelijk onderbouwen.
Geld ga ik er niet aan overhouden. Als ik alles
terug krijg, speel ik op zijn hoogst quitte.’

:LH"Bernd van der
Meulen, hoogleraar
Recht en bestuur
:DDURP"Haalde de
media met een
gewonnen proefproces
tegen Justitie
:DW"Justitie mag geen
6 euro administratiekosten vragen bij een
verkeersboete

$UWLVWLPSUHVVLRQYDQKHWQLHXZHJHERXZ

zijn de basale ingrediënten van het
leven. Maar dat moet je wel zichtbaar maken. Je moet de link aanbrengen tussen de bodem en het
landschap en landgebruik. Het
gaat om die link tussen het verticale en het horizontale.’
Het oude museum trok jaarlijks
zo’n duizend bezoekers. Dat kunnen en moeten er veel meer worden. Alleen in Wageningen al is

volgens Land nog genoeg te winnen. Land: ‘Er zijn heel veel studierichtingen die een link met de
bodem hebben. Maar veel studenten zijn nog nooit bij Isric geweest.’ Zonde, vindt zij. Datzelfde
geldt voor studenten elders in het
land. ‘Ik heb zelf archeologie gestudeerd. Ik zie hier nu bodems
die ik tijdens mijn studie alleen
maar van plaatjes kende.’ 5.

*(=(*'
‘Ik had niet moeten weten dat vandaag de cijfers
bekend worden.. permanent F5 Eduweb...’
Levensmiddelen-studente Marijn van Muijden wacht op haar
tentamenuitslag (Twitter, 22 februari)

.,72

En was het de moeite waard?
‘Ik ben blij met het resultaat, maar ik ben geschrokken van hoe het gegaan is. Vooral de
energie en moeite die Justitie nam om inhoudelijke behandeling uit de weg te gaan.’
Denkt u dat Justitie nog in beroep gaat?
‘Ze kunnen haast niet anders. Het gaat om
het terugbetalen van zo heel veel keer 6 euro,
dat ze er nog wel een procedure aan zullen
wagen. Het zou me dus verbazen als ze niet
in beroep gaan, maar ik verbaas me elke
dag.’ RR
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der overleg, terwijl vrouwen een zeker hulpeloos gedrag vertonen.
Maar ze proberen er ook samen uit
te komen. En dat loont. Bij meer
conﬂicten over geld wordt er meer
en beter gepland, zegt Antonides.
Daardoor kunnen deze onderhandelingshuishoudens beter rondkomen dan huishoudens waarin de
partners ieder hun geld vrij besteden.

Boswandelaars hoeven niet bang
te zijn dat ze Q-koorts oplopen van
een teek. Dat blijkt uit onderzoek
van RIVM en de Wageningse universiteit. Tussen 2008 en 2010 verspreidde de veroorzaker van Qkoorts, de bacterie Coxiella burnetii, zich vanaf geitenbedrijven snel
over Nederland. Tien mensen overleefden de chronische variant van
de dierziekte niet.
Onderzoekers vreesden dat tijdens de epidemie ook wilde dieren
en teken in naburige bossen besmet waren geraakt met de bacterie. Dat zou een moeilijk te bestrijden ziektebron voor Q-koorts zijn.
Daarom testten ze bijna drieduizend teken uit het bos op de aanwezigheid van de ziekmakende
bacterie.
Geen van de teken droeg de Qkoorts bacteriën bij zich, op enkele
teken na die in contact waren geweest met gevaccineerde schapen.
Maar toen deze teken na drie
maanden nog eens werden getest,
was de C. burnetii ook hier niet
meer aanwezig, melden de onder-

0(17$/(%8'*(77(5,1*
Huishoudens komen ook beter
rond als ze aan ‘mentale budgettering’ doen, blijkt uit ander onderzoek van Antonides. ‘Dan maken
ze potjes voor verschillende uitgaven in hun hoofd. Mensen die
dat vaker doen, kunnen beter
rondkomen. Volgens de economische theorie heeft deze vorm van
budgetteren geen voordeel, omdat
het rationeel gezien niet uitmaakt
uit welk potje een uitgave komt.
Maar door maximum budgetten te
bedenken houden mensen een beter overzicht over de uitgaven. In
huishoudens is de psychologie belangrijker dan rationele economische afwegingen, aldus de hoogleraar. $6

zoekers deze maand in Zoonoses
and Public Health.
De kans dat een boswandelaar
Q-koorts oploopt via een tekenbeet, is daarom verwaarloosbaar,
concluderen de onderzoekers. Ook
de andere besmettingsroutes van
Q-koorts zijn inmiddels weg. De
verspreiding van de bacterie nam
na 2009 af als gevolg van het vaccinatieprogramma bij geiten en
schapen. $6
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Het blijft een twistpunt tussen
man en vrouw: wie doet het meeste
in het huishouden? Mannen denken dat ze 79 procent van het huishoudelijk werk doen, maar volgens
de vrouwen is dat slechts 29 procent. Dat blijkt uit onderzoek van
Gerrit Antonides, hoogleraar Economie van consumenten en huishoudens. Hij beoordeelde de antwoorden van zo’n vierduizend
huishoudpartners in een Nibudenquête. Die gaven aan hoe vaak
zij en hun partner taken als koken,
strijken, wassen, bedden opmaken
en schoonmaken voor hun rekening namen.
De mannelijke partners overschatten hun aandeel aan het huishouden structureel, zegt Antonides. ‘Dat zie je ook terug bij het ﬁnancieel management van de huishoudens. De mannen vinden dat
zij meestal het ﬁnancieel beheer
doen in het gezin, maar volgens
RESOURCE — 23 februari 2012

negen van de tien vrouwen doen zij
dit zelf.’
(&2120,6&+(7+(25,(
Antonides weet niet wie van de
huishoudpartners gelijk heeft. Hij
wilde weten welke factoren de verdeling van huishoudelijke taken
en ﬁnanciële planning in huishoudens bepalen. Volgens de economische theorie doen mensen minder in het huishouden naarmate
hun uurloon hoger is. Het loont
dan meer om buiten de deur actief
te zijn dan in het huishouden.
Maar dat blijkt niet te kloppen,
zegt Antonides. Wel blijkt er volgens hem een relatie tussen de
mannelijke huishoudactiviteit en
het beroep van de vrouw. ‘Als de
vrouw een goede opleiding heeft of
ook werkt, doet de man juist meer
in het huishouden. De huishoudelijke taken worden dan in overleg
anders verdeeld. In deze huishoudens geldt het onderhandelingsmodel.’
Dat man en vrouw van inzicht
verschillen over huishoudelijke taken en uitgaven, is niet nieuw. In
dergelijke relaties gaan de mannen vaak meer geld uitgeven zon-
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Mensen die te ‘grijs’ wonen, lijken dat te
compenseren door meer op vakantie te
gaan. Dat schrijven onderzoekers van Wageningen, Groningen en het Planbureau
voor de Leefomgeving in de online versie
van Landscape and Urban Planning. De onderzoekers vonden een opmerkelijk duidelijk verband tussen het aantal overnachtingen buiten de deur en de wandelmogelijkheden in de eigen omgeving.
Niet iedereen heeft evenveel mogelijkheden om dichtbij huis groen te wandelen
of ﬁetsen. Op het platteland is nu eenmaal
meer groen dan in en om de grote steden.
Dat zogeheten recreatief tekort kun je met
een model (AVANAR) berekenen. Onderzoeker Sjerp de Vries (Alterra, Centrum
Landschap) heeft dat gedaan. De grootste
tekorten komen voor in de Randstad, waar
ruwweg een derde van de Nederlanders
woont.
7:,17,*1$&+7(1
Interessanter werd het toen De Vries en
collega’s de gegevens naast het vakantiegedrag van mensen gingen leggen. Dan
blijkt er een duidelijke relatie tussen elders overnachten en de grijsheid van de

eigen omgeving. Nederlanders die het
meest grijs wonen, gaan jaarlijks gemiddeld 20 procent meer op vakantie dan zij
die groen wonen. Een gemiddelde Nederlander is jaarlijks twintig nachten op vakantie.
De Vries is ‘verrast’ door het effect, dat
sterker is dan hij had verwacht. Hij verklaart het effect door compensatiegedrag.
Een plausibeler verklaring is er eigenlijk
niet. Maar hij houdt nog wel een kleine slag
om de arm. ‘We weten namelijk niet zeker
waar die extra overnachtingen plaats vinden. Als het om stedentripjes gaat, dan kun
je dus die conclusie niet trekken.’
1$7885%(/(,'
De extra overnachtingen kun je volgens de
onderzoekers ook interpreteren als een welzijnstekort als gevolg van het wonen in een
te grijze omgeving. Over heel Nederland
gaat het om twintig miljoen extra overnachtingen, goed voor 500 miljoen euro. De
vraag is of zo’n welzijnstekort erg is. De
Vries: ‘Het is maar hoe je er tegen aan kijkt.
Er proﬁteert natuurlijk altijd iemand van
die extra overnachtingen. Voor het milieu is
die extra vakantiemobiliteit niet goed.’
Het is volgens De Vries ook maar de vraag
of het welzijnstekort volledig wordt gecompenseerd. Niet iedereen zal daar immers de
middelen voor hebben. ‘En dat kan gevolgen hebben voor hun band met de natuur
en het draagvlak voor natuurbeleid.’ 5.
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‘Ik vind het op zich goed dat we dit ‘metadebat’ voeren over bijvoorbeeld externe ﬁnanciering. Als er aan
alle kanten openheid is, kunnen derden goede conclusies trekken. Als je één niveau lager kijkt bij de
wetenschappelijke discussie, zie je slechts twee partijen die tegenovergestelde conclusies trekken en
vervolgens geloven dat de anderen de boel oplichten.
Wetenschappers kunnen zelf ook bijdragen. Door
bijvoorbeeld precies te benadrukken waar nog twijfel
zit, wordt duidelijk dat we veel wel zeker weten. Noem
niet alleen de onzekere details, maar schets ook de
big picture, waar veel minder twijfel over bestaat.
De media kunnen hun steentje bijdragen door minder generaliserend en sensationeel te berichten.
Door bijvoorbeeld niet alle wetenschappers te veroordelen als twee op de duizend fouten maken. Ook
de zucht naar simpliﬁcatie is vervelend. Onderzoekers werken niet voor niets zo hard, de wetenschap is
ingewikkeld. Als je het altijd in één zin wil vangen,
klopt het soms niet meer. Nu lijkt het soms het commentaar op het Nederlands elftal. Iedereen weet het
beter, maar weinig mensen weten er echt iets van.
Ondertussen moeten we ook niet vergeten dat milieuproblemen voor mensen ontzettend moeilijk zijn.
Er komen hierbij drie lastige aspecten bij elkaar. Ten
eerste is er vaak een trade off tussen nu en later. We
weten uit de psychologie en economie dat mensen
daarin kortzichtig zijn. Ten tweede gaat het om uitkomsten die voor jezelf zeer positief zijn en een klein
beetje negatief voor de hele wereld. Een goed voorbeeld is het bezitten van een enorme Hummer. Ten
slotte is er de onzekerheid. Mensen kunnen zeer
slecht omgaan met onzekerheid. Daarom werkt het
zaaien van twijfel zo verlammend.’ RR

67(//,1*
‘A request can easily be refused in Dutch
culture by saying “I don’t know”.’
(HQJHPLGGHOGH1HGHUODQGHULVSHUMDDUWZLQWLJGDJHQRSYDNDQWLH

