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Dijkhuizen start onderzoek
naar intimidatie

Kweektong doet ‘het’
alleen in de kou

‘Of er komen concrete gevallen boven, of
we stoppen met verdacht maken.’ | p.4 |

‘In de lente zat het bassin plotseling vol
kleintjes.’ | p.10 |

J

Echt scheiden?
Over twee weken zal blijken of VHL
en Wageningen UR samen verder
kunnen.| | p.14 |

RESOURCE
Voor studenten en medewerkers van Wageningen UR

nr. 20 – 7 juni 2012 – 6e jaargang

Nog meer collega’s moeten uit de auto

Fiets ’m erin
p.18
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liefdewerk

>> PETER + ATABAQUE
Peter Groenendijk, promovendus Bosecologie en bosbeheer

‘Trommelen heeft me altijd geboeid’
Kijk nog maar eens goed. Dit is de eerste door een Nederlander gemaakte atabaque. Nou ja, Nederlandse Braziliaan. Tot zijn vijftiende woonde Peter Groenendijk in het
land van het Capoeira. Vechten op de opzwepende ritmes
van de berimbau, pandeiro en atabaque. Twintig grenen
plankjes, aan elkaar ‘gekuipt’ als een wijnvat in het
schuurtje van pa. Het betere liefdewerk. En roffelen
maar! RK / Foto: Guy Ackermans
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SCHAPENPROTEST
‘Het klinkt romantisch, maar het is
vooral productie draaien.’

ECHTE KERELS
Wageningen telt er in ieder geval
acht: strong men
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16 Beeld
sterke mannen
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30 Advertenties
32 Typical Dutch
open windows
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WEGWEZEN?
‘Ik hoop dat er naast voetbal nog iets
anders leuks op tv is.’

MAN EN PAARD
‘In het bedrijfsleven zou je op staande voet zijn ontslagen.’ Op de laatste nieuwjaarsborrel veegde Aalt Dijkhuizen DLO-onderzoeker Kees van Diepen de mantel
uit – zie pagina 4. Het voorval was een demonstratie van pure intimidatie, vindt
Van Diepen. Het autoritaire optreden van de bestuursvoorzitter leidt volgens Van
Diepen tot angst in de organisatie. Onzin, vindt Dijkhuizen. Hij wil de beschuldiging van tafel en laat deze nu organisatiebreed onderzoeken.
Intimidatie is bijna als Schrödingers kat. Je kunt er nauwelijks achter komen of
het bestaat. De een ziet het als niet meer dan iemand de waarheid zeggen, de
ander voelt zich bedreigd. Waar twee partijen het anders beleven, moet een derde partij oordelen. Maar wie moet dat doen? En hoe doe je dat, als de geïntimideerden man en paard niet durven te noemen. Want dat is nu juist het gevolg
van intimidatie.
Gaby van Caulil

>> De meteoriet die de dino’s
wegvaagde, gaf ook onze tomaat
een rode kleur. Zie p. 8
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Er komt een organisatiebreed onderzoek naar de vermeende angstcultuur binnen Wageningen UR.
Aalt Dijkhuizen, voorzitter van de
RvB, is dat overeengekomen met
de centrale medezeggenschap van
Wageningen UR. Deze maand nog
wordt een plan van aanpak vastgesteld.
Het onderzoek volgt op een geschil tussen Dijkhuizen en Kees
van Diepen, voorman van de ondernemingsraad van ESG. Van Diepen liet zich begin december vorig
jaar in een artikel in de Volkskrant
kritisch uit over de autoritaire manier van optreden van Dijkhuizen.
Volgens Van Diepen resulteert dat
optreden in angst in de organisatie
en zijn mensen ‘murw geslagen’.
Dijkhuizen nam de kwestie van
meet af aan hoog op (zie kader).
‘De aantijging dat er in onze organisatie een angstcultuur heerst, is
wat mij betreft een van de ergste
die je je kunt bedenken’, zegt hij

FOTO: JOHN WILTINK

ð 'LMNKXL]HQVWHOWJURQGLJ
RQGHU]RHNLQ
ð &RPPLVVLHPRHWLQWLPLGDWLHHQ
DQJVWLQNDDUWEUHQJHQ

+HWGLVSXXWWXVVHQ$DOW'LMNKXL]HQ KDQGLQGH]LM HQ.HHVYDQ'LHSHQ GRQNHUEODXZMDVMH WLMGHQVGHQLHXZMDDUVUHFHSWLHLQ$WODV.HHV6OLQJHUODQGVWDDWOLQNV EODXZHGDVRSZLWRYHUKHPG 5RHORI.OHLVJHKHHOUHFKWV ]ZDUWHWUXL 

daar over. Hij vindt dat Van Diepen
verplicht is die aantijgingen hard
te maken en ‘man en paard’ te noemen. Toen dat begin mei nog niet
was gebeurd, riep hij Van Diepen

*(/8..,*1,(8:-$$5"
+HWJHEHXUGHWLMGHQVGHQLHXZMDDUVUH-

KHWèEHVOLVWJHHQéLQWLPLGDWLHè+HWZDV

FHSWLHLQMDQXDULæHHQPDDQGQDKHWDUWL-

QLHWDOOHPDDOIULYRROZDW$DOWGHHGPDDU

NHORYHU'LMNKXL]HQLQGHVolkskrant,Q

MHPRHWGLWRRN]LHQDOVUHDFWLHRSGH

$WODVVWRQGHQ(6*GLUHFWHXU.HHV6OLQJHU-

DDQWLMJLQJHQLQGHVolkskranté

ODQGResourceUHGDFWHXU5RHORI.OHLVHQ

(HQSHUIHFWHGHPRQVWUDWLHYDQKHWVRRUW

.HHVYDQ'LHSHQPHWHONDDUWHSUDWHQ

JHGUDJGDWKLMDDQGHNDDNZLOVWHOOHQ

$DOW'LMNKXL]HQNZDPHUELMHQZHQVWHGH

YLQGW9DQ'LHSHQ(HQYRRUVWHOHUQRJ

HHUVWHWZHHHHQJHOXNNLJ1LHXZMDDU9DQ

HHQVRYHUWHSUDWHQZHUGGRRU'LMNKXL]HQ

'LHSHQNUHHJJHHQKDQGPDDUZHUGGH

JHZHLJHUGè+LMZLOGHGDWDOOHHQDOVLNDO

PDQWHOXLWJHYHHJG2IKLMQLHWEHVHIWH

GLHNODJHQGHPHQVHQPHH]RXEUHQJHQ

ZDWYRRUVFKDGHKLMKDGDDQJHULFKW+HW

GDQNRQGHQGLHKHWKHPUHFKWVWUHHNVYHU-

IHLWGDWKLMQRJRSGHUHFHSWLHVWRQGZDV

WHOOHQé

DOHHQEHZLMVKRHRSHQHQWROHUDQWGHRU-

'LMNKXL]HQè=RFRQFUHHWLV9DQ'LHSHQ

JDQLVDWLHZDVè,QKHWEHGULMIVOHYHQ]RX

QRJVWHHGVQLHWJHZRUGHQ2RNFLMIHUV

MHRSVWDDQGHYRHW]LMQRQWVODJHQé.OHLV

YDQGHYHUWURXZHQVSHUVRQHQHQGHODDW-

è,NYRQGKHWJ¬QDQWLQWLPLGHUHQGHQRQ-

VWHPHGHZHUNHUVPRQLWRUJHYHQJHHQHQ-

JHSDVWRPGDWRSHHQQLHXZMDDUVUHFHSWLH

NHOHRQGHUERXZLQJDDQGHEHZHULQJHQ

DDQGHRUGHWHVWHOOHQé6OLQJHUODQGYRQG

YDQ9DQ'LHSHQé

*Y&

per mail op publiekelijk (en ook in
de Volkskrant) zijn excuses te maken. ‘Lijkt me niet meer dan terecht. Een echte kerel staat voor zijn
zaak en weet ook tot excuses te komen’, aldus Dijkhuizen in de mail.
In plaats van excuses kreeg
Dijkhuizen een lange brief. Daarin
legt Van Diepen uitvoerig uit waarop zijn uitspraken zijn gebaseerd.
Ook geeft hij aan waarom hij niet
met bewijzen kan komen. ‘Dat is
mijn rol niet. Mensen spreken mij
in vertrouwelijkheid aan als lid van
de ondernemingsraad.’ Van Diepen besluit bovendien de kwestie
breed onder de aandacht te brengen. Naast Dijkhuizen en de RvB
gaat het stuk onder anderen ook
naar de centrale medezeggenschap en de Raad van Toezicht van
Wageningen UR.
WEGKIJKCULTUUR
Volgens Van Diepen gaat het
niet alleen om angst. ‘Het gaat ook
om de leiderschapscultuur. En in

