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Raad van bestuur gaat
langstudeerboete betalen

Europa wil cisgene aardappel uit Wageningen niet

VHL’ers zijn net
universitaire studenten

Universiteit houdt vast aan tweejarige
masters bij sociale wetenschappen. | p.6
|

Wageningse kennis waarschijnlijk niet in
Ze zijn superactief en wonen meestal op
Europa maar in China of VS toegepast. | p.20 | kamers. | p.24 |
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liefdewerk

>> KEN + MORRIS MILLION
Ken Giller, hoogleraar Plantaardige productiesystemen

‘Het is een stuk van mijn eigen geschiedenis’
350 stuks rolden er in 1961 van de band. Een speciale editie in lila,
ter ere van de miljoenste Morris Minor. Van die reeks zijn er nog zo’n
vijftig over. Ken Giller heeft er eentje. Al dertig jaar. Destijds gekocht
voor 200 pond. Een koopje. Intussen een kostbaar deel van de familie. ‘Een echte eye-catcher. Iedereen glimlacht als je langsrijdt. En
het is leuk om er mechanisch mee bezig te zijn. Ze zijn heel makkeRK / Foto: Guy Ackermans
lijk te repareren.’
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Het is duidelijk: de langstudeerboete belemmert doorstuderen. Uit angst voor
die boete ziet één op de twaalf bachelorstudenten af van een vervolgmaster.
Staatssecretaris Zijlstra vindt dat wel best. Hij liet ons weten: ‘De maatregel
beoogt juist een bewustere studiekeuze. Als je meer doet dan je kunt, is het misschien verstandig een stapje terug te doen.’
Minder hoge diploma’s dus? Yep. Zijlstra hecht ook al niet meer zo aan de Europese doelstelling dat vijftig procent van de beroepsbevolking hoger opgeleid
moet zijn – dat zei hij tijdens een Rode-Hoeddebat in januari.
Dit is een trendbreuk. Tot nog toe dreef de overheid scholieren massaal naar hbo
en universiteit – volgens vele kabinetten het panacee tegen werkloosheid en
economische recessies. Je kon bewindslieden behoorlijk zenuwachtig maken
door te beweren dat hun maatregelen de toegankelijkheid van het hoger onderwijs belemmeren.
Inmiddels is twee op de vijf Nederlanders hoger opgeleid. Dat kost een lieve
duit, en dat hebben we nu niet. Bij geldgebrek lijken principes ineens zacht als
boter.
Gaby van Caulil

>> Moeten promovendi een eed aﬂeggen?
‘Stapel wist dat hij fout zat, maar deed het toch.’ | p.22
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STUDIE PLEIT BIJENGIF OP GANZENJACHT
IMIDACLOPRID VRIJ
ð 1HRQLFRWLQHQQLHW
verantwoordelijk voor
massale bijensterfte.
ð 2QGHU]RHNHUSOHLWYRRU
openbaarmaking gegevens.

Er is geen bewijs dat insecticiden
als imidacloprid verantwoordelijk
zijn voor massale bijensterfte. Dat
concludeert een internationale
groep onderzoekers onder leiding
van de Wageningse bijendeskundige Tjeerd Blacquière. Hij deed in
opdracht van EL&I een review naar
de rol van neonicotinen op bijen.
De groep hield alle beschikbare
wetenschappelijke artikelen van
de laatste vijftien jaar –de periode
dat neonicotinen worden gebruikttegen het licht.
‘Daaruit blijkt dat de aanwijzingen dat deze middelen een grote
rol spelen in bijensterfte niet erg
groot zijn’, zegt Blacquière beslist.
‘Neonicotinen zijn een goed en
bruikbaar bestrijdingsmiddel. Dat
blijft overeind staan.’ Dat wil overigens niet zeggen dat deze middelen niet giftig zijn. ‘Ze zijn hartstikke giftig voor bijen. En dat is niet
verwondelijk, het zijn insecticiden.
En imidacloprid is de giftigste van
allemaal.’
VERBETERINGEN MOGELIJK
Maar die giftigheid blijkt volgens
Blacquiere vooral uit labstudies.
Met de schadelijkheid in de praktijk blijkt het mee te vallen. Uit studies blijkt dat de gehaltes gif in
nectar en stuifmeel laag zijn en
niet dodelijk. Met de belangrijke
kanttekening dat er weinig gegevens zijn. ‘In de openbare literatuur is er te weinig over bekend.
Daar ligt dus een leemte.’ Eén oorzaak is dat veel data niet publiek
zijn. Het College voor de Toelating
van Gewasbeschermingsmiddelen
maakt haar gegevens niet openbaar. Dat is een groot nadeel, vindt
Blacquière, die voor meer openheid pleit. ‘De overheid zou kunnen afdwingen dat ook die toela-

GEBUTST
Een uitzending van Zembla vorig
jaar was de directe aanleiding
voor de review naar neonicotinen. Het Wageningse bijenonderzoek werd daarin in een
kwaad daglicht gesteld. Blacquiere zou ten behoeve van de industrie de rol van imidacloprid
bagatelliseren. ‘Mijn gezicht was
aardig gebutst’, omschrijft Blacquiere het onderkoeld. ‘De uitkomsten van deze studie voelen
daarom als rehabilitatie.’ Een
uitgebreid rapport gebaseerd op
de review in Ecotoxicology ligt
op dit moment bij EL&I.

tingsonderzoeken peer reviewed
worden gepubliceerd. Daarmee
haal je het uit het obscure. Bovendien kun je die studies dan vergelijken met ander onderzoek en dragen ze bij aan de wetenschappelijke kennis.’
Blacquiere vindt overigens dat
er best nog wat gesleuteld kan worden aan neonicotinen. ‘Er zijn best
verbeteringen mogelijk. Je zou ze
bijvoorbeeld speciﬁeker kunnen
maken. En iets minder persistent
zodat ze sneller worden afgebroRK
ken in de natuur.’

Tim gaat de komende maanden op ganzenjacht. En dan hebben we het niet
over Tim Breur, student Bos- en natuurbeheer, maar over het vosje dat hij tijdens zijn stage gevangen heeft en dat naar hem vernoemd is. Samen met vossenmaatjes Joep en Loes gaat Tim in natuurgebied Gelderse Poort op grauwe
ganzen jagen, een project dat vorige week de landelijke media haalde. De
ganzen veroorzaken jaarlijks vele miljoenen schade in de landbouw.
Verjagen of afschieten helpt niet. Het Faunafonds wil nu onderzoeken of het
inzetten van de natuurlijke vijand van de grauwe gans meer succes heeft. Tim
Breur gaat voor de rest van zijn stage nesten onderzoeken en ganzenfamilies
tellen.
MvdB

CENTRALE KWALITEITSTOETS ZEGEN VOOR DOCENTEN
ð :DJHQLQJHQVWHYHQWDIRS
instellingsaccreditatie.
ð è'LWVFKHHOWHHQNZDUWYDQKHW
werk.’

Goed nieuws voor de docenten: de
Wageningse universiteit lijkt af te
stevenen op een instellingsaccreditatie door de NVAO. Het advies
van de visitatiecommissie is positief, wel moet het nog bekrachtigd
worden door het bestuur van de

NVAO. Naar verwachting wordt
daarover in april een besluit genomen.
Instellingsaccreditatie is een
lang gekoesterde wens van de Nederlandse universiteiten. Tot voor
kort konden alleen opleidingen de
ofﬁciële kwaliteitstoets van de
NVAO doorlopen, noodzakelijk
voor het verkrijgen van overheidsgeld. Veel onderdelen van die
toets, zoals voorzieningen en personeelszorg, zijn echter centraal
geregeld. Gevolg was dat opleidin-

gen elk voor zich vergelijkbare
kwaliteitsdossiers moesten aanleggen. Door de universiteit op al
die punten centraal te accrediteren, valt er voor de opleiding veel
bureaucratische rompslomp weg.
Docenten uit Delft en Nijmegen,
waarvan de universiteiten vorig
jaar in een pilot zijn geaccrediteerd, melden zo’n 25 procent
minder (accreditatie)werk,
aldus een woordvoerder van de
RG
NVAO.
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DIESVIERING ZOEKT INSPIRATIE IN HET ALLERKLEINSTE
ð 0DUWLHQ&RKHQ6WXDUWVSUHHNW
over de chaos in zijn vakgebied.
ð 8LWUHLNLQJ2QGHU]RHNVSULMV
WUF.

Vvrijdag 9 maart viert de universiteit haar 94e verjaardag. De viering zoomt dit jaar in op de inspiratie en de succesfactoren die
nodig zijn voor goede wetenschap.
Gastspreker Bertil Andersson laat

verstek gaan, maar sprak wel een
videoboodschap in.
De Diesrede wordt dit jaar gehouden door professor Martien
Cohen Stuart, hoogleraar Fysische
chemie en kolloïdkunde. ‘Een eer’,
zegt hij zelf. Hij vindt het spannend over zijn vakgebied te vertellen voor zoveel niet-ingewijden. ‘Ik
ben benieuwd hoe dit landt en
naar de feedback die ik krijg.’
Hij wil zijn publiek komende
vrijdag meevoeren naar de wereld

van het allerkleinste. Hier heerst
niet de orde van onze macroscopische wereld, maar slechts chaos.
Moleculen bewegen niet voorspelbaar, maar dansen willekeurig
rond: de Brownse beweging. Met
behulp van kansberekening kunnen we iets over deze wereld vertellen. Deze chaos is niet alleen te
vinden in Cohen Stuarts eigen vakgebied. Je ziet haar ook terug in
ecosystemen en het gedrag van
grote aantallen mensen.

Het diesprogramma begint
rond half twee met een symposium over de opleiding van PhD’s.
De daadwerkelijke ceremonie
duurt van vier tot zes. Behalve Cohen Stuart zullen ook rector magniﬁcus Martin Kropff en Universitair hoofddocent Dolf Weijers
spreken. Afsluiter is de uitreiking
van de Onderzoeksprijs van het
WUF die één keer in de vier jaar
RR
plaatsvindt.

kort
>> ZIJLSTRA

è*HHQEHZLMVYRRUJHQDGH]HVMHVé
Delen universiteiten vaak ‘genadezesjes’ uit aan studenten die dat eigenlijk niet verdienen? Vier VU-studenten
journalistiek meenden van wel, na
een onderzoek onder 180 docenten.
De Volkskrant nam hun conclusie
dankbaar over, maar anderen, waaronder staatssecretaris Zijlstra, zijn
niet onder de indruk. Zo zijn de studenten niet bereid hun onderzoek
openbaar te maken en hebben ze zelf
aangegeven dat het hun doel was om
de media te halen. Het onderzoek is
dan ook ‘geen basis voor uitspraken
over niveaubewaking in het wetenschappelijk onderwijs’, constateert
Zijlstra niet onterecht. Enkele Wageningse studenten zeiden op de Resource-site het beeld dat in de Volkskrant
geschetst werd overigens wel te herkennen. HOP

>> NATUURBEHEER

Eﬀect eierrapen onder loep
Wageningen gaat onderzoek doen
naar de achteruitgang van de kievit in

ons land. De Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) heeft dat verzoek gedaan aan hoogleraar Ron
Ydenberg (Resource Ecology). Het
onderzoek vloeit voort uit opmerkingen van de Raad van State. Die
wees de bezwaren van Faunabescherming af tegen de tijdelijke
ontheﬃng om kievitseieren te rapen. Maar de RvS vraagt zich wel
af of, gezien de dalende kievitenstand, het rapen in de toekomst
nog wel kan. Onderzoek moet uitwijzen wat de rol is van het eierrapen in de neergaande trend. RK

>> OPKNAPBEURT

Imares-IJmuiden op de schop
Niet alleen op de campus in Wageningen wordt druk ge- en verbouwd. Ook de vestiging van Imares in IJmuiden ondergaat een ﬂinke opknapbeurt. Sinds een maand
is de renovatie nu bezig. De verbouwing duurt tot oktober. In fasen trekt de bouwploeg door het
gebouw aan de Haringkade, waar
110 mensen werken. De verbouwing volgt op het besluit twee jaar
terug dat de vestiging in IJmuiden
daar zeker de komende jaren nog
blijft. De voormalige bibliotheek is
verbouwd tot vergaderzaal.
De collectie van 400 meter boeken
is naar de Forum-bieb op de campus gegaan. Naast een esthetische
opknapbeurt worden ook de
technische installaties vervangen
en komt er energiezuinige verlichting. RK

SCHAMINÉE <<
Exclusief
Exclusief Oostvaardersplassen, zo luidt de aanhef van een glanzende brochure van het Staatsbosbeer over dit uitgestrekte
moerassengebied, die me deze week onder ogen kwam. Met
daarboven: Out of Africa, into the Polder. Nu heb ik voor mijn
Wageningse onderzoek het voorrecht gehad om diverse malen
de Afrikaanse wildparken te bezoeken, maar ik moet eerlijk
bekennen dat ik daarbij nog nooit aan onze eigen Oostvaardersplassen heb gedacht; de edelherten, heckrunderen en konikpaarden ten spijt. Op mijn witte ﬁets onderweg van de ingang in Otterlo naar het museum Kröller-Müller doen delen
van de Hoge Veluwe me trouwens wel aan de Afrikaanse vlakten denken, en ja, dat geldt ook voor de Beekse Bergen bij Hilvarenbeek.
Die Beekse Bergen hebben overigens meer gemeen met de
Oostvaardersplassen dan je misschien zou denken. De aanwezige grazers zorgen in beide gebieden voor het beheer en zowel voor de plassen als voor de bergen heeft de mens de nodige randvoorwaarden geschapen. De rondwarende herbivoren
zijn er niet vanzelf gekomen en grotendeels uitheems, en ... je
moet entree betalen wil je dieren kunnen bekijken.
In Afrika worden de wildparken alleen door rijke blanken bezocht, en dát is dan wel weer een overeenkomst met de Oostvaardersplassen, als ik de intenties van het Staatsbosbeheer
goed begrijp. Een excursie van twee uur met maximaal vijf
personen gaat zo’n slordige 300 euro kosten (exclusief btw),
lees ik in de folder. Als je dat leuk vindt, wordt midden tussen
de wilde dieren een tafel voor je gedekt, voor een optimale natuurbeleving. Dat is dan weer iets dat je in de Afrikaanse wildparken beter niet kunt doen. Joop Schaminée
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COMPENSATIE SOCIALE MASTERS VOOR LANGSTUDEERBOETE
ð 5DDGYDQEHVWXXUEHWDDOWGH
boete maximaal een jaar.
ð è6WXGHQWPRHWGHUXLPWH
krijgen voor uitloop.’