Mazhar Ali, 5 march.
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Grond aankopen voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is zo’n
2,5 miljard euro duurder dan natuurgebieden realiseren met agrarisch natuurbeheer. Dat blijkt uit
onderzoek van de Wageningse econoom Roel Jongeneel. Zijn studie
is nu volop actueel, aangezien
staatssecretaris Henk Bleker de
aankoop van natuurgrond heeft
stopgezet om de bezuinigingen
van het kabinet te halen. Maar drie
jaar geleden, toen hij met zijn onderzoek begon, was het nog taboe
om de kosten van de EHS ter discussie te stellen, zegt Jongeneel.
Wat maakt aankoop van veel
natuurgrond duur? De extra vraag
drijft de grondprijs op met zo’n 20
procent, berekende Jongeneel.
‘Dat is lange tijd ontkend, maar
aankoop van 100.000 hectare landbouwgrond leidt tot prijsstijgingen.’ Bovendien gaat de natuuraankoop gepaard met transactie-

FOTO: NATIONALE BEELDBANK
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kosten en die waren nog niet eerder meegerekend. ‘Ambtenaren
moeten veel werk doen om het
EHS-beleid te vertalen naar een
transactie bij de notaris’, licht Jongeneel toe. ‘Ook worden kosten gemaakt voor de ruimtelijke planning en monitoring van de natuurdoelen’. Bij beheersovereenkom-

sten met boeren zijn er ook transactiekosten, maar die zijn lager.
%/(.(5
Elke hectare EHS-natuur kost de
samenleving daarom jaarlijks 867
euro per hectare, berekende Jongeneel. ‘Dat moet je er dus voor neer
willen tellen. Als je sterk inzet op

agrarisch natuurbeheer, kom je
bijna 240 euro per hectare lager
uit’.
Als de overheid EHS-grond blijft
aankopen om het aanvankelijke
plan volledig te realiseren, kost dat
de schatkist in totaal 9,1 miljard
euro. Als de overheid haar aankopen reduceert en als compensatie
extra beheersovereenkomsten met
boeren afsluit, komen de kosten
op 6,6 miljard euro. Daarbij gaat
Jongeneel er vanuit dat de natuurdoelen globaal hetzelfde blijven.
Zonder extra agrarisch natuurbeheer, dalen de totale kosten nog
verder, naar circa 6,2 miljard.
‘Maar dan lever je natuurlijk wel in
op je natuurdoelstelling’, zegt Jongeneel. Hij publiceerde de resultaten deze maand in Land Use Policy.
Het onderzoek lijkt een steun in
de rug voor het beleid van Bleker,
die recentelijk stopte met de aankoop van natuurgrond voor de EHS.
Maar zo’n conclusie is overhaast,
vindt Jongeneel. Volgens hem slaat
het beleid nu door naar de andere
kant. ‘Bleker heeft de zelfs de zogenaamde robuuste verbindingszones geschrapt, terwijl die uit natuuroogpunt belangrijk zijn’. $6
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Vleeskalveren groeien op een rantsoen met veel kunstmelk en beperkte hoeveelheden kracht- en
ruwvoer. Uit welzijnsoogpunt moeten ze meer vast voer krijgen, blijkt
uit Wagenings onderzoek. De kalveren gaan twee weken na hun geboorte van de melkveehouder naar
de kalvermester, die ze op een leeftijd van zes maanden en 250 kilo
RESOURCE — 23 februari 2012

zwaar bij de kalverslachterij aﬂevert. De afnemers krijgen bij voorkeur blank kalfsvlees, omdat de
buitenlandse consument dat hoger waardeert. Daarom krijgen de
kalveren een weinig vezelrijk dieet,
omdat het ijzer in die vezels leidt
tot het minder gewaardeerde rosé
kalfsvlees. De hoofdmaaltijd is
kunstmelk, aangevuld met wat
kracht- en ruwvoer.
In de eerste weken zijn de kalveren dol op melk, maar daarna ontwikkelen ze zich tot herkauwers.
Omdat ze bij de kalvermester weinig vezelrijk voer krijgen, kunnen
ze hun natuurlijke kauw- en her-

kauwgedrag maar beperkt vertonen. Als gevolg gaan ze uit frustratie abnormaal gedrag vertonen, zoals schijnkauwen, tongrollen en
excessief likken en bijten aan stangen en trog. Onderzoeker Laura
Webb zette kalveren op een proef-

'HDIQHPHUVNULMJHQ
ELMYRRUNHXU
EODQNNDOIVYOHHV
bedrijf van Wageningen UR gedurende vier maanden vier verschillende rantsoenen voor, met oplopende hoeveelheden vast voer.
Alleen de kalveren die de hoogste

hoeveelheden vast voer kregen
aangeboden, vertoonden minder
frustratie in de vorm van abnormaal gedrag, meldt ze deze maand
in Applied Animal Behaviour
Science.
Webb vindt dat de Europese
richtlijn op het gebied van voer
voor kalveren moet worden aangepast. Die richtlijn schrijft voor dat
kalveren van 8 weken oud minimaal 50 gram vast voer moeten
krijgen en die van 20 weken oud
minstens 250 gram. Uit het oogpunt van dierenwelzijn moeten die
minimale hoeveelheden worden
verhoogd, stelt Webb. $6
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‘Dus eerst moet iemand een mega-Snickers maken om
geld in te zamelen,’ begint -+, ‘om dat te geven aan
iemand die een berg op ﬁetst om dat dan weer aan
kankeronderzoek te doneren…’ Hij vindt het een
schoolvoorbeeld van een goed doel dat te veel met
show en commercie bezig is. 7RP5LMQWMHV reageert
laconieker: ‘Ik vind het supermooi dat Amber zoiets
bizars produceert.’ Toch is hij het in principe met JH
eens: ‘Ik snap het wel, het werkt. Maar de overhead
groeit daardoor nog verder de pan uit.’ Er ontstaat
meteen een verhitte discussie over de positieve en
negatieve kanten aan de ‘goede-doelenindustrie’.
*HOXNNLJKRXGW1LFR het hoofd koel: ‘Vroeger heette
Twix nog gewoon Raider.’

3/$67,&3$1'$é6
Het uitsterven van soorten is helemaal geen probleem,
betoogt Bas Haring in zijn recente boek Plastic panda’s. Bij een Wagenings debat stond hij tegenover kritische wetenschappers. Onze reageerders vinden
Haring vooral een goede advocaat van de duivel.
‘Heerlijk… paar jaar terug ook gierend van het
lachen op de eerste rij gezeten bij zijn WEES
seminar,’ zegt *1. ‘Mensen zitten zo stuk van
wat hij zegt.’ Daarna moppert men wat over
natuurbeschermers en ﬁlosofen. 75 verzucht:
‘Het ‘nut’ van een aantal soorten behelst
voornamelijk het vertederen van mensen.’ &KULVWRSK heeft Haring daadwerkelijk gesproken na het debat: ‘Ik

heb Bas gevraagd tot hoe ver je volgens hem kan
gaan met het laten uitsterven van soorten zonder dat
het schadelijke gevolgen heeft voor de mens. Dat
wist hij niet, en dat weten wetenschappers ook niet.’
&KULVWRSKYRQGKHWDDQJHQDDPRPDDQKHWGHQNHQ
gezet te worden, maar komt tot een 180 graden andere conclusie dan Haring. ‘Zomaar soorten uit laten
sterven is volgens mij een slecht idee.’

+2..(1207(%/2..(1
Er is weinig studieruimte op de universiteit, vindt studentenraadspartij VeSte. De afgelopen weken waren
er daarom extra lokalen beschikbaar bovenin Forum.
Online is het oordeel streng: too little, too late.
De felle reacties verraden dat VeSte hier een breed
gedeelde ergernis te pakken heeft. ‘Eigenlijk is het
van de gekken’, zegt -+, ‘dat al jarenlang driekwart
van het Forum wordt vergrendeld op het moment dat
iedereen wil studeren en daar een rustige plek voor
zoekt.’ Hij raast nog over mogelijk motieven. Wil de
universiteit een paar euro’s besparen op schoonmaakkosten? ‘Helemaal mee eens,’ valt -. bij. ‘Er
staan altijd honderden computers achter slot en
grendel terwijl studenten over elkaar heen vallen om
een computer te gebruiken voor zelfstudie.’ JK is ﬂink
op stoom in zijn populistische tirade. Eerst krijgen
‘ze’ er bij de universiteit er van
langs. Ten slotte krijgt VeSte
als dank voor haar inspanningen nog een schop na:
‘Jammer dat de VeSte
supertrots op zichzelf is dat
dit geregeld is, terwijl het
beschikbaar stellen van de universiteitsfaciliteiten aan studenten voor zichzelf hoort te spreken.’
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Collecteren is maar onpersoonlijk, dacht Amber van
Veghel. Om geld op te halen voor Alpe-d’HuZes maakte
de snoepfanaat daarom een reusachtige Snicker. Op de
redactie smulden we van het charitatieve snoepgoed,
maar online was niet iedereen positief.
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Onderzoekers ontmoeten publiek via de iPhone

Wetenschapp

27 augustus
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Apps zijn ook voor wetenschappers een interessante manier om hun
kennis te delen. Met de juiste app op zak kan de burger bovendien
ingezet worden als waarnemer en onderzoeker. ‘Eerst ging het om de
funfactor, nu gaat het om toegevoegde waarde.’
tekst: Joris Tielens / illustratie: Pascal Tieman

A

pps zijn een nieuwe digitale revolutie. Ze
veranderen je iPhone of Android in een
mobiel en interactief orakel dat precies vertelt wat je wilt weten, op het moment dát je
het wilt weten. Meer dan een miljoen verschillende apps zijn er inmiddels. En we
vreten ze. In de laatste week van 2011 werden er alleen in
Nederland al 15 miljoen van gedownload. Voorbeelden
zijn apps voor als je wilt weten wat een huis kost (Funda),
voor als je de verwarming thuis alvast aan wil zetten als je
nog bij de bushalte staat (Nuon), als je wilt weten hoeveel
ontwikkelingshulp er naar welk land gaat (OneWorld), of
als je de handigste route in de supermarkt wilt kiezen om
je boodschappenlijstje zo snel mogelijk af te werken (de
Appie van Albert Heijn). De mogelijkheden zijn groot en
groeien nog snel. Inmiddels heeft bijna iedereen een
smartphone op zak, en de apparaatjes worden steeds sneller en beter.

nog wel vers genoeg is. ‘Een leuke manier om je onderzoek praktisch toe te passen’, zegt bedenkerprof Joop Luten.
Maar de meeste apps van Wageningen UR komen uit
de stal van Alterra, waar een team van twintig programmeurs werkt aan applicaties die databases koppelen aan
geograﬁsche gegevens. ‘Apps zijn voor ons zeker de moeite waard’, vertelt programmeur Jappe Franke. ‘Omdat
smartphones zijn uitgerust met gps, camera, microfoon
en gyroscoop kunnen we heel veel extra leveren. Veel van
onze data hebben immers een geograﬁsche component ‘,

VERSE VIS
Ook de wetenschap begint de kracht van de apps te ontdekken. Voor onderzoekers is het een slimme manier om
grote databases toegankelijk te maken voor het publiek.
Wageningen UR loopt niet achter, blijkt uit een rondgang.
Veel onderzoekers zijn enthousiast over de mogelijkheden en een verassend groot aantal is zelf al aan het experimenteren geslagen. Vorige week werd bijvoorbeeld de geupdatete app How fresh is your ﬁsh? van Imares gepresenteerd op een vakbeurs in Duitsland. Daarmee kun je op locatie beoordelen of de vis die je wilt kopen of gebruiken

Franke won onlangs samen met collega’s een wedstrijd
van de VPRO om een app in een dag te maken. Met de winnende app Waar kan het? kun je op basis van GIS-data en
een zelf bedachte Burger Acceptatie Factor kijken op welke
plekken in Nederland je het beste een megastal kan neerzetten.
Dat was vooral spielerei, die app werd niet uitgebracht.
Wel is het een mooi voorbeeld van een app die niet alleen
geschikt is om informatie te verspreiden, maar ook om informatie van de gebruiker te krijgen. Wandelaars, gewone
burgers, kunnen dan ingezet worden als waarnemer, bij-

‘Je hoeft niet te wachten op het
moment dat iemand de krant leest
of tv kijkt, maar je kan die persoon
altijd bereiken met je boodschap’
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LAYAR
voorbeeld om vogels te tellen. Ook de app bij de site Daar
moet ik zijn.nl, die Franke samen met Martin Goossen
maakte, heeft zo’n dubbele functie. De app helpt de gebruiker met het vinden van een landschap dat past bij zijn
voorkeur. In ruil daarvoor leveren de gebruikers een schat
aan informatie over de landschapsvoorkeuren van Nederlanders. Goossen: ‘Uit dat onderzoek kwamen vergelijkbare conclusies als uit traditioneel onderzoek. Het verschil is dat er veel meer mensen meededen aan het onderzoek en dat die data elke dag weer gratis binnenstromen.’