respons daarop de wegkijkcultuur.
Mensen kijken weg als ze met intimidatie geconfronteerd worden bij
collega’s. Dat zorgt voor een gebrek aan onderlinge solidariteit.’
Volgens Van Diepen krijgt hij
als or-lid vaak signalen van de
werkvloer, ook van buiten ESG.
Met name als het om intimidatie
gaat, ziet hij ‘kopieergedrag’ en
een directe link met het optreden
van Dijkhuizen.
In overleg met de WUR-council
(de centrale medezeggenschap) is
Dijkhuizen overeengekomen gezamenlijk een onafhankelijk onderzoek in te stellen. Hij wil de verdachtmakingen van tafel. ‘Het is
van tweeën een: of er komen concrete gevallen boven, op grond
waarvan we aan een oplossing kunnen werken, of die zijn er niet en
stoppen we met verdacht maken.
Ik sta een open cultuur voor, maar
wel een die maximaal gebaseerd is
op feiten. Zeker als het om aantijgingen als deze gaat.’ RK
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Van Hall Larenstein betaalt een te
hoge concernhefﬁng aan Wageningen UR. Dat concludeert de werkgroep die de geldstromen tussen
Wageningen UR en hogeschool onderzocht. Net als de kenniseenheden betaalt VHL aan Wageningen UR
voor centrale diensten als ICT, be-

stuur en communicatie. Voor VHL
bedraagt deze concernhefﬁng bijna negen ton, terwijl de werkgroep
daar maar 527.000 euro van kan
herleiden naar geleverde diensten.
De werkgroep adviseert de concernhefﬁng op te heffen zodat VHL
de afzonderlijke diensten in kan
kopen. VHL is immers geen kenniseenheid van Wageningen UR,
maar een aparte stichting met een
eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Ook de huur van Forum is relatief
hoog, in vergelijking met andere
onderwijsgebouwen betaalt VHL
bijna een kwart miljoen euro meer.
De hoge tarieven die Wageningen UR rekent is een van de pijnpunten die een verdere samenwerking in de weg staat. Tijdens een
medewerkersbijeenkomst in januari kwamen nog drie obstakels boven tafel: de beperkte onderwijssamenwerking, een gebrek aan autonomie en de onbevredigende posi-

tie van de opleidingsdirecteuren.
Vier werkgroepen hebben de
bezwaren in kaart gebracht, deze
en volgende week informeren ze
het VHL-personeel in Wageningen,
Leeuwarden en Velp. Op 20 juni zal
het personeel zich vervolgens uitspreken over het al dan niet voortzetten van de samenwerking binnen Wageningen UR. $6
Zie ook pagina 14: Samen verder,
maar niet tegen elke prijs

NRUW
ǋǋ'885=$0(72(.2067
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Inspiratie is het woord dat vaak valt op
ideeënconferentie TEDx, op 30 mei in
Wageningen. 170 Studenten, wetenschappers en belangstellenden luisterden er naar de inspirerende verhalen van
ruim twintig sprekers met wilde ideeën
over een duurzame toekomst. Vanuit de
zaal klinkt enkel gejoel - geen kritische
vragen over haalbaarheid of zwakke punten. ‘Ik vond het echt super interessant,’
zegt Reinout Huisma, eerstejaars Milieuwetenschappen. ‘Het geeft moed dat zoveel slimme mensen hiermee bezig zijn.’
‘Bij algemene lezingen merk ik nog
steeds dat mensen niet accepteren dat
onze luxe levensstijl ten einde komt’,
zegt Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Klimaatontwerp en duurzaamheid
aan de TU Delft, die over ‘weerbare steden’ sprak. ‘Als je dit goed doet, gaat het
misschien de hele wereld over en anders
kijkt er misschien nooit meer iemand
naar.’ RR

Wageningse bachelorstudenten kunnen komend collegejaar waarschijnlijk
gewoon aan een masteropleiding beginnen, ook al moeten ze nog een paar
bachelorvakken halen. Dit heeft
staatssecretaris Halbe Zijlstra gezegd,
na een advies van de Inspectie van
het Onderwijs. Onderwijsdirecteur
Pim Brascamp verwacht een jaar uitstel te krijgen om de overgang naar
een harde knip goed te regelen. ‘In
Wageningen kunnen studenten in hun
bachelorperiode mastervakken volgen, en die punten gebruiken om hun
bachelordiploma te halen. Daarin is
Wageningen volstrekt uniek.’ Omdat
het tijd kost dit systeem om te zetten
is de universiteit niet in staat om op
korte termijn de harde knip goed in te
voeren. ‘Komend jaar een halfzachte
harde knip, dat is ongewenst.’ /YG1

6&+$0,1(ǉǉ
1HWQLHW
Ze noemen mij een geboren optimist, maar dit keer bekruipt mij toch wel enige twijfel. Om maar gelijk met de
deur in huis te vallen: ik denk niet dat we Europees kampioen worden. De poule weten we nog wel te overleven
(toch nog een beetje optimisme), maar in de halve ﬁnale
vliegen we eruit. En mijn onrustige voorgevoelens gaan
verder. Wat als Robert Gesink hard met zijn ﬁets onderuit
gaat tijdens de afdeling van de Tourmalet en wat als Ankie van Grunsvens paard steigert tijdens de dressuurﬁnale in Londen, na een iets te ver doorgevoerde pirouette?
Het gevoel van ‘net niet’ heeft mij de afgelopen maanden
vaker parten gespeeld. Met onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen schreven we een prachtig
NWO-voorstel, waarmee we glansrijk door de eerste ronde kwamen maar uiteindelijk toch buiten de boot vielen
wat betreft de ﬁnanciering. Het is een harde competitie,
de strijd om geld. Al enige tijd proberen we een project in
de wacht te slepen voor onderzoek aan de vegetatie in Europa, maar telkens weer krijgen we nul op het rekest. Het
voelt alsof we van het kastje naar de muur worden gestuurd.
Net niet. Dat geldt zo vaak, voor sporters én voor wetenschappers. Boven mijn bureau hangt een poster van de
Olympische spelen uit 1928, gehouden in Amsterdam.
Een in smetteloos wit geklede atleet draaft met verbeten
gezicht, de vuisten gebald... Ach, als we verliezen, zijn er
altijd nog de wijze woorden van Pierre De Goubertin, die
ik hier niet wil herhalen... want ik baal als een stekker, op
voorhand. -RRS6FKDPLQ«H
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De ICT-afdeling van Wageningen
UR heeft de WUR-card-hacker ontmaskerd. In Resource 18 demonstreerde de hacker met het pseudoniem ‘Przewalski Paardje’ hoe je
met een gemanipuleerde OV-chipkaart gratis kofﬁe en kopieën
krijgt. ICT spoorde Przewalski op
via zijn reacties op de site van Resource.
Securitymanager Jaap Booij bekeek vanaf welk IP-adres er reacties werden geplaatst, vanaf het
moment van verschijning van het
nieuws op de Resourcesite. De afzender bleek deel uit te maken van
het universiteitsnetwerk, waardoor
de ICT-afdeling de locatie van de
afzender kon achterhalen: een studentenkamer. De bewoner, een
student Levensmiddelentechnologie, gaf toe achter het pseudoniem
te schuilen.
Booij zocht contact met de hacker omdat hij wilde weten hoeveel
moeite het hem kostte de WUR-card
te kraken. Hij nodigde de student
uit zijn werkwijze te demonsteren.
De ontmaskering heeft volgens
Booij verder geen consequenties.
De hacker vindt het niet erg dat
zijn identiteit bekend is bij de uni-

versiteit, maar noemt de werkwijze
van ICT ‘niet netjes’. ‘Ik was mij ervan bewust dat ik traceerbaar was,
maar ik dacht dat het juridisch gezien niet zou mogen om in de logs
te kijken. Ik had liever gehad dat ze
mij een mailtje op mijn Przewalski-adres hadden gestuurd. Maar
aangezien ze met me wilden sa-

menwerken heb ik er geen probleem van gemaakt.’
Booij vindt de opsporingsactie
gerechtvaardigd, al had het ‘nog
netter’ gekund. Het netwerkreglement stelt dat ICT slechts bij gerechtvaardigde vermoedens van
oneigenlijk gebruik van it-voorzieningen, en met schriftelijke toe-

stemming van het college van bestuur, mag onderzoeken. Maar volgens Booij geldt dit alleen bij juridische acties gericht tegen personen. Bovendien was de student
volgens hem anders ook wel door
de mand gevallen. ‘Het is echt een
illusie te denken dat je anoniem
bent op internet.’ 55/YG1