Wageningse studenten die een
tweejarige master doen in de sociale wetenschappen, kunnen toch
een jaar extra studeren zonder Halbehefﬁng. De raad van bestuur
heeft besloten om deze uitlopers
maximaal een jaar te compenseren
voor het extra collegegeld dat ze
moeten betalen, ruim drieduizend
euro. De universiteit maakt daarmee een eerdere, tijdelijke regeling permanent en volgt zo het advies van een commissie die zich
eerder dit jaar uitsprak over de toekomst van de sociale masters.
De Wageningse sociale masters
dreigden door de langstudeerboete in het nauw te komen. Omdat
het ministerie ze maar voor één
jaar bekostigt, wordt het tweede
masterjaar als uitloop gezien. Studenten die na die twee jaar uitlopen, het gros, krijgen dus direct te
maken met de langstudeerboete.
Onterecht, vindt rector Martin
Kropff, die de gamma-studenten
net zo wil behandelen als bèta-studenten die een tweejarige master

doen. ‘De masters in de social sciences zijn als tweejarige opleiding
geaccrediteerd, dus moet je ook
daar de studenten ruimte geven
voor enige studie-uitloop.’ Kropff
deelt de inschatting van de commissie-Mol dat de Wageningse
masters zich op kwaliteit moeten
onderscheiden, zodat de studen-

ten toch voor een tweejarige opleiding in de sociale wetenschapen
blijven kiezen.
MASTER AFRONDEN
De compensatie geldt voor studenten bij de opleidingen International Development Studies; Applied
Communication Science; Manage-

ment, Economics and Consumer
Studies, en Development and Rural Innovation. Daar studeren
jaarlijks 100 à 120 studenten af.
Voorwaarde is wel dat de studenten hun master afronden. Naar
schatting kost de regeling de universiteit twee tot tweeënhalve ton
per jaar. AS

VERNIEUWD SPORTCENTRUM
Om zich ﬂink in het zweet te werken hebben sporters in De Bongerd tegenwoordig alle ruimte. Nieuwbouw heeft het
sportcentrum twee keer zo groot gemaakt, wat uitbreiding mogelijk maakte van het ﬁtnesgedeelte en ruimte creëerde
voor een nieuwe dance- en bikestudio. Donderdag 15 maart is de oﬃciële opening, met om zes uur een spinningmarathon voor het goede doel (Alpe d’HuZes). In januari konden studenten al gebruik maken van de aanbouw, maar ze moesten wel een beetje ﬂexibel zijn: er waren minder apparaten beschikbaar en door een gebrek aan een stuk buitenmuur
was het ijskoud in de hal.
LvdN

ANALYSE

STUDENTVRIENDELIJKE UNIVERSITEIT

D

at Wageningen voortdurend een hoge
waardering krijgt van haar studenten in de
Keuzegids Hoger Onderwijs, is geen toeval.
Het is een studentvriendelijke universiteit.
Laatste wapenfeit: het bestuur compenseert
een jaar de langstudeerboete voor de masterstudenten in de sociale wetenschappen. Zo
ondervinden ze geen nadeel van het feit dat
hun opleiding twee jaar duurt, terwijl de overheid die maar voor een jaar bekostigt. Waar de
andere universiteiten volstaan met eenjarige
sociale masters, houdt Wageningen vast aan
haar tweejarige masters en neemt ze ﬁnanciële
consequenties op de koop toe. Daarmee investeert de universiteit in onderwijs om de kwaliteit te handhaven.
Het is de vraag hoe lang de universiteit dat

volhoudt. De tweejarige masters in de sociale
wetenschappen kostten de universiteit al extra
inzet van docenten en nu komt daar dus naar
schatting 200 duizend euro bij om een boete
van de overheid weg te poetsen.
De tweejarige Wageningse masters lijken
daarmee een mooi alternatief voor de eenjarige sociale masters elders, maar toch hangt er
straks ook voor studenten een extra prijskaartje aan. Masterstudenten zullen het vanaf komend studiejaar immers zonder basisbeurs
moeten doen. Voor de eenjarige masteropleidingen moeten studenten voortaan zo’n drieduizend euro extra lenen. Studenten die de
tweejarige variant volgen, komen uit op het
dubbele. Overschrijden ze de nominale studieduur, dan wordt dat zelfs nog meer. Zijn de

Wageningse masteropleidingen in de sociale
wetenschappen een extra lening van drieduizend euro waard? Denken studenten die extra
investering later terug te verdienen op de arbeidsmarkt? Die vraag wordt de komende jaren beantwoord door de instroomcijfers van
de tweejarige sociale masters.
Aan de universiteit zal het niet liggen,
want die is bij studie-uitloop bereid om een
jaar lang de Halbe-hefﬁng van drieduizend euro te compenseren. Die maatregel heeft vermoedelijk enig effect, want bij een op de vijf
studenten beïnvloedt de langstudeerboete
zijn studiegedrag, blijkt uit de enquête van
Resource. Albert Sikkema
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STUDENTEN WORDEN MOBIELER
ð 6WXGHQWHQJDDQYRRUPDVWHU
vaker naar andere universiteit.

Studenten stappen na de bachelor
steeds vaker over naar een master
aan een andere universiteit. Dat
blijkt uit cijfers van deze universiteit. In 2007 gingen acht studenten
na hun bachelor in Wageningen
naar een andere Nederlandse universiteit; in 2011 waren dat er al 47.
Omgekeerd steeg de instroom van
bachelor-gediplomeerden van andere Nederlandse universiteiten in
een Wageningse master in die periode van 18 naar 100. De instroom
vanuit andere universiteiten is
daarmee twee keer zo groot als de
uitstroom.
SOCIAAL NETWERK
Ab Groen, stafdirecteur Education
& Research, denkt dat de invoering
van de BaMa-structuur nu einde-

‘IK HEB
NERGENS
MEER PIJN’

Wie? Pim de Beer
Wat? Wielrenner en
student Internationaal land- en
waterbeheer
Waarom? Fietst weer
in het peloton na
een zware val in
augustus vorig jaar
in het Binnenveld
tijdens de Ronde van
Midden-Nederland

lijk effect sorteert. Ook proﬁleren
de universiteiten hun masteropleidingen inmiddels beter. Groen verwacht dat de mobiliteit van studenten na de bachelorfase verder
zal toenemen. ‘De studenten zijn
nu ﬂexibeler, mede door hun uitgebreide sociale netwerk.’
UTRECHT POPULAIR
Als Wageningse studenten na hun
bachelor verkassen, kiezen ze in
ruim een kwart van de gevallen
voor de Universiteit Utrecht. Ook
Nijmegen en de Vrije Universiteit
zijn redelijk populair.
De populairste Wageningse
masteropleidingen voor bachelorstudenten van andere universiteiten waren vorig jaar Forest and Nature Conservation (14), Master International Development (13) en
Animal Sciences (10). De instroom
van buitenlandse instellingen, die
groter is, is niet meegeteld in dit
AS
overzicht.

Je werd 97ste in de Beverbeek Classic en afgelopen weekend 77ste in de Vlaamse Pijl. Het gaat
de goede kant op?
‘Ja, het gaat heel erg de goede kant op. Ik merk wel
dat ik nog tekortkom. Zeker op de Vlaamse heuvels. Ik ben nog niet op het niveau van voor de val.’
Hoe was de terugkeer in koers?
‘Heel mooi. Tijdens die eerste wedstrijd drong
een paar keer het besef door: ik doe weer mee en
ben weer terug, dit is wel heel mooi. Van alle
kanten spreken renners je er ook op aan.’
Geen schrik?
‘Ik ben nog wel voorzichtig, maar de angst valt
heel erg mee. Dat komt ook doordat ik de val op
zich helemaal kwijt ben. Van 15 minuten voor tot
12 minuten na de val. Ik heb er geen beeld bij. Dat
scheelt. Bovendien heb ik ook nergens meer pijn.’
Je bent meer dood dan levend van het asfalt geplukt. Is het dat allemaal waard?
‘(stilte) Da’s een goede vraag. Als ik vooraf zeker
had geweten dat ik dit mee zou maken, dan was
ik misschien gestopt. Maar aan de andere kant:
je krijgt er zo veel voor terug. En de kans dat me
dit nog een keer gebeurt is niet zo groot.’
Haal je je oude niveau nog?
‘Daar ga ik wel van uit. Tegen mei/juni moet ik
weer zo goed zijn dat ik tussen de profs mee kan
doen. En anders heb ik altijd mijn studie nog. Ik
heb ook een toekomst na het wielrennen. Maar
het ﬁetsen staat nu op de eerste plaats.’ RK

9((+28'(5623è'22'/23(1'(:(*é
doodlopende weg, vonden veel

ð 6FKHUSHDQDO\VHVRS
sprekers op het jubileumsymposiMXELOHXPV\PSRVLXP9HHOWHOHUV um. De Veetelers bestaan 50 jaar.
Legde eerder de overheid eisen
ð :LQVWRSYOHHVJDDWQLHWQDDU
op aan de intensieve veehouderij,
de veehouder.

De supermarkten en actiegroeperingen bepalen tegenwoordig welk
vlees we op ons bordje krijgen. Dat
bleek op 28 februari op het symposium van studievereniging De Veetelers. Duurzaamheid is het nieuwe credo voor de intensieve veehouderij. Veehouders moeten dierenwelzijn verbeteren, het milieu
sparen en minder antibiotica gebruiken. Dat is even wennen, want
ze hebben jarenlang alleen op de
kostprijs van het vlees gelet. Een
karbonaadje is op dit moment
goedkoper dan 25 jaar geleden,
terwijl arbeid, grond en veevoer
duurder zijn geworden en de boeren in milieumaatregelen hebben
moeten investeren. Dat is een

nu doen supermarkten en belangengroeperingen dat. Voorzitter
Wyno Zwanenburg van het Nederlands Verbond Varkenshouders
ziet dat wel zitten, want alleen zo
kunnen de varkenshouders meer
beuren voor hun vlees. Daarvoor
moeten ze wel afspraken maken
met afnemers in de vleesketen.
Want de consument betaalt nu nog
weinig voor vlees en van dat bedrag
komt ook nog eens weinig bij de
veehouder terecht. De winst gaat
naar de supermarkten, slachters
en voerleveranciers, terwijl de varkenshouders er gemiddeld geld op
toe leggen, citeerde hij het LEI.
Ook de Dierenbescherming trekt
zich dat aan. ‘Veehouders moeten
voor kwaliteit gaan en daarvoor betaald krijgen’, stelde Dales. AS

GEZEGD
‘Ga dan vooral wieden of snoeien, maak maar eens een
mooie composthoop’
Tuinieren helpt tegen somberheid maar doe geen gedetailleerd werk als je boos bent,
adviseert Alterra-psycholoog Agnes van den Berg (NRC Handelsblad, 28 februari)

KITO
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Voor de industrie zijn bacteriën
vaak de ideale machines. Aan de
ene kant gaan er goedkope stoffen
als aminozuren en suiker in. Aan
de andere kant komen er hoogwaardige producten zoals bioplastics uit. De processen zijn goedkoop en vaak duurzaam. Natuurlijk zijn die bacteriën niet voor ons
ontworpen, maar gevormd door
natuurlijke selectie. Ze kunnen
dus nog veel efﬁciënter worden gemaakt voor menselijke toepassingen.
Een methode die niet erg voor
de hand lijkt te liggen is het wille-

keurig weghalen van stukken dna.
Toch is dat wat Wageningse microbiologen deden bij de bacterie
Pseudomonas putida. En met succes, de bacterie bleek probleemloos 7 procent van zijn erfelijk materiaal te kunnen missen. Binnenkort publiceren de onderzoekers
over hun techniek in het tijdschrift
Environmental microbiology.
‘Bacteriën kunnen veel genen
eenvoudig missen omdat ze niet
essentieel zijn of alleen in speciﬁeke omstandigheden,’ zegt Audrey
Leprince, onderzoeker bij Synthetische biologie en systeembiologie.
‘Zo’n verkleind genoom maakt de
bacterie stabieler, voorspelbaarder
en efﬁciënter.’ Een ideaal ‘chassis’
voor het ontwerp van een industrieel interessante bacterie.
61(/(1*2('.223
Leprince verkleinde de genomen

/HSULQFHYHUNOHLQGHJHQRPHQGRRU
ZLOOHNHXULJGHOHQWHYHUZLMGHUHQ

door willekeurig delen te verwijderen. Zij bracht hiervoor eerst op
twee willekeurige plaatsen een
doelwitvolgorde in. Daarna dwong
ze de bacterie zelf een knipeiwit te
maken dat het DNA doorknipt op
de ingebrachte doelwitten en de
losse einden aan elkaar plakt. Miste er geen essentieel gen, dan overleefde de bacterie. Leprince bekeek vervolgens welke genen wa-

ren verwijderd en begon aan een
volgende verkleiningsronde.
De grote vraag is natuurlijk:
hoe ver kunnen we gaan?’ zegt Leprince. In de bacterie zitten zo’n
5400 genen rekent ze voor. Hiervan
zijn er zo’n 1500 essentieel plus
wat genen voor de kweekomstandigheden. ‘Ik denk dat we uiteindelijk zeker de helft van het genoom kunnen wissen. Waarom
niet?’
Het voordeel van de methode is
de snelheid en de relatief geringe
kosten. Andere methodes vragen
vooraf kennis van de volgorde om
gericht stukken te kunnen wissen.
Leprince denkt dat haar methode
daarom direct in andere bacteriën
is te gebruiken. Bovendien helpt
het inzicht te krijgen in de werking
van de bacterie. De methode verraadt immers welke genen wanneer essentieel zijn. RR

FOTO: HHP

:$*(1,1*63/(,'22,9225è727$$/9,66(1é
ð 6HOHFWLHIYLVVHQRSGHKHOOLQJ
ð $OOHHQHYHQZLFKWLJYLVVHQUHGW
QDWXXU

Het roer moet om. Vissers moeten
evenwichtig vissen in plaats van selectief. Dat betekent: meer soorten
op het menu. Dat betoogt een internationale groep van wetenschappers in Science. Onder hen
de Wageningse visserijbioloog
Adriaan Rijnsdorp van Imares. De
huidige visserij kenmerkt zich
door selectieve bevissing van
slechts een paar commercieel interessante soorten. Dat leidt tot blijvende verstoringen van ecosystemen. Soorten kunnen zelfs helemaal verdwijnen.
Met doorgaan op de huidige
manier komen we er niet, is de
stellige overtuiging van Rijnsdorp.
‘Het uitgangspunt moet om.’ Evenwichtig vissen, noemt Rijnsdorp
de nieuwe manier. In wezen is het
een simpele gedachte, geeft hij
toe. Je vist minder van meer verschillende soorten. Daardoor blijft