Veel apps die Alterra maakte
werken met Layar, de browser voor augmented reality,
die een virtueel beeld of informatie toevoegt aan de
werkelijkheid die je door de
lens van je telefoon ziet. Om
deze apps te zien moet je
eerst Layar op je telefoon
downloaden. Alterra maakte
bijvoorbeeld een app waarmee een wandelaar over de
Wageningse campus informatie krijgt over de gebouwen en kunstwerken. Binnenkort verschijnt een app
met informatie bij de natuurwandelingen die Alterra-medewerker Frank Berendse onlangs in een boek
beschreef.

PERSUASIEF
Communicatiewetenschapper Reint Jan Renes is onderzoeker bij Wageningen Universiteit en lector bij de Hogeschool Utrecht. Hij prijst smartphones als een nieuw communicatiemiddel tussen wetenschap en pubiek. ‘Apps
bieden de mogelijkheid om heel snel kerngegevens te halen uit grote databanken, op een speciﬁeke locatie, op een
kritiek moment’, vat hij samen. ‘Ook als onderzoekstool
om te leren wat er leeft in de samenleving is het nuttig.’
Het grote verschil met andere media, zegt Renes, is dat
mensen hun mobieltje bijna altijd bij zich hebben. Je
hoeft dus niet te wachten op het moment dat iemand de
krant leest of tv kijkt, maar je kan die persoon altijd bereiken met je boodschap. ‘Dat maakt het ook behoorlijk per-

PIG CHASE
Spelen met een echt varken, dat
kan je met de app Pig Chase. Varkens krijgen in de stal een touch
screen waarop ze via lichtsignalen contact maken menselijke
spelers via een iPad. De speler
moet proberen om het varken het
lichtsignaal te laten volgen. Filosoof Clemens Driessen ontwikkelde de app samen met dierenwelzijnsdeskundige Marc Bracke en
de Hogeschool voor de Kunsten
Utrecht. De app dient als speelgoed voor het varken, terwijl het
tegelijkertijd een leuk spel is
voor menselijke gamers. Driessen
is geïnteresseerd in de vraag wat
de app doet met de relatie tussen
mens en dier. Ziet de speler het
varken als wandelend vlees,
wordt het een huisdier of gaat hij
het varken zien als mede-gamer.
De app is nog niet online, maar er
is wel al een ﬁlmpje van te zien
op www.playingwithpigs.nl.
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MAAK JE EIGEN APP IN VIJF STAPPEN

1

Bedenk welk doel je
hebt met een app.

Wil je informatie verspreiden, publiciteit en bekendheid genereren voor je onderzoek, of de app gebruiken om gegevens voor je
onderzoek te verkrijgen?

2

Wat heb je te bieden?

Heb je een vrij beschikbare database met
veel informatie, bijvoorbeeld over ﬂora in Nederland? Of over gezonde voeding? Een succesvolle app
biedt iets wat op papier of
met een website niet kan.
Maak dus gebruik van de
speciﬁeke kenmerken van
een mobieltje: snelle verwerking van gegevens, een
klein scherm, een camera,
gps, microfoon en koppeling met sociale netwerken.

suasief’, zegt Renes. Dat wil zeggen dat mensen meer beslissingen uit handen geven. Bijvoorbeeld door de Appie
te laten bepalen welke route we door de winkel lopen, in
plaats van daar zelf over na te denken.
Een app zou ook een manier kunnen zijn om mensen
inspraak te geven in bouwplannen of interactief beleid.
Alterra maakte voor het ministerie van EL&I een Natura
2000 app om dat uit te zoeken. Bezoekers van een Natura
2000 gebied krijgen via de app informatie over het gebied.
En ze kunnen hun mening geven over het gebied. Dat
maakt interactief beleid in een klap sexy. Burgers hoeven
immers geen stapels papier meer door te worstelen om
hun visie in drievoud kenbaar kunnen maken. Ze reageren direct op plannen die ze in 3D ter plekke op hun mobieltje te zien krijgen. Toch ziet onderzoeker Anne
Schmidt bij zulke toepassingen ook een risico opdoemen.
‘Leuk dat het technisch mogelijk is, maar je moet dan ook
iets doen met de informatie die mensen teruggeven. Doe
je of kan je dat niet, dan moet je dit niet doen.’
FUN FACTOR
Er zijn nog meer redenen om voorzichtig te zijn. Apps hebben de wereld in no time veroverd, maar volgens kenners is
een duidelijke verandering merkbaar in de voorkeur van
de consument. Veel apps deden het in het begin vooral
goed omdat ze grappig zijn, zegt Maarten Brouwer, hoofd
Facilitair Bedrijf IT van Wageningen UR. ‘Bij zo’n nieuwe
technologie is er eerst een fase van wildgroei, waarin het
vooral om de fun factor gaat. Nu komt er een fase waarin
duidelijk wordt in welke gevallen handheld een toegevoegde waarde heeft.’ Dat is geen slecht nieuws, maar
juist goed nieuws voor de science apps. Brouwer ziet een
grote toekomst voor apps binnen Wageningen UR en wil
de ontwikkeling ervan stimuleren. ‘We onderzoeken zelfs
de mogelijkheid om een app store te maken speciaal voor
Wageningen UR.’

3

Wie zit erop te wachten?

Produceer je app niet omdat je iets kwijt wilt, maar
omdat je denkt dat een ander erop zit te wachten.
Wie is dat? Verplaats je in
je doelgroep en werk zo
mogelijk samen met hen
aan de app. Bedenk goed
wie in welke situatie zit te
wachten op jouw informatie.

4

Bedenk je app.

Probeer je app zo
simpel mogelijk te maken,
zonder toeters en bellen.
Het grootste deel van de
apps wordt na downloaden maar een keer gebruikt. Het moet aanspreken en meteen duidelijk
zijn hoe het werkt.

5

Laat de app maken.

In de toekomst kan iedereen het, maar wanneer
je niet, zoals Alterra, beschikt over eigen programmeurs heb je voorlopig nog
een externe partij nodig
nodig. Zoek een bureautje
met vormgevers, communicatie- en informaticaspecialisten, bijvoorbeeld Tremani (www.tremani.nl) of
The Mobile Company (www.
themobilecompany). Zorg
voor publiciteit voor je
app, zet bijvoorbeeld een
ﬁlmpje op YouTube.

HOW FRESH IS
YOUR FISH?
Met deze iPhone app
(in de toekomst ook
voor Android) kun je in
een paar stappen de
versheid van dertien
soorten vis die in Europa het meest in de handel zijn beoordelen. Hij
is beschikbaar in elf talen en wordt in 50 landen gedownload. Geholpen met foto’s kun je
ogen, huid en kieuwen
van de vis beoordelen.
Het resultaat is de
houdbaarheid op ijs in
dagen. Bedoeld voor
handelaren, maar ook
leuk voor de leek. De
app is ontwikkeld door
prof Joop Luten en is
gebaseerd op een standaardmethode om de
versheid van vis te beoordelen.
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HABITAT
Het oogt zo gezellig, de habitat van waaruit het AIDbestuur sinds jaar en dag de introductie organiseert.
Maar het bestuur gaat verhuizen, van LA13 naar een
veel kleiner domein in Radix op de campus. Alle nietfunctionele zaken op deze foto worden daarom weggegooid of opgeslagen. De oude AID-posters bijvoorbeeld. De drankvoorraad wordt gehalveerd en de miniNM, foto Bart de Gouw
golfbaan moet helemaal weg.
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Alleenrecht van hoogleraren op promoties ligt onder vuur

Het laatste privilige
Alleen een hoogleraar mag promoties verrichten. Tot ongenoegen van jonge onderzoekers.
‘Het komt soms voor dat een hoogleraar er eigenlijk alleen voor de vorm bij staat.’ Een nieuwe
generatie eist steeds luider erkenning voor hun intellectuele prestaties en dagelijks werk.
tekst: Arno van ’t Hoog / illustratie: Henk van Ruitenbeek

H

et is een onderwerp dat volgens betrokkenen
enorm leeft, maar lang niet iedereen voelt
zich geroepen erover te praten. De meeste interviewverzoeken worden beleefd geweigerd
wegens drukte of het ontbreken van ‘een uitgesproken standpunt’. De discussie over verruiming van het promotierecht ligt blijkbaar gevoelig. Het
gaat kortweg over de vraag of naast hoogleraren ook ud’s
en uhd’s als promotor zouden mogen optreden. Van oudsher is dit ius promovendi het exclusieve, wettelijk vastgelegde recht van een hoogleraar.
De Jonge Akademie (DJA) ageert al enige tijd tegen dit
principe. DJA is een platform van jonge topwetenschappers van tussen de 25 en 45 jaar oud, onder de vleugels van
de KNAW. In een position paper van september vorig jaar
somt DJA negen bezwaren op tegen het exclusieve promotierecht van de hoogleraar. Belangrijkste punt is dat het
volgens de jonge onderzoekers de praktijk ontkent: veelal
zijn het ud’s en uhd’s die de dagelijkse begeleiding van
promovendi doen. Volgens DJA creeren zij een gebrek aan
erkenning van tijdsbesteding en intellectuele prestaties.
Een kromme situatie, vindt Peter-Paul Verbeek, voorzitter van DJA, en hoogleraar Filosoﬁe van Mens en Techniek aan de Universiteit Twente. ‘Stel dat een onderzoeker
een persoonlijke Vidi-subisidie ontvangt voor een nieuwe
onderzoekslijn. Hij gaat daarmee promovendi begeleiden
die zijn idee onderzoeken, met zijn persoonlijke subsidie.
Maar hij mag zich geen promotor noemen, want dat is gekoppeld aan de hoogleraarspositie. Dat vinden we niet
rechtvaardig.’ Volgens Verbeek maakt dat Nederland zelfs
onaantrekkelijk voor buitenlandse onderzoekers. ‘In de
Verenigde Staten en Engeland kennen ze deze beperking
van het promotierecht niet.’
ERE WIE ERE TOEKOMT
De universiteit zit in een overgangsperiode, analyseert
Verbeek. De academie komt vanuit een situatie waarin het
formatiebeginsel gold: iemand kon pas hoogleraar worden als de zittende hoogleraar vertrok. ‘We leven nu in een
tijd waarin wetenschappelijke prestaties steeds meer iemands loopbaan bepalen. Daarbij past ook het toekennen
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van promotierecht als de prestaties daarvoor aanleiding
geven.’
De Wageningse hoogleraar aquatische ecologie Marten Scheffer is het met Verbeek eens. ‘Als iemand voldoende wetenschappelijke statuur heeft en een promovendus
zelfstandig kan begeleiden, moet hij ook het promotierecht hebben. Daar is gemakkelijk een norm voor te maken op basis van publicaties, citaties en dergelijke. Het
komt soms voor dat een hoogleraar er eigenlijk alleen
voor de vorm bij staat, omdat verreweg het meeste werk
qua coaching door een copromotor is verricht. Daar zouden we van af moeten. Ere wie ere toekomt.’
Johan van Arendonk, dean of sciences, vindt uitbreiding
van het promotierecht niet zinvol. Hij onderschrijft de belangrijke rol van de promotiebegeleiders, maar volgens