2168,/7-(

èV0RUJHQVYRRUGHGHXUYDQGHEDDVVWRQG-RRS6SLMNHUYDQ$OWHUUDRSMXQLRQYHUZDFKWRRJLQRRJPHWHHQUDQVXLO+LMVQHOGHQDDUELQQHQKDDOGHHHQFDPHUDHQOHJGHKHWUXVWLJSRVHUHQGHXLWMHYDVW+HWSDVXLWJHYORJHQMRQJGXLGWRSHHQQHVWLQGH
EXXUW6SLMNHUè5DQVXLOHQ]LHMHYHHODOLQKRJHERPHQHQERRPJURHSHQ'DW]RXDDQGH'URHYHQGDDOVHVWHHJNXQQHQ]LMQé RK
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Het leegstaande bestuurscentrum
op Duivendaal wordt geschikt gemaakt voor studentenhuisvesting.
In het gebouw mag Wageningen
UR vijf jaar lang 65 studenten herbergen. Dat staat in de nieuwe notitie studentenhuisvesting van de
gemeente Wageningen. Volgens
woordvoerder Simon Vink van Wageningen UR is er een serieuze ge-

gadigde voor de exploitatie van de
wooneenheden.
Het bestuurscentrum staat
sinds begin dit jaar leeg. Aanpassing van het gebouw aan de jongste veiligheidseisen bleek zo duur
dat de raad van bestuur besloot te
verkassen naar de campus. Die veiligheidseisen staan volgens Vink
een gebruik als studentenhuisvesting niet in de weg. ‘Het gaat hier
om heel andere aantallen en gebruik. Maar de brandweer moet
nog wel naar de deﬁnitieve plannen kijken.’ In de loop van het komende studiejaar komen behalve

op Duivendaal ook 150 tijdelijke
kamers beschikbaar in gebouw De
Hucht aan de Generaal Foulkesweg.
&$0386
Studenten die op de campus willen
wonen, moeten nog even geduld
hebben. Het gemeentebestuur
voorzien woningbouw op de campus pas in 2015, tot ergernis van
Wageningen UR. De raad van bestuur wil Campus Plaza, met
wooningen en kleinschalige detailhandel en horeca, liefst zo snel
mogelijk realiseren en mikt op

2014. ‘Jammer dat er door de gemeente een jaartal aan gekoppeld
is’, reageert Vink.
Het college van B en W rekent
op anderhalf jaar bestemmingsplanprocedure en twee jaar bouwtijd. Vink plaatst daar kanttekeningen bij. ‘Dat kan volgens onze
mensen allemaal best sneller, daar
blijven we op inzetten. De universiteit blijft groeien, dus de kamerbehoefte is groot. Een jaar geleden is
al gevraagd om te beginnen met de
procedures. Maar in dat traject is
nog niets gebeurd. Het is jammer
dat we een heel jaar kwijt zijn.’ RK
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GHODDWVWH:DJHQLQJVHKRRJOHUDDU=XLYHONXQGH+LMRYHUOHHGRS
PHLRSMDULJHOHHIWLMG
Melk is een emulsie van vetbolletjes in een waterige vloeistof. Walstra was een wereldautoriteit op
het gebied van het gedrag van die
vetbolletjes in vloeistof en hoe je
dat gedrag kunt beïnvloeden. Hij
vertaalde praktische vraagstukken
van de zuivelindustrie naar fundamenteel onderzoek in de fysische
chemie en kolloïdkunde. Zo vond
Walstra wat er gebeurt als je melk
homogeniseert door de vetbolletjes kleiner te maken en hoe je de
vetbolletjes goed kunt laten klonteren, om er boter van te maken.
De zuivelkunde bestond al veel

‘HET IS
TOMATENTIJD
IN PLAATS
VAN KOMKOMMERTIJD’

2'($$1'($$5'(

langer, maar de hoogleraar Zuivelkunde maakte er science van.
*521'/(**(5=8,9(/21'(5=2(.
‘Er is geen voedingsmiddel dat zo
uit elkaar wordt gesleuteld als
melk’, zegt Tiny van Boekel, eerste
promovendus en opvolger van Walstra als hoogleraar - zij het niet in
de zuivelkunde. ‘Vroeger was wei
een afvalproduct in de kaasmakerij,
nu is het bijna waardevoller dan de
kaas. Voor dat soort toepassingen
heeft Walstra de basis gelegd.’
Walstra was hoogleraar Zuivelkunde van 1982 tot 1996. Hij was
betrokken bij de oprichting van de
vakgroep Levensmiddelentechnologie, de samenwerking van een
drietal leerstoelen, en de gelijknamige opleiding die in 1970 ontstond. Vorig jaar stelde het verbond van zuivelondernemingen
NZO de Pieter Walstra prijs in, om
wetenschappelijk onderzoek naar
zuivel te stimuleren. $6

U zult het wel druk gehad hebben deze week?
‘Ja, vanaf maandag begon de telefoon te rinkelen. Ik ben vervolgens drie dagen niet aan
mijn normale werk toegekomen. Het internet ontplofte met tomaten, er kwamen tvploegen langs en we stonden op de voorpagina van de Gelderlander. We zeiden tegen elkaar: ‘Misschien is het tomatentijd in plaats
van komkommertijd.’

(HQRGHDDQGHDDUGHRSGHPHHVWJURHQHXQLYHUVLWHLWYDQKHWODQG'DDULV
RYHUQDJHGDFKW,QKHWKDUWYDQGHFDPSXVRSGHEHJDQHJURQGYDQ)RUXP
VSHHOGHRS]DWHUGDJDYRQGMXQLHHQRUNHVWYDQOLHIVWKRQGHUGPXVLFLKHW
VSHNWDNHOVWXN3ODQHW(DUWKYDQGH1HGHUODQGVHFRPSRQLVW-RKDQGH0HLM+HW
JH]HOVFKDS2%. )ULHQGVLVHHQJHOHJHQKHLGVIRUPDWLHURQGGH%HQQHNRPVHKDUPRQLH2%. 2HIHQLQJ%DDUW.XQVW 'HRQJHYHHU]HVWLJPDQVWHUNHKDUPRQLHZDVYRRUGHJHOHJHQKHLGDDQJHYXOGPHWYHHUWLJPX]LNDOHYULHQGHQHQ
HHQNRRUYDQGH.RRUVFKRRO0LGGHQ*HOGHUODQG'HV\PIRQLHYDQ'H0HLM
HHQORI]DQJRSGHSODQHHWDDUGHZHUGYRRUGHGHUGHNHHULQRQVODQGXLWJHYRHUGHQGRRUYLHUKRQGHUGEH]RHNHUVEHOXLVWHUG RK

*(=(*'
‘Ik wil later naar een techniekschool, het lijkt me het mooist om
iets uit te vinden. Ik denk de universiteit van Wageningen.’
De 9-jarige Jahcob uit Gendt weet het al (De Gelderlander, 6 juni)

KITO

Hadden jullie deze mediastorm verwacht?
‘Je publiceert in Nature dus je hoopt er wel
op, maar dit is boven verwachting.’
Wat maakt juist dit genoom zo interessant?
‘De tomaat is enorm belangrijk voor de
Nederlandse industrie. Wij exporteren de
meeste groenten ter wereld, het grootste deel
daarvan is tomaat. Per jaar verdienen we met
700 duizend ton tomaten een half miljard
euro.’

