p y

g

g

y

‘Ik mis een goed verhaal
bij de vleestaks’

‘Een raar bolletje
roze snats’

Universiteit omarmt alsnog
bindend studieadvies

Zonder uitvoerbare plannen is vleestaks
vooral symboolpolitiek. | p.9 |
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>> JAN TJALLING + KAJAK
Jan Tjalling van der Wal, onderzoeker ecotoxicologie, Imares Den Helder

‘Je komt nog eens ergens’
Nu, zo in de zomer, zit Jan Tjalling van der Wal
gemiddeld ‘een kleine werkdag’ op het water.
Peddelend, genieten van de beweging, de rust en
de natuur. ‘Je kijkt vanaf het water op een andere
manier tegen de omgeving aan.’ Peddelen voor het
plezier. ‘Ik ben niet competitief ingesteld.’ Maar
wel avontuurlijk. Een tochtje op zee of wildwater is
‘niet te versmaden’. Daar moet je dan wel voor oefenen. Zoals hier, thuis op de Maarsseveense Plassen,
RK / Foto: Guy Ackermans
op de slalombaan.
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WINTERKLARE BIJ
Het tijdig bestrijden van de varroamijt doet meer bijen de winter
overleven.
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BELEGGEN IN BOMEN
Landen belonen voor bosbehoud
heeft haken en ogen.

>>

28

ROCKEN IN EEN ROES
Een festivaltijger verklaart de charme
van feesten in de modder.

THE SPIRIT IS WILLING...
Als Resource-journalist kun je uiteraard Engels. Goed zelfs. Aangezien veel teksten en gesprekken in het Engels zijn, en je natuurlijk alle ﬁnesses moet kunnen
doorgronden. Geen probleem.
Totdat je in het informele domein de overstap van Nederlands naar Engels moet
maken. Dat gebeurde bij ons vorige week toen we bij ons maandelijkse overleg
met studentverslaggevers ook onze internationale medewerkers hadden uitgenodigd. Dan blijkt het plotseling lastig. Humor, taalnuances, emotie, het lijkt wel
verankerd aan de moedertaal.
Het is een van de redenen dat Nederlandse en internationale studenten in Wageningen veel minder goed integreren dan je zou verwachten. Zo blijkt uit ons
coververhaal. We willen wel, maar de praktijk is weerbarstig. Culturele verschillen werken ook niet lekker mee. Samen eten bijvoorbeeld is een mooie gelegenheid om elkaar te leren kennen, maar Nederlandse studenten dineren wel erg
vroeg. Typical Dutch geeft ook een mooi voorbeeld. Een Ghanese student trok
verwachtingsvol zijn nette kleren aan toen hij werd uitgenodigd voor een lunch,
maar naar bleek had hij zijn eigen boterhammen moeten meenemen.
Gaby van Caulil

>> Zeppelin Pegasos draaide een half uur rondjes
boven Wageningen. Voor klimaatonderzoek.
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Op 30 mei vindt het lezingenevenement TEDx Wageningen plaats.
Onder leiding van ecologe Louise
Vet vertellen zeventien sprekers
over hun idee voor een meer duurzame wereld. Theater de Junushoff
is al uitverkocht, maar je kunt op
een scherm meekijken op de universiteit, bij de gemeente en bij
sponsor Wing.
Het idee achter TED is om mensen in 18 minuten een interessant
idee uit te leggen. Alle opnames
van de TED’s wereldwijd zijn online terug te zien. Deze 1200 praatjes omvatten een enorm aantal onderwerpen: van iemands persoonlijk verhaal over een beroerte tot
moreel gedrag bij dieren. Ook op

TEDx Wageningen zal een grote variatie aan onderwerpen de revue
passeren. Onze tips voor de leukste
lezingen:
George Kowalchuck, professor
Moleculaire ecologie aan het NIOO
De aarde, zo stellen microbiologen graag, is een planeet bewoond
door micro-organismen plus een
paar grappige experimenten met
meercelligheid. Toch zien we
meestal onze minuscule planeetgenoten over het hoofd. Kowalchuk zal vertellen over alles wat
bacteriegemeenschappen doen
voor de planeet en hoe zij reageren
op bijvoorbeeld klimaatverandering.
John Liu, ﬁlmmaker en
milieuactivist
Sinds het omarmen van markteconomie beleeft China een duizelingwekkende opkomst. Naast
voordelen brengt dat allerlei kos-

ten met zich mee: sociaal, maar
ook ecologisch. Jaarlijks wordt er
voor tientallen miljarden schade
gedaan aan het milieu. Liu maakt
zich zorgen om deze kosten en
richtte het Environmental Education Media Project for China op. Nu
maakt hij educatieve ﬁlms over
ecologie en het milieu.
Andy van den Dobbelsteen,
professor Klimaatdesign en
duurzaamheid aan de TU Delft.
Van den Dobbelsteen doet onderzoek naar methodes voor duurzame bouw. Denk aan steden en
regio’s die zoveel mogelijk gebruik
maken van hun omgeving om zo
zuinig mogelijk te zijn en zelf energie op te wekken. Ook kijkt hij hoe
we onze bouw kunnen aanpassen
aan de toekomstige warmere wereld. Dat blijft niet bij theorie. Zijn
ideeën brengt hij al bij nieuwbouw
in Rotterdam in de praktijk. RR

:(ɺ'$<23:,(/(1
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Afgaande op het aantal vooraanmeldingen, staat de Wageningse
universiteit volgend jaar een stevige groei te wachten . De cijfers van
Studielink geven aan dat op 21 mei
917 scholieren zich hebben ingeschreven voor een van de Wageningse bacheloropleidingen. Dat
zijn er bijna honderd meer dan vorig jaar rond deze tijd. Met een
groeipercentage van 12 procent lijken oude tijden te herleven: sinds
2008 groeide de studentenpopulatie met gemiddeld 11 procent per
jaar. Vorig jaar vlakte de groei af tot
zo’n 4 procent.
Van Hall Larenstein heeft
momenteel 752 inschrijvingen
voor komend jaar. Daarmee volgt
de hogeschool de lijn van vorig
jaar. Vooral de opleidingen in
Wageningen zijn in trek. Vorig jaar
hadden zich daar op dit moment
113 scholieren ingeschreven; nu
staat de teller op 134. Leeuwarden
en Velp staan op een licht verlies.
Diermanagement (209) blijft in
Leeuwarden de meest populaire
studie.
92(',1*(1*(=21'+(,'
In Wageningen doen met name
Gezondheid en Maatschappij en
Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen het goed. Bij beide opleidingen is het aantal aanmeldingen
vergeleken met vorig jaar met
meer dan 60 procent gegroeid.
Voeding en gezondheid is hier de
grootste trekker; al 106 aankomende studenten hebben zich voor deze opleiding ingeschreven.
Vergeleken met de andere Nederlandse universiteiten hoeft Wageningen alleen de universiteiten
in Maastricht en Leiden voor zich
te dulden. Zij melden groeipercentages van respectievelijk 18 en 15
procent. /YG1
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Wageningen neemt na vijf jaar afscheid van Kameleon. Het veelbesproken projectmanagementsysteem zou de administratie van de
DLO-instituten eenvoudiger ma-

ken en het management betere informatie geven. Maar die belofte
werd nooit volledig ingelost. Want
hoewel de naam anders doet vermoeden, bleek Kameleon zich niet
goed aan de WUR-omgeving aan te
passen. Een groot scala aan ‘kinderziekten’ kwam voorbij en lang
niet die problemen konden worden opgelost, zegt Hans Bothe van
Imares, het instituut dat als eerste
– in 2009 – Kameleon invoerde.

Kameleon is te complex geworden, meent Gerard Nieuwenhuis,
projectleider van Kameleon. ICTers van Wageningen UR zijn jarenlang bezig geweest om de applicatie aan te passen aan de WUR-organisatie. Maar toen leverancier
Microsoft vorig jaar met een nieuwe versie kwam kon ICT weer van
voren af aan beginnen. Toen viel
het kwartje: elke update zou veel
tijd vergen om het complexe admi-

nistratiesysteem weer stabiel te
krijgen.
Twee weken geleden besloot de
raad van bestuur daarom een punt
te zetten achter Kameleon. De vijf
instituten die het gebruiken maken dit boekjaar nog af. Daarna
schakelen ze over op Altiplano, het
managementsysteem waar Alterra
al tien jaar mee werkt. ‘Dat is een
keuze voor zekerheid’, zegt Nieuwenhuis. $6

NRUW
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Twee werkgroepen binnen Van Hall Larenstein die zich momenteel buigen over
de problemen tussen de hogeschool en
de universiteit, gaan hun tussenrapportage toe te lichten. Na de medewerkersdag in januari gingen vijf werkgroepen
aan de slag met de grootste bezwaren
die er onder de VHL’ers leefden. Twee
daarvan, de werkgroep Financiën en de
werkgroep Governance, zullen op 4, 5 en
12 juni hun analyse voorleggen aan de
medewerkers. Op 20 juni vindt er opnieuw een VHL-brede peiling plaats. Op
basis daarvan besluit het CvB of Wageningen en VHL uit elkaar gaan. /YG1
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Zo’n duizend bezoekers, met daarbij veel
gezinnen met kinderen, bezochten op 18
mei de eerste Plantendag bij Wageningen UR. Zo’n veertig onderzoekers gaven
presentaties van lopend onderzoek in de
kassen achter Radix. Kinderen konden
planten schilderen en zakjes zaad verdienen die ze dan thuis mochten uitzaai-

en. ‘We zijn heel tevreden met de opkomst’, zegt mede-organisator Erik Toussaint. De Plantendag was een initiatief
van de Europese Organisatie voor Plantenwetenschappen (EPSO) en vond op
meerdere plekken in Nederland plaats. In
Wageningen was er bijzondere aandacht
voor de leerstoelgroep Plantenveredeling,
die dit jaar 100 jaar bestaat. $6
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Hans Hardus, opleidingsdirecteur Diermanagement en Kust- en Zeestudies in Leeuwarden, vertrekt bij Van Hall Larenstein.
‘Op eigen verzoek’ en ‘in goed overleg’
wordt zijn arbeidscontract op 1 augustus
beëindigd. Hardus wil geen uitleg geven
waarom hij vertrekt. De onderwijsdirecteur kreeg twee jaar geleden naar verluidt
een spreekverbod van algemeen directeur
Ellen Marks, omdat hij zich kritisch uitliet
over de onderwijshervorming VHL Vooruit. Docenten van Diermanagement vinden het jammer dat hij weggaat, maar ‘er
is hier geen opstand uitgebroken’, zegt
een docent. $6

6&+$0,1(ǉǉ
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Gestaag krijgt de Wageningse campus gestalte. Gebouw
na gebouw verrijst op de grote vlakte aan de noordkant
van de stad. Nu weer is het de beurt aan Orion, nadat eerder onder andere Lumen, Gaia en Atlas verschenen. Inderdaad, bescheidenheid is niet het eerste woord waaraan
je denkt bij dit enorme bouwproject. Enorm is ook het
woord dat in me opkwam toen ik voor het eerst het Forumgebouw betrad. Enorm in de zin van bombastisch. Ik
weet niets van de drijfveren van de bouwmeester, maar de
entree van deze onderwijstempel doet mij telkens weer
denken aan de megalomane bouwwerken in het stalinistische Oostblok. Het stenen staketsel voor de ingang, dat de
indruk van een boom moet wekken maar zo uit Tolkiens
Mordor lijkt weggeplukt te zijn, versterkt de sfeer van
‘hoogmoed komt voor de val’.
Maar het kan ook anders, zoals het prachtige en optimistische beeld van De Zaaier laat zien, aan het begin van de
lange opgang (wie heeft dit bedacht?) naar het Atlasgebouw. Het beeld is vervaardigd door de beroemde Nederlandse beeldhouwer August Falise, van wiens hand ook
het beeld van Jeroen Bosch op de Markt van ‘s-Hertogenbosch is en dat van Thomas van Aquino in Nijmegen. De
Zaaier werd in 1926 onthuld en lijkt na wat omzwervingen
zijn uiteindelijke bestemming bereikt te hebben.
Het beeld zit vol beweging. Over zijn linkerschouder
draagt de man een zaadbuidel waaruit hij met zijn rechterhand zojuist een greep heeft gedaan. Wat zal hij zaaien? Ik hoop in ieder geval veel groen en bloemen, als contrast met alle steen en beton. -RRS6FKDPLQ«H
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De medewerkers van het Facilitair
Bedrijf die sinds september zonder
vaste werkplek werken zijn in
meerderheid positief over het
nieuwe concept. Dat blijkt uit een
enquête van het Delfts bureau Center for People and Buildings. Van de
ondervraagden zegt 64 procent een
positieve invloed te ondervinden
van het nieuwe concept. 27 procent is neutraal en 9 procent
spreekt van een negatieve invloed.
De ervaringen met Het Nieuwe
Werken in het nieuwe FB-gebouw
Actio zijn interessant omdat dit
een pilot is voor Wageningen UR.
Bij gebleken succes zullen ook
andere afdelingen de ﬂexibele
werkvorm invoeren.
Het Facilitair Bedrijf is ondergebracht in het nieuwe Actiogebouw,
met veel open ruimtes en een aantrekkelijke inrichting. Medewerkers worden geacht dagelijks een
werkplek te kiezen die aansluit bij
de activiteit van dat moment. Dat
zogeheten Nieuwe Werken bevor-

0HGHZHUNHUV
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dert het delen van kennis en stimuleert de creativiteit, zo blijkt uit
de enquêteresultaten. Ook de architectuur en de uitstraling van het
gebouw worden goed beoordeeld.
Het oude gebouw bestond deels
uit noodbarakken.
02(,/,-.&21&(175(5(1
Maar kritische kanttekeningen
worden er ook gemaakt. Tijdens de
nulmeting in het oude gebouw was
82 procent van de FB-medewerkers
nog tevreden over de concentratiemogelijkheden. Nu blijkt dat nog

maar 58 procent te zijn.
In het oude gebouw zaten FBmedewerkers met een of twee
mensen op een kamer. Wie zich in
Actio wil concentreren moet eerst
verhuizen, van een zaal naar een
individuele werkruimte. Opdrachtgever Annet de Haas, hoofd Location Facilities, vermoedt dat die concentratieplekken nog niet goed gebruikt worden. ‘Het is nog niet zo
dat we hier voor iedere taak de juiste werkplek opzoeken. Mensen vinden dat nog lastig. We gaan daarover praten en ik hoop dat ze straks

beter de weg weten te vinden.’
Ook daalde de tevredenheid
over privacy op de werkplek, maar
anders dan bij het concentreren
vinden de FB-ers privacy niet erg
belangrijk. Ook bij andere bedrijven die Het Nieuwe Werken hebben ingevoerd, daalde de waardering voor privacy en concentratiemogelijkheden.
In het najaar volgt nog een
tweede nameting. De deﬁnitieve
evaluatie van Het Nieuwe Werken
in Wageningen wordt eind 2012
verwacht. *Y&
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NIETS TE KIEZEN

9

roegâh was het niet sexy om in de studentenraad te zitten. Vaak lukte het de fracties
niet om méér kandidaten te vinden dan er
plaatsen beschikbaar waren, zodat verkiezingen niet eens nodig waren. De afgelopen jaren
leek de raad echter aan populariteit te winnen.
Er viel weer wat te kiezen en ook voor komend
jaar hadden beide partijen goede hoop.
Toch liep het mis: raadsfractie Pulse
(fusie van fractie PSF en studentenvakbond
WSO) kreeg geen kandidaten op de been.
De raad wordt nu gevuld door alle VeStekandidaten en een onafhankelijk lid. Weer
geen verkiezingen dus. Dat is jammer. Maar
betekent het ook dat het sexappeal van de
raad weer is verdwenen? Of zijn studenten

niet meer te porren voor een bestuursjaar?
Wageningse studenten zijn doorgaans erg
betrokken bij hun universiteit en het studentenleven bloeit. De studenteninstroom is de
afgelopen jaren spectaculair gestegen, dus de
vijver voor potentiële bestuursleden is groot.
Een rondgang langs de grote verenigingen laat
zien dat zij geen probleem hebben hun nieuwe
besturen te vullen. Ook VeSte deed het goed; de
vereniging wist een compleet elftal te strikken,
ondanks de komst van de langstudeerboete.
Het probleem ligt dus bij Pulse, maar het is
niet eerlijk ze daar al te hard op aan te vallen.
De partij heeft immers een moeilijk jaar achter
de rug. Het was al een intern rommeltje bij
PSF toen de huidige bestuursleden aantraden.