‘Op de werkvloer merk ik dat onderzoekers het vaak met ons eens zijn,
maar op bestuursniveau loop je
tegen een muur van weerstand’
hem biedt het huidige systeem voldoende mogelijkheden
om dat te formaliseren en te waarderen. ‘In het promotiereglement staat helder omschreven dat een promotor verantwoordelijkheden naar de copromotor kan delegeren
en dat gebeurt ook. Het is belangrijk dat goede afspraken
worden gemaakt over rolverdeling bij begeleiding en de
rolverdeling tijdens promotie, zodat dat goed uit de verf
komt.’
In Wageningen is recent het formatiebeginsel losgelaten en het tenure track systeem ingevoerd, zegt Van
Arendonk. ‘Dit biedt medewerkers de mogelijkheid door
te stromen tot persoonlijk hoogleraar waarmee mensen
het promotierecht verwerven. Het is een goede zaak dat
excellente wetenschappers die mogelijkheid nu hebben.
Ik ben er geen voorstander van om daarnaast nog een
nieuwe categorie te creëren.’
TENURE TRACK
In Groningen en Twente heeft de discussie over het pro-
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motierecht geleid tot invoering van zo’n nieuwe categorie:
de adjunct-hoogleraar. In Twente kan sinds juni vorig jaar
een uhd met tenure track voor vijf jaar het promotierecht
verwerven. Zo kan een onderzoeker een onderzoekslijn
uitbouwen en tegelijkertijd promotor zijn van de promovendi in zijn groep. Daarmee wordt een beperking omzeild van de Wet op het Hoger Onderwijs, waarin het promotierecht is vastgelegd.
Een belangrijke stap in de goede richting, vindt Verbeek,
al ziet hij het meer als een tussenoplossing. ‘Twente en
Groningen kiezen voor een hybride constructie tussen het
oude en het nieuwe systeem. Toch is dat heel belangrijk,
omdat het zonder ingewikkelde wetswijzigingen laat zien
dat het gewoon kan, dat alle koudwatervrees onterecht is.’
De discussie over het promotierecht gaat volgens Van
Arendonk vooral over het geven en krijgen van erkenning
voor inzet en prestaties. ‘Ik wil die geluiden serieus nemen. Het gaat tenslotte om de nieuwe generatie onderzoekers. Ik ben benieuwd naar welk verhaal daarachter
zit.’ Het lijkt Van Arendonk zinvol om met De Jonge Academie en het Wageningse Jong College over dit onderwerp verder te praten.
Volgens Verbeek is het echter tijd voor een fundamentele bezinning. Dat het openstellen van het promotierecht
de kwaliteit van de promotie zou kunnen bedreigen,
noemt hij ‘een bizar argument’. ‘Begeleiding is een combinatie van vaardigheden uit onderzoek en onderwijs. Die
moet je bezitten. En verder is er altijd een commissie die
het proefschrift beoordeelt, en peer review de afzonderlijke publicaties.’
REFERENDUM
Mocht uiteindelijk het promotierecht verruimd worden,
dan heeft Verbeek nog geen uitgesproken idee over
welke regels daaraan verbonden moeten worden. ‘In eerste instantie denk ik aan iemand die na een promotie en
een aantal jaren postdoc een vaste aanstelling heeft. Een
tenure track uhd, of associate professor bijvoorbeeld. Die
discussie hebben we nog niet gevoerd.’

Volgens David Lentink moet die discussie landelijk
worden gevoerd. Lentink is ud experimentele zoölogie in
Wageningen en Stanford en lid van De Jonge Akademie.
‘Ik zou voorstander zijn van een brede landelijke stemming onder universitair docenten, hoofddocenten en
hoogleraren. Kortom, onder iedereen die promovendi begeleidt. Om zo democratisch te bepalen wat de beste en
meest eerlijke oplossing is. In welke fase en onder welke
kwaliteitsvoorwaarden zou een ud, uhd, hoogleraar wel of
niet het ius promovendi moeten krijgen? Ik denk namelijk dat het kwaliteitsargument beter gedeﬁnieerd en getoetst moet worden. Dit is belangrijk om betere promotiecondities te krijgen voor promovendi. Uiteindelijk moeten zij er op vooruit gaan wat mij betreft.’
Dat de discussie over het promotierecht leeft, blijkt uit
het feit dat het weer op de agenda staat van de eerstvolgende vergadering van het rectorencollege op 14 maart, aldus
een woordvoerder van de VSNU. ‘Dan wordt het onderwerp opnieuw besproken.’ Het gremium van universiteitsdirecteuren had zich in het afgelopen najaar al uitgesproken over de position paper van De Jonge Academie.
Toen stelden de rectoren dat het promotierecht gekoppeld blijft aan het hoogleraarschap. ‘En dat is op dit moment ook het ofﬁciële standpunt van de VSNU’, aldus de
woordvoerder.
Verbeek gelooft niet in een overnight revolution: ‘Dit is
een proces van heel kleine stapjes. Op de werkvloer merk
ik dat onderzoekers het vaak met ons eens zijn, maar op
bestuursniveau loop je tegen een muur
van weerstand. Alsof er een luik
dicht gaat. Soms heb ik het
gevoel dat dit onderwerp een
taboe is. Maar het gaat dan ook
over een van de laatste
exclusieve voorrechten
van het hoogleraarschap.’
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Studeren met autisme
Geen gevoel voor non-verbale communicatie, moeite
om het ‘grote plaatje’ in het oog te houden… Studeren
valt niet mee voor iemand met een autistische
stoornis (ASS). In Leeuwarden slaat een groepje VHLstudenten zich er dapper doorheen, met steun van de
decanen en van lotgenoten. ‘Ik voel me soms onzeker
en onbegrepen.’
tekst: Karin de Mik / foto’s: Het Hoge Noorden

LOTGENOTEN
Bij Van Hall Larenstein in Leeuwarden komen studenten met een Autisme Spectrum
Stoornis (ASS) sinds een jaar wekelijks bijeen onder leiding van studentendecaan Tine
de Jong. De studentengroep werd vorig jaar
opgericht. Er komen gemiddeld zes studenten. Het decanaat geeft hun advies en biedt
ondersteuning. Ook wordt gekeken welke
belemmeringen ze tegenkomen en welke faciliteiten of aanpassingen in het onderwijs-

programma nodig zijn. Op verzoek van de
student geven decanen ook voorlichting
over autisme aan medestudenten en docenten.
Mensen met ASS hebben moeite met het
aanvoelen van non-verbale signalen en sociale codes. Ook empathie met anderen is
soms lastig. Er zijn diverse gradaties en vormen van ASS, zoals PDD-NOS en het syndroom van Asperger.

Mark Dees (26) tweedejaars Diermanagement
‘Ik weet alles van katachtigen’
‘Ik zeg wel eens: autisme kan een beperking zijn, maar je hoeft het niet als een beperking
te zien. Vorig jaar heb ik met Tine de ASS-studentengroep opgericht. Die is bedoeld om
elkaar steun te bieden en te geven. Ik wist in mijn studiejaar niet of er meer studenten
met ASS waren hier. Daardoor voelde ik me wel eens alleen. Op een dag over autisme op
school ontmoette ik anderen. Ik heb nu de erkenning dat ik niet de enige ben.
Autisten zijn eerlijk en recht voor zijn raap. Toch voel ik me soms onbegrepen en onzeker, omdat je niet op zo’n vlotte manier communiceert met anderen. Ook al spreken
we beiden Nederlands, toch versta ik je niet, zeg ik wel eens. Non-verbaal gedrag vang ik
niet op. Hier op school was een vriendinnengroep waarmee ik steeds contact zocht. Elke
keer als ik ze zag zei ik: hallo! Ik had niet door dat ze daar niet van gediend waren. Dat is
een kenmerk van autisme. Je vangt hinten niet op. Een ander kenmerk is dat een autist
zich vaak op een onderwerp richt en daar alles van af weet. Mijn specialisatie zijn katachtigen. Ik begrijp dieren soms beter dan mensen. Het leren gaat me gelukkig goed af. Ik
pik de stof snel op. Ik heb wel een duidelijke structuur nodig. Studiestof of lesroosters
kan ik soms moeilijk duiden , maar dan zoek ik net zo lang tot ik het snap.’
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Marianne van Zanen (26), vijfdejaars Milieukunde,
sinds vier jaar lid van de medezeggenschapsraad
‘Vermijd beeldspraak en sarcasme’
‘Ik heb moeite met non-verbale communicatie. Daardoor kan ik vrij bot overkomen,
maar dat bedoel ik niet zo. Een autist heeft soms veel chaos in zijn hoofd. Te veel nieuwe
indrukken en prikkels kunnen stress geven. Net als het regelen van veel dingen. Hoofden bijzaken kan ik niet altijd goed scheiden. Een helicopterview ontbreekt nogal eens. De
valkuil van autisten is dat ze te snel de diepte in gaan met gesprekken. Ik heb een brochure geschreven over ASS, die ik vorig jaar heb aangeboden aan Aalt Dijkhuizen. Daarin geef
ik ook tips aan docenten zoals: vermijd beeldspraak, uitdrukkingen, metaforen en sarcastische uitspraken. Veel autisten begrijpen die niet, want ze nemen zaken letterlijk.
Gebruik heldere taal, breng structuur aan in een college, maak duidelijke afspraken en
leg die ook vast. Dit alles is noodzakelijk voor een autist en handig voor andere studenten. Studenten met autisme raad ik aan het aan hun mentor en studiebegeleider te vertellen. Daar help je jezelf enorm mee. Bij tentamens kun je dan een half uur extra tijd krijgen. Een andere tip is om een studiemaatje te zoeken, iemand uit je klas die jou kan helpen met de studieplanning.’

Giel van Ommen (20), eerstejaars Milieukunde
‘Ik zit liever in mijn eigen wereldje’
‘Ik ben vrij selectief aan wie ik vertel dat ik Asperger heb. Het hangt van de situatie en de
persoon af. Ik vertel het liever niet, omdat je dan zo’n etiket krijgt. Een klasgenoot aan wie
ik vroeg wat minder rumoerig te zijn zei: ‘Oh ja, jij kunt je wat minder concentreren hè?”
Ik heb liever dat mensen denken: hij is zoals hij is. Ik ben ik. Ik ben anders, maar niet de
mindere van anderen. Sinds twee jaar woon ik in een studentenhuis in Leeuwarden waar
ik begeleid woon met zeven andere studenten die ook autistisch zijn. Kook- en schoonmaaktaken verdelen we en we eten samen. Eens per week heb ik daar een gesprek met
mijn begeleider. Het is een stap naar helemaal op jezelf wonen. Met mijn studie gaat het
niet zo goed. Ik kan me er moeilijk toe zetten te gaan studeren. Met plannen en organiseren heb ik moeite. Ik heb menig les gemist doordat ik niet naar de roosterwijzigingen op
internet keek. Die zijn voor mij onoverzichtelijk. Contacten met studiegenoten heb ik
weinig. Ik neem wel eens het initiatief om een gesprek te beginnen, maar ik vind het
moeilijk de stemming van mensen in te schatten. Ik zit liever in mijn eigen wereldje.’