:LH"Rene Klein
Lankhorst, onderzoeker
bij Plant Research
International
:DW"Helderde het
genoom van de
tomaat op
:DDU"Publicatie in
toptijdschrift Nature

Ik hoor dat er op de afdeling ook een feestelijke sfeer heerst.
‘Dat kun je wel zeggen. Ik sta nu op de borrel
om het genoom te vieren. We hebben tomatensapjes met tabasco, maar natuurlijk ook
gewoon bier. Ik ga zo wat medewerkers een
prijs geven. Ik ben dan wel de hele week in het
nieuws, maar zij doen het echte werk.’ RR
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De meteoriet die 60 à 70 miljoen
jaar geleden op aarde insloeg,
heeft niet alleen de dino’s hun kop
gekost, maar ons waarschijnlijk
ook mooie rode tomaten bezorgd.
Dat valt af te leiden uit de analyse
van het tomatengenoom, die 30
mei in Nature is gepubliceerd.
Onderzoekers stelden vast dat
het genoom van de oer-tomatenplant zo’n 60 à 70 miljoen jaar geleden plotseling in omvang verdrievoudigde. ‘Zo’n grote uitbreiding van het genoom duidt op extreme stresscondities’, zegt René
Klein Lankhorst, de Wageningse
coördinator van het tomatengenoomonderzoek. ‘We vermoeden
dat de meteorietinslag en de zonsverduistering die dit tot gevolg
had, zware omstandigheden creeerden voor planten om te overleven. Een verre voorouder van de tomatenplant reageerde hierop door
haar genoom fors uit te breiden
om zo betere overlevingskansen te
hebben.’
Toen de omstandigheden daarna weer verbeterden, gooide deze
voorouder van de tomaat weer veel
genetische ballast weg. Maar ondertussen was in die moeilijke periode wel de genetische basis voor
vruchtvorming ontwikkeld, vormde de tomatenvrucht zijn rode

kleur en verdwenen bepaalde genen die giftige stoffen aanmaakten, zegt Klein Lankhorst. Daardoor onderscheidt de tomaat zich
nu van een familielid, de aardappel, die geen eetbare vruchten
draagt.
7(58*,1'(7,-'
De plantenonderzoekers konden
ver ‘terugkijken’ in de tijd door het
plantengenoom van de tomaat te
vergelijken met verwanten in de
nachtschade-familie en in andere
plantenfamilies. Wat ook hielp is
dat ze vrijwel alle 35 duizend genen van de tomaat in kaart hebben
gebracht, zodat ook kleine veranderingen opvallen. Een vergelijking tussen ons groentegewas met
de wilde voorouder Solanum pimpinellifolium (die waarschijnlijk door
de Spanjaarden vanuit Amerika is
meegenomen naar Europa) wees

bijvoorbeeld uit dat het genoom
van onze tomaat slechts 0,6 procent verschilt van die wilde voorouder uit de vijftiende eeuw.
Klein Lankhorst maakt deel uit
van een internationaal consortium
dat sinds 2004 bezig is met de genoomsequentie van de tomaat. Pas
toen deze onderzoeksgroep in
2008 overstapte op nieuwe sequentietechnieken, kwam er schot in de
zaak. Nature publiceerde de eerste
analyse van het genoom deze
week, maar eigenlijk is de DNA-informatie al twee jaar beschikbaar
voor onderzoekers en plantenveredelaars. De onderzoekers plaatsen nu ook zo’n tachtig pagina’s
aan genoomanalyse op het web. De
publicatie geeft nieuwe inzichten
waarmee nu mogelijk een zouttolerante of nog smakelijker tomaat
kan worden ontwikkeld. Hiervoor
is echter nog veel aanvullend on-

derzoek nodig door veredelingsbedrijven.
*(1220.$$57
De Wageningse bijdrage aan het
onderzoekconsortium was vrij
groot, zegt Klein Lankhorst, tevens
coördinator van het Europese onderzoeksprogramma voor tomaat
en aardappel, EU-SOL. Wageningen leidde het Europese deel van
het onderzoek en speelde een belangrijke rol bij de bio-informatica: het interpreteren van de informatie uit miljoenen stukjes DNA
om de genen in de goede volgorde
te plaatsen. Ook het Wageningse
biotechbedrijf Keygene had een
aandeel in het consortium, doordat ze een zogenaamde fysische
genoomkaart van de tomaat maakte. Zo’n fysische kaart helpt enorm
om de puzzel met 35 duizend genen op te lossen. $6
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Bij fotosynthese wordt zonlicht
omgezet in suikers voor de plant.
Maar niet alle cellen doen daaraan
mee. Sommige kleurstoffen in het

plantenblad absorberen juist licht
in plaats van het om te zetten naar
voedingsstoffen, zo ontdekten
plantenwetenschappers uit onder
meer Wageningen en Amsterdam.
Door deze pigmenten via veredeling te verminderen, zou de fotosynthese moeten verbeteren, stelden de onderzoekers eind mei in
het tijdschrift Plant Cell.

Planten blijken hun bladeren
aan te passen aan de lichtkleur die
lokaal aanwezig is. Daarbij levert
een combinatie van verschillende
lichtkleuren meer fotosynthese op
dan de som van de kleuren afzonderlijk. Dat is nuttige informatie
voor energiezuinige belichting van
tuinbouwkassen.
Zo kwamen de onderzoekers

ook kleurstoffen op het spoor die
licht absorberen en daarmee niet
omzetten in suikers voor de plant.
Maar die ‘verspillende’ kleurstoffen
hebben wel een functie: ze beschermen de plant bijvoorbeeld tegen teveel UV-licht. Daarom is het opvoeren van de fotosynthese vermoedelijk alleen kansrijk in binnenteelten
waar weinig UV-straling is. $6
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GHsingle issues

In de beleidsdiscussies over de veehouderij worden de boeren vaak gereduceerd tot
marktgedreven ondernemers die de dieren louter zien als productiemiddel. Onterecht, ontdekte de Wageningse ﬁlosoof
Clemens Driessen. Boeren proberen een
scala van ethische waarden te verwerken
in een coherente praktijk. Driessen heeft
geen achtergrond in de veehouderij en
keek door de ogen van een stedeling naar
onze voedselproductie. Hoe kun je nou
van dieren houden en ze vervolgens naar
de slacht brengen?
Die neiging tot ethische eenduidigheid, die ook vaak uitgangspunt is in
maatschappelijke discussies, begon te
wankelen toen hij een praktijkcursus
melkveehouderij bijwoonde. Melkveehouders bleken met de koeien te praten en
raakten ze aan op een manier die erop
duidde dat de dieren voor hen meer zijn
dan een productiemiddel. En een grootschalige kippenboer ging geregeld tussen
de kippen zitten, om te kijken hoe ze zich
gedroegen. De aandacht voor het dier en
hun productie bleek verweven.
Vanuit het oogpunt van dierethiek was

de boerderij een chaos, een mengvorm van
waarden die sterk afhingen van de lokale
omstandigheden en het type boer. Zo wilden enkele biologische melkveehouders
stoppen met het onthoornen van de koeien,
met het risico dat de koeien elkaar zouden
gaan verwonden. Een ethisch dilemma dat
ze probeerden op te lossen door de stalinrichting aan te passen, zodat de koeien elkaar minder in de weg liepen.
:$79225%2(5:,/-(=,-1"
‘Eigenlijk stonden de boeren voor de vraag:
wat voor soort boer wil je zijn? En dat is een
veel ingewikkelder vraag dan de aandacht
voor single issues als dierenwelzijn in het beleid’, zegt Driessen. Hij publiceerde zijn bevindingen in het Journal of Agricultural &
Environmental Ethics.
Driessen vindt dat de ervaringen van
boeren veel serieuzer genomen moeten
worden bij het bepalen van regels, of het nu
gaat om welzijn, milieu of megastal. Daardoor verandert de ethiek van ideaal eindplaatje naar een continu proces van verbeteringen. Soms geven daarbij - voor de stedeling - verrassende argumenten de doorslag.
Zoals de varkensboer die overstapte op
groepshuisvesting in stro omdat daardoor
zijn kinderen weer in de stal wilden komen.
Het belang van gezinsnormen en bedrijfsopvolging gaan hier hand in hand met welzijnseisen. $6