'HKXLGLJHYLVVHULMNHQPHUNW
]LFKGRRUVHOHFWLHYHEHYLVVLQJ
YDQVOHFKWVHHQ
SDDUFRPPHUFLHHOLQWHUHVVDQWH
VRRUWHQ

het evenwicht in een ecosysteem
intact.
De onderzoekers onderbouwen het
nieuwe vissen met een modelstudie. In de studie worden de effecten doorgerekend van het oude selectieve vissen en het nieuwe evenwichtige ‘totaalvissen’. Dat valt uit
in het voordeel van het totaalvissen. Visserij gespreid over meerdere soorten en grootteklassen geeft

volgens de studie een hogere opbrengst en beperkt de gevolgen
voor de natuur.
8723,6&+
Bijvangst bestaat bij het nieuwe
vissen niet meer. In principe wordt
alles gebruikt wat boven water
komt. Dat betekent volgens Rijnsdorp in de praktijk een diversiﬁcatie van het aantal producten. ‘Ook

kleinere schollen en scharretjes op
de markt. En alles waar geen markt
voor is, kun je verwerken tot vismeel. Dat is de uitdaging waar de
sector voor staat.’
‘Het klinkt nu nog allemaal utopisch’, erkent Rijnsdorp. ‘En er
zijn ook nog geen voorbeelden in
de praktijk, maar toch zal het deze
richting op moeten met de visserij.’ 5.
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Dancing on the ceiling. Lionel Richie had
er in de jaren tachtig een enorme hit mee.
In de bijbehorende clip liep hij ondersteboven over het plafond. Dat was trucage.
Vliegen kunnen het wel, evenals talloze
andere insecten. Van de grotere dieren
spreekt de gekko tot de verbeelding. Die
rent moeiteloos ondersteboven.
Gekko’s kunnen dat dankzij ingewikkelde structuren aan hun voeten, legt chemicus marleen Kamperman uit. Bundels
haartjes zijn het, uitlopend in een soort
ﬂapje. Die ﬂapjes hechten zich met zijn
honderdduizenden door adhesie en zonder verdere hulpstoffen aan elk oppervlak.
Vanderwaalskrachten doen het werk. Dat
is tenminste de theorie. Maar helemaal
opgehelderd is het mechanisme volgens
Kamperman nog niet.
3,/$$57-(6
Dat hoeft ook niet. Kamperman is er niet
op uit om gekkovoetjes precies na te maken. ‘Dat zou niet slim zijn. Een gekkovoet
is een heel ingewikkeld biologisch systeem. Het gaat erom de belangrijke dingen, de essentie van het ontwerp eruit te
pikken en na te bootsen. Daar ben ik mee

bezig.’ En die essentie zit hem in de haartjes met de ﬂapjes.
Kamperman probeert die essentie te
vangen in kunststof. De eerste pogingen beschrijft ze in het jongste nummer van Acta
Biomaterialia. De gekko-voet van Kamperman is een plaatje kunststof (polydimetylsiloxaan) bedekt met ontelbare pilaartjes,
een soort noppen van een tiental micrometer in doorsnee. Een gekko zou zich er niet
in herkennen, maar het werkt wel.
%/2.&232/<0(5(1
Tot op zekere hoogte. Kampermans gekkohuid hecht goed op een ondergrond van
puur silicium. Maar zo extreem spiegelglad
is vrijwel geen enkel oppervlak. Een iets ruwer vlak en het is gedaan met de hechting.
‘Er is dus meer nodig dan het maken van pilaartjes’, concludeert ze. Dat extra zoekt
Kamperman in een hogere resolutie van het
materiaal: meer pilaartjes dus.
Kamperman probeert die hogere resolutie nu (onder andere) te bereiken door
pilaartjes te maken van zogeheten blokcopolymeren. Dit zijn polymeren die door
zelf-assemblage een bepaalde vorm aannemen, in dit geval een helix. Het resultaat is
een oppervlak dicht bedekt met talloze spiralen, een soort opengewerkte matras.
De spiralen zijn ﬂexibel, maken daardoor
makkelijk een stevig contact en laten ook
makkelijk weer los. Eat your heart out, gek5.
ko!

9,6,(ǉǉ
è1RWDPHWKRRJJHKDOWHé
6WDDWVVHFUHWDULV%OHNHUEUDFKWHLQGIHEUXDULGH
QRWD'LHUHQZHO]LMQHQ'LHUJH]RQGKHLGXLW(HQ
QRWDPHWZHLQLJYLVLHHQDPELWLHHQHHQKRRJ
5HGHHQ'LHU JHKDOWHYLQGW+DQV+RSVWHUOHFWRU:HO]LMQYDQ'LHUHQELM9+/
‘Bleker gaat op het gebied van dierenwelzijn terug
naar een lager ambitieniveau. Zijn voorganger, Gerda Verburg, wilde nog een actieve rol spelen bij het
verhogen van dierenwelzijn, door convenanten af te
sluiten met de veehouderijsector bijvoorbeeld. Bleker laat het helemaal over aan Europa en de markt.
Hij spreekt van ‘basisniveau’, een ander woord voor
minimumniveau op welzijnsgebied.
De staatssecretaris legt in de nota de nadruk op dierentransport en dodingsmethoden. Dat zijn weliswaar belangrijke welzijnsissues, maar hij geeft niet
aan waar hij met de dierhouderij naartoe wil. Vooralsnog ligt de nadruk op handhaving. De vijf vrijheden van het dier komen er niet meer in voor en natuurlijk gedrag blijkt niet langer nastrevenswaardig.
Hoe consumenten omgaan met dierenwelzijn, is al
helemaal verdwenen in deze nota. Verder besteedt
hij redelijk veel aandacht aan gezelschapsdieren. De
nota heeft een hoog 144-gehalte, het Red een Diernummer. Dat illustreert de PVV-invloed in het regeerakkoord. Het welzijn van huisdieren is belangrijk, maar tegenover de 4,4 miljoen honden en katten staan ruim 120 miljoen productiedieren in Nederland en daar meldt Bleker weinig over.
Ik weet dat marktpartijen Beter Leven-vlees aanbieden dat boven de wettelijke welzijnsnormen ligt.
Maar dat soort initiatieven zijn nog fragiel. In 2010
was het marktaandeel diervriendelijker eieren en
vlees(waren) nog maar 1,7 procent, ook al was het
dat jaar met 97 procent gegroeid.
Bleker legt zelfs niet uit wat de overheid onder dierenwelzijn verstaat. Het lijkt een haastig geschreven
nota, zonder kop en staart. Zijn nota houdt ook zomaar opeens op, zonder afrondend hoofdstuk met
conclusies. Je hebt als lezer niet de indruk dat hij
dierenwelzijn erg serieus neemt. De afgelopen vijf
jaar zijn partijen ﬂink in beweging gekomen. Maar
als de Rijksambitie wegvalt, zal iedereen weer snel
op zijn handen gaan zitten.’ $6

67(//,1*
‘Democracy is not necessarily the best
form of government’
'HJHNNRYRHWKHFKW]LFKGRRUDGKHVLHHQ]RQGHUYHUGHUHKXOSVWRŉHQDDQHONRSSHUYODN
,Q]HW'HWDLOJHNNRYRHWYDQ.DPSHUPDQ

Martine Kos, promoveert op 16 maart 2012
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Irrigatie kost in India per dag ongeveer een millimeter van het
grond- en oppervlaktewater. Een
deel van dat water verdampt. Wageningse onderzoekers Aardsysteemkunde hebben uitgezocht
waar al dat verdampte water blijft.
Dat lot blijkt sterk af te hangen van
het seizoen. De moesson is daarbij
van doorslaggevend belang.
De moesson blaast in de zomer
warme en vochtige oceaanlucht
aan uit het zuiden. In de winter
wordt droge en koele lucht aangevoerd uit het noorden. Water dat
verdampt in de winter verdwijnt
daardoor naar het zuiden en kan
als ‘verloren’ worden beschouwd.
Maar voor, tijdens en direct na de

moesson ligt het heel anders. Volgens berekeningen van Obbe Tuinenburg en collega’s stroomt in
het hoogseizoen van de moesson
(mei, juni en juli) zestig procent
van het verdampte water als regen
terug in het stroomgebied.
:(=(1/,-.())(&7
Het aandeel in de totale regenval is
overigens gering: maar vijf procent. Tuinenburg: ‘De Indisch Oceaan levert in die moessontijd zo’n
grote bak water aan, dat het aandeel klein is.’ Heel anders is het
daarentegen in de maanden vlak
voor en na de moesson. Dan keert
nog steeds 30-50 procent van het
verdampte water als regen terug in
het gebied. ‘Juist in de periode
voor de moesson is er watertekort.
Dus dan ben je blij met alles wat er
is. In die droge tijd kan het effect
van dat gerecyclede water dus toch
wezenlijk zijn’, legt Tuinenburg
uit. ‘Stroomgebiedmanagers be-

schouwen verdamping vaak als
een verlies, maar wij tonen aan dat
dat maar deels waar is.’
Tuinenburg maakte voor zijn
berekeningen gebruik van atmosferische modellen die zijn ‘geijkt’
met meetgegevens van een paar
decennia reëel Indiaas weer. ‘Die
dataset is het uitgangspunt. Ik
voeg daar dan simpel gezegd extra
water aan toe en kijk waar het heen

è,QGHGURJHWLMGNDQKHW
HŉHFWYDQKHWJHUHF\FOHGH
ZDWHUZH]HQOLMN]LMQé
gaat. Ongeveer alsof je een stel ballonnen loslaat.’
Een groot deel van die ballonnen (het irrigatiewater) blijft dus
in het gebied. Behalve in de winter.
Tuinenburg: ‘Maar niet irrigeren
in de winter is onrealistisch. Je zou
daarentegen het accent van het
tijdstip van irrigeren misschien
wel wat kunnen verschuiven.’ 5.

Extra inname van eiwit verlaagt de
bloeddruk van mensen met overgewicht. Dat concludeerden onderzoekers uit Wageningen, Groningen en Maastricht eind vorige
maand in the American Journal of
Clinical Nutritrion.
De Universiteit Maastricht – leider van deze studie – vroeg proefpersonen met overgewicht vier weken lang bij de maaltijd een drank
te consumeren. Bij de ene helft
ging het om een eiwitdrank die de
eiwitinname met ongeveer tien
energieprocent verhoogde. Bij de
andere helft om een koolhydraatdrank. Na een maand maten de
onderzoekers de bloeddruk.
De proefpersonen met extra eiwit hadden een lagere bloeddruk
dan de mensen met koolhydraten.
Hun bovendruk was bijna vijf mmHg gezakt, hun onderdruk 2,7.
‘Voor een voedingsinterventie is
dat een groot effect’, zegt Marianne Geleijnse die vanuit Wageningen UR een bijdrage leverde aan
dit experiment. ‘Als de bloeddruk
in de totale Nederlandse bevolking
gemiddeld met vijf mmHg zou dalen, geeft dat naar verwachting
veertien procent minder sterfte
aan beroerten en negen procent
minder sterfte aan hartinfarcten’,
aldus Geleijnse.
Waarom een extra eiwitinname
de bloeddruk verlaagt, weten de
onderzoekers nog niet. Dat onderzoekt Karianna Teunissen-Beekman, een Maastrichtse promovendus. Misschien veranderen de
extra eiwitten het functioneren
van de nieren, de darmen of het
zenuwstelsel, aldus Geleijnse.
Doordat het mechanisme nog niet
duidelijk is en er ook geen volledig
beeld is van de nadelen van extra
eiwitinname, krijgen consumenten nog geen algemeen advies
om de eiwitconsumptie te verhogen. $6P
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2RNHHQPHQLQJ"Mail je reactie naar resource@wur.nl.

6723&217$&7"
Ontzettend blij was Koos Nijssen met zijn elektrische
ﬁets, gekocht via Optare. Voortaan beweegt hij gezond
en milieuvriendelijk van Arnhem naar Wageningen.
Thuiskomen wordt moeilijker, want de WUR heeft überhaupt geen oplaadpunt. Waarom heeft niemand dat
Koos gemeld?
è:DDURPKHHIW.RRVGDQQLHWYRRUDIHYHQJHNHNHQ
QDDURSODDGSXQWHQHG"/LMNWPLMHHQW\SLVFKJHYDOOH
tje van een ondoordachte aankoop,’ kaatst Resourceredactielid 5RE*RRVVHQV de bal terug. Dat vinden
andere reageerders een beetje ﬂauw. De universiteit
PRHGLJWNRRSLPPHUVDDQ2I]RDOV/HRYDQGHU+HLM
GHQ het zegt: ‘Koos is niet dom: Koos is een voorloper,
helemaal in lijn met ons ambitieniveau op gebied van
GXXU]DDPKHLGé*RRVVHQVKHHIWZHLQLJERRGVFKDSDDQ
dit groen optimisme. Elektrische ﬁetsen zijn maar
onder bepaalde voorwaarden gunstig. Wordt daar in
:DJHQLQJHQZHODDQYROGDDQ"*HOXNNLJLV.RRV]HOI
nog wel enthousiast over de e-ﬁets: ‘In mijn geval is
elektrisch ﬁetsen een mooie besparing en ik voel me
er goed bij.’

/,(9(5.(11,6'$1&203(7(17,(
Drie onderwijsspecialisten uit de Tweede Kamer, de
rector magniﬁcus en een ontketend publiek. Studentenraadspartij VeSte verzamelde alle ingrediënten voor
een pittig debat over studiesucces. Politici kruisten de
degens over kabinetsbeleid, maar ze waren ook streng
voor hun publiek: ‘Studenten moeten zelf 40 uur per
week wíllen studeren’.

9,-9(1(1=(66(1
Het is misschien wel het grootste onderwijstaboe: het
niveau verlagen voor hogere rendementen. Als de
Volkskrant dan ietwat opgeklopt schrijft dat ‘genadezessen’ schering en inslag zijn aan universiteiten wordt
een open zenuw geraakt. Maar verrast, dat is niemand
meer…
‘Erg slecht dat dit gebeurt, maar het verbaast me
(helaas) niets,’ zegt 0DUOLHVè,NNHQ]HOIZHOHQNHOH
voorbeelden.’ Ze wijst naar de ﬁnanciering van universiteiten. -+ is het nu eens helemaal met haar eens:
‘Tja, de ﬁnanciering. Het probleem is gewoon dat
meer geslaagden = meer geld. En waarschijnlijk ook
meer geslaagden = meer bonus.’ Hierna volgen er
meer praktische voorbeelden. ‘Herkenbaar’, zegt %%.
‘Tijdens groepswerk in MSc. regelmatig samengewerkt met studenten die duidelijk academische vaarGLJKHGHQPLVVHQé3ODJLDDWPLVVHQGHUHIHUHQWLHVHQ
VOHFKWHEURQQHQJHHQ]RQGHEOLMIWYROJHQVKHPKLHU
bij onbegaan. 5ROIKHHIWKHWODDWVWHZRRUG9ROJHQV
hem spelen perverse ﬁnanciële prikkels hier geen rol:
èMXLVWLQ:DJHQLQJHQKHEEHQZHHHQV\VWHHPZDDUELM
de docent/leerstoelgroep de ﬁnanciering los
VWDDWYDQGLSORPDéVRIEHKDDOGHFLMIHUVé,QGLW
opzicht is een Wageningse vier dus evenveel
waard als een acht. Helaas voor alle luie studenten: deze vlieger gaat niet altijd op.