Babette van Berkel (20), tweedejaars Diermanagement
‘Zelfvertrouwen heb ik wel’
‘Informatie verwerk ik minder snel dan anderen. De problemen begonnen bij mijn eindexamen van de havo. Tot mijn verrassing werd de diagnose autisme gesteld. Ik ben een
vrij nuchter persoon. Als iemand bijvoorbeeld verdrietig is, zou ik wel willen troosten,
maar ik weet niet hoe. Op feestjes vind ik het lastig een gesprek aan te knopen. Net als ik
in een groepje iets wil zeggen, is een ander me voor. Maar zelfvertrouwen heb ik wel. In de
groep met ASS-studenten is het heel gezellig. Het is ﬁjn om bij elkaar te komen. Je begrijpt elkaar beter en zit op hetzelfde denkniveau. We wisselen ervaringen en tips uit.
Mijn studie gaat goed. Het nadeel van ASS is dat je niet zo snel contacten maakt in een
grotere groep. Meestal vertel ik dat ik ASS heb. Voor een autist is het handig wanneer een
ander dingen herhaalt. Ik vraag medestudenten ook wel of ze willen checken of ik iets
goed heb begrepen. Ja, daar is begrip voor. Het voordeel van autistisch zijn is dat je over
sommigen dingen dieper blijft nadenken. Een autist focust zich aan de andere kant nogal op details en verliest het grote geheel uit het oog. Mijn tip aan andere autisten is: wees
jezelf en doe niet of je iemand anders bent.’
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DRINGEN OM EEN
Studenten vinden dat er te weinig studieplekken in Forum zijn.
Ook zouden veel computers niet bruikbaar zijn door technische
storingen. Is die klaagzang terecht?
tekst: Nicolette Meerstadt e.a. / foto: Rob Goossens

Tesse Bijlsma

Barbara van Gulick

vierdejaars Landschapsarchitectuur
‘Voor groepswerk kun je altijd wel
een lokaaltje vinden. Soms wordt er
ergens college gegeven en is de zaal
maar halfvol. Als je het even aan de
docent vraagt kun je vaak wel een
computer gebruiken. Met name in
de studieweek moet je vrij vroeg zijn
om een plek te kunnen vinden, vooral als je een computer
nodig hebt. Zelf neem ik liever een laptop mee, dan weet
ik zeker dat ik een plek heb. Afgelopen zelfstudieweek was
ik mijn huis ontvlucht om te studeren in Forum, maar
toen gaf de Ontzetting opeens een lunchconcert. Best
mooie muziek, maar niet als je net bezig bent met ﬁlosoﬁe.’

vierdejaars Internationaal land- en waterbeheer
‘Voor groepswerk boeken docenten
niet altijd een ruimte. Zeker ’s middags is het dan moeilijk om een plek
te vinden, want dan zijn de meeste
werkgroepen aan de gang. Ik heb wel
eens met een groep het hele Forum
afgelopen om zoek naar een plek. Als
je met elkaar wil overleggen is het lastig, dan kun je niet in
de bieb terecht. Maar over het algemeen is het best goed
geregeld. In de zelfstudieweek zie je dat mensen al snel
een vaste plek in de bibliotheek hebben. Mijn huisgenoot
klaagde laatst dat ‘zijn’ plekje was ingepikt.’

Joris Fortuin
beheerder Forum
‘Je hebt studieplekken en studieplekken. Door Forum heen zijn veel
werkplekken (tafel en stoel) die altijd toegankelijk zijn. Als men het
heeft over een tekort aan studieplekken, dan gaat het om zogeheten pcplekken. Op verzoek is sinds enige
tijd (tijdens de onderwijsvrije week en in de examenweek)
een gang op de zesde verdieping open; daar zijn veel pc-zalen. Dit was een paar jaar geleden ook al het geval, maar
omdat er weinig gebruikt van werd gemaakt, hadden we
dat weer afgeschaft. Toch worden deze plekken nog weinig gebruikt: de eerste avond tien mensen, de tweede
avond vier en de derde avond twee. De favoriete plekken
zijn die aan de internettafels, op de balkons en de bruggen.’
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Clara Feldmanstern
Erasmusstudent met Amerikaanse nationaliteit
‘Ik ben hier nu een maand, waarbij
ik nog maar weinig moeilijkheden
ben tegengekomen. Voor het groepswerk kregen we een lokaal toegewezen, dat ook echt vrij was. Wel heb ik
inmiddels ontdekt dat veel computers in de bibliotheek niet werken,
maar tot nu toe heb ik steeds een goede kunnen vinden.’

Willemijn Sneller
bestuurslid VeSte
‘Er zijn niet alleen te weinig werkplekken; er zijn ook te weinig góede
werkplekken. Veel van de werkplekken op het Forum zijn ingericht om
alleen even snel je mail te checken,
maar je ziet dat veel studenten er de
hele dag zitten te studeren of aan
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PLEKJE

hun thesis werken. Dan hebben ze aan het eind van de dag
last van hun nek en schouders, omdat ze niet in de juiste
werkhouding kunnen zitten. Het is goed dat de universiteit haar verantwoordelijkheid heeft genomen door lesruimtes op de zesde verdieping te openen voor zelfstudie,
maar het was wel wat aan de late kant; aan het eind van de
zelfstudieweek.’

Ibnu Khamais
Eerstejaars master Food Technology, uit Indonesië
‘Voor je dagelijkse studie zijn de
voorzieningen prima, maar als je
met een groep aan het werk gaat zijn
er maar tien tot vijftien plekken op
de hogere verdiepingen. Die zijn zo
gevuld. In de kantine werken is een
alternatief, maar dat is niet heel handig. Ik heb m’n bachelor in Den Haag gedaan, waar je veel
meer kleine projectkamers had. In de studieweek is er
nauwelijks een plek te vinden in het Forum, laat staan als
je ook nog een computer nodig hebt. Maar thuis is er er zo
veel aﬂeiding, ik wil echt hiér studeren.’

Thijs Frenken
Eerstejaars Master Earth & Environment
‘Ik erger me groen en geel aan het tekort aan plekken. In

de zelfstudieweek moet je echt om 8
of 9 uur binnen zijn als je een computer wil gebruiken. Het studeert nu
eenmaal veel beter als je slides uit de
colleges naast je boek kunt hebben.
Maar veel computers zijn gereserveerd voor ACT groepen, in de bieb
staan er maar twintig en op de brug is meer dan de helft
kapot of heel traag. Computerlokalen zitten op slot. Thuis
is er veel meer aﬂeiding in de studieweek. De sfeer is hier
relaxed en dat motiveert om te studeren.’

Thomas Janssen
2e jaars Bos- en Natuurbeheer
‘ ’s Ochtends hebben we college in
het Forum en ’s middags doen we
groepswerk. Daarvoor is er een ruimte gereserveerd in de Leeuwenborch.
Maar daar willen we niet helemaal
heen, we blijven liever gewoon hier
in het Forum. Nu zitten we bij de kantine, maar meestal
zoeken we eerst een computerlokaal. Gisteren moesten
we halverwege verkassen, om-dat er college begon. Ik vind
het geen groot probleem. In de zelfstudieweken ben ik
hier nooit. Meestal ga ik dan naar mijn ouders, want dan
wordt er lekker voor me gekookt.’
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Vakbondscollega’s geven herboren Wageningse ‘zusje’ tips

‘Zorg dat je zichtbaar bent’
Vorige week vierde Pulse haar
lanceringsfeestje. Nu komt het
lastige gedeelte, hoe moet de
nieuwe vakbond annex studentenfractie de hearts & minds van
álle Wageningse studenten veroveren? Resource vroeg om
advies van succesvolle studentenvakbonden elders in Nederland.

FOTO: BART DE GOUW

De Nijmeegse studentenvakbond
AKKU, vaak een drijvende kracht
achter landelijke protestacties en
de Delftse VSSD, de oudste en
grootste lokale studentenvakbond
van Nederland, hebben vijf tips
voor hun Wageningse collega’s.

1

ZICHTBAARHEID
Dewi Plass, secretaris van AKKU: ‘Supertof dat de vakbond in
Wageningen weer leeft. Ik denk
dat de fusie tussen WSO en PSF
een goede stap is; het is altijd slim
om je krachten te bundelen, dan
kun je jezelf sterker proﬁleren. Het
is belangrijk voor een vakbond om
zichtbaar te zijn. Als je een groter
draagvlak hebt, dan is het aantrekkelijker voor studenten om zich
voor een jaar aan je te binden. Ze
lopen er immers wel studievertraging door op. Daar is AKKU nu ook
heel erg mee bezig. We hebben een
stuk of vijftig actieve leden. Dat is
een redelijk aantal, maar we zien
wel een terugloop. Studenten verleggen hun prioriteiten vanwege
overheidsmaatregelen.’

2

STRIKTE SCHEIDING
Mariska Heidema, voorzitter
van VSSD: ‘Wij vinden het heel
leuk dat ‘ons kleine zusje’ er weer
is. Ik raad Pulse wel aan om goed
duidelijk te maken dat de vakbond
en de raadspartij twee verschillende takken zijn, en dat ze allebei
een andere aanpak hebben. Je wil
niet dat de ene partij wordt afgerekend op acties van de andere. Wat
ook lastig kan zijn, is dat de raads-

RESOURCE — 23 februari 2012

Pulse-bestuurders Linyan Dong, Romy Appelman en Ying Wang (vlnr) bij de gepimpte bakﬁets van de WSO.

partij dankzij overleg met de universiteitsbestuurders over alle informatie beschikt. De vakbond
hoort daar niets vanaf te weten.
Dus wanneer er stukken worden
gelekt, dan weet je wel wie daar op
aangekeken wordt. Daarom is
VSSD heel erg tevreden met de
situatie in Delft. We hebben geholpen bij de oprichting van de
twee huidige raadspartijen, maar
die opereren nu geheel onafhankelijk. Daardoor kunnen wij als
vakbond doen en laten wat we willen.’
Dewi: ‘De medezeggenschapstak van AKKU heeft een eigen
naam, deAkkuraatd. Zij praat regelmatig met de bestuurders van
de universiteit. De raad functioneert vanuit het gedachtegoed van
AKKU, maar het is wel een op zichzelf staande groep. Het is niet zo
dat zij per deﬁnitie alles overnemen wat wij zeggen. De raadsleden
komen vaak ook van buiten de vakbond.’

3

SLIMME WERKGROEPEN
Dewi: ‘Het bestuur van AKKU
bestaat uit vier tot zes bestuursleden, die verantwoordelijk zijn voor
een of meerdere werkgroepen, zoals duurzaamheid en onderwijs.
We merken dat er veel mensen afkomen op de werkgroepen medezeggenschap, huisvesting en
rechtshulp. Dat komt omdat studenten er baat bij hebben. Kijk
naar huisvesting; er is nog altijd
een structureel tekort aan studentenwoningen. Onze huurteams
bieden hulp, zoals een prijzencheck en het opmeten van kamers.’
Mariska: ‘VSSD heeft commissies voor activiteiten en werkgroepen voor standpunten. Zeker voor
die werkgroepen is het belangrijk
dat ze bestaan uit betrokken studenten die weten waar ze het over
hebben. Pulse zou oud-bestuursleden en (oud-)leden van opleidingscommissies moeten vragen of zij
plaats willen nemen. Zij kennen de
geschiedenis van de universiteit en

hebben heel veel kennis. Dat kan
behoorlijk handig zijn!’