De fusie met de comateuze WSO maakte zaken
niet eenvoudiger. Het nieuwgeboren Pulse
heeft ervoor gekozen eerst de vakbond te laten
herleven en zelfs dat blijkt al een uitdaging. De
naamsbekendheid en organisatie moeten volgend jaar gaan zorgen voor meer enthousiasme bij potentiële kandidaten.
Voor de studentenraad is te hopen dat dit
werkt. Verkiezingen zijn hét moment waarop
fracties zich proﬁleren, dat blijft nu achterwege. Onbekend maakt onbemind. Daarnaast
kan het ook geen kwaad om meerdere visies in
de studentenraad vertegenwoordigd te zien.
Hoog tijd dus voor Pulse om de zaken op orde
te krijgen, anders is er voor jaren niets te kiezen. /LQGDYDQGHU1DWHQ5RE5DPDNHU
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Precies een eeuw geleden werd
Hendrik Koekoek geboren, de man
die later bekend zou worden als
Boer Koekoek, de leider van de
Boerenpartij. Ida Terluin, onderzoeker bij het Landbouw- Economische Instituut, bracht haar sabbatical door bij de Rijksuniversiteit Groningen en schreef in die
maanden het boek 100 jaar boer
Koekoek, dat ze op 19 mei presenteerde. Conclusie: de Boerenpartij
past in dezelfde traditie van rechtse
protestpartijen waar eerder de NSB
en later de LPF en de PVV in passen.
Koekoek richtte in 1958 de Boerenpartij op en verenigde de kleine
boeren die in verzet kwamen tegen

ZO
HYPOCRIET!

29(5((1.2067(1
Terluin ziet veel overeenkomsten tussen de Boerenpartij
en de PVV. Belangrijkste gelijkenis is het zich afzetten tegen de
elite en de grote partijen die aan de
macht zijn. Ook de Boerenpartij

Waar hebben we het precies over?
‘Zes panelen van een bij anderhalve meter op
de voorkant van het dak van mijn twee-onder-een-kap huis. Ze liggen vrij hoog, boven
twee kleine dakkapellen. Je moet echt omhoog kijken om ze te zien.’
Heb je enig begrip voor het verbod?
‘Op geen enkele manier. Het is eigenlijk ongelooﬂijk. De esthetische eisen staan wel hoge schoorstenen toe, wat toch uitdrukkingen
zijn van een verwerpelijk brandstofregime,
maar geen zonnepanelen. Zo hypocriet!’

:LH"Michiel Korthals,
hoogleraar toegepaste
ﬁlosoﬁe
:DW"Moet zonnepanelen
van zijn dak halen
:DDURP"De panelen
vloeken met het
beschermd dorpsgezicht
van de Bussumse wijk
Het Spiegel

der, en de verwijzingen naar
een ‘hartland’, een geïdealiseerd beeld van het land. In
geval van Koekoek is dat een
kleinschalige agrarische samenleving, bij Wilders is dat
een land waar alle bewoners
zich volgens de Nederlandse
normen en waarden gedragen.

de verplichte hefﬁngen van
het Landbouwschap en de
overheidsbemoeienis van minister Mansholt. In 1963 werden drie boerderijen in Hollandscheveld ontruimd, die
weigerden hefﬁngen te betalen. Die veldslag was goede
reclame voor Koekoek, die
daarop met drie zetels in de
Tweede Kamer kwam. Dat
aantal groeide tot zeven zetels
in ‘67. De partij verdween pas
in 1981 uit de Kamer na interne verdeeldheid, een slechte
pers en allerlei schandaaltjes
waarbij ook Wageningse studenten een rol speelden.

kan populistisch genoemd worden, door de boerenwijsheden van
Koekoek, het charisma van de lei-

9(56&+,//(1
Verschillen zijn er ook. De
partij van Koekoek had leden
en was democratisch, in tegenstelling tot de PVV, en de
vreemdelingenhaat van Wilders was Koekoek vreemd.
‘De Boerenpartij was eigenlijk de meest succesvolle
rechtse protestpartij van de
afgelopen honderd jaar’, zegt
Terluin. ‘De partij zat 18 jaar
in de Kamer, dat lukte de LPF niet
en het valt nog te bezien of de PVV
dat haalt.’ -7

*(=(*'
‘Dagje meelopen bij master Development & Rural Innovation: veel
sociale blabla met een wereldwijde blik. Stiekem heel interessant.’
Landschapsarchitectuurstudent Thomas van den Berg gaat misschien
wel een sociale master doen (twitter, 15 mei)

.,72

Had je je vooraf niet beter moeten
informeren?
‘Ja, misschien wel. Maar ik werd gerustgesteld door de installateurs die zeiden dat er
geen probleem was. Maar ik ga zeker in beroep. Ik accepteer dit niet. Ik krijg hier gewoon energie van.’
Hoe kijk je als toegepast ﬁlosoof hier
tegen aan?
‘Je moet als overheid rekening houden met
de toepassing van nieuwe technieken. Je aanpassen aan de dynamiek in de maatschappij,
niet de boel vastvriezen. Vanuit milieuﬁlosoﬁsch perspectief is dit natuurlijk een domper
voor het eigen initiatief van de burger.’ 5.
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digde leidingwater. ‘Dat is maar
een voorbeeld. Onze methodiek
werkt net zo goed in Manhattan of
in Mexico Stad. We ontwerpen
simpele tools waarmee stadsontwikkelaars en architecten aan de
slag kunnen. Een geïntegreerd
planningsproces levert namelijk
heel veel winst op. Met alleen een
groen dak of een paar zonnecellen
ben je er niet. Het gaat ook om het
hergebruik van afvalstromen.’

ð 0HHUDDQGDFKWYRRU
urban harvestingYHUNOHLQW
HFRORJLVFKYRHWDIGUXN
ð 6WHGHQNXQQHQLQHLJHQHOHNWULFLWHLWVEHKRHIWHYRRU]LHQ

Steden kunnen veel efﬁciënter omgaan met energie, water en andere
grondstoffen. Nu zijn het ‘rupsjes
nooitgenoeg’ die grondstoffen van
buitenaf aanvoeren en de afvalproducten zo snel mogelijk weer over
de stadsgrenzen wegwerken. Dat is
zonde. Meer nadruk op duurzaamheid brengt de stedelijke ecologische voetafdruk ﬂink omlaag.
Dat schrijft Claudia AgudeloVera, PhD bij de sectie Milieutechnologie, in een bijdrage voor het
tijdschrift Resources, Conservation
and Recycling. Dat artikel vormt
het fundament voor het proefschrift waarop de Colombiaanse
op 20 Juni zal promoveren bij
hoogleraar en mede-auteur Huub
Rijnaarts.
Traditioneel zijn steden grootverbruikers van grondstoffen die
van elders worden aangevoerd. Er
is nauwelijks aandacht voor urban
harvesting, stelt Agudelo. Terwijl er
ook in de stad wel degelijk van alles valt te oogsten, zoals regenwater of energie – via zonnecellen of
-boilers – maar ook door hergebruik van afvalstromen. Zo kan
licht vervuild water worden gebruikt voor het spoelen van het toilet of is de overtollige warmte van

'HQLHXZH)UHHGRP7RZHULQ1HZ<RUNDOVYRRUEHHOGYDQurban harvesting
+HWJHERXZYDQJWRQGHUPHHUUHJHQZDWHURSYRRUKHWNRHOV\VWHHPHQZHNW
HQHUJLHRSPHW]RQQHSDQHOHQ

een supermarkt te gebruiken om
zwembaden op te warmen.
Al met al levert dat spectaculaire
resultaten op: een Nederlandse

doorsneestad, zo berekende de
milieutechnologe, kan voorzien in
de eigen behoefte aan elektriciteit
en in globaal de helft van het beno-

*(/(,'(/,-.352&(6
Ondanks de fraaie resultaten van
de studie zal het nog tientallen jaren duren voordat dergelijke duurzaamheidsprincipes daadwerkelijk
op grote schaal zijn ingevoerd, verwacht Agudelo. ‘Steden vernieuwen
zich weliswaar constant, wijken
worden gerenoveerd, maar dergelijke veranderingen kosten tijd. Bij
een nieuwbouwwijk daarentegen,
of als er in China in enkele jaren
een nieuwe stad wordt gebouwd,
kunnen urban harvest-principes
wel al direct worden toegepast.’
In enkele huizen en wijken in
Nederland worden al enkele veelbelovende resultaten geboekt,
maar de Wageningse ideeën zijn
nog geen gemeengoed. ‘Voorlopig
is het vooral een kwestie van goede
ideeën en technieken aandragen’,
verwacht Rijnaarts. ‘Veel mensen
denken dat duurzaamheid leidt tot
ongemakkelijke aanpassingen,
maar er is heel veel te winnen zonder dat we aan comfort hoeven in
te boeten.’ 51

:,/'(3/$17(1$/6:(/.20(92('6(/%521
ð 3ODQWHQJHYHQ7KDLVHERHU
YRHGVHO]HNHUKHLGHQYDULWHLW

Onderzoekers hebben te weinig
aandacht voor de wilde voedselplanten die plattelandsbewoners
in de tropen verzamelen als aanvulling op hun dieet. Dat betoogt
Gisella Cruz in het onderzoek
waarop ze op 16 mei promoveerde.

Boeren in Thailand blijken veel
wilde voedselplanten te verzamelen die hun dieet divers maken en
bijdragen aan de voedselzekerheid.
De bewoners van de regio Kalasin gebruiken ruim vijftig verschillende planten waarvan het blad of
de vrucht als voedsel kan dienen.
Belangrijke vindplaatsen zijn rijstvelden en het bos rond de rijstvelden. Zo levert de rijstteelt de boe-

ren meer op dan rijst alleen. Wilde
planten nestelen zich in het droge
seizoen rond de rijstvelden, waarmee dit een multifunctioneel ecosysteem is, aldus de promovenda.
De dorpelingen met een laag inkomen verzamelen meer wilde
planten dan de hogere inkomens.
Zo creëren ze een ruraal vangnet
tegen voedselschaarste, aldus
Cruz. Ze vindt dat de wilde planten
voor menselijke consumptie deel

moeten uitmaken van agro-ecologische onderzoekmodellen, zodat
de voedselplanten een waarde krijgen in landbouwprogramma’s en
voedselbeleid. Voor haar onderzoek kreeg Cruz in 2007 de Unesco-l’Oreal Fellowship for Young
Women in Sciences, geﬁnancierd
door het cosmeticaconcern
l’Oreal. De geboren Peruaanse was
de eerste Nederlandse onderzoeker die deze beurs ontving. $6
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ð 9DUURDEHVWULMGLQJLQMXOLKHWHŉHFWLHIVW
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ǀǃ352&(1767(5)7(
Winterbijen leven korter als je te laat begint met de bestrijding van varroa, laat
Van Dooremalen zien in een artikel op
PLoS ONE. Bestrijding in juli levert winterbijen op die langer leven. Deze volken

'HQ*URHQ/LQNVSOHLWHQHUYRRURPKHWEWZWDULHI
RSYOHHVWHYHUKRJHQYDQSURFHQWQDDUSURFHQW
'H]HYOHHVWDNVEHGRHOGRPGHFRQVXPSWLHYDQKHW
PLOLHXYHUYXLOHQGYOHHVWHPLQGHUHQLV QRJ JHHQ
JRHGSODQYLQGW/(,RQGHU]RHNHU+DQV'DJHYRV

FOTO: GUY ACKERMANS

Een groot aantal bijenvolken legt tegenwoordig het loodje in de winter. Wintersterfte treft gemiddeld één op de vijf volken. De oorzaken zijn waarschijnlijk divers, maar infectie met de varroamijt is in
ieder geval een belangrijke boosdoener.
Wagenings bijenonderzoek toont aan dat
een tijdige bestrijding van varroa de overlevingskansen van bijenvolken aanzienlijk
doet stijgen. Onderzoekster Coby van
Dooremalen bekeek het effect van de bestrijding van varroa in juli, augustus of
september. Daarbij komt juli uit de bus
als de beste maand om varroa aan te pakken.
Tegen het einde van de zomer vindt de
overgang van zomer- naar winterbijen
plaats. Winterbijen hebben minder te
doen, slijten daardoor minder hard en
leven langer. Hun taak is te overwinteren
en in het voorjaar de kolonie op te starten.
Maar daarvoor moet je wel lang genoeg
leven om de winter door te komen. Besmetting met varroa belemmert dat.

è,NPLVHHQJRHGYHUKDDOELM
YOHHVWDNVé

9DUURDPLMWPDDNWKHWELMHQPRHLOLMNRPGH
ZLQWHUWHRYHUOHYHQ

hebben daardoor een grotere kans om de
winter te overleven.
De Wageningse bijengroep adviseert al
geruime tijd om vroeg te beginnen met de
varroa-bestrijding. De uitkomsten van Van
Dooremalen onderstrepen dit advies. De
uitkomsten worden bovendien ondersteund door bevindingen in de vorige week
uitgebrachte Bijenmonitor (2011) van het
Nederland Centrum Bijenonderzoek. Imkers die in juli en augustus varroa bestrijden, hebben maar 14 procent wintersterfte.
Dat is eenderde minder dan imkers die op
andere tijdstippen bestrijden. 5.