ILLUSTRATIE: ESTHER BROUWER

Online discussieert één van de aanwezige studenten
verder over het bindend studie advies (BSA): ‘Het
LVQRJPDDUGHYUDDJRIHHQ%6$GHUHQGHPHQWHQ
inderdaad omhoog krijgt. Daarnaast tast zo’n
opgelegde norm ook vaak de intrinsieke motivatie en interesse waarmee studenten aan hun

studie beginnen aan.’ -DV valt hem direct bij en &KRFR
ODW1RLU doet nog een duit in het zakje over stages,
een ander brisant thema: ‘Ik ben het er wel mee eens
dat stages, en praktijkervaring/het verwerven van
‘competenties’ (ik kots van dat woord) worden overVFKDWé+LMKHHIW]HOILQLHGHUJHYDOJHQRHJNHQQLV
opgedaan bij het vak ‘imponeren met overbodig
(QJHOVéJH]LHQ]LMQDIVOXLWHUèA little less competences,
a bit more knowledge please.’
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Voor studenten neemt de druk om te presteren toe. Zo snel
mogelijk afstuderen is het devies. Hoe ervaren studenten
dat zelf? Leidt studiedruk tot stress en zo ja, wie heeft daar
dan het meeste last van? Resource vroeg het ze. ‘Ik kon
slecht slapen en ’s nachts huilde ik regelmatig.’
tekst: Rob Ramaker, Linda van der Nat, Nicolette Meerstadt / foto’s: Guy Ackermans

U

renlang in de kroeg hangen, tot vier uur
’s middags in je bed liggen stinken, kofﬁeleuten met vrienden en af en toe met je neus
in de boeken. Het karikatuur van de luie,
eeuwige student is hardnekkig, maar blijkt
weinig overeenkomsten meer te hebben met
de realiteit. Ruim 40 procent van de studenten ervaart zulke heftige stress dat het hun privéleven belemmert. Het
gaat hierbij om slaapproblemen, faalangst, piekeren of
extreme frustratie. Dit blijkt uit de resultaten van een enquête door de bladen van tien universiteiten en vijf hogescholen, op initiatief van Resource. We ondervroegen 5200
hbo- en wo-studenten, waarvan ruim 500 aan Wageningen
UR. Het aantal gespannen studenten blijkt in Wageningen rond het landelijke gemiddelde te zweven. Delft is de
onbetwiste stresshoofdstad: ruim de helft van de studenten lijdt eronder.
Dat studenten onder hoge druk staan, lijkt voor niemand als verrassing te komen. ‘Stress is niet meer incidenteel, het is bijna de norm’, reageert Pascal ten Have,
voorzitter van studentenvakbond LSVb. Hij ziet een direct
verband met het kabinetsbeleid. ‘Door alle overheidsmaatregelen moet er meer gepresteerd worden.’ Staatssecretaris Zijlstra, architect van dit beleid, reageert bijna laconiek.
‘Een beetje stress is niet erg, daar krijg je straks als je werkt
ook mee te maken.’ Hij wijst daarbij op enquêtes onder
werkenden die laten zien dat daar ook veel stress bestaat.

STUDIEBELASTING
Objectief bekeken lijken studenten het niet zo druk te
hebben met studeren. Landelijk studeert bijvoorbeeld cir-

ACTIEVE STUDENT:
SACHA VAN DALEN,
vijfdejaars Dierwetenschappen
‘Ik heb een jaar in het bestuur van Aiesec gezeten, en in mijn eerste jaar liep ik twee maanden
vertraging op. Nu doe ik een hoop naast mijn
studie. Bij KSV ben ik actief in het dispuutsbestuur en organiseer ik een activiteitenweek voor
het sociëteitslustrum. Daarnaast speel ik rugby.
Dat zijn twee trainingsavonden per week, bovendien speel ik wedstrijden en ben de teammanager.
Het is wel zwaar om dit allemaal naast mijn studie te
doen, maar ach, iedereen zegt het druk te hebben. Hoe
meer je doet, hoe beter je dat kunt relativeren volgens
mij. Ik merk wel dat in de huidige vierweekse periode de
druk hoger is; als ik even wat mis van mijn vakken heb ik
veel minder tijd het in te halen, zeker met een herkansing
ernaast.
Gelukkig ben ik oud genoeg om de langstudeerboete te
ontlopen. Niet dat ik er dan minder naast zou doen. Ik
haal mijn vakken op tijd en mijn nevenactiviteiten geven me de energie om mijn studie leuk te blijven vinden. Ik ben niet erg ambitieus als het om cijfers gaat.
Ik zou er geen achten bij kunnen halen.’
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Minder masters door langstudeerboete

Meeste stress bij vrouwelijke en
internationale studenten
50
%

Bachelorstudenten die zich in besluit
over master NIET laten leiden door
langstudeerboete (82%)

percentage WU- & VHL-studenten dat weleens zeer grote stress over studie ervaart,
zodanig dat het privé-leven belemmert.
47

Bachelorstudenten die zich in besluit
over master WEL laten leiden door
langstudeerboete (18%)

47

44

30%

41

51%

45%

33%

40

30

19%

19

20

22%

Ik ga wel een master doen

10

Ik ga geen master doen
Ik twijfel
0

Gemiddeld

Masterstudenten

Vrouw

Internationaal

Thuiswonend

Cijfers voor zowel WU & VHL

Hogeschoolstudenten maken minder uren
100

VHL
WU

50
%

41

40

30

26

26
22

21

22

20
15

14

12
10
1
0

<10 uur
gemiddeld aantal contacturen plus zelfstudie-uren

U heeft een
vertraging van…
Op de universiteit
hebben landelijk 40
procent van de studenten studievertraging. Op het hbo
geldt dit slechts
voor 22 procent van
alle studenten.

11-20 uur

21-30 uur

ca 70 procent van de hbo’ers minder dan dertig uur per
week. Op de universiteit geldt dat voor zo’n 55 procent.
Die cijfers stroken globaal met eerder landelijk onderzoek, bevestigt Martin Mulder, hoogleraar Educatie en
competentie studies. ‘Kennelijk zijn veel programma’s te
licht of te gemakkelijk.’
Wageningse studenten doen het op dit vlak wel beter
dan landelijk. Ongeveer 40 procent van alle VHL-studenten studeert minimaal dertig uur per week en op de universiteit gaat het zelfs om een ruime 60 procent.
Ten Have benadrukt het nut van contacturen. Hij
meent dat er een grens is wat je aan zelfstudie mag verwachten: ‘Heel veel studenten willen harder werken en
uitgedaagd worden, maar op veel universiteiten ben je
met zeven, acht contacturen wel zo’n beetje klaar.’ AnneWil Lucas, Kamerlid voor de VVD, werpt tegen dat een student zelf kiest voor een studie met veel of juist weinig contacturen: ‘Studenten in Wageningen kiezen expliciet voor
een kleinschalige universiteit met intensieve studieprogramma’s.’

31-40 uur

> 40 uur

PERSOONLIJKHEID
Studielast is kennelijk niet de enige factor die studiedruk
bepaalt. Mulder ziet ook een grote rol voor de persoonlijkheid, intellectuele vermogens, en de ambities van een student. De enquête laat voor Wageningen dan ook geen duidelijk verband zien tussen studie-uren en stress. Behalve
bij studenten die meer dan veertig uur studeren, van hen
staat 60 procent onder druk. De enquête onthult wel opvallende verschillen in stresslevels tussen verschillende
groepen studenten.
Internationale studenten zoals Riany (zie kader) hebben vaak last van stress (52 procent). Vooral faalangst
komt veel voor, beaamt ook André Godkewitsch, jarenlang studentenarts voor Wageningen UR. ‘Het is ook
moeilijk voor hen, in een vreemd land met een ander klimaat en een onbegrijpelijke taal.’ Ook culturele verschillen spelen een grote rol. ‘Voor niet-Westerse studenten
speelt vaak nog mee dat zij bang zijn om te falen. Als ze
niet terugkeren met een diploma, voelt dat als gezichtsverlies. Dat geeft een hoop druk op de ketel.’
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Battle of the sexes
Landelijk ervaart 34
procent van alle mannelijke studenten ernstige stress tegen 46%
procent van alle vrouwelijke studenten. Resultaat van de kloof in
ambitie en prestatie?

BUITENLANDSE STUDENT:
RIANY ANANTI MUSFIRA
tweedejaars Master Food Technology uit
Indonesië

Boete, welke boete?
14 procent van alle landelijke studenten weet zeker
dat de langstudeerboete
hem/haar treft. 29 procent
krijgt de boete misschien
en nog steeds weet 4 procent überhaupt niet wat
de maatregel inhoudt.

Actieve studenten, zoals Sacha (zie kader) vormen een
groep die juist relatief weinig last heeft van studiestress.
Het is geen sterk effect, maar mensen die meer tijd in verenigingen, sport en zelfs bijbanen steken, ervaren consequent minder stress. Mensen zonder extra activiteiten
voelen zich vaker overbelast. Voor een verklaring zit je met
een kip-en-eiprobleem: Worden ontspannen studenten
vaker actief? Of zorgt het ontplooien van activiteiten voor
meer ontspannen studenten? ‘Ik denk dat beide opgaan’,
zegt Ten Have. ‘Iets ernaast doen, nieuwe mensen ontmoeten, daarmee kun je je ontladen. Dat is belangrijk.’
Ook de thuiswonende studenten zijn opvallend relaxt.
In Wageningen ervaart slechts 20 procent van de thuiswoners ﬂinke stress. Bovendien zoeken ze minder vaak hulp
bij psycholoog of studieadviseur. Een logisch verband
vindt Mulder. ‘Thuis is er de beschermende omgeving van
Hotel Mama. Uitwonend is er minder sociale controle.’
Toch vindt hij niet dat we allemaal thuis moeten blijven

‘In mijn eerste jaar stond ik ontzettend onder druk. Dit is de
eerste keer dat ik in het buitenland studeer, ik ben niet gewend in het Engels te leren. Je stapt een hele nieuwe wereld
binnen. Bovendien ligt mijn achtergrond niet in levensmiddelentechnologie, maar in de landbouw. Daarom waren de vakken ontzettend moeilijk. In de eerste periode heb ik een vak
niet gehaald, en later in het jaar nog een.
Ik ben hier met een beurs en die zou na een jaar worden geevalueerd. Daar maakte ik me de hele tijd druk over. Ik kon
slecht slapen en ’s nachts huilde ik regelmatig. Ik had veel
contact met familie en met mijn vriend in Indonesië. Helaas
is die relatie uitgegaan, voor een deel door de stress maar
ook door de afstand en het tijdsverschil.
Wat me het meest heeft geholpen is om samen te werken met
een klasgenoot, die me heel veel heeft geleerd. We hielden
samen studeersessies voor tentamens. We hebben samen
veel werk verzet, en dat maakt het studeren veel makkelijker.
Gelukkig is mijn beurs verlengd en heb ik een goed studieritme gevonden. Mijn thesis heb ik iets uitgebreid en daardoor
kan ik een van de mislukte vakken compenseren. Daar ben ik
bijna mee klaar, en dan hoef ik alleen nog stage te lopen.’

wonen. ‘Je doet vroeg in je leven ervaring op met zelfstandig zijn en hebt later in de maatschappij minder problemen.’
HALBEHEFFING
De hamvraag van dit (college)jaar is hoeveel invloed de
nieuwe kabinetsmaatregelen hebben op de studiedruk.
‘De langstudeerboete hangt als een donkere wolk boven
de hoofden van studenten’, zegt SP-Kamerlid Jasper van
Dijk. ‘Studenten mogen stress krijgen van een intensief
studieprogramma, maar niet van ﬁnanciële prikkels.’ Ook
sommige respondenten maken zich zorgen. ‘Terrible’
staat er met grote hanenpoten op een formulier achter de
vragen over de boete.
Het is op dit moment moeilijk uit te tekenen hoe groot
die ﬁnanciële druk gaat worden. Wel laat de enquête zien
dat het beleid studenten aan het twijfelen brengt over hun
verdere studie. Door de langstudeerboete verandert lan-
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Wageningers vliegen uit

DE VERKEERDE KEUZE:
RONALD SLOFSTRA

Slechts 6 procent van alle
Wageningse universiteitsstudenten is een nestblijver. 75 procent woont in
een studentenhuis. Landelijk leeft maar liefst 30
procent nog bij zijn/haar
ouders en maar 51 procent in een studentenhuis.

FOTO: HOGE NOORDEN

vierdejaars Forensic Sciences bij
VHL Leeuwarden

‘In mijn tweede jaar Forensic Sciences kwam
ik erachter dat ik niet het lab in wil. Ik ga
liever de richting van journalistiek in. Dat
jaar werd de regel ingevoerd dat je voor een
tweede bachelor het wettelijk collegegeld
moet betalen, veel meer dus. De keuze was
snel gemaakt en ik ging naar Groningen voor
een universitaire bachelor. Vervolgens bedachten ze de langstudeerboete, die ik alleen nog kon voorkomen door alsnog mijn
VHL studie af te maken. Nu probeer ik zo
veel mogelijk modules te volgen en schakelvakken te doen voor de master die ik wil, de
journalistieke master. Maar de moeizame
aanloop heeft me wel aan het twijfelen gebracht. Steeds die onzekerheid over regels
die voortdurend veranderen, dat geeft veel
kopzorgen. Ik heb keuzes gemaakt zonder
dat ik wist welke maatregelen er in de lucht
hingen. Als de ov-kaart straks wegvalt, zou
dat helemaal vervelend zijn.’

delijk 20 procent van de studenten zijn keuze voor een vervolgstudie. Van hen gaat een vijfde geen studie meer doen,
een derde kiest voor een andere (makkelijkere) opleiding
en de helft weet het nog niet. ‘De maatregel werpt zijn
schaduw wel ver vooruit,’ zegt Mulder die zegt te schrikken van de aantallen. ‘Mogelijk gaan we de VS achterna,
waar veel bachelor graduates eerst gaan werken om pas later terug te keren voor een deeltijd masterstudie’.
Acht procent van de bachelorstudenten ziet uit angst
voor de langstudeerboete zelfs af van een vervolgmaster.
‘Op een totaal aantal van 572 duizend bachelorstudenten
betekent dit dat een groot aantal niet het diploma krijgt
dat ze eigenlijk wil,’ reageert Ten Have. Bovendien is dit
maar één van de maatregelen. Er komt een beperking in
de ov-kaart en de basisbeurs voor masterstudenten wordt
afgeschaft.
Bovendien hangt het idee om de gehele basisbeurs af
te schaffen bijna tastbaar in de Haagse lucht. Tel deze

Geen baan gezocht
Relatief veel Wageningers
hebben geen bijbaan,
zo’n 55 procent aan de
universiteit en op VHL
35 procent. Landelijk is
dat voor WO en HBO
respectievelijk 32 en
23 procent. Bovendien
werken ‘wij’ minder vaak
veel uren in een week.

maatregelen bij elkaar op, en een beetje studievertraging
heeft opeens grote gevolgen. VHL-student Ronald (zie kader): ‘Het is: óf je hebt meteen de goede studie gekozen, óf
je hebt pech.’
NIET ZIELIG
De politici pikken uit de enquête vooral het bewijs wat het
best in hun beleidsstraatje past. Staatssecretaris Zijlstra
vindt het een groot voordeel dat studenten behoedzamer
zijn in hun studiekeuze. Jasper van Dijk is bang dat jongeren uit lagere inkomensklassen minder snel zullen gaan
studeren. Anne-Wil Lucas weigert om studenten zielig te
verklaren. ‘Ze hebben een eigen verantwoordelijkheid. Ik
maak me zorgen over de concurrentiepositie van Nederlandse studenten. Zij zijn straks niet opgewassen tegen
hun collega’s uit bijvoorbeeld China. Die werken veel harder en leggen de lat voor zichzelf veel hoger.’
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‘STRESS van wat ik náást de studie doe’
Hoe ziet het leven van een moderne student
eruit? DAAN VAN VLIET, tweedejaars
Biotechnologie hield voor Resource een week
lang precies bij waar hij zijn tijd aan
besteedde.
Was dit een typische week?
‘Nee, deze was niet representatief. Ik heb minder gestudeerd dan anders. Nu heb ik in het
weekend vier uur geleerd, maar normaal studeer ik zeker twee keer zo veel naast mijn colleges. Het was de eerste week van de nieuwe studieperiode. Dan moet je nog opstarten.’
Besteed je altijd zo veel tijd aan Pulse?
‘Het was de lanceringsweek van studentenvakbond Pulse, en daar wilde ik wat voor doen.
Maar dat was incidenteel.’