4

KORTE LIJNTJES
Dewi: ‘Iedereen heeft het
druk, maar soms wil je snel en adequaat kunnen reageren op bepaalde ontwikkelingen. Dan is het onhandig voor iemand van de vakbond als een raadslid de hele ochtend in overleg zit. Ik zou Pulse
dan ook aanraden om wekelijks
overleg hebben met de raadspartij
en de interne communicatie goed
te regelen. Gebrekkig onderling
contact kan echt een valkuil zijn.’

5

CHOOSE YOUR BATTLES
Mariska: ‘Het hoeft geen probleem te zijn als je maar een kleine
harde kern van actieve leden hebt.
Pulse moet voor zichzelf bepalen
waar ze de focus wil leggen, en wat
ze wil bereiken. Je moet als nieuwe
club niet te veel hooi op je vork nemen. Als VeSte bepaalde onderwerpen al goed oppakt, kan Pulse die
laten liggen.’ Linda van der Nat
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De Wageningen Warriors komen eraan
Lacrosse is een van de snelst
groeiende sporten in Nederland.
In juni wordt het EK zelfs in
Amsterdam gehouden. Wageningen blijft niet achter. Er is een
vaste trainingsavond en een
groepje enthousiastelingen is
bezig om een vereniging op te
richten. Een interview met
beoogd voorzitter Daan Kea.

Waarom speel je het?
‘Het is net even weer iets
nieuws, het is anders dan andere
sporten en dat heeft wel z’n charme. Voetbal is zo mainstream.’
Waarom dan juist lacrosse?
‘Ze noemen het de snelste sport
op twee benen. Je moet niet alleen
heel veel lopen, maar ook supersnel samenspelen, en je mag lichamelijk contact maken met je tegenstander. Daar heb je ﬁjne techniek
bij nodig maar je moet ook ﬁt zijn.’
Dat klinkt heftig.
‘Bij een wedstrijd heb je allerlei
bescherming aan, bijna als een

FOTO: BART DE GOUW

Wat is Lacrosse?
‘Een teamsport met tien mensen in het veld. Iedereen heeft een
stick met een netje eraan waarmee
je de bal overspeelt. De bal die lijkt
op een hockeybal. Er is een verdedigings- en een aanvalsvak en een
klein doel, ongeveer zoals bij ijshockey.’

Daan Kea: ‘Voetbal is zo mainstream.’

American football-speler. Maar zo
ver zijn we in Wageningen nog
niet. We trainen elke donderdag
met twintig man en we hebben
sticks te leen van de lacrossebond.
We trainen alleen nog maar de basisvaardigheden.’
Is het een dure sport?
‘Nu nog niet. Iedereen kan gewoon meedoen. Op den duur gaan
leden hun eigen sticks kopen, die

kosten dertig euro. Maar de hele
gear kost ongeveer tweehonderd.
Best een investering dus.’
Krijg je er bulkige spieren of een
wasbordje van?
‘Je bent veel aan het rennen, dus
het is goed voor je conditie. En door
de stick krijg je ook goeie biceps.’
Wanneer ben je met de sport in
aanraking gekomen?

‘In oktober waren er vier clinics in Wageningen. Die waren zo
leuk dat we de Wageningen Warriors wilden oprichten. Het is een
heel amicale wereld, lacrosse in
Nederland. Andere besturen
staan meteen klaar om je te helpen. Zo zijn we voor onze eerste
training gered door de Keizerstad
Kannibals uit Nijmegen omdat
we hun sticks mochten gebruiken. Heel chill.’ NM

‘Masterstudent moet ook gecompenseerd worden voor bestuursjaar’
Masterstudenten lijken dubbel
pech te hebben. Omdat ze vanaf
volgend jaar hun basisbeurs verliezen, is ook onduidelijk
geworden of ze nog wel recht
hebben op een bestuursvergoeding van de universiteit. Die is
namelijk gekoppeld aan de
hoogte van de basisbeurs.
Studentenfractie VeSte maakt zich
zorgen over de basisbeursmaatregel van Zijlstra en de onvoorziene

gevolgen ervan voor het studentenleven. Alleen studenten met een
basisbeurs kunnen nu een beroep
doen op een vergoeding van de
FOS (Financiële Ondersteuning
voor Studenten), waarbij uitwonende studenten een hoger bedrag
krijgen dan thuiswonenden. Wanneer die vergoeding voor masterstudenten wegvalt, betekent dat
niet alleen een strop voor de student zelf, maar ook voor het verenigingsleven. Studentenorganisaties

zullen het nog moeilijker krijgen
met het werven van bestuursleden,
verwacht VeSte-raadslid Willemijn
Sneller. ‘Masterstudenten zullen
zeker rekening houden met het ﬁnanciële plaatje.’
PLAN VAN AANPAK
Of het zover komt is nog de vraag.
Volgens de studentenraad deelt
rector magniﬁcus Martin Kropff de
zorgen van de studentenraad. Sneller: ‘Kropff heeft toegezegd met

andere universiteiten te zullen
overleggen over een plan van aanpak.’ Volgens woordvoerder Simon
Vink is het uitgangspunt van de
rector om ook in de nieuwe situatie een FOS-regeling te hebben
voor masterstudenten die actief
willen zijn in studentenorganisaties. ‘Hoe die eruit komt te zien
wordt nader bekeken. De Raad van
Bestuur neemt daar een besluit
over.‘ LvdN
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BIERKUNST

BINNEN

De Amsterdamse kunstenaar Teun Castelein (!) brengt de Halbe aan
de man. Een halve liter speciaal bier in dito glas. Alles bedacht en
gemaakt door kunstenaars. De opbrengst gaat naar de kunst. Castelein viel al eerder op door commerciële kunststunts. Hij heeft overigens, zegt hij, niks tegen kunstknijpende staatssecretaris Halbe Zijlstra. Maar waarom lijkt dat glas zo verdacht veel op een boksbeugel?

Waarom hebben zebra’s een streepjescode? Die vraag is eindelijk beantwoord. Daarmee leiden ze paardenvliegen om de tuin,
heeft een team van Zweedse en Hongaarse onderzoekers ontdekt. Paardenvliegen herkennen door het streepjespatroon de
zebra niet meer als prooi. Een tip voor Wageningse entomologen: vind de streepjescode tegen malaria en je bent binnen.

Prijsschieten met klein wild

Teamcoach Kimo van Dijk (groen jasje) in gesprek met koningin Beatrix.

Verzin een gedurfde oplossing
voor het wereldvoedselprobleem,
was de opdracht. Dat liet het
Wageningse team zich geen twee
keer zeggen. Hun plan: eet meer
microwild, oftewel insecten. De
koningin is er nog niet voor te
porren.

eerden van het tegengaan van
voedselverspilling tot city farming.
De koningin vond ons idee het
minst smakelijk, haha. ’ Wel nam
ze het aangeboden doosje insectenbonbons mee naar huis. ‘De
nootachtige smaak van insecten
combineert heel goed met chocola. Maar of ze het daadwerkelijk op
eet, is natuurlijk de vraag. Ruud
Lubbers durfde het ook niet aan.’
Mocht het team van Sanne winnen (stemmen kan tot 1 maart op
www.battleofthecheetahs.nl), dan
krijgen de deelnemers een startkapitaal van 25.000 euro om hun idee
aan de man te brengen. LvdN

Vier Wageningse studenten van
VHL en de universiteit doen als
een team mee aan de ‘The Battle
of the Cheetahs’ , een ideeënwedstrijd voor young professionals die
is uitgeschreven door NCDO, het
platform voor burgerschap en internationale samenwerking .

Insecten telen en consumeren
is een duurzaam alternatief voor
onze huidige voedselproductie,
vindt Sanne Bakker, teamlid en
studente Voeding & gezondheid.
‘We halen ons veevoer uit ZuidAmerika en hebben hier een mestoverschot. Insecten zijn veel efﬁcienter. Daar stop je 10 kilo eiwitten
in en er komt 9 kilo aan voedsel
uit; drie keer zo efﬁciënt als varkens en zes keer zo efﬁciënt als
koeien.’ Bovendien zijn we in Nederland al behoorlijk bezig met insecten als alternatief voor vlees,
zegt Bakker. ‘Nederland zou een
voortrekkersrol kunnen innemen.’

Er zijn al producten waarin insectendelen worden verwerkt, zoals
pindakaas en chocola. Bakker:
‘Het zou leuk zijn als je straks in de
McDonalds een MacBugburger
kan bestellen.’
Twee weken geleden mochten
de teams hun ideeën aan de koningin presenteren. ‘De ideeën vari-

Stelling: Massale studentendemonstraties
zijn nutteloos en niet meer van deze tijd
MARLIES: In hoeverre demonstraties helpen kun je nooit met zekerheid zeggen- als de regering haar standpunt aanpast, zal ze nooit
zeggen dat dat vanwege alle protesten was. Vast staat echter wel dat
grote demonstraties helpen om een onderwerp onder de aandacht
te brengen. Zowel bij andere studenten als bij de rest van Nederland, en natuurlijk bij de politiek. Studenten zijn voor veel mensen relatief onzichtbaar en staan vaak bekend als luie, zuipende,
verwende mensen. Door massaal te protesteren en daarmee ook
media-aandacht te creëren voor het onderwerp worden we als studenten in elk geval gezien en kunnen we duidelijk maken dat dit
beeld niet klopt.

REACTIE JILLIS: Ik denk dat politiek en samenleving meer onder
de indruk zullen zijn als studenten met inhoudelijke protesten
komen. De brievenactie aan het adres van Zijlstra gaat tenminste
over het leveren van argumenten, in plaats van en masse ‘Boe!’ roepen. Van studenten mag mijns inziens ook meer verwacht worden
dan van de gemiddelde demonstrant. Het onderwijsbeleid van het
kabinet is zeker het protesteren waard, maar doe het op een waardige manier!

JILLIS: Protesteren is misschien wel van alle tijden, maar de massale
manifestaties in Den Haag, zoals we die nog steeds wel af en toe zien,
zijn niet meer van deze tijd. In de hippietijd protesteerden studenten er
op los: de bezetting van het Maagdenhuis als één van de bekendste voorbeelden. Tegenwoordig worden – misschien vanwege romantisering van
die tijd – nog wel grote demonstraties gehouden, maar als je daar vervolgens de tv-beelden van ziet, word je wel een beetje depressief. Voor de
camera mensen die geen idee hebben waarvoor of tegen ze protesteren,
eruit zien alsof ze carnaval aan het vieren zijn en na aﬂoop de stad nog
even afbreken en de politie te lijf gaan. Wat een vertoning...

REACTIE MARLIES: Het beeld dat jij schetst klopt van geen kanten met
de werkelijkheid. Natuurlijk lopen er altijd enkele relschoppers rond en
zullen er altijd mensen bij zijn die inhoudelijk wat minder op de hoogte
zijn. Echter, ik ben er geregeld bij geweest en het overgrote deel bestaat
uit normale studenten die prima weten waar ze over praten en waar ze
tegen protesteren. Waarom het ‘niet meer van deze tijd’ zou zijn is mij
een raadsel. Waarom zouden we vroeger wel ﬂink van ons mogen laten
horen, en nu ineens niet meer?
Ook een mening? Ga naar www.resource.wur.nl
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HANDSCHOENVOORKEUR

LAPTOPPERTJE

Nieuwsgierigheid is de basis van de wetenschap. ‘Verliezen mensen
vaker een rechter- of een linkerhandschoen?’, vroeg een professor uit Leiden zich af. Sinds januari verzamelt hij eenlingen, die verloren op straat
liggen. Na 35 handschoenen trekt hij twee conclusies: 1. Nederlanders
hebben saaie handschoenen, ze zijn allemaal zwart of grijs. 2. We verliezen evenveel linker- als rechterhandschoenen.