5,9,(5(167(5.(59(598,/'
ð 0HHUPHVWVWRŉHQLQULYLHUHQGDQ]H
NXQQHQDIYRHUHQ

De grote rivieren in de wereld raken steeds
meer vervuild met stikstof en fosfaat. Dat
blijkt uit een grey water footprint waarmee
de leerstoelgroep Milieusysteemanalyse
de watervervuiling van de duizend grootste rivieren beoordeelde.
Twentse milieukundigen hebben een
indicator voor watervervuiling ontwikkeld:
de ‘grijswater voetafdruk’. Cheng Lui en
Carolien Kroeze van Milieusysteemanalyse bepaalden daarmee hoeveel vervuiling

er in de grote rivieren terechtkomt en wat
de opname- en afvoercapaciteit van deze rivieren is. Ze stelden vast dat tweederde van
de duizend grootste rivieren in de wereld
meer stikstof en fosfaat te verwerken krijgt
dan ze kunnen afvoeren. Daardoor vindt eutroﬁëring, oftewel verzadiging met meststoffen, plaats.
De Ganges is de meest vervuilde rivier.
Andere sterk vervuilde rivieren liggen vooral
in China, India en Europa. Ook onze Rijn
krijgt meer stikstof te verwerken dan ze kan
afvoeren. De vervuiling in vrijwel alle rivieren is toegenomen tussen 1970 en 2000, aldus de onderzoekers. Ze voorzien een verdere toename in 2030. $6

‘Het lastige is dat rood vlees veel slechter voor het
milieu is dan wit vlees. Moet je de kip dan anders
belasten dan het rund? Ook vraag ik me af of dierenwelzijn dan ook een rol gaat spelen. Moet je biologische kip, die al veel duurder is, ook belasten? En
dan de samengestelde producten: hoe ga je een pizza van 310 gram met 40 gram ham belasten? Ik zie
niet hoe je dat praktisch op een goede en heldere
manier kunt regelen.
Ik mis een goed verhaal bij de vleestaks. Met een algemene belasting op vlees wordt de maatregel toch
snel gezien als melkkoe, om het begrotingstekort te
repareren. Dan sta je als politicus tamelijk zwak. Je
kunt ook zeggen: we moeten de milieukosten van
vlees verwerken in de prijs. Dan kun je denken aan
een btw-verhoging waarvan de opbrengst wordt gebruikt om milieumaatregelen te ondersteunen.
Daarmee kun je laten zien aan de consument wat er
met het geld gebeurt.
Het is te vroeg om een vleestaks in te voeren, je moet
zo’n stap voorbereiden met voorlichting en bewustwording. Je zult eerst meer moeten vertellen over
het vervuilende karakter van vlees – veel mensen weten dat niet – en uitleggen dat je prima toe kunt met
50 à 60 gram vlees per dag – mensen hebben geen
idee hoeveel vlees goed voor je is. Zonder die boodschap is er geen draagvlak voor een vleestaks.
Je ziet dat een belasting op vlees of eiwitten een terugkerend thema is bij een sommige politieke partijen. In Denemarken is een vettaks ingevoerd, om
ongezonde verzadigde vetten extra te belasten. Het
is een van de weinige manieren voor politici om grip
te krijgen op de voedselmarkt. Zo’n taks is deels
symboolpolitiek om normen te stellen aan onze
voedseleconomie.’ $6

67(//,1*
The existence of low fare airline
companies increase the survival rate of
long distance relationships in Europe.
Ruud Timmers, promoveerde op 15 mei 2012
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ð è1LHWZHJ]HWWHQDOVYHUORUHQ
DUHDDOé

Duurzaam kappen in tropisch bos
is zo slecht nog niet. Een groot deel
van de natuurwaarden van selectief gekapt bos blijft behouden. Dat
is de boodschap die een groep wetenschappers afgeeft in een overzichtsartikel in Conservation Letters.
Onder hen de Wageningers Pieter
Zuidema en Marielos Peña Claros
van Bosecologie en bosbeheer.
Bij het kappen van tropisch bos
hebben wij beelden op ons netvlies
van enorme bulldozers die bossen
kaalkappen. Maar dat is vertekend.
‘Negentig procent van het tropisch
hardhout komt van selectief gekapte bossen’, legt Zuidema uit.
‘Dat betekent zodanig kappen dat
de bosstructuur en de natuurlijke
regeneratie van het bos in stand
blijft. Het gaat dan om een paar tot
zo’n twintig bomen per hectare die
worden gekapt.’

6HOHFWLHINDSSHQKRXGWGHZDDUGHYDQKHWERVJURWHQGHHOVLQVWDQG

Dergelijke bossen krijgen het
predikaat ‘gedegradeerd’ mee. Ten
onrechte, blijkt volgens Zuidema
uit bestudering van ruim honderd
artikelen over de gevolgen van
houtkap voor de natuur. Selectief
gekapte bossen behouden zo’n
tachtig procent van hun functie als
koolstofopslag en dus hun waarde

voor het verminderen van de klimaatverandering. De biodiversiteit
neemt verder nauwelijks af: 85 tot
100 procent van de soortenrijkdom blijft bestaan.
&255,'256
Bij die geringe invloed op de biodiversiteit hoort wel een kantteke-

ning. Biodiversiteit is meer dan alleen soorten tellen. Zuidema: ‘Dat
klopt, dat moet je genuanceerd
zien. We weten bijvoorbeeld niet
wat we nu precies verliezen. Het
kan bovendien zo zijn dat je veel
meer soorten verliest, maar dat dat
gecompenseerd wordt doordat er
andere soorten bijkomen.’
‘Maar de eerste indruk is dat die
bossen nog een ongelooﬂijke waarde hebben’, vervolgt Zuidema. ‘Die
moet je dus niet wegzetten als verloren areaal.’ Dat is de positieve
boodschap die de groep afgeeft,
vindt Zuidema. ‘Dit is een stevig
geluid naar die natuurbeschermers die blijven vasthouden aan
volledige bescherming als de enige
manier om bos te beschermen.’
Dat wil overigens niet zeggen
dat strikte bescherming van natuur in reservaten onnodig is. ‘Natuurlijk moet je dat ook doen.
Maar zet een deel van het geld en
de inspanningen ook in op duurzaam gekapte bossen. Je zou die
bossen bijvoorbeeld kunnen gebruiken als corridors tussen natuurreservaten.’ 5.

6/,00(=(1'(592/*77523,6&+=$$'
ð 1LHXZHPHWKRGHJHHIW
GXLGHOLMNKHLGRYHU
YHUVSUHLGLQJSDOP]DGHQ

Voor ecologen is het een grote
uitdaging om te achterhalen hoe
tropische zaden zich verspreiden.
De kleine zaadjes kunnen immers
wekenlang onaangeroerd blijven
liggen, om dan plots door een dier
te worden versleept. Met behulp
van piepkleine zenders wist Patrick Jansen, universitair docent
Resource Ecology, zaden voor het
eerst nauwgezet te volgen. Begin
mei publiceerde hij erover in het
tijdschrift Plant Ecology.
Een jaar lang volgden Jansen en

'H]HQGHUVVSULQJHQSDVDDQDOVNQDDJGLHUHQ]HPHWKXQ]DDGORVWUHNNHQ

collega’s de weg die palmzaden afleggen van moederplant tot hun
deﬁnitieve bestemming. Doorgaans worden ze meegenomen
door agouti’s, kleine knaagdieren.
Die begraven hun buit in ondiepe

kuiltjes, waarna ze nog meerdere
malen worden verplaatst en herbegraven. Dankzij de zenders is dit
proces stap voor stap te volgen.
Het volgsysteem gebruikt miniatuurzenders die met een gitaar-

snaar aan de zaden vastzitten. Om
batterijen te sparen zijn de zenders
uitgerust met een magnetische
schakelaar. Door het zaad te verplaatsen activeert de agouti zelf de
zender.
De methode is een enorme
vooruitgang ten opzichte van de
oude methode. Daarbij werd een
zaadje via een draad verbonden
met een vlaggetje dat boven de
grond bleef liggen als het zaadje
werd begraven. Maar het zoeken
van die vlaggetjes is een heidens
karwei, vertelt Jansen. ‘In het oerwoud van Frans Guyana kon ik op
een gegeven moment geen draadjes meer zien.’ Grootste nadeel is
het prijskaartje, de zendertjes kosten zo’n 150 euro per stuk. RR
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,VKHWHUJGDWMHGH:85NDDUWHHQYRXGLJNXQW
NUDNHQ",VKHWVHNVLVWLVFKDOOHHQWHSUDWHQRYHU
VWXGHUHQGHPRHGHUV"'HYRULJH5HVRXUFH]RUJGH
RQOLQHYRRUYHHOPHQLQJVYHUVFKLOOHQ:HKRSHQ
GDWZHGLWNHHUZHHUQHW]RYHHOVWRINXQQHQ
RSZHUSHQ
2RNHHQPHQLQJ"Mail je reactie naar resource@wur.nl.

+$&.9$1'('$0
De WUR-kaart is eenvoudig te kraken, onthulde een
student met het pseudoniem Przewalskipaardje. Dat
betekent: gratis koﬃe, onbeperkt kopiëren en een
schouderklopje van de ICT-afdeling. Online reageert
men vooral luchtig.
è*RHGZHUNŉELMGHYDNJURHSLQIRUPDWLFDLQIRUPHUHQ
RIMHQLHWZDWVWXGLHSXQWHQNXQWNULMJHQYRRUGHPRHL
te,’ zegt 0RUULV. Een technoﬁele reageerder merkt
droogjes op dat deze kraak erg simpel is, maar
gewoonweg niet de moeite voor een bakkie pleur.
&RHQNHQWHHQVQHOOHUHZHJQDDUHHQJUDWLVFDIH±QH
ﬁx: ‘Drie keer raden wat er met al die kwijtgeraakte
WUR-cards van medewerkers gebeurt. Die worden
voor het grootste gedeelte echt niet door de vinder
WHUXJEH]RUJGé2QGDQNVGHJXLWLJHVIHHUURQGGHKDFN
is er gelukkig één iemand die het Een Grote Schande
vindt. Kom er maar in, -+è.RUWRP,&7IDDOYDQGH
2YHUKHLG RILQVWLWXXWGDWGDDURQGHUYDOW QXPHUR
1989032.’ Ondertussen vraagt +-]LFKDIRIGHKDFNHU
vaardig genoeg is om anoniem te blijven: ‘Przewalskipaardje, ik hoop dat je achter duzendtachtig proxies
zit..’

*(%25(1678'(17(1
Jaarlijks krijgen dertig Wageningse studentes
een kind. Instanties behandelen hen niet altijd
even soepel en daarom startten ze een moederplatform. Onze reageerders vroegen zich
ondertussen vooral af: Was het artikel niet
seksistisch?

(1$..225'0$$.712**((1/(17(
Jillis en Marlies kruisten de degens over het kersverse
lente-akkoord. Jillis hekelt de ‘lappendeken’ die echte
problemen door laat etteren, terwijl Marlies blij is dat
links laat zien dat ze wil hervormen. In de commentaren pakken ze de draad meteen weer op.
‘JH, ik ben toch wel benieuwd: vind je het in NederODQGQRXHFKW]RéQSXLQKRRSDOVGDWMHKLHU]HJW"2I
houd je gewoon van overdrijven?’ begint 0DUOLHV. De
reactie laat niet op zich wachten. -+YLQGW]LFK]HOI
helemaal niet overdrijven. Hij schudt onmiddellijk
een heel stel problemen uit zijn mouw, zoals een
instortende woningmarkt, omvallende banken
en slecht onderwijs. ‘Goed, je punten zijn duiGHOLMNé]HJW0DUOLHV(Q]HOIVè'H]DNHQGLHMH
noemt ben ik ook grotendeels met je eens.’
Maar is het elders nou zoveel beter, vraagt
]H]LFKYHUYROJHQVKDUGRSDI-+EHNHQW
dat er maar weinig landen zijn waar het
JRHGJDDWPDDUGDWJHHIWKHPJHHQYHU
trouwen in Nederlandse politiek. ‘In elk
geval vind ik de Nederlandse situatie (en
de geheel verlamde politiek die het aan
zou moeten pakken) reden genoeg om over
emigratie na te denken.’ De discussie laait
GDDUQDSDVHFKWRS2I]HQDGHUWRWHONDDU
NZDPHQ"/HHVGDDUYRRUYHUGHURSUHVRXUFH
wur.nl.

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

‘En de studentvaders? Waarom laten jullie hen niet ook aan het woord? Ik kan
mij voorstellen dat het op hun leven en
VWXGLHRRNLQYORHGKHHIWéEHJLQW$ULDQ
QH. Ze krijgt onmiddellijk bijval van
/HQD: ‘Staat de wereld ook op zijn kop

voor de vaders?’ Zij vindt dat het artikel verouderde
rolmodellen van moeders en vaders bevestigt. De
VFKULMIVWHU/LQGDYDQGHU1DW, werpt tegen dat het
artikel de huidige situatie schetst, geen ideaal. En in
de praktijk moeten studentenmoeders hun studie
stoppen en zet Idealis ze uit hun kamer. 0DWWKLMV
doorziet de excuses echter en kent onze werkelijke
GULMIYHUHQè,NGHQNGDW]HGDWJHZRRQEHZDUHQWRWGH
Vaderdageditie.’
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Met bijna een kwart studenten uit het buitenland mag Wageningen
zich tot de meest internationale universiteiten van Nederland rekenen.
Maar is er daarmee ook sprake van een internationale gemeenschap?
Buitenlandse studenten ervaren het niet altijd zo. Cultuurverschillen en
praktische bezwaren zorgen voor gescheiden werelden.
tekst: Nicolette Meerstadt en Ines Muñoz Sanchez / Illustratie: Pascal Tieman

‘B

uitenlandse studenten? Ik zie ze nauwelijks’,
zegt bachelorstudente Lucia Luijben. ‘Niet
tijdens colleges, niet bij mijn studentenvereniging en ook niet op de sportclub. Ze vinden andere activiteiten kennelijk niet zo belangrijk.’ Het verhaal van Lucia is typerend
voor de meeste Nederlandse bachelorstudenten. Het
barst van de buitenlandse studenten in Wageningen,
maar in de eerste fase van de studie, de bachelor, ziet de
doorsnee Nederlandse student daar weinig van. Niet zo
vreemd, aangezien veruit de meeste buitenlandse studenten pas in de masterfase naar Wageningen komen.
De relatie tussen Nederlandse en buitenlandse studenten (en medewerkers) stond centraal tijdens de eerste One
World Week die van 14 tot 16 mei gehouden werd op de
Wageningse campus. Het doel was om de groepen dichter
bij elkaar te brengen. Dat is nodig, want buitenlandse en
Nederlandse studenten mengen nu nog vaak als olie en
water: niet al te best dus.
‘Veel eerstejaars weten niet hoeveel buitenlandse studenten er eigenlijk zijn’, vertelt Soline de Jong van internationale studentenvereniging IxESN die ook aanwezig
was op het evenement. ‘Tijdens college komen ze hen in
elk geval niet tegen.’ Het gevolg is, zo weet De Jong, dat de
studenten in de bachelorfase een vriendenkring van Nederlanders opbouwen. Hun sociale wereld wordt gevormd
rond Nederlandse clubs en verenigingen. Tegen de tijd
dat ze meer buitenlandse studenten gaan ontmoeten, in
hun master, is er vaak weinig ruimte meer voor nieuwe
vaste contacten. Dat is wat de buitenlandse studenten ervaren: Nederlanders zijn aardig en welwillend, maar de
stap naar vriendschap wordt veel moeilijker gezet. Dat
merkte ook de Spaanse Carmen Vazquez Martin: ‘Nederlandse studenten vormen vaak hechte groepjes. Ze hebben meestal hun bachelor in Wageningen gedaan en dan
is het moeilijk om daar nog tussen te komen.’