Kijk je nooit TV?
‘Nee, TV kijken is stom en zonde van de tijd. We

Maandag 13
07.30 opstaan, Pulse promotie opbouwen in
Forum
09.30 ontbijt
10.15 college op de Dreijen
12.30 ﬂyeren voor Pulse
13.15 college op de Lebo
15.15 winkelen
16.00 lunch
16.45 computer
17.30 avondeten kopen, koken en eten
20.45 bier drinken, muziek luisteren, gitaar
spelen met vriend
22.00 naar café Daniels, tappen voor Unitas
01.30 brood bakken, slapen gaan

Daan van Vliet: ‘TV kijken is stom.’

hebben op Droef maar drie kanalen en ik weet
niet eens hoe het ding werkt. Soms kijk ik wel
eens bij vrienden als we moe zijn na college.’
Welk vak volg je?
‘Cell Physiology and Genetics. Het is een leuk

16.15 thesismarkt in Forum
16.50 naar de sauna in Lunteren met mijn
vriendin
01.00 naar bed

Woensdag 15
08.30
10.15
12.15
13.15
15.15
18.00

opstaan, ontbijt, email
college op de Dreijen
lunch
college op de Lebo
email, computer, gitaar spelen
avondeten, muziek luisteren en bier
drinken bij een vriend
22.30 karoake van studievereniging Alchimica
bij Annies kroeg
00.30 brood bakken, slapen gaan

Dinsdag 14
09.00
10.15
12.30
13.45
15.15
15.30

opstaan, ontbijten, lezen, was doen
college op de Dreijen
lunch
inkopen doen voor Pulse bij Arion
email
college op de Lebo

Donderdag 16
09.15 opstaan, ontbijt
10.00 meelopers ophalen, college op de Dreijen
12.15 lunch met meelopers
13.30 practicum in Forum

vak en waar je wat zelfstandiger bent dan anders. Meer zelfstudie dus.’
Studievertraging?
‘Nee, ik lig prima op schema.’

AS

16.30 thee drinken met meeloper,
opruimen, gitaar spelen
18.15 koken, avondeten
19.10 Pulse café Arion
22.30 verjaardag
00.00 naar bed

Vrijdag 17

AGENDA

Nog meer a-typische dingen deze week?
‘Ik had een nieuwe gitaar gekocht, dus daar ben
ik veel mee bezig geweest. Het heeft me anderhalf uur gekost om hem te besnaren. Bovendien
heb ik veel geoefend voor een optreden met
mijn band. Meestal repeteren we elke woensdagavond, maar de drummer was op zijn hoofd
gevallen.’

08.20
08.45
10.20
12.15
14.00
14.30
15.15
16.00
18.15
19.30
21.00

opstaan, ontbijt
dokter op Duivendaal
inkopen doen, computer, was doen
lunch met vriendin
computer, gitaaronderhoud
was doen, schoonmaken, Pulse
enquête invullen, boek ophalen
ﬁlmpje kijken, computer, gitaar spelen
koken, avondeten
Trainspotting kijken
bier drinken, muziek luisteren met
vrienden
22.00 optreden zien in de Overkant
01.00 naar bed
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ZWAVEL
Miljoenen bacteriën halen hier in Eerbeek het zwavel
uit afvalwater. Zo reinigt Industriewater Eerbeek BV
het water van drie papierfabrieken, tot wel 12 miljoen
liter per dag. Deze zwavelomzetting is begin jaren
negentig ontwikkeld door de Wageningse hoogleraar
Cees Buisman. Eerbeek was de eerste, maar inmiddels
zijn er meer dan honderd installaties wereldwijd in
werking, zo meldt het relatiemagazine Wageningen
World deze week. GvC, foto Hans Wolkers
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Wil Europa onze
aardappel wel?
Wageningen UR ontwikkelt een milieuvriendelijke aardappel met resistentiegenen
tegen de agressieve aardappelziekte. Het is onduidelijk of de introductie van deze
aardappel kans van slagen heeft in het technofobe Europa. Goede kans dat-ie straks
in China of de VS wordt geteeld.
tekst: Albert Sikkema / foto: Bert Lotz

‘D

it is een goudmijntje. Dit laat de wereld niet
liggen.’ Anton Haverkort heeft hoge verwachtingen van zijn aardappels met resistentie tegen de aardappelziekte, nog altijd de
belangrijkste ziekteverwekker in de aardappelteelt. Wie Phytophthora weet te beteugelen, is een graag geziene gast bij akkerbouwers en veredelingsbedrijven.
Haverkort is trekker van een Wageningse onderzoeksprogramma DuRPh (Duurzame Resistentie Phytophthora). De strategie van dit programma is genetische modiﬁcatie met genen van soortgenoten, ofwel cisgenese. Dat is
een minder omstreden vorm dan transgenese, waarbij genetisch materiaal van andere soorten wordt gebruikt. De
groep van Haverkort zoekt een combinatie van drie of vier
resistentiegenen uit wilde aardappels die de aardappel
bescherming geven tegen de agressieve ziekteverwekker.
Die is nu alleen met fungiciden te bestrijden. Ten opzichte van traditionele veredeling is deze techniek veel sneller
met een grotere slaagkans.

Het sentiment
in Europa
is anti-gmo

ANTI-GMO
Zes jaar geleden kreeg Wageningen UR een subsidie van
de Rijksoverheid om de cisgene aardappel te ontwikkelen.
Inmiddels heeft het team van Haverkort een handvol resistentiegenen gevonden en test de komende jaren verschillende setjes uit tijdens veldproeven. Over vier jaar, als
het project klaar is, komt de publiek geﬁnancierde kennis
beschikbaar voor bedrijven of overheden die het willen
toepassen. Maar de vraag is: wie pakt het op?
Vorige week kregen de onderzoekers goed nieuws van
het Europese voedselveiligheidsinstituut EFSA. Die stelde
dat cisgenese even veilig is voor milieu en volksgezond-

heid als klassieke veredeling. EFSA maakt daarmee onderscheid tussen de cisgene aardappel en transgene gewassen (gmo’s). Die laatste moeten een dure en tijdrovende
toelatingsprocedure doorlopen in Europa om te worden
toegelaten. Bij klassieke veredeling is die procedure veel
korter en goedkoper. De uitspraak betekent dat de marktintroductie van de cisgene aardappel makkelijker wordt.
Toch is er weinig reden voor optimisme. EFSA adviseert de EU op gebied van voedselveiligheid en het is maar
de vraag of de Europese politici het advies overnemen. Tegenover Nederland, dat voor soepele toelating van cisgene
gewassen is, staan landen als Oostenrijk en Frankrijk die
niets van biotechnologie willen weten. Het sentiment in
Europa is anti-gmo.
CONSUMENT BEPAALT
Die technofobe stemming was vorige maand reden voor
het biotechnologiebedrijf BASF om haar gmo-activiteiten
in Duitsland te verplaatsen naar de VS. Daarmee heeft ook
het laatste grote biotechbedrijf met gmo-ambities Europa
de rug toegekeerd – andere grote ﬁrma’s deden dat tien
jaar geleden al. Dit beïnvloedt de ambities van Nederlandse veredelingsbedrijven. Avebe leek lange tijd een logische kandidaat om de Wageningse cisgene aardappel op
de markt te brengen. De aardappelzetmeelcoöperatie
heeft al genetische modiﬁcatie toegepast bij de ontwikkeling van een zetmeelaardappel voor industrieel gebruik.
Maar die aardappel zit al jaren in een slepende veiligheids- en toelatingsprocedure. Vorig jaar ging Avebe voor
de toelating in zee met BASF. Maar nu dat bedrijf de ambities heeft bijgesteld, moet ook Avebe opnieuw haar strategie bepalen. Of Avebe trek heeft in een nieuw avontuur
met de Wageningse cisgene aardappel, is zeer de vraag.
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Akkerbouwers bezichtigen een proefveld van Wageningen UR.

En andere kandidaten zijn er op dit moment niet. De
Nederlandse aardappelveredelaars willen wel, maar kunnen niet, omdat de publieke opinie gmo’s niet accepteert.
‘Via deze technieken kun je veel beter resistenties aanbrengen in aardappel’, zegt Sjefke Allefs van veredelingsen afzetbedrijf Agrico. ‘Maar we zijn rond de eeuwwisseling gestopt met genetische modiﬁcatie. We leunen nu
achterover. Alle aardappelveredelingsbedrijven zeggen:
wij beginnen er niet als eerste aan. Dan begint het dus
niet.’
Agrico verbood haar leden afgelopen jaar zelfs om de
gmo-aardappel van BASF te verbouwen. ‘We zijn in de eerste plaats een afzetcoöperatie, de consument speelt een
bepalende rol. Onze grootste klant is Algerije en die wil
geen gmo’s. Dat moeten wij garanderen en dan neem je
geen risico’s. De EHEC-affaire in de tuinbouw heeft geleerd dat de vraag plotseling kan wegvallen, zonder dat er
gegronde redenen zijn om je product te weigeren.’
CHINA
Is het Wageningse onderzoek daarmee weggegooid geld?
Nee, zegt aardappelonderzoeker Bert Lotz. Naast het ontwikkelen van cisgene aardappels krijgen de onderzoekers
ook veel inzicht in de oorzaken, verspreiding en beheersing van het pathogeen. Dat levert veel genetische kennis
op, ook voor klassieke veredelaars. Lotz: ‘Ik verwacht dat de
cisgene aardappel in de toekomst mogelijk wordt. Maar
als de samenleving daar niet voor kiest, is dat zo.’ Zijn collega Haverkort is optimistischer. ‘Deze aardappel komt er
wel een keer. Misschien niet in Europa, maar er is ook belangstelling voor in de VS, China, Chili en Argentinië.’ Allemaal landen zonder technofoob landbouwbeleid.

VEILIG OF ONVEILIG?
Zijn gewassen die met genetische modiﬁcatie tot
stand komen, eigenlijk gevaarlijk voor onze gezondheid en het milieu?
Jazeker, stelt Greenpeace.
Je knipt genen uit het ene
organisme en plakt die in
een ander, zonder dat je
weet waar het gen terecht
komt. Het nieuwe gen reageert daarmee onvoorspelbaar en de gevolgen zijn
niet te overzien, aldus
campagneleider Herman
van Bekkem vorige maand
in Agrarisch Dagblad.
Inderdaad komen die genen in willekeurige volgorde in het genoom terecht,
stelt het Rikilt, instituut
voor voedselveiligheid dat
gm-gewassen beoordeelt.
En daarmee ontstaat een
theoretische kans dat het
gewas een nieuw eiwit
gaat maken. Waarna er
een kleine kans is dat dit
eiwit bijvoorbeeld een al-

lergische reactie bij mensen veroorzaakt. Door de
gmo met de ouderplanten
te vergelijken, kan Rikilt
testen of dat ook zo is. Anders dan Greenpeace beweert, zijn de gevolgen
dus te overzien.
Niet alleen het Rikilt, ook
de Europese voedselautoriteit EFSA doet uitgebreide veiligheidsstudies voor
de toelating van gm-gewassen. ‘Er zijn inmiddels
duizenden studies verschenen die aangeven dat
transgene gewassen onder
voorwaarden geen gevaar
opleveren voor volksgezondheid en milieu’, zegt
Richard Visser, hoogleraar
Plantenveredeling. Overigens weten we ook bij
klassieke veredeling –
kruisen van twee ouderplanten – niet waar de
nuttige genen precies terechtkomen in de nakomelingen. Dus ook hierbij

kunnen in theorie schadelijke eiwitten ontstaan.
Het onderscheid in techniek – klassiek, cisgenese
of gmo – is geen goede
maatstaf meer om de veiligheid te toetsen, stelt
het Rikilt.
De cisgene aardappel
moet voldoende resistentie bieden tegen de ziekte
Phytophthora. Deze oömyceet doet (in de natuur)
alles wat Greenpeace heeft
verboden: het genoom kopieert junk-DNA en muteert voortdurend om
nieuwe eiwitten te maken
die de aardappel kunnen
binnendringen. Alleen met
fungiciden is de aardappelziekte op dit moment te
bestrijden. Er zijn aardappelrassen met partiële resistentie tegen phytophthora, maar fytopathologen
vrezen dat die binnenkort
wordt doorbroken.
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DAT BELOOF IK!
Om het ethisch bewustzijn van wetenschappers te vergroten, zouden promovendi
een soort Eed van Hippocrates moeten aﬂeggen. Dat opperde ﬁlosofe Ingrid Robeyns
van De Jonge Akademie in een gesprek met NRC Handelsblad. Een goed idee?
tekst: Roelof Kleis & Albert Sikkema / illustratie: Henk van Ruitenbeek

Ingrid Robeyns

Fraude is erg vervelend en is schadelijk voor de wetenschap.
Ik geloof er echter niet in dat we dat kunnen voorkomen
door een eed. Het feit dat je niet mag frauderen, valt wat
mij betreft onder normale omgangsvormen. Je mag ook
geen resultaten stelen van iemand. Ook daar is geen eed
voor nodig.’

hoogleraar Praktische ﬁlosoﬁe
Erasmus Universiteit Rotterdam
‘Ik hoop dat zo’n eed wetenschappers bewust maakt van de verantwoordelijkheid die ze dragen. In
zo’n eed zou in ieder geval moeten
staan dat de onderzoeker de wetenschappelijke waarheid na zal streven en dat dát altijd
voorop staat. Verder moet je de beperking van de wetenschap benoemen: dit is de kennis van nu. Die kritische attitude ten opzichte van de wetenschap is belangrijk. Natuurlijk hebben universiteiten hun gedragscodes, maar
bijna niemand kent die code. De promotie zou een mooi
moment zijn om publiekelijk te zeggen: ik ben nu wetenschapper en zal de rechten en plichten in acht nemen die
daar bij horen. Ik vind zo’n eed die artsen aﬂeggen een heel
indrukwekkend en symbolisch moment. Dat is de kers op de
taart. Maar we moeten ons ook niet blind staren op zo’n
eed. Ik denk echt niet dat je daarmee het probleem van
wetenschappelijke fraude oplost. Maar ik hoop wel dat
het de wetenschapper helpt om overeind te blijven als er
door derden druk op hem wordt uitgeoefend.’

voorzitter Wageningse
promovendiraad
‘Ik twijfel of zo’n eed iets bijdraagt,
ik zie de toegevoegde waarde ervan
niet. Je legt een eed af, en dan? De
sfeer is nu: we verwachten dat je het
onderzoek netjes en integer doet. En
in de praktijk is het heel lastig om de zaak te bedonderen,
omdat je bij een publicatie je onderzoeksmethode en data
moet delen met de editors, zodat iemand anders het onderzoek bij twijfel kan nadoen. Ik ben niet negatief over
het aﬂeggen van een eed, maar het moet geen symboolpolitiek zijn. Ik weet dat de universiteit nu iets zegt over een
gedragscode als je promoveert, maar ik heb geen idee wat
er in die gedragscode staat.’