In Twente hebben studenten dertig laptops gestolen van universiteitsmedewerkers. Voor een promotieonderzoek naar veiligheidsbeleid. Een
onderzoeker deelde de laptops eerst uit aan de medewerkers. Vervolgens
gingen de studenten aan de slag, met een goede eindscore van 30 uit 60
pogingen. Conclusie: conciërges en schoonmakers laten zich makkelijk
misleiden en wetenschappers stellen zich graag dienstbaar op.

FOTO: EMMA TEULING

AMBERS DIKKE SNICKER
Maar liefst 4,5 kilo chocola, 2,5 kilo pinda’s en
bijna een kilo suiker ging
er in de reuzenreep van
Amber van Veghel, eerstejaars studente Levensmiddelentechnologie.
Niet zo goed voor de gezondheid, maar wel voor
de strijd tegen kanker;
Amber (links op de foto)
verkocht plakjes van de
Dikke Snicker aan familie, vrienden en verenigingsgenootjes. Met de
opbrengst (170 euro)
sponsort ze haar dispuutgenootje, die deze zomer
mee doet aan de Alpe
d’HuZes. Hierbij beklimmen ﬁetsers in teamverband zes keer of vaker de
Alpe d’Huez om geld op
te halen voor onderzoek
naar kanker. LvdN

BROODJES BEENHAM, HAMBURGER EN KNAKWORST

Wie? Sander Thus,
MSc Dierwetenschappen
Wat? Voorzitter
Lustrumcommissie van studievereniging ‘De Veetelers’
Waarom? ‘De Veetelers’ viert tot
en met donderdag 1 maart
haar tiende lustrum

Vijftig jaar, dat is knap voor een studievereniging voor
boeren!
‘Wij zijn geen club alleen voor boeren. Vroeger waren
onze leden inderdaad vooral boerenzonen, maar we
zijn een stuk breder geworden. Dierwetenschappen
was vroeger vooral een studie voor jongens, maar
trekt nu veel meisjes. Naast alleen productiedieren
zijn ook huisdieren een onderdeel van de opleiding
geworden. Deze verbreding zie je ook terug in onze activiteiten.’
En dat schuurfeest?
‘Er is in Wageningen voor zover wij weten nog niet
eerder zoiets georganiseerd door studenten. Eén van
de hallen van Unifarm, achter Radix, bouwen we om
tot enorme boerenschuur. De coverband HIKE uit de
Achterhoek is geboekt en buiten kun je broodjes

beenham, hamburger en knakworst kopen. De opbrengst daarvan gaat naar een goed doel. Het is een
open feest, dus iedereen mag een biertje komen drinken, Veeteler of niet.’

Is er een beetje animo voor jullie lustrumactiviteiten?
‘De Reünistendag op zaterdag zit hartstikke vol met
maar liefst 220 aanmeldingen. “De Veetelers” is de actiefste studievereniging van Wageningen. Bijna iedereen van de opleiding is lid en onze onderverenigingen
trekken ook niet-Veetelers. Sponsoren vinden ging
heel makkelijk; er is veel vraag naar mensen die in de
agrarische sector willen werken. In die wereld is “De
Veetelers” toch een begrip.’ LvdN
Op www.lustruminteraction.nl kun je meer informatie
vinden over alle activiteiten
23 februari 2012 — RESOURCE

28 >> student

>> CULT
Wat? Hugo (in 3D) Waar? Heerenstraat Theater, Wageningen
Wanneer? Net in première gegaan Tip van Marlou Bijlsma,
studente Voeding en gezondheid

Asa Butterﬁeld als Hugo en Ben Kingsley als Georges Méliès in de ﬁlm Hugo.

Ode aan de magische ﬁlm
‘Naar de bioscoop gaan is altijd een plezierig tijdverdrijf. Helemaal als
je een veelbelovende ﬁlm te zien krijgt, die elf Oscarnominaties heeft,
winnaar is van een Golden Globe voor beste regisseur (Martin Scorsese)
en ook nog eens in 3D. Aangezien ik geen diepte zie, is dat voor mij niet
echt een voordeel, maar daardoor is Hugo niet minder echt.
Hugo gaat over een jongentje dat in een treinstation in Parijs anno 1933
tussen de klokken woont. Zijn vader is helaas overleden. Zielig voor Hugo, maar ook voor de vrouwelijke kijkers onder ons, aangezien de persoon in kwestie niemand minder dan Jude Law is! Het enige wat Hugo
nog van zijn vader heeft is een automaton, een soort robot, die hij probeert te maken op zoek naar een boodschap van zijn vader. Hier komt
de speelgoedverkoper Georges Méliès in beeld. Later blijkt deze man
een beroemde ﬁlmmaker te zijn.
Hugo is dan ook een ode aan de vroegere, magische ﬁlms, maar ook aan
de ﬁlmpionier Georges Méliès (1861-1931). Soms wordt het verhaal
hierdoor iets te traag en langdradig. Maar met zijn uitspraak Happy endings only happen in the movie heeft Georges in ieder geval wel gelijk!’

>> HET ECHTE WERK
DOODLOPEN IN
HET MOERAS
Wie? Robert Euwe, vierdejaars Wildlife Management
Wat? Onderzoeken hoe oliepalmplantages het jachtgebied van de
jaguar beïnvloeden
Waar? Het kleine dorpje Kukra Hill, aan de Caribische kust van Nicaragua
Waarom? ‘Ik wilde een afstudeerproject waarbij ik mezelf kan overtreﬀen’
‘Mijn doel is om te onderzoeken hoe grote oliepalmplantages de verspreiding en diversiteit van de grote zoogdieren (jaguarprooi) aantasten. Een hot topic, aangezien oliepalmplantages de laatste jaren een van
de grootste bedreigingen voor de natuur zijn geworden. Ik kan het onderzoek helemaal vanaf de grond af opzetten. Dat geeft me een geweldig gevoel.
‘Met mijn gids loop ik elke dag zo’n tien tot dertig kilometer door verschillende gebieden, op zoek naar doelsoorten. We lopen door de plantage, weilanden of jungle. De tochten door de jungle zijn enorm zwaar
omdat we ons soms letterlijk een weg moeten hakken met machetes.
Soms kom je er na drie uur hakken achter dat het moeras waar je tot je
knieën instaat toch echt te groot is om over te steken.
De palmplantage hier is zo enorm dat je soms een dag lang niemand
van de tweeduizend plantagewerkers tegenkomt. Ik moet zeggen dat
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me dat een bijzonder gevoel geeft, die ultieme rust, met keurige rijen
van palmbomen zo ver je kunt kijken.
‘Niet alleen de natuur maakt mijn onderzoek avontuurlijk. Ook een bezoek aan het ziekenhuis werd een belevenis. Toen ik hier met een ontstoken teen kwam binnenstrompelen, werd ik vreemd genoeg meteen
de operatiekamer binnengeleid. Na een observatie van vijf seconden
besloot de arts: “We gaan opereren, die nagel moet eraf”. In no time
stonden er drie zusters om me heen, en werd ik naar de operatiekamer
gebracht. Begeleid door een enorme spuit en de geruststellende woorden “Dies wiel meek joe gow toe sliep”. Totaal sprakeloos besloot ik me
maar zonder verdoving te laten opereren, dan kon ik mijn teen nog een
beetje in de gaten houden.’ VH
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Prijsvraag

Het beste journalistieke verhaal
STUDIO STEENHUIS/MAARTEN GAILLARD

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

Extra p

De Gou

rijs:

den Tro

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

Hokjesdenken
De Tocht der Tochten heeft hij niet kunnen schaatsen, maar toch is Klaas
Swart een trots man. Hij werd genoemd onder 22 verticaal: Klaas die voor
het elfstedenkruisje gaat. Hij mailde: ‘Als je er zelf in voorkomt en als de
gekte vooraf aan de 11-stedentocht veroorzaakt is door de oplossing van deze
puzzel “sneeuwbaleﬀect” moet je natuurlijk wel meedoen!’
De overige hokjesdenkers: Milieutechnologie, Renée & Susan van der Salm,
Cees Niemeijer, Leerstoelgroep Nematologie, Gosse Schraa en Hanneke
Pompe, Willem Menkveld, Ellen Slegers, Ja-dit-is-het-team, Maurice
Meuwissen, Marianne van der Gaag, De Koﬃetafel, Gert-Jan Steeneveld, Ditje
van der Vossen, Anton Korteweg, Sexy Chickies, Evelien Kooij, Ans Lijftogt,
Janna van Hoek, Anne Marie Patist en Clasien Lock, team wagenduif, Wax
Stratenaar, Joram & Co, Arnoud de Wilt, team ‘geen groot succes’, Semper
Florens (SF)hok@Radix, Bjorn Hendriksen & Lotte Stokvis.

l

Prijzen al
a
twee m,00
0
€ 25

Kijk op www.resource.wur.nl
voor deadlines, voorwaarden en de juryleden
94th Dies Natalis, 9 March 2012

Science for new frontiers

Horizontaal
1 Daar zijn te weinig studieplekken 5 Vis die uitsterven niet erg vindt
10 Kerk in opspraak 11 Entreebewijzen 13 Internationaal overleg 15 Dat
soort voer zouden vleeskalveren meer moeten krijgen 16 Symbool waar je
geen Q-koorts van krijgt 18 Autovrij houden 19 Stationslaan in Den Haag
21 Te elfder __ 29 Daar begint Frankrijk mee te tellen 30 Oudste Nederlandse
staatshoofd ooit 31 Verhuist bij de witrikkoe in de vorm van een cirkel
32 Scoutingleider 34 Titelheldin in de De kleine zeemeermin 36 Vaderlief
37 Alternatieve curlingsteen 39 Spaanse regeringspartij 40 Organiseert in
maart een protestweek 41 Pakjesbezorgers

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

Verticaal
1 Werd € 0,152 2 No problem 3 Hoofdstedelijke studieplek 4 Dat ritueel
is niet doeltreﬀend 5 Dus toch! 6 Je bent wild en je schaakt wat 7 Wordt
verkocht in lege winkels 8 Warempel een voorrecht 9 Wageningse econoom
die een kosten-batenanalyse van de EHS maakte 12 Ondersteuning 14 Ieder
voor zich 15 Oud schuurmiddel 16 __ kinderzieltjes 17 __ West, Florida
20 Lichaamsholte 22 Opstandig 23 Zo gaan PSF en WSO samen verder
24 __ giornata particolare, ﬁlm 25 Europeaan in India 26 Huiseigenaar
zonder haast 27 Schippers op het Binnenhof 28 Amerikaans winkelcentrum
32 DaarMoetIkZijn, How fresh is your ﬁsh of Pig Chase 33 Is eigenlijk een
niermedicijn 35 __ Hot Chili Peppers 37 Stond voor een bedrag 38 Moet met
smeren geweerd worden
Mail de groene hokjes uiterlijk komende woensdag naar hokjes@wur.nl. De
oplossing komt donderdag op resource.wur.nl.
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in memoriam

dat de liefde van Gerrit, Henriëtte
en de kinderen in dit samenzijn
centraal stond.
We wensen Henriëtte en de kinderen veel sterkte bij het dragen van
dit verlies.
Rudi de Mol & Kees Lokhorst

door Focus, opgericht door de klassiek geschoolde organist/ﬂuitist
Thijs van Leer in 1969. Huidige bezetting: Thijs van Leer: zang, ﬂuit
en toetsen, Menno Gootjes: gitaar,
Bobby Jacobs: basgitaar en Pierre
van der Linden: drums.