9,6,(ǉǉ
5LRYHUYDOWLQRXGHORRSJUDYHQ
7ZLQWLJMDDUSUDWHQRYHUGXXU]DPHRQWZLNNHOLQJRSLQWHUQDWLRQDOHWRSFRQIHUHQWLHVKHHIWZHLQLJRSJHOHYHUGVWHOW
GH:DJHQLQJVHEHVWXXUVNXQGLJH6\OYLD.DUOVVRQ9LQNKX\]HQELMJHEUHNDDQPRQLWRULQJHQFRPPXQLFDWLH
.DUOVVRQ9LQNKX\]HQZRRQGHGH5LRFRQIHUHQWLHYDQ
WZLQWLJMDDUJHOHGHQELMZDVWLHQMDDUJHOHGHQLQ-RKDQQHVEXUJHQYHUWUHNWELQQHQNRUWQDDU5LR

‘Twintig jaar geleden was er veel hoop; de Berlijnse
Muur was enkele jaren daarvoor gevallen. Hoewel
sommige ngo’s de conferentie een mislukking
noemden, werden er duidelijke ambities geformuleerd over het tegengaan van klimaatverandering en
het behoud van biodiversiteit. Er waren ook aanzetten om ambities om te zetten in lokaal beleid. Maar
bij terugkeer richtten de politieke leiders zich weer
op de korte termijn, terwijl klimaatverandering en
biodiversiteit bij uitstek langetermijninspanningen
vergen.
Internationale normen werken alleen als ze mensen
overtuigen – er is geen politie of budgethouder die
naleving afdwingt. Bovendien is zo’n top-down benadering alléén niet voldoende, je hebt ook lokaal
initiatief en creativiteit nodig om ambities tot een
succes te maken. Ik denk dat het daar is misgegaan
in de afgelopen jaren. Er was geen mechanisme of
communicatie die de globale afspraken aan lokale
acties koppelde.
Omgekeerd zijn er ook geen goede manieren om de
lokale prioriteiten en uitvoeringen terug te koppelen naar globale fora. De rapportages zijn voor dit
soort wereldmeetings niet geschikt; de voortgang
wordt niet bijgehouden, daar zijn geen richtlijnen
voor. Bij gebrek aan onderzoek naar het nakomen
van internationale afspraken krijg je weer het bekende patroon van landen die elkaar gaan verwijten
dat ze zich niet aan de afspraak hebben gehouden.
Je ziet ook geen voortgang, omdat die niet wordt bijgehouden. Zo komt er op Rio +20 een discussie over
‘green economy’, de economie die in het hart van
duurzame ontwikkeling staat. De critici noemen dat
greenwashing. Zo kom je weer in de oude loopgraven
terecht, zonder dat je afspraken en uitvoering via
monitoring koppelt. $6

67(//,1*
The quotation ‘The more you learn, the more
you realize how little you know’ by Socrates,
keeps you motivated as well as disillusioned.
Henrice Jansen, promoveerde op 4 juni.
:DWYRRUERHUZLOMH]LMQ
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Het is wetenschappers van Imares
gelukt om gekweekte tong zich
voort te laten planten. Cruciaal
blijkt de blootstelling aan een koude winter, hoewel het achterliggend mechanisme onduidelijk is.
Onderzoekers van Imares presenteerden deze resultaten afgelopen
week en een publicatie is in de
maak.
Het team ontdekte vorig jaar
per toeval dat winterse omstandigheden een essentiële factor vormen bij het voortplantingsgedrag .
Voor een ander project hielden ze
tong een winter lang in buitenbassins. In de lente zaten deze tot ie-

&RPPHUFLOH
WHHOWYDQWRQJ
NRPWGLFKWHUELM
QXGHYLV]LFKLQ
KHWEDVVLQYRRUW
NDQSODQWHQ

ders verbazing vol kleintjes. ‘Het
was echt een toevalligheidje’, zegt
Robbert Blonk, projectleider bij
Imares. Toen was echter nog niet
duidelijk of het om de temperatuur ging of om de beschikbaarheid van daglicht.
Ruim een half jaar later is duidelijk dat een koude winter cruci-

aal is. De onderzoekers bewezen
dit door de tong onder verschillende omstandigheden te kweken. De
vissen ontvingen kunst- of daglicht. Dit combineerden de onderzoekers met een ‘milde’ of ‘strenge’ winter; met watertemperaturen
van respectievelijk 7 of 4 graden
Celsius.

Blonk zoekt nu verder naar het
achterliggende mechanisme. Zijn
hypothese is dat wilde dieren hun
voortplanting timen aan de hand
van natuurlijke cycli, zoals de seizoenen. Bij kweektong ontbreken
die natuurlijke omstandigheden
zodat een sterk signaal nodig is om
voorplantingsgedrag op te wekken.
Blonk is echter terughoudend: ‘Dit
is alleen nog maar een theorie.’
Het resultaat neemt één van de
obstakels weg voor commerciële
tongkweek. Normaal plant de gekweekte tong zich niet voort, maar
komt er keer op keer nieuwe vis uit
de Noordzee. Hierdoor is het onmogelijk een geschikte kweekvis te
fokken, en blijven opbrengsten
achter. Het onderzoek maakt deel
uit van het project Zeeuwse tong
en is geﬁnancierd door verschillende overheden en het bedrijfsleven. RR

ð +RHNRPMHWRWHHQZHUNHOLMN
QLHXZLQ]LFKW"
ð 0DUWHQ6FKHŉHULQVSHFLDOH
HGLWLHScience Cafe

Baanbrekend wetenschappelijk
inzicht komt niet altijd in het lab,
maar kan ook het resultaat zijn van
een ontspannen overpeinzing.
Even afstand nemen om je onderwerp van een andere, onverwachte
kant te benaderen. Dat is de bood-

schap van aquatisch ecoloog Marten Scheffer in een speciale editie
van Science Cafe Wageningen.
Scheffer, een van Wageningens
beste en meest inspirerende onderzoekers, zal daarin vertellen hoe je
optimaal kunt mijmeren. Dat lijkt

een nieuwe specialiteit van Scheffer, die regelmatig presentaties
geeft over ratio en intuïtie.
Daarbij kan hij rijkelijk putten
uit eigen ervaring. Zo had hij in
maart 2007 een tiental wetenschappers op bezoek in Wageningen om te praten over kantelpunten in complexe dynamische systemen, zoals vispopulaties, het klimaat, epilepsie of de ﬁnanciële
markten. Bijzonder was dat de wetenschappers tal van verschillende
disciplines vertegenwoordigden,
van economie tot geologie. En bijzonder was ook dat ze hun gesprekken niet hielden in een conferentiezaal, maar tijdens wandelingen op de Hoge Veluwe. Het resultaat: een van de meest geciteerde Nature-artikelen waar Scheffer
ooit aan meewerkte.
Scheffer: ‘Alle grote doorbraken
in de wetenschap hebben te maken met intuïtieve kliks. Dat kun je
stimuleren door ervoor te zorgen

FOTO: MARTEN SCHEFFER
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0LMPHUHQRSGH+RJH9HOXZHPHWHHQSXEOLFDWLHLQNatureDOVUHVXOWDDW

dat mensen breder kijken, meer
input krijgen van andere gebieden
en methoden. Breed lezen en praten. En tijd hebben om dat te verwerken. Dat doe je niet achter een
bureau, dat gaat veel beter als je
met mensen gaat eten of wandelen. Als je dat wilt stimuleren moet
je doen aan social engineering: zor-

gen dat mensen bij elkaar komen.
Het klinkt banaal, maar al die
sociale interactie wordt in ons
normale kantoorleven als verspilde momenten gezien.’ *Y&
Dinsdag 19 juni, Café Loburg. Met
live muziek. Science Café Wageningen is een initiatief van Resource.
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2RNHHQPHQLQJ"Mail je reactie naar resource@wur.nl.