Johan van Arendonk

Harke Pera

decaan Wageningse universiteit
‘Het aﬂeggen van een eed lijkt me
overbodig. Bij de promoties wordt al
geruime tijd aandacht besteed aan
de Nederlandse gedragscode voor
wetenschapsbeoefening. Bij de overhandiging van de doctorsbul zegt de
waarnemend rector: “....Het College verwacht van hem/
haar dat hiermee de plicht wordt geaccepteerd tot het
zorgvuldig bedrijven van de wetenschap volgens de geldende Nederlandse gedragscode wetenschapsbeoefening.” De gedragscode voor goed wetenschappelijk onderzoek is voor alle wetenschappelijk medewerkers, dus
ook voor aio’s van toepassing. Bij mijn weten wordt er
geen eed afgelegd, maar ik vraag me af of dat wenselijk is.

Wageningse promovendus en
bestuurslid Promovendi Netwerk
Nederland
‘Met zo’n eed kun je fraude niet voorkomen. Stapel wist dat hij fout zat,
maar deed het toch. Het huidige systeem zit blijkbaar niet goed genoeg
in elkaar. De Jonge Akademie stelt ook voor een integriteitspersoon in te stellen die actief kan controleren of het
onderzoek integer plaats vindt. Dat soort voorstellen kunnen helpen om de promovendus minder afhankelijk te laten zijn van de promotor. Dit is een element wat de affaireStapel aan het licht bracht, hoe afhankelijk promovendi
zijn van hun promotor voor het uitvoeren van hun onderzoek. Het PNN stelde eerder voor een onafhankelijk con-

Stefan Metz
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tactpersoon in te stellen, die de wederzijdse afspraken
tussen promovendus en promotor bijhoudt en zo nodig
daarop ingrijpt. Dit kan problemen met de promotor
zichtbaar maken.
Ik denk dat weinig onderzoekers de gedragscode voor wetenschapsbeoefening kennen. Wat zijn je rechten en plichten als onderzoeker? Het uitspreken van een eed is een
manier om dit expliciet te maken. Maar nogmaals, het gaat
in eerste instantie om het systeem dat moet veranderen.’

Lonneke van Leeuwen
promovenda communicatiewetenschap Wageningen
‘Zo’n eed vind ik op zich wel een
goed idee. Hoe speciﬁeker je de verantwoordelijkheden vast legt, hoe
beter. Maar betekent dat ook dat er
sancties mogelijk zijn en dat je aangeklaagd kunt worden? Ik vraag me af hoe je dat in de
praktijk aan kunt pakken. Als een arts een fout maakt,
lijdt iemand schade aan zijn gezondheid. Diegene kan
dan een klacht indienen. Maar hoe zit dat bij een wetenschapper. Hoe bepaal je de schade die is toegebracht door
wanpraktijken in de wetenschap? In de affaire-Stapel is
het duidelijk dat er slachtoffers zijn. Maar wanneer is een
schade groot genoeg om sancties op te leggen? Kortom,
een goed idee zo’n eed, maar de praktische invulling lijkt
me moeilijk.’

Barend van der Meulen
bestudeert wetenschapsbeleid bij
Rathenau-instituut
‘Een eed is geen tovermiddel, maar
kan wellicht bijdragen aan een beter
plichtsbesef van wetenschappers.
Maar om zo’n eed te laten werken,
moet ie wel aan voorwaarden voldoen. Ten eerste moet wetenschapsfraude niet als een individuele verantwoordelijkheid worden gedeﬁnieerd. Uit de
affaire-Stapel en uit ervaringen in de Verenigde Staten weten we dat onderzoeksorganisaties een belangrijke rol
spelen in het voorkomen van fraude. Die moeten dus ook
verantwoordelijkheid nemen.
Ten tweede moet de eed verwijzen naar een redelijk goed
omschreven praktijk, waarvoor je eenduidige normen en
waarden kunt formuleren, zoals bij de eed van Hippocrates. Die verwijst speciﬁek naar het medische beroep.
Gepromoveerden komen echter terecht in veel beroepen
en op veel plekken in de samenleving. Dat maakt het logischer de eed af te leggen bij de aanstelling als onderzoeker. Tenslotte moet je heel secuur formuleren. Zo wordt
voorgesteld om het begrip ‘waarheidsvinding’ in de eed
op te nemen, maar dat staat op gespannen voet met het
idee dat wetenschappelijke kennis feilbaar is en ter discussie moet staan. Dat maakt de relatie tussen wetenschap en politiek en de rol van wetenschappers in rechtszaken vaak ook zo moeizaam.’
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Collegeldvrij besturen in Wageningen?

Het idee komt van de kamerleden
Anne-Wil Lucas (VVD) en Boris van
der Ham (D66). Zij vinden dat de
langstudeerboete van Zijlstra niet
de nekslag mag betekenen voor
studentenorganisaties die nu vaak
al moeite hebben om kandidaten
te vinden voor hun besturen. Daarom dienden ze eind februari een
amendement in dat studenten met
een voltijdsbestuursfunctie de mogelijkheid moet geven een jaar met
hun studie te stoppen. Ze hoeven
dan geen collegegeld te betalen en
het jaar telt niet mee bij het bepalen van een eventuele langstudeerboete aan het einde van hun studie.
Naar verwachting is er een
meerderheid in de Tweede Kamer
voor het amendement en komt de
regeling er. Maar vervolgens mogen universiteiten en hogescholen
zelf bepalen of ze de regeling in-

FOTO: ROB GOOSSENS

Wageningse studenten kunnen
straks mogelijk een ‘collegegeldvrij’ bestuursjaar doen, zonder
de dreiging van de Halbeheﬃng.
De universiteit trekt in elk geval
niet bij voorbaat de deur dicht,
zoals de Radboud Universiteit.
Dat stemt Studentenraadspartij
VeSte hoopvol.

Sanne Mirck (VeSte): ‘Studentenstad Wageningen ontleent aantrekkelijkheid grotendeels aan verenigingen.’

voeren. En daar wringt het, want
de Radboud Universiteit in Nijmegen liet meteen al weten het collegegeldvrij besturen niet in te zullen voeren. Hebben Wageningse
studenten meer geluk? Voorlopig
laat de universiteit zich niet in de
kaarten kijken. Pas wanneer er
meer duidelijkheid is over de uit-

werking van het voorstel, zal de
universiteit kijken of, en zo ja hoe,
Wageningen ermee aan de slag
gaat, zo meldt beleidsmedewerker
Liesbeth van der Linden.
OV-KAART
Een terughoudend standpunt, dat
niettemin voor optimisme zorgt bij

de Wageningse verenigingen. De
Studentenraad is blij dat de universiteit het plan niet bij voorbaat afwijst, zoals in Nijmegen. ‘Het kost
de instelling immers wel geld’,
weet Sanne Mirck die voor VeSte in
de Studentenraad zit. ‘De universiteit loopt collegegeld mis terwijl ze
wel bestuursbeurzen uit de FOS-regeling betaalt.’ Toch hoopt Mirck
dat de keuze in Wageningen, dat
z’n aantrekkelijkheid als studentenstad grotendeels aan de verenigingen ontleent, anders uitpakt.
Mocht het worden ingevoerd,
dan betekent collegegeldvrij besturen overigens niet dat de bestuursstudent op rozen zit. Integendeel,
ze krijgen in hun bestuursjaar
geen OV-kaart en kunnen ook niet
lenen bij DUO. Daarom ziet VeSte,
net als de landelijke belangenverenigingen, liever verdergaande
maatregelen uit Den Haag.
Daarnaast is het ook de vraag of
uitgeschreven bestuurders in Wageningen straks universiteitsfaciliteiten als computers, vergader- en
werkruimten en sportcentrum de
Bongerd kunnen blijven gebruiken. Mirck: ‘VeSte zou het erg
waarderen als dit beschikbaar zou
blijven.’ AB

VHL’er geen typische hbo-student
Studenten bij Van Hall Larenstein
zijn zeer actief en wonen vaak op
kamers. Daarin lijken ze meer op
studenten van een universiteit
dan die van andere hbo’s. Dat
blijkt uit een landelijke enquête
van Resource. Die was bedoeld
om de studiedruk te meten (zie
elders in dit nummer), maar geeft
ook een goed beeld van de studentenpopulatie.
Het opvallendste cijfer is het aantal studenten dat op kamers
woont. In Velp, Leeuwarden en
Wageningen woont maar liefst zes-

tig procent in een studentenhuis.
Slechts 23 procent verblijft nog in
‘hotel Mama’. Dit staat in schril
contrast met de andere deelnemende hbo-instellingen. Landelijk
woont gemiddeld 59 procent van
de studenten nog bij pap en mam.
Slechts 21 procent woont in een
studentenhuis en de rest woont op
een andere manier op zichzelf.
De eenvoudigste verklaring voor
het fenomeen is VHL’s studieaanbod. Aangezien veel opleidingen
uniek zijn trekt het studenten van
verder weg die relatief vaak op kamers gaan. Ook zijn er relatief veel

buitenlandse studenten. De meeste ‘brede’ hbo’s trekken vooral studenten uit hun directe omgeving.
ZWARE STUDIES
Dankzij de vele uitwonenden is het
studentenleven van VHL zeer levendig. Bijna alle soorten verenigingen hebben naar verhouding
zeer veel leden, die bovendien vaker tijd in hun vereniging steken.
Maar liefst 17 procent zit bijvoorbeeld bij een gezelligheidsvereniging, tegen landelijk 8 procent. Alleen aan sport heeft ‘de’ VHL’er
een broertje dood. Slechts 22 pro-

cent van de studenten is lid, tegen
gemiddeld 32 procent landelijk.
Verder lijkt het erop dat de studies van VHL niet tot de gemakkelijkste behoren, VHL’ers besteden
meer tijd aan hun studie en hebben minder bijbanen, maar kijken
desondanks vaker dan gemiddeld
tegen een studievertraging aan.
Andere deelnemende hbo-instellingen waren de Hogeschool
Rotterdam, Hogeschool Saxion in
Deventer en enschede en de Hogeschool Utrecht. In totaal vulden
1859 Hbo-studenten de enquête
RR
in.
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Osiris gaat
voor
Gouden Neus

‘De ambitie mag hoger’
De emoties liepen hoog op bij het
lagerhuisdebat over studiesucces
dat 28 februari werd georganiseerd door studentenraadpartij
VeSte. Een zware afvaardiging uit
de Tweede Kamer discussieerde
met de aanwezige studenten.

40 UUR STUDEREN
Bij de stelling dat studenten minimaal 40 uur moeten studeren,
bleef het vak van de voorstanders
vrijwel leeg. Het gaat niet om de
uren, maar om het resultaat, zo
luidde het argument. Maar Jasper
van Dijk van de SP was het daar
niet mee eens, wat hem betreft
mag de ambitie hoger: ‘Studenten
moeten zelf 40 uur per week wíllen
studeren’.
Ook de stelling ‘het nut van stages wordt zwaar overschat’ kreeg
weinig voorstanders. Maar Boris
van der Ham (D66) kon zich er uitstekend in vinden: ‘Stages gaan ten
koste van dure en belangrijke onderwijstijd.’ Een luide Britse boe
van de tegenstanders: ‘Alsof je niks
leert van een stage!’
Dé gebeurtenis van de avond werd
echter het moment waarop Tanja

Jadnananansing (PVDA) en Boris
van der Ham zich tegen het sociaal
leenstelsel uitspraken. Tijdens de
laatste verkiezingen waren ze immers beide nog voor. Met wat
draaiwerk wisten ze zich toch nog
uit deze situatie te redden. ‘Ik ben
er tegen omdat dit kabinet de opbrengst niet laat terugvloeien in
het hoger onderwijs’, aldus Van
der Ham. Het mag geen verrassing
zijn dat Anne-Wil Lucas (VVD) als
enige vertegenwoordiger van een
regeringspartij het hier niet mee
eens was.
Pikant was verder het debat
over een bindend studieadvies.
Merkwaardig genoeg was het
grootste deel van de studenten
vóór, terwijl de Anne-Wil Lucas van
regeringspartij VVD tegen was.
‘Niet doen als je het niet nodig
hebt’, raadde ze de Wageningers
aan. ‘Jullie hebben hier het hoogste rendement van Nederland.’

Een week voor clown lopen
heeft studentenvereniging
Osiris goed gedaan. De vereniging voor VHL-studenten in
Leeuwarden werd door de stichting Cliniclowns genomineerd
voor de Gouden Neus, een prijs
voor het beste landelijke initiatief om geld in te zamelen.
Afgelopen jaar hebben leden tijdens de jaarlijkse Anniversieweek van Osiris, wanneer de oprichting van de vereniging wordt
gevierd, verschillende feestelijke
activiteiten georganiseerd om
geld binnen te harken voor het
goede doel. Zo ging het bestuur,
verkleed als clowns, geld inzamelen onder studenten en medewerkers van de hogeschool, werd
er een rad van avontuur georganiseerd, konden leden ‘s ochtends
een Anti-Kater ontbijt kopen en
nam het bestuur op Koninginnedag in hartje Leeuwarden plaats
in een schavot om bekogeld te
worden met eieren. De opbrengst
van al deze activiteiten (2063,19
euro) werd geschonken aan
Stichting CliniClowns.

KvdA

FOTO: GUY ACKERMANS

In de stijl van het Britse Lagerhuis
gingen studenten in debat met de
Kamerleden Boris van der Ham
(D66), Jasper van Dijk (SP), AnneWil Lucas (VVD) en Tanja Jadnananansing (PvdA). ‘Is Wageningen de beste universiteit van Nederland?’ Over die eerste stelling,
afkomstig van rector Martin Kropf,
ontstond al meteen stevige discussie. Weliswaar scoort Wageningen
traditioneel goed in de Studiekeuzegids, maar de universiteit is ‘niet
breed genoeg om het volk te dienen’, meende een tegenstander.
Een student lucht- en ruimtevaarttechniek uit Delft voegde daaraan
toe dat Wageningen te ver weg ligt:

‘Je bent nog eerder in de ruimte
dan in Wageningen’.

CHEQUE
Daarmee speelden ze zich in de
kijker van Eeuwe Broersma, een
van de plaatselijke ambassadeurs
van de stichting. Elk jaar nomineren deze ambassadeurs de beste
sponsorinitiatieven per provincie
voor de Gouden Neus. Broersma ,
aan wie de cheque werd uitgereikt, was blij verrast toen hij de
opbrengst zag: ‘Ik had wel verwacht dat het meer zou zijn dan
10 euro, maar zóveel’.
Vanaf 6 maart kan gestemd
op de beste landelijke actie via
Facebook en de site van CliniClowns, daarna zal op op 24
maart blijken of de ludieke acties
van Osiris goed genoeg waren
voor het winnen van de Gouden
Neus. Ronald Slofstra

PvdA en d66: Niet enthousiast over sociaal leensteldel.
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BOL

HOEKJE/KOEKJE

De Wageningse klimatologen van Meteo Consult zijn
het best, volgens wetenschapper Marco te Brömmelstroet (UvA). Hij vergeleek de voorspellingen van de
drie commerciële koﬃedikkijkers Meteo Consult,
Meteovista en Infoplaza. Wageningen voorspelt gemiddeld één op de vier keer de exacte temperatuur voor
morgen. Is dat niet ongeveer de gokscore?