ners bij de inrichting en beheer
van de groene leefomgeving, bedoeld voor ontwerpers, beleidsmedewerkers, beheerders en adviseurs op het gebied van groen en
ruimtelijke ordening.
MEER INFORMATIE: WWW.LANDWERK.NL

WWW.BLUESCLUB-XXL.COM

mededelingen

Gerrit Kroeze
Op donderdag 8 februari 2012 is
op 68-jarige leeftijd Gerrit Kroeze
overleden, Gerrit werkte tot 2005
bij DLO. Eerst bij het Instituut voor
Landbouwtechniek en Rationalisatie (ILR) en later bij het Instituut
voor Milieu en AGritechniek
(IMAG).
Gerrit kreeg in november vorig
jaar te horen dat hij alvleesklierkanker had en is, thuis in Zetten,
na een ziekbed van enkele maanden overleden. Zijn overlijden
kwam niet onverwacht maar het
doet pijn om nu al afscheid te moeten nemen van Gerrit. In zijn afscheidsmail kijkt hij tevreden terug op zijn werk bij DLO: “Vanaf
1965 tot 2005 heb ik met veel plezier in Wageningen gewerkt. Werken aan rekenmodellen en computerprogramma’s voor arbeidsplanning en managementinformatiesystemen waren mijn lust en mijn
leven”. Gerrit heeft mede vorm gegeven aan de transitieperiode van
rationalisatie naar het informatietijdperk. In het rationalisatieonderzoek was hij specialist in arbeidsmodellen en taaktijden. Een
favoriete uitspraak van hem was
dan ook “Ik ben gek op werken! Ik
kan er uren naar kijken!”. Gerrit is
een van de grondleggers van de
managementinformatiesystemen
voor de melkveehouderij en de akkerbouw. Ongemerkt plukken bijna
alle melkveehouders in Nederland
nog steeds de vruchten van Gerrit
’s denkwerk en daadkracht.
Op 14 februari was er een samenzijn in het crematorium in Beuningen. Geen afscheidsdienst want hij
wil (en zal) voortleven in onze herinnering. Een drukke bijeenkomst
met ook veel IMAG-collega’s. Heel
toepasselijk op Valentijnsdag om-
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Mededelingen van en voor studenten en medewerkers. Lever maximaal 75 woorden aan op donderdag voor verschijning via
resource@wur.nl, met als onderwerp ‘Mededeling’.
Student Council election
On 27th February 2012 the Student
Council Election Committee publishes the electoral register. All students who are registered as a regular WU-student on the reference
date, 24th February 2012, are entitled to vote and eligible for election, and should be included in the
electoral register. Persons concerned are requested to verify that
they have been registered correctly, via https://ssc.wur.nl/air210/
student/, under Elections (choose
‘Elections’ in the left menu).
Any person concerned may lodge a
notice of objection to the electoral
register until 5th March 2012 inclusive, with the Secretary of the
Student Council, Hermijn Speelman, Droevendaalsesteeg 4 (Room
D.109), P.O. Box 9101, 6700 HB
Wageningen.

28, 29 februari en 1 maart

LANDBOUWDAGEN VENRAY
Evenementenhal Venray staat in
het teken van de Landbouwdagen
Intensieve Veehouderij en Rundvee Vakdagen. Het Nederlands
Agrarisch Jongeren Kontact organiseert een symposium over bedrijfsovername op woensdag 29 februari. Onderwerpen: de ﬁnanciële positie van de opvolger en hoe ontwikkelt deze zich? Of tegen welke
waarde mag je het bedrijf overnemen? Wat voor maatschap kies je?
INFO: LVANMISPELAAR@NAJK.NL/030-2769812

Donderdag 8 maart, 13.00 uur

SYMPOSIUM GROEN EN PARTICIPATIE – EEN FRISSE BLIK

Master of Arts in
Latin American Studies
Ź Multi-disciplinary study of
15 months including three
months fieldwork in
Latin America
Ź Information day: March 16,
15.30 hours at:
Centre for Latin American
Research and Documentation
Keizersgracht 395-397
1016 EK Amsterdam

www.cedla.uva.nl

Over de betrokkenheid van bewo-

Language Services

agenda
Vrijdag 24 en zaterdag 25 februari

GESEL XL
Gelders Popweekend op diverse locaties in Arnhem met optredens,
workshops, album-releases en een
bijzondere expositie met meer dan
100 portretten, te zien bij de deelnemende podia. Nieuwe podia dit
jaar: Generale Oost met Okieson,
Indasol, Rogier Pelgrim en special
guest Blaudzun, en de Waalse kerk,
daar treden op: OIIO, Roel Smeets,
Aafke Romeijn en Piepschuim.

Taalcursussen voorjaar 2012
Start vanaf 5 maart
Engels
t4QSFLFO-VJTUFSFO
t"DBEFNJTDI4DISJKWFO
Nederlands voor anderstaligen, Frans en Spaans
Deze cursussen zijn speciaal ontwikkeld voor
BSc- en MSc-studenten.

MEER INFORMATIE: WWW.GESELXL.NL

Zondag 26 februari, 15.30 uur

CONCERT FOCUS
Bluesclub XXL viert haar 10-jarig
bestaan in café XL met een concert

Schrijf je nu in!

Language Services
Gebouw 102 (FORUM), kamer 108
www.languageservices.wur.nl
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Join the

Wetsus Rabobank
Water Business Challenge

Wageningen UR zoekt:
PhD Student Gut Microbiology
AFSG Microbiologie, Wageningen. Vacaturenummer: AFSG-MIB-0007
Medewerker Onderwijs en Onderzoek Levensmiddelenmicrobiologie
AFSG Levensmiddelenmicrobiologie ATV, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-FHM-0002

Open for everyone who has an exciting business
proposition for the water industry and wants to learn
more about how to be successful!

PhD in Chemical Biology & Organic Synthesis on Plant Flowering
AFSG Organische Chemie ATV, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-ORC-0015

(Wetsus has several good cases for talented
entrepreneurs to build a winning business plan)

Onderzoeksassistent Humane Voeding
AFSG Humane Voeding ATV, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-HNE-0028

The world’s premiere water entrepreneur boot camp

Genomic pyramiding: a synthesis of genomic prediction and gene
pyramiding
ASG WLR, Backofﬁce MV Veehouderij, Wageningen
Vacaturenummer: ASG-WLR-BO-0033
PhD Economic sustainability of the North East Atlantic cod and
haddock production chain
ASG DW, APS, dierlijke productiesystemen, Wageningen
Vacaturenummer: ASG-DW-APS-0003
Research analist met immunologische interesse en expertise
ASG DW, CBI, celbiologie en immunologie, Wageningen
Vacaturenummer: ASG-DW-CBI0002

www.wetsus.nl | info@wetsus.nl
PhD positions available for several research projects,
please check www.wetsus.nl
Wetsus is financed in part by the Ministry of Economic Affairs, IOP-TTI, the Dutch Community,
European Fund for Regional Development, the “Samenwerkingsverband Noord-Nederland”,
EZ/Pieken in de Delta, the city of Leeuwarden and the Province of Friesland

Efﬁciency of sequence data for genomic prediction and QTL mapping
ASG WLR, Backofﬁce MV Veehouderij, Wageningen
Vacaturenummer: ASG-WLR-BO-0034
Operationeel technicus 2
ASG CVI, HCU beheer, Lelystad. Vacaturenummer: ASG-CVI-HCU-0000
Full Professor Biomass Commodity Chemistry
BC Corporate Governance & Legal Services, Wageningen
Vacaturenummer: WU-2012-HL002
Full Professor Biomass Reﬁnery & Process Dynamics
BC Corporate Governance & Legal Services, Wageningen
Vacaturenummer: WU-2012-HL001
Accountmanager Afrika
BC Wageningen International, Wageningen. Vacaturenummer: BC-0003

Ontdek de masters van
de Universiteit Leiden
Kom in maart naar de Masterdagen en
ontdek meer dan zestig masters van de
Universiteit Leiden en veel bijzondere
specialisaties.

Promovendes, AEW ERC
ESG Centrum Water en Klimaat, Wageningen
Vacaturenummer: ESG CWK-0186
Afdelingshoofd IMARES, Mariene Ecologie Instituut
IMARES Directie, Den Helder. Vacaturenummer: 0001-7
Maritieme ontwikkelingen (projectleider)
IMARES Afdeling Ecosystemen, Den Helder. Vacaturenummer: 0017-2
Tropisch marine ecoloog
IMARES Afdeling Ecosystemen, Den Helder. Vacaturenummer: 0018-3
Postdoc Development of probabilistic models for quantitative pathway
analysis of plant pest introduction into the European Union
PSG PW Centre for Crop Systems Analysis, Wageningen
Vacaturenummer: PSG-CCSA-0005
PhD position, Trophic structure analysis in maize- and potato crops to
support environmental risk assessment
PSG PW Laboratorium voor Entomologie, Wageningen
Vacaturenummer: PSG-ENTO-0031
Assistant Professor Entomology (tenure track)
PSG PW Laboratorium voor Entomologie, Wageningen
Vacaturenummer: PSG-ENTO-0032

www.mastersinleiden.nl

PhD position, Breeding for resistance to root ﬂies (Delia spp.) in
cabbage, Brassica oleracea, using genomic approaches
PSG PW Laboratorium voor Entomologie, Wageningen
Vacaturenummer: PSG-ENTO-0030
Adjunct beheerder
SSG MW Bedrijfskunde, Wageningen. Vacaturenummer: SSG-MST-0006

Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.
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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

Call that a birthday?
A friend invited me to his niece’s birthday party and I was really excited about experiencing a
Dutch birthday celebration.

Hmm a birthday party: cake, ice cream, music, games, food and drinks. How can I pass up that offer? For one night I can forget I have to cook dinner and forget that I was on a diet. I was told he
must call his sister ﬁrst to inform her he was bringing a guest and that the party would start at
21.00 hours. As expected we arrived at his sister’s home at 20.55 and a sweet little girl opened the
door and shook our hands as we entered the home. As I walked into the living room I noticed everyone sitting in a semicircle either talking or watching television.
Surprised by the arrangement of the room I asked myself, ‘Where is the party? How exciting is
this, everyone is sitting just talking?’ We were ﬁrst offered a coffee or tea, then either a slice of
cream cake or apple pie, after that hors d ‘oeuvres or another serving of coffee or tea, and ﬁnally, a
beer. All this time I was sitting there while everyone was speaking in Dutch, and wondering to myself, ‘Am I at a birthday party?’ In my country, we celebrate birthdays with music, a lot of food,
snacks and games for the kids. After two hours I asking my friend, ‘Is this the way Dutch people
celebrate their birthdays?’ He responded, ‘Yes, we celebrate our birthdays in a civilized way.’
Civilized or not, I got my Dutch birthday experience, but I did not get my anticipated ice cream,
see the birthday girl blow out the candles on her birthday cake, or dance. So as for attending another Dutch birthday party… I think I will politely decline. Ryan Baseanoo, PhD Student at the Land
Degradation Group, from Trinidad and Tobago

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.

GEFELICITEERD?
Ryan Baseanoo was uitgenodigd voor een Nederlands verjaardagsfeestje. Een avondje vol
muziek, ijs, taart, spelletjes en eten en drinken…
dat mocht hij niet missen. Om vijf voor negen
deed een klein blond
meisje de deur open. In
de woonkamer zat de
gasten in een kring, tv te
kijken of te praten.
‘Waar is het feest?’,
vroeg Ryan zich af. Hij
kreeg koﬃe en appelgebak, daarna een hors
d’oeuvre en uiteindelijk
een biertje. Iedereen
praatte met elkaar in het
Nederlands.
Bij een volgende uitnodiging slaat hij die vriendelijk af.