QUALITY NEEDS DIVERSITY
Wageningen UR heeft
sinds januari een oﬃciële
‘richtlijn interculturele
samenwerking’. Daarin
staat dat van alle studenten en medewerkers
wordt verwacht dat zij
internationaal georiënteerd zijn. In het document staat vier grondgedachten voor eﬀectieve interculturele samenwerking:

de ander zich ‘snel welkom’ voelt.

Empatie: Openstaan voor
andermans perspectieven
en gevoelens. Zorgen dat

Authenticiteit: ‘Inclusion’
is the norm. Iedereen, ongeacht herkomst, religie of

Respect: Een gemeenschappelijke taal spreken,
ruimte voor meningsvorming en tegemoetkomen
aan behoeftes van de ander. Bijvoorbeeld vertellen
over je eigen achtergrond.
Langzaam Nederlands praten. Doorvragen bij onduidelijkheid.

politieke voorkeur, is welkom. Ga in gesprek over
wie de ander is en wat hij
te bieden heeft. Dan voelt
iedereen zich opgenomen.
Geef aandacht aan ieders
talenten, die groeien dan.
Luisteren: Gedrag kan in
verschillende culturen iets
anders betekenen. Sta
open voor nieuwe perspectieven (‘wees mindful’). De
kwaliteit van het product
wordt hoger als je vanaf
het begin rekening houdt
met cultuurverschillen.

Ook de andere internationale studentenvereniging,
ISOW, weet dat het stimuleren van een gemeenschapsgevoel moeilijker is dan je op een internationale universiteit
als die van Wageningen zou verwachten. Het is lastig om
Nederlanders betrokken te krijgen bij verschillende activiteiten, vertelt bestuurslid Christine. Terwijl er bij de buitenlandse studenten juist behoefte is aan Nederlandse
contacten. ‘Alleen de salsalessen zijn een uitzondering,
daar komen Nederlanders graag naartoe.’
TAALBARRIÈRE
Niet alleen de gestolde sociale structuur bemoeilijkt de
contacten, ook de taal blijft een probleem. In 2008 werd
Engels de ofﬁciële voertaal van Wageningen UR. Maar hoe
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14 >> achtergrond

hard de universiteit ook haar best doet om beleidsstukken
en onderwijs in het Engels aan te bieden, in het dagelijks
leven blijft een taalbarrière bestaan.
Nederlanders kunnen bijvoorbeeld best lomp zijn als
het op Nederlands praten aankomt, vindt Soline: ’Als er
een buitenlandse huisgenoot de keuken binnenkomt,
dan blijven ze rustig Nederlands praten. Ze hebben dat
vaak niet door, maar daardoor kunnen buitenlandse studenten zich buitengesloten voelen.’
Bovendien is het communiceren in je moedertaal nu
eenmaal comfortabeler: lekker ouwehoeren in de kroeg,
woordgrapjes of gesprekken over politieke ontwikkelingen, dat gaat moeilijk in het Engels. En buitenlandse studenten op hun beurt hebben weinig behoefte om Nederlands te leren. Dat helpt ook niet mee, vindt masterstudente Perrine uit België. ‘Ik snap wel dat buitenlandse studenten geen trek hebben om de taal volledig onder de
knie te krijgen, maar ze zouden sommige woorden toch
wel goed kunnen leren uitspreken. Haarweg, Hoogvliet of
straat bijvoorbeeld.’
De Spaanse Marta vond het in het begin niet echt nodig
om te integreren, maar inmiddels heeft ze besloten in Nederland te blijven en is de taal aan het leren. ‘Ik merk dat
Nederlanders dat erg waarderen, zelfs als je maar een paar
simpele Nederlandse uitdrukkingen kent.’
KEUKENHOF
Ook bij de grote studentenverenigingen is taal een barrière. Bij hen is Nederlands de voertaal, en dat blijft zo. ‘On-

ze tradities hebben een historie van 135 jaar en ze zijn erg
met onze taal verbonden’, verduidelijkt Coen Teeuw van
Ceres zijn standpunt. ‘Het zou wel erg radicaal zijn om dat
om te gooien.’ Buitenlandse studenten mogen lid worden
van Ceres maar de voertaal staat vast. ‘We vinden het leuk
om dingen te doen met internationale studenten, maar de
identiteit van Ceres willen we daarbij niet verliezen. We
organiseren wel open activiteiten waar iedereen welkom
is. Voor One World Week is er bij ons bijvoorbeeld een
salsaworkshop en een lezing.’
Net als Ceres hecht SSR-W aan de eigen taal. ‘Het is
toch een barrière als je niet mee kunt praten aan tafel en
in de kroeg’, vindt Auke Loonen. Bovendien hebben buitenlandse studenten volgens haar weinig interesse om lid
te worden. ‘Veel internationale studenten komen hier alleen voor een master of een Erasmus, en dat zijn geen
duurzame leden.’
Buitenlandse studenten hechten blijkbaar minder
waarde aan het verenigingsleven. Zij leggen hun prioriteiten bij snel afstuderen, ook omdat studeren in het buitenland voor hen erg duur is. Maar de wil is er wel, merkt
Christine van internationale studentenvereniging ISOW
op. ‘Afrikaanse en Aziatische studenten komen in het begin wel naar onze activiteiten, maar na een paar maanden
haken ze af. Dan voelen ze de druk van hun studielast.’
Toch zijn buitenlandse studenten wel nieuwsgierig
naar de Nederlandse cultuur. Daarom melden ze zich
massaal aan voor toeristische uitstapjes in het weekend.
Studenten van buiten Europa gaan graag op excursie naar
steden en bezienswaardigheden als de Keukenhof, vertelt
Soline. ‘Zij zijn hier maar één keer en willen het liefst heel
Europa zien.’ Maar dat zijn juist excursies waar Nederlandse studenten niet op zitten te wachten. Die rusten liever uit in het weekend of ze gaan naar hun ouders.
BOT EN DIRECT
Een goede manier om studenten van andere nationaliteiten te leren kennen is door samen in een huis of op een afdeling te wonen. Daar kom je elkaar dagelijks tegen en dat
is een goede basis voor hechte vriendschappen. Maar er
zijn weinig internationale afdelingen en huizen. Veel studenten vinden het moeilijk om aan tafel Engels te moeten
praten en ze willen gewoon Nederlandse tv programma’s
kunnen kijken. Of ze kennen geen geschikte kandidaten.
‘Ik woon op een Nederlandse afdeling op de Haarweg
waar we onze eigen huisgenoten mogen kiezen’, vertelt
bachelorstudente Lucia. ‘We sluiten buitenlandse studenten niet uit, maar we vinden de kandidaten meestal via via.
En dan komen we toch bij Nederlandse kennissen uit.’
Zelfs als studenten samen in een huis of gang wonen is
het niet altijd vanzelfsprekend dat er een hechte band tussen de bewoners ontstaat. Culturele verschillen kunnen
gemakkelijk roet in het eten gooien. Zo is de typisch
Spaanse gewoonte om pas later op de avond te eten, niet
altijd gemakkelijk te combineren met de Nederlandse traditie om al aan het einde van de middag voor het diner aan
te schuiven. Dat merkte de Spaanse Marta Agujetas. ‘Met
mijn huisgenoten op de Haarweg zou ik veel hechter kun-
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nen zijn als we samen zouden eten’, meent ze. Maar tussen zes en zeven is voor mij gewoon veel te vroeg. Ik doe af
en toe wel mijn best, maar ik eet liever tussen acht en negen zodat ik daarvoor alles gedaan krijg. Zo ben ik nou
eenmaal.’
En ten slotte is er onder buitenlanders soms ook onbegrip over de volksaard van de Nederlanders die als bot en
direct wordt ervaren. Bachelorstudenten Mette Kienhorst
hoort vaak dat buitenlandse studenten kritisch zijn over
de Nederlandse cultuur. ‘Ze willen daar liever afstand van
houden. Zelf vind ik het juist leuk om internationale vrienden te hebben. Ik leer graag van andermans denkbeelden
en van de manier waarop zij op situaties reageren.’
MINDER VOOROORDELEN
Is het dan allemaal kommer en kwel? Nee. Er zijn wel degelijk plekken waar het beter gaat. Waar Nederlandse en
buitenlandse studenten naar elkaar toegroeien. Een organisatie die dat merkt is Idealis. ‘Vijftien jaar geleden was
er veel discussie over het maximale aantal buitenlandse
studenten op een Nederlandse afdeling’, weet woordvoer-

Aandeel internationale studenten
neemt nog steeds toe
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der Jan Harkema nog. ‘Nu is het vaak omgedraaid: waarom moeten buitenlandse studenten apart wonen, vragen
studenten zich af.’ Daarom gaat Idealis over een paar jaar
de Nederlandse en buitenlandse studenten dezelfde keuzes aanbieden. ‘Daar zijn studenten aan toe, ze klagen

‘We sluiten buitenlandse studenten
niet uit, maar we vinden de
kandidaten meestal via via’
veel minder en er zijn minder vooroordelen.’
Ook IxESN heeft een goed bericht te melden. De vereniging koppelt buitenlandse nieuwkomers aan Nederlandse studenten met een zogenaamd buddyprogramma. Dat
werkt sinds dit jaar uitstekend, zo vertelt Soline. Tijdens
de winter-AID hebben Nederlandse buddykoppels zich
ontfermd over groepjes nieuwe masterstudenten. ‘Die introperiode is belangrijk voor de kennismaking, je maakt
er je eerste vrienden. We houden die groepjes nu bij elkaar, door eens per maand een activiteit te organiseren.
En dat werkt. De groepjes zijn veel hechter dan voorgaande jaren.’
Studenten willen dus wel degelijk integreren, ze zijn
nieuwsgierig naar elkaar. Dan moet je manieren vinden
om die dagelijkse barrières te slechten. Dat ziet ook Astrid
van den Heuvel, die zich voor de universiteit bezig houdt
met internationalisering. ‘Studenten volgen steeds vaker
interculturele vakken. De wil en interesse is er wel, maar
de gelegenheid ontbreekt soms.’ Van den Heuvel is een
van de mensen achter de One World Week, een week vol activiteiten en lezingen met als doel medewerkers en studenten van alle nationaliteiten bij elkaar te brengen. ‘Integreren moet je doen’, vindt Van den Heuvel. ‘Daarom steken we ook moeite en geld in de One World Week, zodat
mensen daadwerkelijk met elkaar in contact komen.’ Dat
niet alle activiteiten even druk bezocht waren vind ze niet
erg. ‘Het is een kwestie van trial and error, we gaan gewoon
met de resultaten aan de slag.’
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SIGAAR UIT EIGEN DOOS
Veel Wageningers keken maandag 21 mei even
vreemd op. Wat deed die rare sigaar daar? Pegasos
heet de zeppelin, die een half uur rondjes draaide
boven de stad. De afkorting staat voor Pan-European
Gas-AeroSOls climate-interaction Study, maar is
natuurlijk ook een verwijzing naar het gevleugelde
paard Pegasus uit de Griekse mythologie. Wageningse klimaatwetenschappers maken prominent
deel uit van het meetproject dat moet leiden tot een
beter begrip van de relatie tussen luchtkwaliteit en
RK, foto Guy Ackermans
klimaatverandering.
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Beloning voor bosbehoud
Eindelijk een forse bak geld om ontbossing in de tropen tegen te gaan
en tegelijkertijd het klimaat redden. Dat is de belofte van REDD. Maar
als je geen rekening houdt met biodiversiteit en lokale bevolking,
kan het goed mis gaan. Dat maakt de zaak ingewikkelder. Wageningse
onderzoekers werken aan oplossingen.
tekst: Joris Tielens

H
REDD@WUR
Bosbouwers, klimaatwetenschappers, remote sensing specialisten, politicologen en bestuurskundigen komen bij elkaar in
het REDD@WUR netwerk
. Volgens Martin Herold
kan Wageningen UR uitgroeien tot een belangrijke internationale speler op
het gebied van REDD. ‘We
hebben hier alle relevante
disciplines binnen handbereik.’ Er lopen al veel
projecten, en onlangs
voegde zich daar een remote sensing project van
de European Space Agency
(ESA) bij.
Meer info www.redd.wur.nl

et idee van REDD, Reducing emissions from deforestation and forest degradation, is simpel: Westerse landen die hun CO2 uitstoot moeten beperken, kunnen in de toekomst emissierechten
kopen bij landen die veel tropisch bos hebben.
Zij kunnen die rechten verkopen als ze hun bos laten
staan, waardoor CO2 niet in de atmosfeer komt, maar
vastgelegd blijft in de bomen. Bosrijke landen worden zo
beloond voor hun bosbeheer, terwijl Westerse industrielanden hun klimaatdoelstelling kunnen halen zonder de
eigen industrie aan banden te leggen.
Al een paar jaar wordt er onderhandeld over het opnemen van REDD in het klimaatverdrag dat Kyoto straks
moet opvolgen. Het verminderen van ontbossing, dat 20
procent van de uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt, is
immers een relatief goedkope manier om klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast wordt er gesproken over
de aanplant van nieuw bos, REDD+. Dat kan leiden tot
zo’n dertig miljard dollar aan emissierechten, een vooruitzicht dat natuur- en bosbeheerders doet watertanden.
Maar voor het zover is moeten er eerst nog veel praktische
bezwaren worden opgelost.

INDIANEN
Dat gebeurt onder meer in Wageningen waar zo’n tachtig
wetenschappers bezig zijn met REDD+, verenigd in een
netwerk onder de naam Redd@wur. Een van hen is Ingrid
Visseren-Hamakers, universitair docent bij Bos- en natuurbeleid. Zij onderzoekt de gevolgen van het plantprogramma voor de biodiversiteit en de lokale bevolking.
‘Aanplant van nieuw bos mag niet ten koste gaan van een
van beide’, stelt ze. Het gevaar bestaat volgens haar dat het
straks alleen maar om CO2 gaat. Oerbos omkappen en
jonge bomen planten zou straks ook emissierechten en

dus geld kunnen opleveren, terwijl dat ten koste gaat van
de biodiversiteit.
Verder maakt ze zich zorgen over de gebruikers van de
bossen. Als rechten van de lokale bevolking niet gerespecteerd worden, kan het ambitieuze programma verworden
tot landroof. Zo sloot een Iers bedrijf, Celestial Green Ventures, onduidelijke en dubieuze contracten af met Braziliaanse indianen, die het recht verloren om het bos te gebruiken. De Braziliaanse landsadvocaat onderzoekt de
zaak.
Een ander gevaar is dat REDD+ er toe leidt dat behoud
van bos in het ene gebied zorgt voor ontbossing in het andere. Of dat de inkomsten uit het programma verdwijnen
in een corrupt bestuurssysteem, in plaats van ten goede te
komen aan het beheer van bos. ‘Beleid moet dus goed georganiseerd en afgestemd zijn’, zegt Aarti Gupta, universitair docent bij de leerstoelgroep Milieubeleid. ‘Van lokale
overheden in ontwikkelingslanden tot de Verenigde Naties.’ Gupta is vooral geïnteresseerd in de politiek van de
handel in emissierechten uit bosbeheer. ‘De organisatie
van het project zal bepalen of REDD+ een succes wordt.
Als industrielanden het alleen gebruiken om hun uitstoot
terug te brengen, is dat niet het geval. Maar wanneer ontwikkelingslanden en bosbewoners een stem krijgen in de
uitwerking, kan het een beloning voor bosbeheer worden.’
METEN
Maar hoe ga je straks dat bosbeheer monitoren? Hoe stel
je vast of een bos groeit of afneemt, in omvang en kwaliteit? Dat monitoren is het vakgebied van Martin Herold,
hoogleraar Remote Sensing bij het Laboratorium voor
Geo-informatiekunde en remote sensing. Hij doet onderzoek naar het meten, rapporteren en veriﬁëren van de
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Tropisch regenwoud in Guyana, mede in stand gehouden met steun uit Noorwegen.