è678'(17-(3(67(1é
Het lenteakkoord verordonneert dat langstudeerders
geen OV meer krijgen. De basisbeurs blijft in zijn
geheel bestaan. Toch zijn studentenvertegenwoordigers verbolgen: ‘Dit lijkt erg op studentje pesten.’
Online is iedereen vooral verward en ongerust.
‘Hoe zit het dan met de OV-kaart als je masterstudent
bent?’ Vraagt 'Gè2IDOVMHODQJVWXGHHUGHUEHQWPDDU
na 1 periode doorstroomt naar je master?’ Onder zijn
reactie zwelt de vloed vragen verder aan. ‘Dat betekent dus dat ik als tweedejaars master (nu) volgend
jaar nog gewoon mijn OV-kaart houd?’ vraag 0.. En
0DUOLHVYUDDJW]LFKDIZDWHHQODQJVWXGHHUGHUQRX
precies is. Ze herinnert zich dat voor het OV-recht een
andere deﬁnitie bestaat dan voor de langstudeerdersboete.
(YHQGHIHLWHQLQKHWOHQWHDNNRRUGVWDDWGDWMHYRRUW
aan OV-recht hebt voor je nominale studieduur +1
jaar. Dat is twee jaar minder dan nu. Maar geen zorgen, de meeste ondertekenaars lijken het akkoord al
weer vergeten. Na 12 september is alles vast weer
anders. En anders is er nog altijd de tip van 0DUOLHV:
è*DOLIWHQ,VHFKWKDUWVWLNNHOHXNHQRYHUKHWDOJH
meen gaat het best goed.’ Automobiel Wageningen:
KHOSGHDUPHVWXGHQWHQ

al zin in,’ zegt .HHVè6XVKL"-DPPLH'DQPRHWLNGXV
DIHQWRHHYHQYDQ3DQWDULMQQDDUGHEXUHQORSHQé
zegt -HURHQ. Voor de Forumbewoners zijn de druiven
echter zuur. Resource beoordeelde hun nieuwe cateUDDULQGHYRULJHHGLWLHQLHWRQYHUGHHOGSRVLWLHI+HW
contrast is dus wel heel schrijnend. ‘Klinkt goed, maar
wij moeten die meuk van Cormet vreten op Forum?’
zegt 7HQN. Andere reageerders vermoedden dat het
wel eens druk kan worden in de Leeuwenborch.

0$19,1'78,/
Joop Spijker moeste afgelopen vrijdag even knipperen
met zijn ogen of hij zichzelf niet voor de gek hield. De
ﬁets naast hem in de stalling had wel een heel bijzondere berijder: een jonge ransuil. Het diertje rustte
doodgemoedereerd even uit van zijn oefenrondjes vliegen. Enkele amateur-ornithologen duidden de situatie.

ILLUSTRATIE: ESTHER BROUWER

‘Ik denk dat deze uil van het nest in de buurt van
sportcentrum de Bongerd komt,’ zegt -RRVW. Anderen
zijn het online met hem eens. ‘Veel mensen hebben de
drie jonkies wel gezien in de buurt van het sportcentrum,’ zegt 9LQFHQW. ‘Hun nest zit waarschijnlijk in de
op twee na laatste wilg aan de linkerkant van de weg
naar het sportcentrum.’ Leuk om te gaan kijken
QDWXXUOLMNPDDUODDW]HUXVWLJRHIHQHQPHWYOLHJHQ-LM
&+(=/((8:(1%25&+é6
had het ook niet leuk gevonden als er een belangstelGood Food catering gaat vanaf juli voor de lunch zorgen
lende menigte naast je rijlessen stond,
in de Leeuwenborch. Het bedrijfje is een stuk kleintoch?
schaliger dan Cormet uit Forum. Dit betekent sushi,
&255(&7,(
ciabatta’s en quiches – dat alles duurzaam en
In Resource 18 stond bij het minilokaal. Niet slecht voor een universiteitskantine
interview op pagina 27 een verkeerde
en reageerders kunnen ook niet wachten.
naam. De geïnterviewde heet Lucia
Luijben, niet Lucie Luijge.
‘Biologische kikkererwtenmousse, heb er nu

Resource is het magazine en de website
voor studenten en medewerkers van
Wageningen UR. Resource magazine
verschijnt tweewekelijks op donderdag.
$ERQQHPHQW
Een abonnement op het magazine kost €58
(buitenland €131,50) per academisch jaar.
Opzeggen voor 1 augustus.
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Beknibbelen op de kudde
Schaapherders vallen tussen de wal en het schip. Omdat ze als
natuurbeheerder noch als agrariër worden beschouwd, is er nauwelijks
geld beschikbaar. Terwijl ze eigenlijk béide zijn. De bezuinigingen
komen daar nog bovenop. Maar er gloort ook hoop. ‘Duizenden hectare
voormalige landbouwgrond wachten op extensieve begrazing.’
tekst: Rik Nijland / foto: Marcel van den Bergh

A
TEKEN VANGEN
Zelf noemt Sip van Wieren
van de Resource Ecology
Group het een ‘probeersel’: teken wegvangen met
schapen. ‘Vorig jaar zijn
we samen met het RIVM en
Entomologie aan een onderzoeksproject begonnen
over de ecologie van de
teek. Eén onderdeel daarvan is: hoe kun je die
beesten terugdringen?
Toen ik de schaapskudde
zag die af en toe op de
campus graast, bedacht ik
ineens: zou het helpen om
schapen een paar dagen
intensief in een natuurgebied te laten grazen? Leidt
dat tot een substantiële
vermindering van het aantal teken? Herder Henry
Hoiting is enthousiast.
Samen gaan we deze zomer op een paar plaatsen
een pilot uitvoeren.’

ls herder Roelof Kuipers (44) ﬂuit, sprint
Oscar weg om de kudde schapen naar zijn
baas toe te drijven. ‘Uit’, en Oscar valt stil,
trillend van verwachting om zo weer aan de
slag te mogen. Bovenop de Tafelberg, met uitzicht op het coulisselandschap rond Winterswijk, houden
mens en Altdeutscher Hüttehund samen toezicht op driehonderd ooien, ruim honderd al grote lammeren en één
geit. De kudde is hier tijdelijk gestationeerd om te voorkomen dat de voormalige vuilnisbelt, nu recreatieterrein,
dichtgroeit.
‘In 2006 ben ik fulltime schaapherder geworden’, vertelt Kuipers. ‘Ik heb twee kuddes. Daarmee trek ik te voet
rond in het oosten van de Achterhoek; van bijvoorbeeld
stadsparken in Lichtenvoorde en Groenlo, langs beekoevers en bermen, maar ook in het natuurgebied op de
grens bij Zwilbroek. Mijn schapen zorgen voor variatie in
de vegetatie en ze verspreiden plantenzaden. Op plekken
waar wij jaar in jaar uit komen, verschijnen orchideeën,
bloeien de bermen en staat de zonnedauw weer langs de
kikkerpoel. Dat is goed voor de natuur, ook voor allerlei
vogels en amﬁbieën.’
Dat klinkt romantisch én nuttig, maar het is vooral
‘productie draaien’, vertelt Kuipers, en dat voor een karig
loon. ‘Ik werk met schapen die zich moeten redden in
moeilijk terrein met weinig voedzaam eten. Die worden
lang niet zo vet als bijvoorbeeld een Texelaar op cultuurland; ze leveren bovendien matige, draderige wol. Financieel red ik het daarmee niet.’

SCHAPENVLEES
Om aandacht te vragen voor de benarde positie van de
twaalf zelfstandige schaapherders in Nederland – er zijn
ook nog enkele tientallen kuddes van natuurbeschermingsorganisaties of beheerd door stichtingen – trok Kuipers samen met twee Gelderse collega’s en een kudde van

450 Schoonebeekers afgelopen week van Epe over de Veluwe naar Arnhem. Slotstuk van deze actie - Schapen Op
Drift - was een symposium op het provinciehuis in Arnhem over de toekomst van de zelfstandige schaapherder,
georganiseerd door het praktijknetwerk Daarom eten we
schaap.
Dat netwerk is voortgekomen uit de gedachte dat de afzet van slow food schapenvlees soelaas kan bieden voor de
herders. Maar inmiddels is het uitgegroeid tot een belangenclub die vier ton subsidie krijgt voor vier jaar van het
ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
Schaapherders zijn onder meer afhankelijk van subsidiepotjes, bijvoorbeeld voor het behoud van zeldzame
huisdierrassen. Maar die inkomsten kalven gestaag af,
vertelt initiator Martin Woestenburg. ‘En dat geldt ook
voor de belangrijkste inkomstenbron: de natuurbeheerstaken die de herders en hun kuddes verrichten, bijvoorbeeld in opdracht van natuurorganisaties, waterschappen of gemeenten. Vanwege bezuinigingen slaan
die nu wel eens een jaartje over. Voor de herders is dat een
ramp.’
Daar komt bij dat de landelijke vergoedingsregeling
voor natuurbeheer met schaapskuddes vorig jaar aﬂiep.
Voortaan moeten de provincies met geld over de brug
komen, maar die kunnen het niet eens worden met het
ministerie over de benodigde middelen.
‘De herders’, zegt Woestenburg, ‘vallen tussen de wal
en het schip. Ze worden niet echt serieus genomen als natuurbeheerder, maar ook niet als agrariër.’ Zo beschouwt
de EU begrazing in natuurgebieden voorlopig nog niet als
een subsidiabele vorm van landbouw.
TOERISTENBUS
Raymond Schrijver, onderzoeker agrarische economie bij
Alterra, ziet op termijn echter een lichtpuntje. De vergroe-
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Roelof Kuipers en zijn Schoonebeekers begonnen hun protesttocht in de buurt van Epe.