Hongerige mensen zien anders. Ze herkennen
voedselwoorden eerder dan mensen die zojuist
hebben gegeten. Koekje, staat dus boven dit
stukje. Als je honger hebt tenminste. Dat beweren Franse wetenschappers in Psychological
Science. Waar het hart vol van is, zeg maar.
Honger maakt rauwe benen zoet. Gezien?

Extra verlichting Dijkgraaf tegen inbrekers
Een zee van licht staat potentiële
inbrekers bij Dijkgraaf vanaf
deze week te wachten. Studentenhuisvester Idealis plaatste
eind februari extra verlichting op
de begane grond van de studentenﬂat. Het gaat om permanente
verlichting en extra sensorverlichting.
Na een golf van inbraken in de studentenﬂat, waarbij bakstenen
door ruiten werden gegooid om bij
de waardevolle spullen te komen,

vroegen de studenten Idealis om
camerabewaking en rolluiken. Dat
waren voor de studentenhuisvester
te rigoureuze maatregelen, blijkt
uit correspondentie tussen Idealis
en Dijkgraafbewoners. Daarin valt
te lezen dat de sociale huisvester
camerabewaking erg kostbaar
vindt en dat het plaatsen van camera’s niet strookt met privacywetgeving. Rolluiken bieden volgens
de wijkagent onvoldoende bescherming aangezien ze niet de hele dag uitgerold zullen zijn.

AFWACHTEN
De bewoners van Dijkgraaf zijn blij
dat Idealis maatregelen neemt, al
is het niet de meest ingrijpende
maatregel waar op gehoopt werd,
aldus een van de bewoners. ‘Meer
licht is iets, al heeft het een goede
maand geduurd en tweeënhalve
maand na de eerste inbraak. Het is
nu afwachten of het iets zal veranderen of dat we over een tijd weer
opgeschrikt worden. De afgelopen
maand is het rustig gebleven, wellicht vanwege de sneeuw en de

kou.’ Daarnaast surveilleerde beveiligingsbedrijf Securitas regelmatig rondom de ﬂat. Die surveillance loopt volgende week af.
De extra verlichting bij Dijkgraaf betreft een proefopstelling.
Aan de kant van Dijkgraaf 2 wordt
verlichting aan de buitenzijde
geplaatst. Als de proefopstelling
voldoet, wordt er voor de gehele
begane grond verlichting aangebracht. LvdN

ENERZIJDS/ANDERZIJDS
Stelling: Als student kun je tegenwoordig niet meer zonder social media
MARLIES: Het klopt dat social media voor studenten heel belangrijk zijn. Maar door wie komt dat? De reden dat social media tegenwoordig zo prominent lijken te zijn, is dat we er met zijn allen aan
meedoen. Het hoeft niet als je er echt geen zin in hebt, maar dan
loop je wel het risico dat je dingen niet meekrijgt. Zo gaat dat als je
je verzet tegen iets waar een overgrote meerderheid aan meedoet.
Je kunt erover klagen, maar handiger is wat mij betreft om er maar
gewoon gebruik van te maken. Persoonlijk zie ik niet in wat er mis
mee is om via Facebook feestjes en andere activiteiten te promoten, in contact te blijven met familie en kennissen die je niet vaak
spreekt of om je eigen baankansen te vergroten door LinkedIn te
gebruiken.

REACTIE JILLIS: LinkedIn gebruik ik zelf ook, omdat het nuttig is
in mijn ogen. Echter, je moet ook kritisch blijven en blijven nadenken. Dat iedereen iets doet, is niet per se een goede reden om het
ook maar te doen. Houd in elk geval rekening met de privacygevoeligheid van informatie over jezelf en zeker ook anderen.

FOTO’S: BART DE GOUW

Marlies Bos (type linkse pluis) en Jillis Herweijer (type rechtse bal) staan op het gebied van politiek, natuur en studentenleven vaak lijnrecht tegenover elkaar.

JILLIS: Uitnodigingen voor feestjes, slap gezwets en gare spelletjes worden al een tijdje via Facebook gedaan. Daarna gingen zichzelf interessant vindende mensen massaal op Twitter onzin spuien. En de laatste
tijd is het steeds normaler dat je je op websites moet identiﬁceren met
een Facebookaccount. Vanwaar die gekte? Hebben mensen niet door
dat het een hype is, waarbij je belangeloos al je privégegevens aan Facebook doneert, zodat zij die kunnen verkopen? Hyves is al aan het doodbloeden, Faceboek holt al achteruit en haar beursgang is de nieuwste
bubbel. Daarnaast snap ik niet waarom zoveel mensen de drang hebben al hun nutteloze, maar soms ook privacygevoelige informatie met
de hele wereld te willen delen. In plaats van dat mensen nadenken wat
ze allemaal op internet plempen, rennen ze als ‘sheople’ achter een
gelikte internetondernemer aan. We hebben altijd zonder deze sociale
netwerken gekund. Hebben we ze écht zo nodig als we denken?

REACTIE MARLIES: Dat mensen veel onzin en privacygevoelige informatie delen, ben ik met je eens. Echter, dit is de verantwoordelijkheid van
de mensen zelf, waar ze inderdaad best eens beter over zouden kunnen nadenken. Maar het doet niets af aan waarvoor het wel nuttig kan
zijn.
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MELDPUNT

PRETENDSTUDENT

Roeiers zijn in te delen in twee categorieën: zware ballen (de dikkerdjes)
en de lichte pikken (de slappelingen). De laatsten komen in actie tegen
de eersten. Te lezen op de site van Wageningse roeivereniging Argo:
‘Heeft u overlast van zware roeiers? Of bent u uw vriendin kwijtgeraakt
aan een zware bal of krachtpatser? Wij willen het graag horen. De Partij
voor de Lichte Roeiers biedt u op deze website een platform om uw klachten te melden.’ Klacht indienen kan op wsr-argo.nl/meldpuntzwareballen.

Denk je dat je studiestress hebt? Het valt vast wel mee, vergeleken met
Niels B. uit Meppel. Hij hield zijn ouders jarenlang voor dat hij lekker aan
het studeren was, en uiteindelijk zelfs dat hij zijn diploma had gehaald.
Toen zijn vader het bewijs wilde zien, trok hij een vleesmes en stak zijn
vader in zijn nek. De jongen was de eerste uit de familie die zou hebben
gestudeerd, vandaar misschien dat zijn vader het voor hem opnam in de
rechtszaal. Zoonlief moet vijf maanden brommen.

FOTO EMMA TEULING

STRO BALEN. De meiden
op de voorgrond lijken
er de lol niet erg van in
te zien, maar voor de
meeste andere bezoekers waren bier & stro
de gevierde hoofdingrediënten in het lustrumfeest van ‘De Veetelers’.
Na een week van wat
meer inhoudelijke activiteiten was het donderdag 1 maart tijd voor het
slotfeest van de jarige
studievereniging voor
Dierwetenschappers.
Een van de hallen achter
Radix was omgetoverd
tot een grote boerenschuur, compleet met
hooibalen, die al snel de
lucht in gingen. Evenals
de plastic bekertjes met
bier. Coverband Hike uit
de Achterhoek zorgde
voor de muzikale omlijsting bij al het gooi- en
LvdN
smijtwerk.

TWEEDUIZEND PLASTIC BEKERS PER DAG

Dat is een ﬂinke klus.
‘Ja, het heeft vijf mensen twaalf uur gekost om
de bekertjes van de rest te scheiden en er slingers van te maken.’

Wie? Blair van Pelt, eerstejaars
Master Organic Agriculture
Wat? Lid van Wageningen Environmental Platform (WEP)
Waarom? WEP verzamelde alle
bekertjes die op één dag
zijn weggegooid in Forum
en hing ze alle 2000 op

Is dit een actie van een onrealistische idealist?
‘Absoluut niet. We willen mensen bewust maken
van het probleem: 2000 bekertjes per dag. Binnen deze instelling zijn genoeg intelligente en
gemotiveerde mensen die duurzaamheid belangrijk vinden. Samen kunnen we vast een goede oplossing vinden.’

Waarom vind je dit zo belangrijk?
‘Hiervoor studeerde ik in Idaho, niet bepaald een groene
universiteit. Maar op die campus zijn helemaal geen plastic bekertjes. Alle eerstejaars krijgen een waterﬂes en een
herbruikbaar bekertje. Ik had verwacht dat het milieuvriendelijke Wageningen het minstens net zo goed zou
doen.’
Is een gewone beker niet belastender te zijn voor het milieu?
‘Ik heb het plastic probleem met eigen ogen gezien toen ik
op Hawaii woonde. Daar zijn een aantal stranden waar je
niet eens het zand kunt zien. Het kan gewoon niet dat deze
NM
universiteit daar zo’n grote bijdrage aan levert.’

8 maart 2012 — RESOURCE

5(6SVWXGHQWLQGG



28 >> student

>> CULT
Wat? Blauw Goud,
thriller van alumnus
Almar Otten
Waar? Vanaf vandaag
in de boekhandel

Cover van Blauw Goud

Speuren naar Wagenings bodemgeheim
Tip van Johan Leenaars, bodemkundige ISRIC-World Soil Information
‘Een zoon, Matt, erft na de dood van zijn moeder een bijzonder boek: een
middeleeuws prentenboek met opvallende, blauwe illustraties. Dat intense
blauw, daar draait het allemaal om. Gaandeweg krijgt Matt steeds meer aanwijzingen dat zijn verdwenen en doodgewaande vader meer moet hebben
geweten van het geheim van die unieke blauwe kleur. De zoektocht naar de
vader, een Wagenings bodemkundige, levert een interessante speurtocht
op. Daarbij krijgt Matt assistentie van Lineke, een specialiste in oude manuscripten. En Matt is niet de enige met interesse in zijn vader, die als bodemkundige opvallend veel blijkt te weten over kostbare mineralen en waar
die te vinden zijn. Of die vader nog leeft, blijft heel lang ongewis. Dat houdt
het verhaal spannend. Maar daarna loopt die spanning ook snel weg. Blauw
Goud speelt deels in Wageningen. Almar Otten heeft hier gestudeerd en
weet het nodige van bodemkunde. Die setting levert herkenbare Wageningse beelden op: straatnamen, titels van dictaten bodemkunde, de nieuwe
campus, de Vlaamsche Reus en diens eigenaar Karel. Dat is wel grappig.
Een leuk en vlot geschreven verhaal. Je wordt als lezer lang in spanning gehouden.’

>> HET ECHTE WERK
STAMCELONDERZOEK
IN BOSTON
Wie? Max Friesen, MSc student Molecular Life Sciences
Wat? Onderzoek naar lypodystroﬁe met behulp van
menselijke stamcellen
Waar? Harvard Stem Cell Institute, Cambridge,
Massachusetts, V.S.
‘Na vijf maanden stageonderzoek aan het stamcelinstituut van Harvard voel ik me volledig ingeburgerd. De groep hier focust zich op vet,
speciﬁek op lipodystroﬁe, een aandoening in de vetregulatie waarbij er
nauwelijks vet wordt gevormd en opgeslagen. Ik modiﬁceer stamcellen zodat ze dezelfde mutaties hebben als lipodystroﬁecellen. Vervolgens differentieer ik de cellen naar vetcellen. Op die manier hebben we
een controleerbaar systeem om de ziekte verder mee te onderzoeken.
De inwoners van Boston nemen vet in ieder geval erg serieus, elke ochtend op weg naar het lab word je continu omver gelopen door joggers,
er zijn er gigantisch veel. Zelf draai ik lange dagen in het lab omdat
stamcellen ontzettend veel aandacht nodig hebben om in leven te blijven. Bovendien is het nu extra druk omdat ik over een paar weken mijn
resultaten mag presenteren op een congres van het National Institute of
Health. Best wel een big deal, dus werk ik hard door zodat ik mooie
resultaten heb om te laten zien.
Ik woon in een studentenhuis met meer verschillende nationaliteiten

dan ik zelfs in Wageningen ooit gezien heb. Er zijn in Boston belachelijk veel studenten, de verhouding student /niet-student is ongeveer
gelijk aan die in Wageningen, maar op de schaal van deze stad zijn dat
er werkelijk heel veel.’
Boston ligt relatief dicht bij New York, daar ga ik regelmatig heen voor
een paar dagen cityhopping. Zo ook tijdens nieuwjaar. Dat was een
gigantisch spektakel, echt een unieke plaats om het nieuwe jaar in te
knallen! Het viel me wel direct op dat de bierprijzen in de studentenkroegen hier ongeveer drie keer hoger zijn dan in Wageningen. En qua
muzieksmaak kunnen ze ook wel het een en ander van ons leren.’ RH
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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:

de

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

Hokjesdenken
Cees Niemeyer, hokjesdenker van het eerste uur, gaat met pensioen.
‘Computersysteem’ was het laatste woord dat hij instuurde. En, zoals we
gewend zijn, helemaal goed.
Afgelopen week hadden we een record aantal goede inzendingen: Willem
Menkveld, Renée en Susan van der Salm, Alweer de Koﬃetafel, Ja-dit-is-het
team, Maaike=topteam^^), Arnoud de Wilt, Sexy Chickies, Leerstoelgroep
Nematologie, Marianne van der Gaag, Lisette Bourquin, Chris & Kaatje, Ditje
van der Vossen, Ellen Slegers, Gert-Jan Steeneveld, Rijkelt Beumer, Gosse
Schraa en Hanneke Pompe, Anton Korteweg, Ans Lijftogt, Janna van Hoek,
Herman en Mara Winkels-Vink, Clasien Lock, Milieutechnologie, Lotte Stokvis,
Bjorn Hendriksen, Mard Tolleting, Team Wagenduif, Karin Mudde & Eef
Velthorst.

Prijzen al
a
w
t ee m,00
0
5
€2

Kijk op www.resource.wur.nl
voor deadlines, voorwaarden en de juryleden

Horizontaal
1 Osiris gaat voor de gouden 4 Verhoogde de feestvreugde bij 31 horizontaal
6 Inspiratiebron voor Marleen Kamperman 10 Verorberde een apenstaart
11 Man van de Lange Mars 13 Dat ging maar net goed 14 Zowel door dames
als heren te dragen 15 De T van WTC 17 EU-markering 18 Leuk gezicht
20 Roofvis 21 Ruzie op de dansvloer 27 Ongebonden 28 Hier in Frankrijk
29 Hangt boven een puberbed 31 Bestaan vijftig jaar 35 De Bijbel, deel I
36 Steekwapen 37 Frans water 38 Moet men minder selectief vangen, vindt
ook Adriaan Rijnsdorp 39 Loopt af 40 Against all __

Verticaal
1 __ u! 2 Onhebbelijke afscheiding 3 Flauw 4 Kunnen trage studenten
op rekenen 5 IJzervreter 6 Bij de pinken 7 Fuseert met de NCRV 8 De __
minnaar, Claus 9 Jan komt drie maanden later 12 Oliebollen- en haringtester
16 __ Hot Chili Peppers 17 Goede kans dat zo’n aardappel straks in China of
de VS wordt geteeld 19 Merk dat stopt 20 Verhoogde de feestvreugde bij 31
horizontaal 22 Topprestatie 23 Kleding waar een bril bij hoort 24 Oefening
uit de ruitersport 25 Insectenoog 26 Factor die ons in het bloed zit 30 Opus
__ 31 M.i.v. 32 E-mineurakkoord 33 Zouden promovendi moeten aﬂeggen,
vindt Ingrid Robeyns 34 Past voor ijsje of slag
Mail de groene hokjes uiterlijk komende woensdag naar hokjes@wur.nl. De
oplossing komt donderdag op resource.wur.nl.