CO2-gevolgen van ontbossing. Een van de middelen zijn
satellietbeelden die veranderingen in het bosoppervlak
vastleggen. Maar die data moeten aangevuld worden door
metingen op de grond om de grootte en het type bomen
vast te stellen, want oud bos legt minder koolstofdioxide
vast dan jong bos. Maar daar hangen kosten aan vast. ‘Hoe
meer eisen je stelt aan REDD, hoe moeilijker en duurder
het monitoren wordt’, zegt Herold.
Veel landen hebben nog onvoldoende capaciteit in
huis om die metingen uit te voeren volgens de normen van
het IPCC. Maar dat is nodig om straks mee te kunnen
doen in REDD+ projecten. ‘Juist landen met veel ontbossing ontberen die capaciteit’, zegt Herold. Hij is betrokken bij verschillende projecten waarin onderzoekers in
ontwikkelingslanden worden bijgespijkerd op dit punt.
Vanuit Wageningen coördineerde Herold een internatio-

‘REDD+ kan leiden tot
zo’n dertig miljard dollar
aan emissierechten!’
naal team van wetenschappers dat een handleiding maakte over methodes van monitoren, het GOFC-GOLD sourcebook. Dat werd gebruikt tijdens de klimaattop in Durban.
Herold maakte voor Guyana een strategie voor het ver-

beteren van de capaciteit, en hielp bij het opzetten van
een systeem voor monitoring. Guyana is daarin inmiddels
het verst van alle landen en heeft al een overeenkomst met
Noorwegen. Dat betaalt voor het behoud van bos in Guyana. ‘Investeren in capaciteit loont dus ook echt’, zegt
Herold.
SPOOKEMISSIE
Maar niet alle landen zijn zover. Alterra-onderzoeker Eric
Arets deed onderzoek in Suriname, dat veel bos heeft en
relatief weinig ontbossing, maar weinig betrouwbare gegevens. Arets: ‘Het IPCC eist conservatieve schattingen
van de emissie uit bos als gegevens onbetrouwbaar zijn.
Daardoor kan het zijn dat Suriname straks emissie uit bos
moet rapporteren die er in feite niet is.’ Arets pleit wel
voor het opnemen van biodiversiteit in de monitoring van
REDD+, maar zegt dat die zo simpel mogelijk gehouden
moet worden. ‘Nu worden van ontwikkelingslanden ingewikkelder rapporten verwacht dan Nederland zelf volgens
het Kyoto-verdrag moet maken over haar landgebruik.’
REDD is wel eens een snelle en goedkope manier genoemd om het klimaat te redden. Maar die belofte wordt
alleen ingelost als aan een ﬂinke lijst voorwaarden wordt
voldaan, zonder dat de praktijk daardoor zo duur wordt
dat ontwikkelingslanden er niks meer aan hebben. ‘Hoog
tijd voor meer Wagenings onderzoek om oplossingen te
bedenken’, concludeert Ingrid Visseren-Hamakers.
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SMAAKT CORMET BETER?
Cormet vervangt halverwege juli
cateraar Albron. De vraag is natuurlijk
of we daar beter van worden. Smaakt
de lunch bij Cormet lekkerder? Er is
maar een manier om daar achter te
komen. Resource nam de proef op de
som.
tekst: Roelof Kleis / foto’s: Guy Ackermans

M

isschien moet dit verhaal maar beginnen met de disclaimer. Dit is geen
objectief en wetenschappelijk verantwoord onderzoek. De gekozen
methode is discutabel, het smaakpanel uitermate subjectief en de test gering van omvang.
Maar over smaak valt niet te twisten. En dus gingen studenten Eva van Cleef (Biologie) en Derek
Deli Pan (Milieukunde) samen met redacteur
Linda van der Nat uit lunchen. Op dinsdag bij
Hogeschool Arnhem-Nijmegen waar Cormet catert en een dag later bij Albron in Forum.
De opzet is eenvoudig. Elk van de panelleden
beoordeelt op beide locaties een eenvoudige
lunch, een gangbare lunch en een luxe lunch.
Gekozen is voor de HAN omdat het assortiment
daar volgens Cormet het dichtst in de buurt
komt van wat we straks in Wageningen kunnen
verwachten.
Moeten we daar blij mee zijn? Cormet kwam

Derek, Linda en Eva (vlnr) nemen voor Resource de proef op de som.

in de aanbesteding duidelijk als beste uit de bus
tijdens een smaaktest van personeel en studenten. Het smaakpanel van Resource is minder
uitgesproken. Het is maar net wat je wilt. ‘Qua
smaak verschillen ze niet erg’, vindt Linda. ‘Als
je voor de salade komt is Albron veel beter. Maar
ga je voor een goedkope lunch met een broodje

‘EEN RAAR BOLLETJE ROZE SNATS’

Eenvoudige lunch Cormet
Samenstelling
Basissoep (champignon)
Bruin bolletje met ham
Rundvleesslaatje
Totaal

prijs
0,40
0,75
1,25
2,40

cijfer
8
5
6
6,5

Cormet wint op basis van de soep, vindt Linda. ‘Lekker romig, niet te zout en met grote
stukken champignon erin. Verrassend lekker
voor een basic soup’. Daar kan de basic van
Albron niet aan tippen. ‘Hij smaakt naar zetmeel met een vleugje mosterd. Heel ﬂauw.
Onbegrijpelijk dat deze soep twee keer zo
duur is als de soep van Cormet.’ Daarentegen
is de salade van Cormet niet veel soeps. ‘Die
ziet er niet lekker uit. Met zo’n verlept roze
uitgeslagen ei. Een raar bolletje roze snats.’
De broodjes zijn bij beide maar matig. ‘Een
klef bolletje’, typeert Linda die van Cormet.
De ham is aan de rand verkleurd. ‘Brrr. En hij
was nog wel ingepakt.’ Albron doet het overigens niet veel beter. ‘De smaak is nagenoeg
hetzelfde, maar je betaalt er hier bij Albron
wel bijna veertig cent meer voor.’

en een kop soep, dan scoort Cormet beter.’ De
soep kan volgens het panel wel eens het verschil
gaan maken. Cormet serveert voor vier dubbeltjes een eenvoudige en lekkere soep. Daar kan
Albron niet aan tippen. Sterker nog. ‘Die soep is
een goed excuus om Albron eruit te schoppen’,
vindt Derek.

EENVOUDIGE LUNCH

Eenvoudige lunch Albron
Samenstelling
Basissoep (mosterd/bacon)
Bruin bolletje ham
Huzarensalade
Totaal

prijs
0,83
1,09
1,08
3,00

cijfer
4
6
6,5
5,5
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‘IK HAD ME ZO OP DIE KIWI VERHEUGD’

Gangbare lunch Cormet
Samenstelling
Luxe soep (runderbouillon)
Wrap (gevuld met zalm)
Bal gehakt
Kiwi
Totaal

prijs
0,80
2,50
1,80
0,50
5,60

cijfer
6
6,5
6
3
7

De prijs is volgens Frank van Zomeren, directielid van Cormet, enorm belangrijk. ‘Meestal
zie je dat cateraars een goedkoop basispakket
hebben en dat de rest duur is. Daar gaapt een gigantisch gat tussen. Wij noemen dat de tussenwegproducten. Daar ligt ons sterke punt.’
Uit het jongste onderzoek blijkt dat Albron
een waardering van 5,1 krijgt. Cormet moet van

Een gelijkspel, hoewel albron op onderdelen
hoger scoort. De gehaktbal van Cormet ziet er
goed uit, vindt Eva, ‘maar als je er in bijt, is
het zo pﬀﬀ. Bijna vloeibaar. Die hoef ik niet
nog een keer. Maar de wrap is wel weer goed.
‘Een goed uiterlijk, sterke smaak en goed gevuld. Lekker vers ook. Ik ben alleen niet zo
dol op die crèmige zut die er in zit. Dat is
waarschijnlijk om het gebrek aan echte zalm
op te vangen.’ De kiwi van Cormet slaat alles.
‘Zacht en ﬂauw van smaak. Net agar. Ik had
me zo op die kiwi verheugd. Wat kan er nou
misgaan met een kiwi?’ De kiwi van Albron
doorstaat de proef wel. ‘Ik heb het idee dat de
ingrediënten bij Albron gezonder zijn’, denkt
Eva. ‘Het ziet er verser uit. Maar misschien
komt dat ook omdat je bij Albron veel zelf
kunt doen. Bij Cormet is alles pre made.’

Wageningen UR minimaal een 6,1 halen. Dat
lijkt weinig, maar is het volgens Van Zomeren
niet. ‘Landelijk ligt het cijfer bij universiteiten
op 6,2. ‘Studenten van universiteiten zijn een
heel kritische doelgroep. Veel kritischer dan
hbo-studenten.’ Behalve op prijs en assortiment
wil Cormet ook scoren op duurzaamheid. Met
die duurzaamheid is het bij de HAN juist slecht

‘ONDER DE OPPERVLAKTE ZAT ALLEEN NOG MAAR SLA’

Luxe lunch Cormet
Samenstelling
Groot stokbrood (omelet
met spek)
Salade shaker met dressing
Fruitsalade
Brownie
Totaal

prijs

cijfer

3,75
2,50
1,95
1,50
9,70

6
5
7
8
7

Een fotoﬁnish. Albron wint nipt. Op basis van
het gemiddelde en de salade, zegt Derek. Bij
Cormet ruïneert de salade zijn lunch. ‘Van bovenaf ziet het er goed uit, maar onder de oppervlakte zit alleen nog maar sla. Albron heeft
bovendien veel meer keus in salade. Je kunt
wel uit acht verschillende bakken kiezen en je
kunt het zelf opscheppen. Bovendien is het
ook nog eens een euro goedkoper.’ De brownie en de fruitsalade van Cormet zijn daarentegen wel oké. Sterker nog: de brownie redt
de Cormet-lunch volgens het hele smaakpanel. ‘Maar het brood is te droog en hard voor
mij’, vindt Derek. ‘Daar heb ik een kop soep
voor nodig om het weg te spoelen. Over het
geheel genomen ziet de lunch bij Cormet er
desondanks goed uit. Maar als student zou ik
hier geen tien euro besteden. Als professor
misschien wel.’

GANGBARE LUNCH

Gangbare lunch Albron
Samenstelling
Luxe soep (tomaten-crème
met extra groente)
Sandwich tonijn
Gehaktstaaf
Kiwi
Totaal

prijs

cijfer

1,54
1,50
1,53
0,59
5,16

6
6
6,5
7,5
7

gesteld. Vrijwel alles is voorverpakt. Maar zo
wordt Wageningen absoluut niet, verzekert Van
Zomeren. ‘Universiteiten, en zeker Wageningen, zijn veel bewuster met duurzaamheid bezig. Daarom zijn we ook zo blij met Wageningen. Het is voor ons een prachtig project om er
de meest duurzame catering van Nederland van
te maken.’

LUXE LUNCH

Luxe lunch Albron
Samenstelling
prijs
Turks brood met ei en bacon
en tomaat
3,50
Salade
1,64
Verse fruitsap (kiwi/sinaasappel) 1,55
Muﬃn
1,43
Totaal
8,12

cijfer
6
8,5
6
8
7,5
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UITSLUITING ALS S
Bachelorstudenten moeten sneller hun diploma gaan halen. Dat heeft de
universiteit afgesproken met het Ministerie van Onderwijs. Wie te weinig
studiepunten haalt, krijgt eerst begeleiding aangeboden. Wanneer dit
onvoldoende resultaat oplevert, kan de universiteit een negatief bindend
studieadvies geven. Uitsluiting als ultieme sanctie. Goed idee?
tekst: Yvonne de Hilster / tekening: Henk van Ruitenbeek

Alet Leemans
Studieadviseur bij Bodem, water,
atmosfeer
‘Ik ben lange tijd geen voorstander
geweest van een negatief bindend
advies, maar studenten die maar
voort blijven hobbelen kosten docenten en begeleiders gewoon te veel
tijd. Bij een bindend studieadvies zal degene die echt niet
weggestuurd wil worden harder gaan werken. Je moet de
lat alleen niet te hoog leggen. Intuïtief zou ik de grens stellen op 24 of 30 studiepunten. Het studierendement verbetert ook met een studievaardigheidstraining in het eerste
jaar, mits gekoppeld aan een vak. Het moet ook toegespitst zijn op de opleiding. Zo moeten onze studenten leren omgaan met veel en moeilijke sommen, terwijl anderen vooral worstelen met lappen tekst.’

Xavier Maurer
Zevendejaars, master Urban
Environmental Management
‘Het bindend studieadvies kan helpen om mensen meer te motiveren
voor hun studie en ervoor zorgen dat
ze minder vertraging oplopen. Nu
kun je nog erg vaak ongestraft herkansen. Maar alle punten moeten halen in het eerste jaar
lijkt me wat veel. Er zijn ook mensen die moeten leren studeren. Je gaat volgens mij ook sneller door je bachelor als
het eerste jaar interessanter wordt. Het is nu een verlening van je middelbare school, waarin ze proberen je in
het gareel te krijgen. Het doel van je studie wordt pas veel
later duidelijk, dat zou naar voren gehaald moeten worden. Dat ik zelf pas na zeven jaar afstudeer, komt onder

meer door een bestuursjaar bij KSV St. Franciscus en
doordat ik binnen mijn studie van richting ben veranderd.’

Hanna Dickers
Eerstejaars, bachelor Internationale
ontwikkelingsstudies, uit Duitsland
‘Tot nu toe heb ik al mijn punten gehaald. Maar misschien had een bindend negatief advies mij afgeschrikt
om hier te gaan studeren. Je moet
toch wennen in een ander land, aan
een andere taal, bent alleen zonder je ouders. Duitsland
ken geen bindend studieadvies. Maar daar geldt wel dat je
een examen maximaal drie keer mag doen. Heb je het vak
dan nog niet gehaald, dan moet je de universiteit verlaten.
Ook als je dan al in je derde jaar bent. Misschien dat zoiets
studenten hier ook ertoe aanzet beter hun best te doen.’