ning van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de
Europese Unie die in 2014 van kracht moet worden, kan
wellicht soelaas beiden, aldus Schrijver, spreker tijdens
het symposium afgelopen vrijdag in Arnhem.
‘Begrazing is een vorm van extensieve landbouw met
veel maatschappelijk baten, zoals landschapsbeheer, behoud van biodiversiteit en cultureel erfgoed’, constateert
Schrijver. ‘Er wordt gepraat over de mogelijkheid om terreinen die worden begraasd te beschouwen als landbouwgrond, en de herders als gebruikers van die grond recht te
geven op subsidie. Als dat er door komt, dan is de kou uit

Het klinkt romantisch, maar het
is vooral productie draaien
de lucht, verwacht ik. Dan kunnen de herders weer een
redelijk inkomen verdienen. Anders zie ik het somber in.’
De vraag is wel óf de schaapherders daarop kunnen
wachten. ‘Ik kan niet even bij de schapen de batterijen eruit halen, tot er weer meer perspectief is’, zegt Roelof Kuipers. ‘Ik wil liever geen attractie zijn, die klaarstaat als de
eerste toeristenbus komt. Ik wil gewoon mijn werk kunnen doen, zonder dat ik hoef te piekeren hoe ik het wintervoer koop. Subsidie vind ik eigenlijk een rotwoord. Ik heb

zeshonderd dieren; daar zou ik toch gewoon mijn brood
mee moeten kunnen verdienen?’
WERK IN OVERVLOED
Werk is er de komende decennia in ieder geval in overvloed, verwacht Herbert Diemont. Namens Alterra participeert hij als projectleider in Daarom eten we schaap. ‘Door
intensivering in de agrarische sector is er in Europa steeds
minder landbouwgrond nodig, ook in Nederland’, aldus
Diemont. ‘Door de inrichting van de ecologische hoofdstructuur ligt er tienduizenden hectare voormalige intensieve landbouwgrond te wachten op een extensief beheer.
Als we niks doen, worden al die braakliggende gronden
uiteindelijk bos. Dat is meestal niet gewenst. Bijvoorbeeld
omdat het landschap in stand moet blijven, of, zoals in
Spanje en Portugal, omdat er angst heerst voor natuurbranden als de biomassa zich ophoopt.’
Begrazing, bij voorkeur door private partijen - die doen
dat het meest kosteneffectief, verwacht Diemont - kan uitkomst bieden. ‘Zo is het mogelijk ecologie en economie te
verbinden. Natuur gaat dan samen met vleesproductie;
daar gaan we ons internationaal voor inzetten.’ Dat biedt
ook nieuwe kansen voor Wageningen, denkt Diemont.
‘We kunnen nu laten zien dat we niet alleen kaas hebben
gegeten van intensieve landbouw, maar ook weten hoe we
extensief moeten beheren.’
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Op 20 juni stemmen VHL-ers over ontvlechting

Samen verder, maar
niet tegen elke prijs
Willen VHL en Wageningen UR hun huwelijk voortzetten, dan moeten ze drie ﬁkse
hobbels nemen. Drie werkgroepen komen nu met oplossingen voor de matige
onderwijssamenwerking, het gebrek aan autonomie en de hoge tarieven die Wageningen
UR rekent. Over twee weken zal blijken of de VHL-medewerkers dat voldoende vinden.
tekst: Albert Sikkema en Linda van der Nat

H

et zal erom spannen, op woensdag 20 juni in
Zwolle. Die dag is vrij geroosterd, zodat alle medewerkers van Hogeschool Van Hall Larenstein erbij kunnen zijn. Om drie uur begint de stemming.
Wordt het doorgaan of stoppen binnen Wageningen UR?
Bij een peiling in januari sprak weliswaar zestig procent van de VHL-ers zich uit voor samenwerking, maar

met de voorwaarde dat enkele obstakels worden weggeruimd. De afgelopen maanden hebben werkgroepen
van VHL- en universiteitsmedewerkers de hete hangijzers
in kaart gebracht en oplossingen voorgesteld. Deze en
komende week informeren zij het personeel daarover.
De tendens: VHL wil samen verder, maar niet tegen elke
prijs.

GEZAMENLIJK ONDERWIJS NOG TE INCIDENTEEL

GEEN EIGENSTANDIG COLLEGE VAN BESTUUR

Eerst een verrassing: de incidentele onderwijssamenwerking tussen
hogeschool en universiteit is nog best groot. De werkgroep Onderwijs telde de afgelopen maanden zo’n vijftig voorbeelden van samenwerking, zoals gastdocentschap en Dairy Campus in Leeuwarden,
waar VHL-studenten meedraaien in het zuivelonderzoek. De docenten werken samen, maar de beleidmakers tot dusverre niet. Dat moet
veranderen, vindt de commissie met onder meer opleidingsdirecteur Hans van Rooijen van VHL en universitair onderwijsdirecteur
Pim Brascamp.
Ze geeft een aantal concrete adviezen. Zoals: ga gezamenlijk studenten werven. En: begin verwante hbo-wo-opleidingen met een
gemeenschappelijk half jaar voor diegenen die nog geen keuze hebben kunnen maken. Ook moeten universiteit en hogeschool samen
beroepsgerichte masters opzetten, naast de academic masters van
de universiteit. Tenslotte zou de ‘tariefmuur’ geslecht moeten worden: medewerkers van universiteit en DLO hanteren een tarief dat 60
procent hoger is dan dat van VHL. Dat belemmert uitwisseling van
personeel en onderwijsdiensten. Trek die bedragen gelijk.
Dit zijn voorstellen, stelt werkgroepsvoorzitter Hans van Rooijen,
en een aantal daarvan zijn eerder voorgesteld maar nooit ingevoerd.
De winst van de werkgroep is dat onderwijsmensen van VHL en universiteit nu samen tot dit advies komen.