Muzikale
theatertour
22 maart - 3 april

Regie John Leerdam
www.uaf.nl/monologen

Studie en werk voor hoger
opgeleide vluchtelingen
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gevraagd/aangeboden
Aangeboden en gevraagde goederen en (vrijwilligers)werk voor studenten en medewerkers. Lever
maximaal 75 woorden aan op donderdag voor verschijning via
resource@wur.nl, met als onderwerp ‘Gevraagd/Aangeboden’
Bestuurslid SWU Thymos worden?
Ben jij het studeren zat en wil je
graag een tijdje iets anders doen?
Vind jij het belangrijk om sport onder de Wageningse studenten te
stimuleren? Lijkt het jou leuk om
een jaar lang met vijf mede-studenten een organisatie te besturen? Dan is een jaartje bestuur van
SWU Thymos wel iets voor jou.
Kom naar onze informatie avond
op 15 maart om 20.00 uur in de
vergaderzaal op de Bongerd. Op
deze avond vertellen we over alle
functies binnen het dagelijks bestuur en natuurlijk over wat een
bestuursjaar bij SWU Thymos inhoudt. Voor vragen of meer info
mag je ook altijd langs komen op
ons kantoor op de Bongerd of ons
mailen op swu.thymos@wur.nl.
MEER INFORMATIE: WWW.SWUTHYMOS.NL

mededelingen
Mededelingen van en voor studenten en medewerkers. Lever maximaal 75 woorden aan op donderdag voor verschijning via
resource@wur.nl, met als onderwerp ‘Mededeling’.
Hoe gaan we om met ongewenste
kanten van onszelf?
Ineﬃciëntie, conformisme, luiheid,

egoïsme, agressie… verkeerd? Of
toch niet? Uitbannen? Omarmen?
Dat zijn zowel psychologische als
morele vragen. In deze cursus gaat
het erom wat wetenschap, ﬁlosoﬁe, levensbeschouwing, literatuur
en kunst bij die vragen te bieden
hebben. De vraag is ook of de universiteit hier een taak heeft.
Dinsdagavonden in periode 5, 1920.30 uur, beginnend op 13 maart.
Plaats: De Leeuwenborch. Docent:
Cor van der Weele, bijzonder hoogleraar humanistische wijsbegeerte.
Materiaal: Alain de Botton: Religion for Atheists (2011) of de Nederlandse vertaling: Religie voor atheisten. Aangevuld met materiaal via
Eduweb.
Aanmelden bij het secretariaat van
toegepaste ﬁlosoﬁe: bea.prijn@
wur.nl. Maximaal 16 deelnemers.

Twente. De T-Week wordt georganiseerd door de WOT en ROC van
Twente.

Woensdag 14 maart, 13.15 uur

MEER INFO: WWW.WOT.UTWENTE.NL/NL/T-WEEK

Eerste Studium Generale van het
Lectoraat Welzijn van Dieren. Na
een inleiding op het thema door
lector Hans Hopster zoomen drie
gastsprekers in op veetransport
vanuit zeer verschillende perspectieven. Plaats… Auditorium van
Hogeschool Van Hall Larenstein,
Agora 1 te Leeuwarden. Entree is
gratis voor alle belangstellenden,
aanmelding vooraf is niet nodig.

BEA.PRIJN@WUR.NL

WWW.CULTUURFONDS.NL/CULTUURFONDSBEURZEN; WWW.FACEBOOK.COM/BERNHARDFELLOW

T-week
Sta je daar in de rimboe met een
kapotte auto… Of de waterleiding
springt en je bent op jezelf aangewezen om hem te repareren. Dan
ben je blij dat je de basisbeginselen van de techniek onder de knie
hebt. De T-week is een technische
cursusweek voor (toekomstige)
ontwikkelingswerker en is bedoeld
voor mensen zonder technische
achtergrond die plannen hebben
om naar een ontwikkelingsland te
gaan. Bijvoorbeeld om stage te lopen of of ander werk te doen.
In 2012 wordt de 35ste T-week georganiseerd van zondagavond 1
t/m zaterdagmiddag 7 juli.
De locatie is Enschede, bij het demonstratieterrein van de WOT en
de praktijklokalen van de ROC

Cultuurfondsbeurs
Tot 1 april 2012 kunnen getalenteerde studenten weer een Cultuurfondsbeurs aanvragen voor
een vervolgopleiding of -onderzoek in het buitenland. Afgestudeerden uit alle denkbare disciplines aan HBO (BA) of universiteit
(MA) komen in aanmerking voor
een beurs.
Mediabureau Merge Media ontwikkelde een Facebookcampagne om
de Cultuurfondsbeurs onder de
aandacht te brengen. Deelnemers
aan de campagne maken kans op
een thuisconcert van zanger Mick
Harren.

agenda
Dinsdag 13 maart, 20.00-22.00 uur

LEZING STUDIUM GENERALE:
HET MAAKBARE GELUK
In de Studium Generale lezingenserie ‘Maak je eigen leven’ onderzoeken we, in hoeverre het in onze
macht ligt om ons eigen leven te
vormen.
We beginnen bij het geluk. Strijkt
dat alleen neer op de schouder van
de mensen die er niet naar zoeken?
Wat is geluk eigenlijk, in hoeverre
heb je het in eigen hand en waar
liggen de grenzen van het geluk?
De lezing wordt gegeven door dr.
Ad Bergsma, psycholoog en wetenschapsjournalist. Plaats: LA13.
MEER INFO: STUDIUMGENERALE.WUR.NL

DIEREN OP REIS: BUSINESSCLASS OF BEESTENBOEL?

VOOR CONTACT: MARJOLEIN.VANDIEREN@WUR.
NL OF 058-2846209.

Woensdag 14 maart, 19.00 uur

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST
EERST DE KLAS
Voor excellente academici die zich
willen ontwikkelen op het gebied
van leiderschap én leraarschap bestaat sinds 2009 Eerst de Klas. In
dit uitdagende tweejarige traineeprogramma gaan recent afgestudeerden direct aan het werk als
docent op een middelbare school,
behalen een onderwijsbevoegdheid
op de universiteit en nemen deel
aan een leiderschapsprogramma
dat in samenwerking met vooraanstaande en innovatieve bedrijven
is ingericht. Kom naar de voorlichtingsbijeenkomst in Forum, C218.
MEER INFORMATIE OP WWW.EERSTDEKLAS.NL.

Donderdag 15 maart, 23 uur

G41D STUDENTENFEEST
Altijd al eens een homo in het echt
willen zien? Heb je wel zin in een
avondje pottenkijken? Bi-curious?
Het andere (of je eigen) geslacht
wel weer even zat? Altijd al willen
weten hoe wild de Wilde Wereld

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

HoteldeWereld

www.hoteldewereld.nl www.koekoekpannenkoek.nl tel 0031 (0)317 460 444
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kan zijn? Of wil je gewoon een leuke avond stappen met je vrienden?
Kom naar de Wilde Wereld, Burgtstraat 1 in Wageningen en word
Gay for one day (G41D). Een combinatie van goede muziek, een gezellige sfeer en een toﬀe locatie
gaan van deze avond een groot
succes maken! Gratis toegang met
studentenkaart.
INFO: WWW.SHOUTWAGENINGEN.NL

Vrijdag 16 - zondag 18 maart

gen (Stationsstraat 2, Wageningen)
een éénakter festival georganiseerd. Verschillende toneelverenigingen zetten een kort toneelstuk
voor u op de planken.
De éénakters zullen beoordeeld
worden door een deskundige jury
bestaande uit Burgemeester Van
Rumund, Herman O. de Roode en
Coen Teeuw. Een kaartje kost €5
en is verkrijgbaar via info@wstv.
nl, via de BBLTHK of aan de deur.
VOOR MEER INFORMATIE: WWW.WSTV.NL

FOOD FILM FESTIVAL
De tweede editie van het Food Film
Festival vindt plaats op 16, 17 en
18 maart in Studio/K in Amsterdam. Naast een volledig nieuw
ﬁlmprogramma worden er dit jaar
meer kookworkshops georganiseerd, is er een kunst- en designprogramma en zijn er nieuwe voedseldebatten. Het festival biedt bezoekers een inspirerende plek om
meer kennis op te doen over goed
voedsel, samen te eten, te koken
en te feesten. Volgens de organisatie is een bewuste omgang met
voedsel de eerste stap naar een
duurzamer voedselsysteem. Het
Food Film Festival is een initiatief
de Youth Food Movement (YFM).
Het festival is kritisch over problemen in het huidige voedselsysteem
rond gezondheid, milieu en de internationale verdeling van voedsel, maar is optimistisch over oplossingen in de toekomst.
MEER INFO: WWW.FOODFILMFESTIVAL.NL/

Zondag 18 maart, 13.00 uur
Ter ere van het 21ste lustrum van
de Wageningsche Studenten Tooneel Vereeniging wordt er zondag
18 maart in de BBLTHK in Wagenin-

20 maart, 19.00 uur

YOUNG KLV WORKSHOP SOCIAL
MEDIA VOOR STUDENTEN
ijdens deze interactieve lezing van
Inge van Erkel, co-auteur van het
boek “@DeStudentcoach”, leer je
alles over hoe je als student om
kunt gaan met social media, hoe je
ze in jouw voordeel kan laten werken en wat je moet doen en vooral
niet moet doen. Een overzicht met
“tips & tricks” krijg je mee naar
huis. Maar 5 € voor Young KLV-leden!
INFO: WWW.KLV.NL

Wageningen UR zoekt:
Analist Fysica en fysische chemie van levensmiddelen
AFSG Fysica en Fysische chemie levensmiddelen ATV, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-FPH-0002

Fysische Techniek Medewerker (HBO)
AFSG Biofysica ATV, Wageningen. Vacaturenummer: AFSG-BIP-0003

Photonics Engineer
AFSG Biofysica ATV, Wageningen. Vacaturenummer: AFSG-BIP-0004

Business Developer Sustainable Fresh Chains
AFSG BU FFC DLO Food & Biobased Researc, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-FFC-0025

Programme director distance learning
BC Corporate Education & Research, Wageningen
Vacaturenummer: BC-0012

Post doc Drip Irrigation in Perspective
ESG Centrum Water en Klimaat, Wageningen
Vacaturenummer: ESG CWK-0184

Technisch developer/software ontwikkelaar
FB IT Information Systems, Wageningen. Vacaturenummer: FB-0021

Business Objects Specialist
FB IT Information Systems, Wageningen. Vacaturenummer: FB-0022

Programmeur voor wetenschappelijke toepassingen
PSG Biometris, Wageningen. Vacaturenummer: PSG-BIOM-0014

Junior researcher/Postdoc Arabidopsis genetic resources
PSG Erfelijkheidsleer, Wageninge. Vacaturenummer: PSG-GEN-0008

Onderzoeker Computer Vision in de glastuinbouw
PSG Glastuinbouw, Wageningen. Vacaturenummer: PSG-GLAS-0018

Postdoc for identiﬁcation of sustainable pathways for the
production, processing and governing of palm oil
SSG MW Bestuurskunde, Wageningen. Vacaturenummer: SSG-PAP-0014

Assistant Professor Business Economics (Tenure Track)
SSG MW Bedrijfseconomie, Wageningen. Vacaturenummer: SSG-BEC-0008

Post-doc Climate Adaptation Governance

drukken | vormgeving
voorlichting | offerte

SSG MW Bestuurskunde, Wageningen. Vacaturenummer: SSG-PAP-0013

proefschriften.nl
Vacatures Top Institute Food and Nutrition (TI Food and Nutrition):
PhD fellow - modelling methane emissions in dairy cattle
ASG Animal Nutrition Group,TIFN funding, Wageningen. Vacaturenr. ME001.101

PhD fellow - rumen functional microbiomics
WUR, Lab. of Microbiology, TIFN funding, Wageningen. Vacaturenr. ME001.102

PhD fellow - rumen microbial physiology
WUR, Lab. of Microbiology, TIFN funding, Wageningen. Vacaturenr. ME001.103

PhD fellow - indicator for methane emission in milk
ASG, Animal Nutrition Group,TIFN funding, Wageningen. Vacaturenr. ME001.104

PhD fellow - Understanding the interplay between cow, microbiota
and feed
ASG, Animal Breeding and Genomics Centre,TIFN funding, Wageningen.
Vacaturenr. ME001.105

Meer info op www.academictransfer.com
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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

Eye level
I arrived in Wageningen just a week ago and got a room in the Brink hotel in Wageningen. It’s my
third time in Wageningen.

OP OOGHOOGTE
Before I came to the Netherlands, people told me that it is considered to have the tallest population in the world. Not only are the people very tall, but everything else is also adjusted to their
height. When I ﬁnally arrived in Wageningen, I had to deal with this unique aspect of the Netherlands myself.
One evening I was sitting in my room at the Brink, studying. It was almost 12 o’clock and suddenly
the doorbell rang. I was surprised: who could come by so late at night? I went to the door but was
too scared to just open it. I looked to see whether there was a peephole in the door. At ﬁrst I
couldn’t ﬁnd one, and then I saw it! It was so high above my head! I could just about reach it, but I
couldn’t look through it. So I went to get a small step stool I had in my room and put it near the
door. I stood on it and looked through the peephole again but could see no one. I thought the person has gone, so I began to feel relieved. But the doorbell rang again. I climbed on the step stool
and looked once more. Again I could see nothing. I began to get more scared. So at last I asked in
a tiny voice, ‘who is there?’ and then I heard a familiar voice on the other side of the door: ‘It’s me,
Ira! Open the door please, I am tired of waiting!’
So the whole thing was that the peephole was just too high for both of us. Ira was standing very
close to the door and I couldn’t see her that way! So I guess these eyeholes in the doors of the
Brink hotel were made for very tall Dutch men and women! Rezeda Karimova, external PhD student
with the Social Sciences Group

Do you have a nice anecdote about your experience of going Dutch? Send it in! Describe an encounter
with Dutch culture in detail and comment on it brieﬂy. 300 words max. Send it to resource@wur.nl
and earn ﬁfty euro and Dutch candy.
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Ze zeggen dat Nederlanders de langste mensen
ter wereld zijn. En daarom is alles op lange mensen aangepast. Rezeda
Karimova kwam daar
achter toen ze in het
Brinkhotel logeerde. Laat
op de avond ging haar
deurbel. Ze was een
beetje bang en wilde niet
zo maar opendoen. Toen
ze het kijkgaatje zocht,
vond ze het ver boven
haar hoofd. Snel pakte ze
een krukje en keek naar
buiten: niemand.
Toen ging de bel weer.
‘Wie is daar?’, vroeg ze.
Het bleek haar vriendin
Ira te zijn. Ze was te
klein om te kunnen zien
door het gaatje.