Guus Willeboordse
Derdejaars, bachelor Biologie
‘Een bindend studieadvies had mij
de kop gekost; al was ik dan misschien na de eerste periode alsnog
aan de bak gegaan. Ik vond mijn studie wel heel leuk en interessant,
maar het studentenleven net iets
meer. Nu heb ik een balans gevonden; het jaar erna heb ik
wel alles gehaald. Een negatief bindend advies legt meer
druk op het halen van punten in het eerste jaar. Maar het
kan even duren voor je zelf beseft hoe slecht je ervoor
staat, en dan is het misschien te laat. De volle zestig punten verplicht stellen lijkt me geen goed idee. Je moet wel
een fout kunnen maken.’
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SANCTIE

Manouk Uijtdehaag
Eerstejaars, bachelor Internationale
Ontwikkelingsstudies
‘Ik vind dat er veel haken en ogen zitten aan een bindend studieadvies. Je
kunt motivatie niet alleen afmeten
aan de cijfers die iemand haalt. Ik zie
bij mijn studie mensen die een passie hebben voor wat ze studeren en minder goede cijfers
halen, en anderen met minder motivatie die wel alle vakken halen. Ik weet niet waar je gelukkiger mee moet zijn.
Ook krijg je in het eerste jaar veel vakken die niet inhoudelijk met je studiegebied te maken hebben, zoals wiskunde
en statistiek. En sommige studenten besteden in hun eerste jaar veel aandacht aan activiteiten buiten hun studie,
of halen door bijzondere omstandigheden slechtere cijfers. De resultaten in het eerste jaar zeggen dus niet alles
over de kans dat iemand binnen vier jaar zijn bachelor afrondt.’

Egbert Kanis
Studieadviseur bij
Dierwetenschappen
‘Het lijkt me een goed idee. Weinig
studenten trekken zich tot nu toe
iets aan van het negatief dringend
studieadvies dat ze nu thuisgestuurd
krijgen van de studentenadministra-

tie. Maar wie in het eerste jaar vertraging oploopt, loopt
over het algemeen in latere jaren alleen maar meer achterstand op. Het zou goed zijn als een training studievaardigheden straks verplicht wordt voor studenten met aanzienlijke vertraging. Als het daarna niet beter gaat, kun je beter
wat anders gaan doen, ook gezien de komende overheidsmaatregelen. Met de opleiding Dier- en veehouderij van
Van Hall Larenstein proberen we nu af te stemmen dat
eerstejaars bachelorstudenten makkelijker tussentijds
kunnen overstappen. Overigens vind ik dat je het bindende advies pas kunt invoeren als dit scholieren op voorlichtingsdagen is verteld, dus niet eerder dan in 2013.’

Remco Muijtjens
Zesdejaars, master Nutrition and
Health
‘De langstudeerboete lijkt me al een
stimulans om op tijd je bachelor af te
maken. Een negatief bindend advies
is dan een extra stok achter de deur.
Ik ken mensen die in het eerste jaar
zes studiepunten haalden, in het tweede jaar vijftien en in
het derde jaar alsnog stopten. Dat is zonde van hun tijd en
die van de universiteit. Ik heb in mijn eerste jaar maar dertig punten gehaald doordat alles nieuw was, ik het studentenleven ontdekte, in een groot gezellig huis woonde en
niet zulke leuke vakken had. Pas in het tweede jaar ben ik
serieus gaan studeren.’
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Studenten ontwerpen deel campus

‘ONZE EERSTE SCHETSEN
STONDEN OP BIERVILTJES’
De nieuwe omgeving van het
witte Atrium, hoofdkwartier van
de agrotechnologen en voedingswetenschappers, is bijna klaar.
Bijzonder is dat het ontwerp
werd gemaakt door drie masterstudenten Landschapsarchitectuur: Jaap Dirk Tump, Jonas
Papenborg en Tim Snippert.

FOTO: GUY ACKERMANS

Hoe zijn jullie aan dit project
gekomen?
Jaap Dirk: ‘Vorig jaar zaten we
op Bevrijdingsdag samen in de
kroeg toen Tim vertelde dat er een
ontwerpwedstrijd was voor dit project. De volgende dag hebben we
ons aangemeld; het leek ons wel
leuk en zo konden we wat geld verdienen.’
Jonas: ‘Een week na onze aanmelding kregen we een reactie dat
we als enige studenten hadden gereageerd. Na een leuk gesprek kregen wij de opdracht.’
Tim, Jonas en Jaap Dirk zijn trots op hun ontwerp.

Moest het ontwerp nog aan
speciale eisen voldoen of konden
jullie helemaal los?
Tim: ‘Ze wilden een nieuwe ingang in combinatie ontspanningsruimte voor medewerkers en studenten. De ingang van het gebouw
was slecht te vinden, dus die moest
vooral goed zichtbaar zijn. En betaalbaar.’
Jonas: Het kostte ons een paar
dagen om tot een idee voor ons design te komen. Dat gebeurde in de
avonduren, want overdag hadden
we alle drie onze stages in het westen van het land. Dan kwamen we
terug naar Wageningen om over
ons ontwerp te praten en dingen
uit te tekenen. Onze eerste schetsen staan op de achterkant van
bierviltjes.’
Wat hebben jullie bedacht?
Jaap Dirk: ‘Een schilderachtige

ingang, die past bij de rest van de
campus. Net als elk ander gebouw
met veel gras en bloemen en zitgedeeltes.’
Jonas: ‘Uit drie schetsen hebben ze de meest simpele gekozen.
Dat was ook onze favoriet, want
een eenvoudig ontwerp is vaak de
sleutel tot een levendige omgeving.
Daarom hebben we geen fancy design gemaakt, maar een duidelijke, vloeiende lijn richting de ingang. Dat principe hebben we ook
gebruikt in de materialen. Voor de
bestrating hebben we gekozen
voor zwarte bakstenen, voor het
contrast met het witte gebouw.
Voor de rand van het ovale zitgedeelte hebben we wit beton gebruikt, net zo helder als het Atrium.’
Tim: ‘Voor de beplanting hebben we een lijst met planten sa-

mengesteld die bij Gaia en Lumen
gebruikt zijn. Daar kon de universiteit uit kiezen. Ook hebben we
onze plannen aangepast om vier
bomen te redden die op de lijst
stonden om gekapt te worden.
Voor de groene uitstraling vonden
we dat belangrijk.’
En hoe voelt dat nu, dat je ontwerp
real life is te bewonderen?
Jaap Dirk: ‘Het begon impulsief, maar als je door dat proces
gaat van design tot implementatie
dan realiseer je je wat je eigenlijk
allemaal kan. Het is jammer dat
we een dergelijk project niet al veel
eerder tijdens onze studie hebben
kunnen doen. Je brengt wat je leert
in de praktijk en we hadden wat
geld kunnen verdienen!’
Tim: ‘Het mooie is dat je leert
omgaan met haken en ogen aan

een ontwerp. Sommige dingen zijn
op papier erg mooi, maar niet te
realiseren omdat het bijvoorbeeld
te duur is. Zo wilden we eigenlijk
alle zitgedeeltes afwerken met een
rand van wit beton, maar dat kon
budgettechnisch niet. Daarover
waren we eerst wel teleurgesteld.
Maar met het uiteindelijke resultaat, een dunne, zwarte rand, kunnen we ook best leven.’
Jonas: ‘We hebben de opleiding
Landschapsarchitectuur in Wageningen, maar wie ontwerpt de
campus? Wij zijn de eersten van
onze leerstoelgroep die deze kans
krijgen. Ik hoop dat er in de toekomst meer plekken op de campus
ontworpen kunnen worden door
studenten. Het is leuk om als student meer invloed te hebben op
wat er op de campus gebouwd
wordt.’ Derek Deli Pan
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Studeren kun je leren…
Er zijn een hoop boeken geschreven over studievaardigheden
die je effectiviteit ﬂink kunnen vergroten. Deze zelf allemaal napluizen is niet nodig: studenten Joep
van Agteren en Sasha Fayek Ramadan van Maastricht University hebben dat al voor je gedaan. Hieronder volgen vijf tips uit hun boek ‘Je
diploma in honderd pagina’s’. Volgens de auteurs vergroten ze de
kans dat je je jaar met klinkende
cijfers kunt afsluiten, en nog ruimte overhoudt om een terrasje te
pakken!
Ga netjes naar college,
voor zover je nog les
hebt. Het klinkt ongetwijfeld als een open deur, maar
zorg ook dat je voorbereid bent en
actief deelneemt aan die colleges.
Dus niet met een half oor naar de
docent luisteren en tegelijkertijd
een beetje Whatsappen. Denk na
over wat de docent vertelt. Klopt
het wel? Stel vragen als het je niet
duidelijk is. En verwerk je aantekeningen direct na het college. Je zit
dan helemaal in de stof.

Win honderd
pagina’s studietips
Wil je nog meer studietips? Resource verloot drie exemplaren
van ‘Je diploma in honderd pagina’s’. Stuur een mailtje naar resource@wur.nl en wie weet ga jij
binnenkort als een speer door je
studie. De winnaars ontvangen
persoonlijk bericht en worden
bekend gemaakt op onze website. Helaas voor onze internationale studenten zijn de boeken
er alleen in het Nederlands.

De kans is groot dat je
voor je tentamens nog
ﬂink wat studieboeken
hebt door te ploeteren. Dat gaat
een stuk vlotter wanneer je leert
snellezen. Met deze techniek, gebaseerd op het aanpassen van je oogbewegingen, gaat de gemiddelde
lezer ongeveer 300 procent sneller
lezen.
Een van de technieken is: verminder het aantal ﬁxatiepunten in
een zin. Hoe minder ﬁxatiepunten
je hebt, hoe sneller je door een
tekst gaat. Concentreer je dus op
een paar woorden in een zin, en de
kans is groot dat je na verloop van
tijd (ja, het vergt wat oefening) een
hele zin in een oogopslag kunt lezen. Zodra je deze techniek beheerst, voer je de snelheid op.
Goed. Je hebt je colleges gevolgd, de borrel
met je dispuut geskipt
en de te leren hoofdstukken gelezen. Wat nu? Hoe zorg je dat wat je
leest ook echt onthoudt? Door het
aanbrengen van structuur wordt
het uiteindelijk gemakkelijker om
de essentie van de tekst te vinden
en het helpt je om verbanden te
leggen tussen verschillende onderdelen. Dat kan op drie manieren:
samenvatten, conceptmappen en
mindmappen. Bij samenvatten kort
je de tekst in zodat de essentiële
informatie over blijft.
Conceptmappen bouwt voort
op hetzelfde principe, maar is hiërarchisch opgebouwd. Je maakt
een schema, waarbij de algemene
termen bovenaan staan en de meer
speciﬁeke onderaan. Door verbanden tussen de termen te zoeken
ben je actief bezig met de tekst,
waardoor je ‘m beter onthoudt.
Mindmappen werkt ook zo,
maar dan met vrije associatie; alle
begrippen die met het centrale onderwerp te maken hebben, worden
door middel van lijnen en pijlen
met elkaar verbonden. Voel je vrij
om dit aan te vullen met tekeningetjes om je geheugen te triggeren.

TEKENING: KITO

Het academisch jaar is bijna ten
einde. Dat betekent nog één kans
om te knallen zodat je zonder
hertentamens de zomer in kunt.
Het perfecte moment voor een
korte cursus studievaardigheden.

Een nachtje doorhalen om lekker lang te
kunnen studeren?
Niet verstandig. Slaap en aandacht spelen een cruciale rol bij
de werking van je geheugen. Je
bent in staat je aandacht voor
twintig á dertig minuten vast te
houden, daarna neemt het gedurende negentig minuten af.
Neem dus na een halfuurtje studeren een paar minuten pauze,
en ga na anderhalf uur studeren
helemaal iets anders doen (bijvoorbeeld boodschappen doen
of sporten). En ga ’s avonds op
tijd naar bed. Onderzoek toont
aan dat expliciete informatie beter herinnerd wordt als je geslapen hebt. Even een ‘powernap’

tussendoor is dus ook helemaal
geen verkeerd idee.
Er is maar een manier
waarop bovenstaande
tips ook daadwerkelijk
zin hebben. Je studie moet vanaf
nu prioriteit krijgen. Je date met
dat leuke voedingsmiepje of die
spannende agrotechnoloog moet
dus even wachten en ook je Facebookproﬁel behoeft tijdelijk geen
statusupdates.
Ontspanning op zijn
tijd is heel erg belangrijk, maar het is niet onverstandig ook eens ‘nee’ te zeggen tegen een avondje doorzakken
Linda van der Nat
in de kroeg.
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GULDEN TERUG!

REGELMAAT

De bladeren van de Victoria amazonica zijn sterk
genoeg om een peuter te dragen. Wel een beetje
jammer dus dat de reuzenlelie in de Leidse Hortus Botanicus ieder jaar kleinere bladeren kreeg.
Wat bleek: de plant had last van het ijzer uit de
euromuntjes die bezoekers in het water gooien. Een probleem waar de
gulden destijds geen last van had. Kom er maar in Geert.

Voortdurend patatjes oorlog eten en toch niet dik worden? Een kwestie
van timing, blijkt uit onderzoek van het La Jolla Instituut in Californië.
Onderzoekers vergeleken muizen die alleen op gezette tijden mogen eten
met muizen die voortdurend toegang hebben tot (dezelfde hoeveelheid)
eten. Zelfs op een menu van louter vet komen de ontbijt-lunch-diner-muizen nauwelijks aan. Sterker nog, ze zijn zelfs gezonder. De proef wordt nu
herhaald met mensen.

Het geluid van springende dolﬁjnen
Het geluid van onze aarde, als in
een ﬁlm van David Attenborough.
Dat is zaterdagavond 2 juni te
horen en ervaren in Forum.

Klarinettist Hans Kosters

Een groot Bennekoms orkest
speelt op 2 juni in Forum de symfonie Planet Earth van de Nederlandse hedendaagse componist Johan van de Meij, compleet met
koor en begeleidende beelden. ‘Je
hoort alle aspecten van de natuur
terug in het stuk’, vertelt klarinettist Hans Kosters met glimmende
ogen. ‘Springende dolﬁjnen, vallende ijsschotsen, de zon die op-

komt. Soms rustig, dan weer heftig, en vol melodie. Ik heb nog
nooit zoiets gespeeld. En met de
beelden erbij komt de muziek nog
meer tot je.’
Kosters, die bezig is met het afronden van zijn promotie bij Levensmiddelenchemie, is een liefhebber van klassieke muziek. Hij
is lid van harmonieorkest OBK
Bennekom en speelt in een blaaskwintet. ‘Het mooie aan een harmonie is de klankkleur, door de
grote variëteit aan instrumenten:
de klarinetten met de hobo, fagot
en ﬂuit er tegenaan, en daar tegen-

over het zware koperwerk en de
trompet.’ Klarinet speelt hij sinds
zijn elfde. ‘Ik wist niet welk instrument ik wilde spelen, kreeg bij de
harmonie in ons dorp een klarinet
in mijn handen en ben dat altijd
blijven spelen.’
Gaandeweg zijn promotieonderzoek is hij wel iets minder gaan
repeteren, hoewel hij de waarde
van muziek maken nog altijd goed
kan merken. ‘Zodra je gaat spelen,
zakken de dagelijkse beslommeringen naar de achtergrond.’ YdH
Kaarten: www.obkplanetearth.nl

ENERZIJDS/ANDERZIJDS
Stelling: Het collegegeld voor technische studies
moet omlaag om meer studenten te trekken
MARLIES: Het is absoluut noodzakelijk dat meer mensen een technische studie kiezen; met de huidige wereldproblematiek hebben we
deze mensen hard nodig. Maar lager collegegeld is geen oplossing –
uit onderzoek onder scholieren blijkt al dat dit niet helpt. Bovendien
heb ik er sterke twijfels bij om ﬁnanciële prikkels te gebruiken bij
een dergelijke keuze. Ik vrees dat dat voor meer uitvallers gaat zorgen, omdat studenten niet allemaal echt gemotiveerd zijn. Belangrijker is meer aandacht voor studiekeuze. Uit onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld status daar vaak een belangrijke rol in speelt, en met deze
overweging kom je in het algemeen niet bij een bèta-studie uit. Verder is meer enthousiasme en meer aandacht voor exacte vakken op
de middelbare school van groot belang; het ‘nerderige’ imago van bèta-opleidingen moet veranderd worden.
REACTIE JILLIS: Ik ben het met je eens dat er meer aandacht aan technische studies besteed moet worden op de middelbare school. Voor
zover dat ‘nerd-imago’ nog bestaat, moet scholieren duidelijk worden
gemaakt dat techneuten juist de mensen zijn die het land draaiende
houden. En ﬁnanciële prikkel of niet: motivatie om een studie af te
maken zal er nu zeker zijn, gezien de strengere eisen met betrekking
tot studieﬁnanciering en harde knip.

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: Ik vind het belangrijk dat er meer mensen in Nederland een
technische studie gaan volgen. In toenemende mate komt de maatschappij voor vraagstukken te staan waar technische oplossingen geboden zijn. Denk aan voedselschaarste, watergebrek (of juist de stijgende
zeespiegel) en energietekorten. Daarom is een verlaging van het collegegeld voor technische studies te billijken. Men moet dit niet zien als
meer geld uitgeven, maar juist als een investering in ons allemaal. Tegelijkertijd mogen onzinstudies wat mij betreft een hoger collegegeld krijgen als - marginale - compensatie voor de uitkering van later. Scholieren moeten gestimuleerd worden voor een zinnige studie te kiezen, in
plaats van de ‘ik-vind-het-leuk-dus-het-is-een-volwaardige-studie’-pretcursussen. Laat mensen alsjeblieft leren voor iets waarmee ze later échte problemen aan kunnen pakken en ter zake doende innovatieve technologie kunnen ontwikkelen en in de praktijk brengen.
REACTIE MARLIES: Dat er kritisch gekeken mag worden naar het nut en
het niveau van de opleiding ben ik met je eens. Echter, enige nuance
hierin is op zijn plaats: wat nu zinloos kan lijken, is misschien over een
aantal jaar wel relevant. Hoger collegegeld voor ‘onzinstudies’ (wie gaat
trouwens bepalen wat daaronder valt?) vind ik dan ook een belachelijk
idee.
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PIENNOLO
Binnenkort ligt Beatrix aan te bakken in menig studentenoven. De majesteit heeft namelijk een eigen pizza gekregen. Ze is een van de zeven
gelukkige royals die tijdens de wereldpizzadagen een eigen schijf kregen. Naar verluidt houdt onze koningin erg van pizza. Haar variant bevat
de exclusieve trostomaatjes ‘Piennolo del Vesuvio’, met een bijzondere
bitterzoete smaak. Nomnom.

FOTO: ROBIN KRAAI

HORNIKX
Vruchtbaarheidsonderzoeker Zaadstra, Epidemioloog Oude Griep en een
communicatiewetenschapper die Hornikx heet,. Het zijn voorbeelden van
toepasselijke achternamen van wetenschappers die zijn verzameld op
toepasselijkeachternamen.blogspot.com. Met deze week een interview
met de Wageningse Landbouwkundige Anton Haverkort. Hij is trots op
zijn achternaam: ‘Mijn voorouders waren de eerste supermoderne boeren
die de kortstrorassen hebben geïntroduceerd.’

TRAUMAHELI OP LARENSTEIN. Een onalledaags gezicht onlangs bij hogeschool Van Hall Larenstein. Op het landgoed in Velp landde 14 mei een
traumahelikopter. De heli was opgeroepen toen er vlakbij de school iemand was neergestoken. Het slachtoﬀer, een 47-jarige man uit Duiven, overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De helikopter trok de aandacht van studenten die aan het werk waren in de mediatheek. Zij zagen rond
twee uur de traumahelikopter landen op het grasveld bij de dijk. Binnen een mum van tijd stond het vol met nieuwsgierige toeschouwers.
De dader, een 47-jarige Velpenaar, meldde zich een dag later bij de politie. LvdN

‘IN DE FINALE KWAM IK MIJN EERSTE TEGENSTANDER WEER TEGEN.’

Wie? Hendrik Staarink,
vierdejaars Internationaal
land- en waterbeheer
Wat? Jiujitsuka en voorzitter
van de Grondleggers
Waarom? Versloeg zeven
deelnemers en werd op
12 mei Nederlands
studentenkampioen jiujitsu
in de klasse tot 77 kilogram.

Was het een zware strijd?
‘Het was een spannende dag, want ik heb pas de oranje band. De eerste partij verloor ik. Maar daarna won
ik van mensen die een groene en zelfs een zwarte
band hebben. In de ﬁnale kwam ik mijn eerste tegenstander weer tegen.’
Gezien je ervaring kwam deze overwinning dus totaal
uit de lucht vallen.
‘Nee, dat niet. Het niveau van dit toernooi is doorgaans niet superhoog, tenzij je de pech hebt dat er een
Nederlands kampioen is die toevallig studeert. Bovendien heb ik hier behoorlijk op getraind: drie keer per
week en speciﬁek op het gebruikte vechtsysteem.’

Hoe werkt dat dan?
‘Bij dit toernooi kon je punten halen door speciﬁeke
technieken goed uit te voeren. Eerst staand door stoten en trappen, dan met werpen en vervolgens in een
grondgevecht. Wie in elk onderdeel twee punten
haalt, wint. Ik heb op al die onderdelen geoefend om
effectief te kunnen scoren.’
Ga je dat zware trainingsschema volhouden?
‘Nee, ik heb een eigen tuinbedrijfje opgericht en er is
natuurlijk meer te doen behalve jiujitsu. Ik hoef ook
niet per se een zwarte band te halen. Het gaat om het
RR
trainen, dat vind ik leuk.’
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>> CULT
Wat? Begin van het festivalseizoen Wie? Pinkpop, daarna Lowlands,
Rock Werchter, Sziget en talloze andere namen. Wanneer? Pinkpop
begint 26 mei, daarna zijn er festivals de hele zomer door.

‘Je raakt in een soort roes’
Tip van: Milena Banic, tweedejaars Voeding en gezondheid
‘Mensen moeten naar festivals gaan voor de gezelligheid en de relaxte
sfeer. Iedereen praat met elkaar of je drinkt samen een biertje, met bekenden of onbekenden. En de daaropvolgende jaren blijven de mensen
die je leert kennen terugkomen, ook als de line up minder goed is. Zelf
ga ik dit jaar met dertig vrienden naar Metalcamp, een festival in Slovenië. Het is goedkoop; vijf dagen voor honderdvijftig euro en je kunt er
heerlijk zwemmen, paragliden en er is zelfs goed bier. Heel wat anders
dan Pinkpop, dat is mij te groot en te duur.
Op een goed festival raak je in een soort roes. Je kunt de dagen niet
meer van elkaar onderscheiden en je blijkt ineens te kunnen feesten op
een paar uur slaap per nacht. Je denkt even helemaal nergens aan; je
ontvangt geen mail en hoeft niets te doen. En alle mensen daar hebben
hetzelfde gevoel, ze zijn bij elkaar om er een goed feestje van te maken.
Het is jammer dat ik dit jaar niet naar meer festivals kan. Ik zou graag
naar Graspop, Wacken of Lowlands gaan maar ik ben echt blut.’ RR

>> HET ECHTE WERK
CALIFORNIA
DREAMING
Wie? Roos Nijman, masterstudent Food Technology
Wat? Masterthesis over oligosachariden in moedermelk en ﬂesvoeding
Waar? University of California, Davis
Davis is niet groot, maar er zijn veel (internationale) studenten en het is
super gezellig. Elke avond is er wel iets te beleven: een pubquiz, barbecue, potluck (waar iedereen iets kookt uit zijn/haar land) clubbing
downtown, een hot tub party, een fraternity party of een huisfeest. Op
de feestjes drink je jungle juice (alle sterke drank die je kunt vinden
gemengd met felgekleurde superzoete siroop) in een rood plastic
bekertje, net zoals in de American Pie-ﬁlms. Gelukkig waren de werktijden in het lab erg ﬂexibel, zodat ik soms net iets langer kon uitslapen.
Mijn masterthesis gaat over het verschil tussen moedermelk en ﬂesvoeding, met de focus op componenten die belangrijk zijn voor de gezondheid van de baby. In het begin werkte ik heel hard van negen tot zes en
boekte ik veel resultaten. De laatste paar maanden had ik daardoor de
tijd om wat relaxter te doen.
Ik heb meerdere National Parcs bezocht en ben naar Hawaï, Las Vegas,
Los Angeles, San Diego en San Francisco geweest. De rotsen van de
Grand Canyon, de vlaktes van Death Valley en Joshua Tree, de valleien
van Yosemite en Zion, de hoge bomen van de Red Woods, het zijn alle-

maal schitterende natuurwonderen. De ene week ging ik op mijn snowboard door de sneeuw in de bergen en het volgende weekend liep ik
door de woestijn met 28°C.
Amerikanen zijn heel vrij, op straat spreken mensen je spontaan aan
om je een complimentje te geven. Ze zijn vrolijk en geïnteresseerd in je,
superleuk! In de avondwinkels lopen mensen in hun pyjama of joggingbroek rond en bij de kassa maakt de opgewekte caissière gerust een uitgebreid praatje met je over je studie. Als je ook op stage naar Amerika
gaat, probeer werk en genieten te combineren. Ga mee met zoveel
mogelijk uitstapjes en geniet vooral van al het moois dat dit land te bieden heeft. Suzanne Overbeek
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STUDIO STEENHUIS/MAARTEN GAILLARD

in memoriam

Hokjesdenken
‘Hmm, pretty good seaside resort in France’, dat vond Milieutechnologie
een geniale cryptische omschrijving van de afgelopen Hokjesdenken. Ook
het ‘weertype waar het wild last van heeft’ vonden een aantal inzenders een
interessante omschrijving. Weet u het antwoord?
Alle inzenders vonden uiteindelijk de goede oplossing: wandschildering.
Maar een échte puzzelaar herken je zo: Renée en Susan vonden een antwoord
met ...ndsch...ering niet erg origineel. In april was de oplossing van
Hokjesdenken al een keer avondschemering. Wow.
Goede inzendingen: Willem Menkveld, Susan en Renée van der Salm, Sexy
Chickies, team Marie Curie, Leerstoelgroep Nematologie, Toolbox 47, Coen
Westerduin, Milieutechnologie, team ‘geen groot succes’, Milieutechnologie
zonder Mieke, Anton Korteweg, Ben van de Weerd, Anne-Marie Patist, Lisette
Bourquin, Ellen Slegers, Theo Viets, De denktank, Marianne van der Gaag,
Team Wagenduif, Ja-dit-is-het-team, Mart Fransen, Cunera van Hal, Team de
jong, Ans Lijftogt, Siloah Beumer.

Horizontaal
2 Veevoer waar Ida Terluin een boek over schreef 7 Friese oma 11 Doping
13 Laatste studiefase op de uni 14 Komt naast het Forum-gebouw te staan
16 Nog geen 70 centimeter 17 In hoge mate 20 Is krom in Utrecht
21 Bestandsindeling 22 Over de grens 23 Vroeg of laat 25 Wiedes 30 __ jetje
31 __, __, __ (Dat was me weer een loei), hitje van Cruijﬀ 32 Past voor bak of
ader 33 Rinkelend glas 34 Wordt gekoesterd door REDD 36 Velvet Revolver
/ Guns N’ Roses 38 Onderscheidingen 41 Creërde in 1947 de New Look
42 Luidruchtig evenement 43 Massa-aanduiding 44 Daar kan men zich
moeilijk concentreren 45 Zou een nieuw parcours over de Utrechtse
Heuvelrug voor moeten komen

Verticaal
1 In hoge mate 2 Moet de zonnepanelen van zijn dak halen 3 Alternatieve
stijl 4 Pastte zich toch niet goed aan de WUR-omgeving aan 5 Hoe zal ik
‘t zeggen 6 Kersverse hoogleraar 7 Kansspel 8 Gewezen 9 Hanteert Jan
Tjalling van der Wal in zijn vrije tijd 10 Sprookjesﬁguur 12 Sneller vervoerd
15 Uit de wind 18 Betaalt met kronen 19 Doet goed onder de armen
21 Dier waar koﬃe mee wordt gezet 24 Gronings symfonieorkest
26 Jiskefetbal 27 Happening 28 Hello 29 Hit van Rihanna dan wel Amy
Winehouse 33 0 of 1 in de boormachine 34 Daarna volgt een alternatief
nummer 35 __ Shepherd, dwarsboomt walvisvaarders 36 Pereiro __,
Tourwinnaar 2006 37 Is het grootste deel van de wereld 39 Mijn persoontje
40 __ Heerenveen 41 Elio __ Rupo
Mail de groene hokjes uiterlijk komende woensdag naar hokjes@wur.nl. De
oplossing komt donderdag op resource.wur.nl.

Jack Leunissen
Prof. Dr. Jack Leunissen is in de
ochtend van maandag 14 mei na
een periode van ziekte overleden.
Jack was sinds 2002 hoogleraar
Bioinformatica aan Wageningen
Universiteit. Hij was echter al vanaf de jaren 80 betrokken bij het
opzetten van (inter)nationale activiteiten op het gebied van bioinformatica. Zijn grote passie voor
en brede interesse in de bioinformatica hebben geleid tot de ontwikkeling van een kleurrijke onderzoeksgroep, waar Jack trots op was.
Jack was ook een bevlogen docent.
Hij heeft vele generaties jonge onderzoekers en studenten over de
hele wereld gepassioneerd voor de
bioinformatica. Dit wordt gekenmerkt door het grote aantal internationale cursussen waar Jack bij
betrokken was. De EPS cursus
Bioinformatics: A User’s Approach
die hij met Dave Judge in Wageningen verzorgde was altijd ver van te
voren volgeboekt. In het begeleiden van zijn promovendi liet Jack
ruimte voor hun eigen ideeën en
passies, met veel vertrouwen in
het kunnen van zijn mensen.
Als persoon hebben we Jack leren
kennen als een bijzonder aimabel
persoon vol Limburgse levenslust.
Hij toonde grote liefde voor zijn
gezin, en genoot met hen graag
van hun huisdieren en de natuur.
Ook hebben we mogen meegenieten van zijn grote passie voor het
maken en beluisteren van muziek.
Jack heeft zijn bevlogen betrokkenheid bij de bioinformatica tot het
laatst behouden. Zijn passie, kennis en kunde zullen een inspiratiebron blijven voor velen. Wij wensen zijn familie veel sterkte bij het
verwerken van dit grote verlies.
Namens de leerstoelgroep Bioinformatica: Harm Nijveen, Ton Bisseling

in memoriam

Ingrid Aerns
Op zaterdag 12 mei bereikte ons
het droevige bericht van het overlijden op 11 mei van onze collega
Ingrid Aerns. Dit is nog geen half
jaar nadat bij Ingrid longkanker
was geconstateerd.
Twaalf jaar geleden begon Ingrid
bij Van Hall Larenstein in Velp als
receptioniste/telefoniste. Dit heeft
zij altijd met veel plezier gedaan.
Sinds 1 september 2007 werkte Ingrid ook een dag in de week als invalkracht bij het Vraagpunt. Ruim
een maand geleden dacht zij haar
werkzaamheden na de zomervakantie weer op te kunnen pakken. Helaas heeft dit niet zo mogen zijn.
Het is zeker dat Ben en de kinderen haar zullen missen. We hopen
dat zij, net als wij, vele warme en
mooie herinneringen hebben aan
de vrouw die zij was, en in onze
gedachten natuurlijk nog altijd is:
Ingrid Aerns, sociaal, eerlijk, hield
niet van onrecht, en een buitengewone vriendin en collega. Wij zullen haar missen, maar we zullen
met veel warmte en genegenheid
aan haar denken. Wij wensen Ben
en de kinderen sterkte met het verwerken van dit verlies.
De collega’s van de Facilitaire
Dienst Van Hall Larenstein

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’
WSKOV
The WSKOV is looking for musicians – especially winds, celli and
violins – who would like to go on
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tour in august. If you are interested, have a look on the website or
e-mail us at wskov@wur.nl.
WWW.WSKOV.WUR.NL

BigBand Sound of Science zoekt
trombonist
BigBand Sound of Science zoekt
versterking. Deze bigband van Wageningen UR staat onder leiding
van dirigent Guus Tangelder en
speelt swingende jazz, blues, funk
en latin. Op dit moment hebben we
vacatures voor een 1e/2e trombonist. Bij voorkeur medewerker of
student van Wageningen UR. We
repeteren op dinsdagen om 17.30
uur op de Campus.
MEER WETEN? ZIE WWW.SOUNDOFSCIENCE.NL.

RUW zoekt nieuwe bestuursleden
Stichting RUW is op zoek naar
nieuwe bestuursleden!
Interesse? Vragen? Mail Huib:
huib.vanveen@wur.nl.
WWW.STICHTINGRUW.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’.
Permacultuur en Zaadsouvereiniteit
De laatste twee avonden van Grassroots Science van dit jaar zijn in
juni. Op 4 juni delen Fransje de
Waard en Fiona Morris hun kennis
over Permacultuur: verbindt mensen, bodem en voedsel. Op 11 juni
vertellen Niels Louwaars (directeur
van Plantum) en Edwin Nuijten
(Stichting Zaadgoed) hoe boerenorganisaties ons zaadsysteem kunnen beschermen: leggen multinationals binnenkort ook schadeclaims
op aan Europese boeren? Forum,
19.30 uur. Gratis toegang.
WWW.BOERENGROEP.NL

Members Student Council
2012/2013
As announced in Resource #17 of
19 April 2012 the lists of Student
Council 2012/2013 candidates
have been published on 26 April
2012. Unfortunately there will be
no election, due to the fact that
only twelve eligible candidates

have been nominated for twelve
seats in the SC. Pursuant to Article
9 of the Student Council Regulations the nominated candidates
shall be deemed to be elected. The
twelve persons who are deemed to
be elected for the Student Council
2012/2013 are: Miao Yu as independent member; and Jasmijn Appels, Anniek Elemans, Sanne van
Geel, Christianne Kerkhofs, Marit
van Liere, Wouter-Jan van Roosmalen, Anneriek Simons, Esther van
Vliet, Shaoyang Xu, Haoran Yang,
and Yingying Zhang for VeSte.
Pulse Kamerbalie verhuisd
Na jarenlang verblijf in Arion zijn
wij verhuisd. Het nieuwe adres is
Generaal Foulkesweg 37, 6703 BL
Wageningen. Het bestuur van Pulse (voormalig WSO) is naar dezelfde locatie verhuisd. De Kamerbalie
is een niet-commercieel kamerbemiddelingsbureau. We geven informatie en advies aan zowel huurders als verhuurders. Naast vraag
en aanbod van kamers varieert dit
van huurtoeslag tot huurcontract.
Daarnaast kan je ook langskomen
om de bakﬁets te huren. Bemiddeling en advies via de Kamerbalie is
gratis. We zijn open van maandag
t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00
uur en te bereiken per e-mail via
housingdesk@pulsewageningen.nl.
WWW.PULSEWAGENINGEN.NL.

Studenten Zomersport
Ook dit jaar gaat Studenten Zomersport weer naar een surﬂocatie in
Zuid Frankijk, het Brunotti Beachcamp in Vieux Bouceau, van 10 tot
en met 19 augustus. Voor 325 euro
heb je al een tiendaagse vakantie
met je vrienden, inclusief 10 uur
surﬂessen, materiaalhuur, busreis,
bbq, verblijfplaats en activiteiten.
We gaan met Mambo Reizen, waarbij we ongeveer 150 euro korting
per persoon ontvangen! Naast het
basispakket is het ook mogelijk om
een maaltijdpakket bij te boeken
of een leuk uitstapje naar de
Spaanse stad San Sebastian.
WWW.STUDENTENZOMERSPORT.NL

Postcode Lottery Green Challenge
De inschrijving voor de zesde editie van de Postcode Lottery Green
Challenge is gestart. Deze internationale wedstrijd is bedoeld voor
duurzame, creatieve en innovatieve ondernemersplannen voor producten of diensten die de CO2-uitstoot verminderen. Het beste plan
wint 500.000 euro. Daarnaast is
er 200.000 euro beschikbaar voor
één of twee andere veelbelovende
ondernemersplannen. Tot en met
dinsdag 31 juli is het mogelijk
plannen in te zenden via www.
greenchallenge.info. De winnaar
wordt op 23 september bekend gemaakt tijdens het Clinton Global
Initiative in New York.

Eurekaprijs voor wetenschapscommunicatie 2012
NWO en KNAW nodigen u uit om
wetenschappers en journalisten te
nomineren voor de Eurekaprijs
voor wetenschapscommunicatie
2012. Vanaf 2012 reiken NWO en
de KNAW voor het eerst een gezamenlijke, jaarlijkse prijs uit aan
zowel een wetenschapper als een
journalist voor de beste prestatie
in het toegankelijk maken van wetenschappelijke kennis en inzichten voor een breed publiek. De
winnaars ontvangen ieder 12.500
euro. De prijsuitreiking vindt
plaats in najaar 2012. Nomineren
van een wetenschapper of journalist voor de Eurekaprijs 2012 is
mogelijk tot 1 juni 2012.
Op www.knaw.nl/eurekaprijs vindt
u het formulier, aanvullende informatie en de voorwaarden.

iWeeks, ‘Interactive Methods for
Social Change’
Wageningen Centre for Development and Innovation (CDI), the
Communication Science Group and
Foundation OtherWise are organising in the ﬁrst two weeks of June
the iWeeks. On Monday 4th and
Friday 15th there are symposia on
the state of art of Participatory Methods and workshops on interactive tools for research and social
change. During the two weeks participants can follow trainings of
three or six half days in Action Research, Video, Theatre and ICT for
Development. You can follow the i
weeks as Capita Selecta, as a PhDcourse, or as a professional. There’s a reduction fee for KLV members of 20%!

INFO: PRIJZENSUBSIDIES@KNAW.BUREAU.NL

INFO: HTTP://WWW.ST-OTHERWISE.ORG

WWW.GREENCHALLENGE.INFO.

agenda
Vrijdag 25 mei, 19.00 uur

LEZING FRANK WESTERMAN
Frank Westerman vertelt over Dier,
Bovendier, De Graanrepubliek en
andere werken in Sociëteit Cantil
bij KSV Franciscus aan de Stadsbrink in Wageningen.
KAARTEN: KNIPHORST EN AAN DE DEUR

Zaterdag 2 juni. 20,00 uur

CONCERT PLANET EARTH
Harmonieorkest OBK Bennekom
geeft in Forum een concert met als
thema Planet Earth met een speciaal voor deze gelegenheid geformeerd orkest, waarbij OBK is uitgebreid met 40 extra muzikanten.
Het concert staat in het teken van
de 3e symfonie van Johan de Meij,
genaamd Planet Earth, welke tot
nu toe slechts twee keer in Nederland is uitgevoerd. Medewerking
verleent Koorschool Midden-Gelderland.
Naast Planet Earth speelt OBK zelf
nog een ander werk van Johan de
Meij, het bekende Casanova met
als cello-soliste Mariëtte Gort. Muzikale leiding: dirigent Ghislain
Bellefroid. Het programma bevat
naast muziek ook een korte lezing
door een hoogleraar van de WUR.
WWW.OBKPLANETEARTH.NL

Zondag 3 juni

5E BELMONDO FESTIVAL
Rotaryclub Wageningen-Bergpoort
organiseert voor de vijfde keer het
Belmondo Festival. Op drie podia
is er van 13.00 tot 19.00 uur in het
Belmonte (grote) arboretum een
doorlopend programma met dans
en muziek door lokale en internationale groepen. Gelet op de vele
aanmeldingen wordt het weer een
kleurrijk, feestelijk festival voor
groot en klein. Er zijn speciale activiteiten voor kinderen. Toegang
is gratis. De netto-opbrengst uit de
verkoop van drank en hapjes is bestemd voor een goed doel: ondersteuning van de nieuwe Arboretumstichting bij de instandhouding
van bijzondere collecties.
MEER INFO: WWW.BELMONDOFESTIVAL.NL

Vrijdag 8 en zaterdag 9 juni

SPRING CONCERTS WSKOV
The Wageningen Student Choir and
Orchestra Association (WSKOV)
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will give friday the 8th and saturday the 9th of june her annual
spring concerts. Both concerts take
place at the Aula of Wageningen
University and start at 20.00.
This summer, the WSKOV will go on
concerttour through Scandinavia.
Concerts will be given in Copenhagen, Uppsala and Stockholm.
Therefore, the repertoire of this
season is dedicated to Scandinavian and Dutch composers. The choir
will sing a-capella works from a.o.

Sweelinck, Dresden, Stenhammar,
Voormolen and Diepenbrock. The
choir and orchestra together will
perform Andriessen’s Te Deum. The
ﬁrst symphony of Tschaikovksy will
be performed by the orchestra.
Conductors: Frank Adams (orchestra) and Ger Vos (choir). Entrance
(incl. programmebooklet and 1 consumption): regular 9 euros, donators 7 euros and students 4 euro.
INFORMATION/RESERVATIONS: 0317-484089,
WSKOV@WUR.NL AND WWW.WSKOV.WUR.NL

Wageningen UR zoekt:
PhD Cater with Care
AFSG Humane Voeding, Wageningen
AFSG-HNE-0030

Postdoc ‘Processing hyperspectral datasets from Unmanned Aerial
Platforms’
ESG Centrum Geo-Informatie, Wageningen
ESG CGI-0050

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

Beleids-/Projectmedewerker Facilitair
FB Integrated Facility Management, Wageningen
FB-0001-13

Metadata Specialist / Bibliotheek Wageningen UR
FB Public Library Services, Wageningen
FB-0002-13

Operationeel technicus Elektrotechniek
FB Technical Installation Services, Wageningen
FB-0004-4

SAN / Citrix beheerder
FB IT Infrastructure, Wageningen
FB-0005-2

IT monitoring specialist
FB IT Infrastructure, Wageningen
FB-0006-1

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

Technisch applicatiebeheerder/Business Objects Specialist
FB IT Information Systems, Wageningen
FB-0023

Technisch (applicatie) beheerder, Linux/Tomcat/Apache
FB IT Information Systems, Wageningen
FB-0024

PhD position ‘Optimisation of terpenoid production in heterologous
production platforms’
PSG Laboratorium voor Plantenfysiologie, Wageningen
PSG-PPH-0010

PhD position in informational governance researching the
regulation of sustainable innovative food communication
SSG Recht en Bestuur, Wageningen
SSG-LAW-0002

Hoofd Finance & Control
SSG LEI Afdeling F&C
SSG-LEI-FC-0001, Den Haag en Wageningen

Secretaresse
SSG Bedrijfseconomie, Wageningen
SSG-BEC-0011

Medewerker Werving en Voorlichting
VHL Marketing & Communicatie, Wageningen
VHL M&C0003

Full Professor Physical Chemistry and Colloid Sciences
BC Corporate Human Resources, Wageningen
WU-2012-HL008

Full Professor Water Resources Management (WRM)
BC Corporate Human Resources, Wageningen
WU-2012-HL007
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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

Luncher shock
Coming from Ghana, where hospitality is prioritized, I got the shock of my life when I came to the
Netherlands last year. In fact, I am celebrating my ﬁrst anniversary of the shock I had when a
Dutch course-mate made an appointment with me for a lunch at the Grand cafe in the Forum.

Back in my country, when someone invites you for lunch, it is automatic that the person will pay
for everything the two of you will eat and drink. With this background knowledge, I had in mind
that as usual I was not going to pay for anything but I was deﬁnitely going to eat to my full. On that
day, I put on one of my good shirts and shoes to match. In fact, I was counting every second until
the lunch appointment – not knowing the shock that awaited me. At lunch time I went to the venue and we met. My friend opened his bag, took out a plastic container, opened it, took bread and
started to eat. He did not even invite me to join him, as is done in my country. He ate everything
while I sat watching him and chatting with him. I still thought that after he had eaten the bread,
the ‘lunch proper’ would be requested from the waitress. But after eating his bread, he said, ‘it
was nice having lunch with you’. Then I asked, where is the lunch we had? He said that was what
he had just ﬁnished. Furthermore, he added, here when someone invites you for lunch, you take
your own food. I was shocked to my bones. In fact for about one week I was still in a state of ‘lunch
shock’. Isaac Mbir Bryant, Ghanaian MSc student of Environmental Sciences at Wageningen University.
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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LUNCH SCHOK
Het is nu een jaar geleden dat de Ghanees
Isaac een enorme schok
te verwerken kreeg. Een
studiegenoot had hem
uitgenodigd om samen te
lunchen in het Grand
Café in Forum. In Ghana
betekent dat dat de genodigde wordt getrakteerd. Isaac had zich netjes aangekleed en wachtte vol spanning. In het
Grand Café pakte zijn
studiegenoot zijn broodtrommeltje en begon te
eten. Hij dacht nog: ‘de
echte lunch komt vast zo
meteen’. Maar toen de
boterhammen op waren,
bedankte de jongen
Isaac en vertrok.