VHL-ers voelen zich ondergesneeuwd door Wageningen UR en veel personeelsleden hebben er moeite mee dat de hogeschool geen eigen college van
bestuur heeft. Dat laatste blijft zo, als het aan de werkgroep Governance en
autonomie ligt. Voorzitter Wendy Zuidema-Haans, opleidingsdirecteur voor
Life Sciences & Technology: ‘Je kan natuurlijk de personele unie – bestuur
Wageningen UR is tevens bestuur VHL – opheffen, maar dan haal je de hele
ﬁlosoﬁe achter de samenwerking onderuit. Als directie en MT hebben we er
nadrukkelijk voor gekozen onderdeel uit te willen blijven maken van Wageningen UR. Een eigen CvB voor de hogeschool zal leiden tot ontvlechting, zo
heeft ook de raad van bestuur benadrukt.’ Die ﬁlosoﬁe is: minder autonomie voor VHL en meer samenwerken. Maar het gezamenlijk onderzoek en
onderwijs komt onvoldoende uit de verf. Zuidema-Haans: ‘Het is vooral een
kwestie van de toevallige inzet en doorzettingskracht van individuele medewerkers. Samenwerking wordt niet gefaciliteerd en ook niet beloond.’
De werkgroep adviseert daarom samenwerking sterk te stimuleren. ‘Dat
vergt een andere cultuur. Bestuur en directie moeten VHL actiever betrekken bij projecten van Wageningen UR en andersom.’ Ook moet VHL gaan
werken aan haar eigen identiteit. ‘Die heeft de hogeschool nu niet. Wij denken dat een regionaal boegbeeld daar verandering in kan brengen. Een belangenbehartiger die het gezicht van VHL is richting bedrijfsleven en provincies.’ Op 20 juni komen directie en management met een concreet voorstel.
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VHL BETAALT TEVEEL VOOR CENTRALE DIENSTEN
Net als de kenniseenheden betaalt VHL aan Wageningen
UR voor centrale diensten als ICT, bestuur en communicatie. Maar deze concernhefﬁng van VHL is te hoog. Dat
concludeert de werkgroep die de geldstromen tussen de
hogeschool en Wageningen UR heeft onderzocht.
Deze bijdrage van VHL werd in 2007 ingevoerd en was
toen 108.000 euro, maar steeg daarna naar 892.000 euro
in 2012. Volgens de werkgroep is die afdracht veel te hoog,
afgezet tegen de diensten die er tegenover staan. 365.000
Euro is niet te herleiden naar de raad van bestuur, centrale stafdiensten en concern-brede activiteiten, het bevat
dubbelingen of diensten die niet (kunnen) worden afgenomen. De werkgroep adviseert om de concernhefﬁng op
te heffen, omdat VHL eigenlijk geen kenniseenheid van
Wageningen UR is. ‘De concernhefﬁng is strijdig met het
samenwerkingsverband’, zegt werkgroeplid Hans van
Bemmel. De reële concernkosten, 527.000 euro per jaar,
zouden dan terug moeten keren in SLA’s (Service Level
Agreements).
Maar ook dat kost de hogeschool meer geld dan verantwoord is, constateert de werkgroep. Het grootste deel
bestaat uit ICT-kosten, jaarlijks 2,4 miljoen euro, maar
die zijn niet hoger dan op andere hogescholen. Dat geldt
wel voor de huisvestingslasten van het Forumgebouw voor
de Wageningse vestiging van de hogeschool. Forum kost
VHL jaarlijks 240.000 euro meer dan de vestigingen in
Leeuwarden en Velp. Dat komt omdat Wageningen UR de
grondkosten, renovatiekosten en vervangingswaarde van

Forum volledig doorberekent aan VHL. Velp en Leeuwarden gaan uit van de historische kostprijs van de gebouwen
– waarop het onderwijsministerie de hoogte van de vergoeding aan hbo’s baseert.
De toetreding tot Wageningen UR heeft de hogeschool
tussen 2003 en 2011 1,9 tot 2,7 miljoen euro gekost, heeft
de werkgroep uitgerekend. Daarbij ging het vooral om
reorganisatiekosten, zoals voor afvloeiing van management, interim-bestuur en juridisch advies. ‘Dit bedrag is
te beschouwen als een investering die binnen zes jaar
moet worden terugverdiend uit de meeropbrengsten door
de samenwerking met Wageningen UR’, zegt werkgroepvoorzitter Perry van Dongen, hoofd Financiën van VHL.
‘Onze werkgroep heeft die meeropbrengsten niet kunnen
vaststellen, maar we moeten dat nog beoordelen in samenhang met de bevindingen van de andere werkgroepen.’
Tot slot betaalt VHL fors meer aan telefoniekosten, na
uitbesteding van de dienstverlening aan Wageningen UR.
De kosten stegen van 160.000 euro in 2009 naar 300.000
euro in 2012. Daarvoor kreeg VHL mobiele telefonie, maar
de werkgroep adviseert om een offerte aan te vragen bij
KPN om deze kostenverhoging tegen het licht te houden.
Verder constateert de werkgroep dat de totale overhead
bij VHL 32,4 procent van de loonkosten bedraagt. Dat is
1,5 tot 3 procent hoger dan de agrarische hogescholen in
Dronten en Den Bosch. De werkgroep adviseert om te
besparen op overhead, zodat VHL weer kan investeren in
het onderwijs.

In januari formuleerden
400 VHL-ers in Zwolle hun
bezwaren. Op 20 juni zullen
ze (opnieuw) stemmen: verder met Wageningen of ontvlechten?
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ECHTE KERELS
Sociologen weten het al langer. De bevrijde en zelfvoorzienende vrouw heeft het
wel gehad met de gevoelige metroseksueel. Ze wil weer een echte kerel: brede
schouders en een eigen wil. En waarom niet één van deze kanjers? Dit achttal nam
deel aan de Strong Men Experience van Thymos. Met onderdelen zoals gewichtheﬀen
en autotrekken. Uiteindelijk koerste Diederik de Moel (rechtsonderin), duidelijk
rustig en beheerst, af op de overwinning. RR / foto’s: Bart de Gouw
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Wie ﬁetst er (nog) niet?
Promotie-acties moeten werknemers van Wageningen UR de komende
tijd overhalen om duurzamer naar hun werk te gaan. Met de ﬁets of
scooter bijvoorbeeld, al of niet elektrisch. Uit onderzoek blijkt overigens
dat heel veel collega’s nu al ﬁetsen naar de baas.
tekst: Roelof Kleis / foto: Guy Ackermans

‘I

k ben heel enthousiast over die scooter.’ De mededeling is bijna overbodig. Henk Veijer zeilt over de
Bornsesteeg alsof hij dat al jaren doet. Laverend
tussen het drukke ﬁetsverkeer, dat in golven vanaf
het kruispunt met de Nijenoordallee de campus op
rijdt. Toch rijdt hij nog maar een weekje op het ding. Over
een uurtje moet de machine weer terug. Dan zit zijn proefperiode met de elektrische scooter er op. En dat is best
jammer. Veijer heeft zoveel lol in zijn scooter dat hij met
ﬂinke omwegen naar zijn werk rijdt. ‘Ik maakte er tochtjes
van veertig kilometer van. Gewoon plezierritjes.’
Veijer is een van de eersten die de e-scooter uitproberen in het kader van het mobiliteitsplan (zie kader) van
Wageningen UR. Normaal gesproken ﬁetst hij van zijn
woonplaats Heteren naar de campus. Daarmee hoort hij
strikt genomen niet tot de doelgroep voor de pilot met de
e-scooter. De scooter is bedoeld om bestuurders uit hun
auto te krijgen. Maar Veijer kijkt vooruit. ‘Stel dat je ouder
wordt en het ﬁetsen gaat wat moeizamer of je krijgt problemen met je gezondheid. Dan moet je toch naar een alternatief uitkijken. Negen jaar geleden ben ik op de ﬁets
aangereden door een auto. Enkel gebroken, precies op de

De meeste collega’s wonen in de buurt van de campus, toch doet de doorsnee
medewerker er een half uur over om op zijn werk te komen. Het beeld
wordt sterk vertekend door de lange reisduur per trein, inclusief
voor- en natransport: Wageningen heeft geen eigen station.

plek van het gewricht. Daar kan ik volgens de dokter artrose op krijgen. Dan is het gedaan met het ﬁetsen. Daar
moet je toch rekening mee houden.’
MEER DAN HELFT FIETST
Met veertien kilometer reisafstand scoort Henk Veijer
ruim onder het WUR-gemiddelde. De doorsnee medewerker woont 21 kilometer van zijn werk in Wageningen (zie
infographic) en doet er een half uur over om er te komen.
Maar het scheelt natuurlijk nogal of je ﬁetst, auto rijdt of
spoort. De cijfers komen uit een enquête (de nulmeting)
die de afgelopen tijd is gedaan onder medewerkers. De cijfers zijn onthullend. Slechts één op de drie collega’s stapt
dagelijks in de auto naar het werk. Het gros, 57 procent,
ﬁetst naar de baas. Een erg hoge score, erkent mobiliteitsmanager Ruben van der Hamsvoort van het mobiliteitsproject De Bereikbare Vallei. Waar de WUR bij aanhaakt.
‘Landelijk is 30 à 35 procent al een redelijke score.’
Verklaringen voor het ﬁetsgebruik liggen voor de hand.
Twee op de drie werknemers wonen binnen vijftien kilometer van het werk. Dat is op ﬁetsafstand. Veertig procent
woont zelfs op minder dan zevenenhalve kilometer van

woon/werkafstand gemiddeld 21 km

30 min.

3 km

18 min.

9 km

19 min.

17 km

23 min

66 km

89 min

31 km

34 min.
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Henk Veijer op zijn tijdelijke e-scooter op de Bornsesteeg

het werk. In Wageningen uiteraard, maar ook Bennekom,
Renkum en Ede zijn populair. Bovendien ﬁetsen we kennelijk graag. Zelfs van de medewerkers die meer dan vijftien kilometer van hun werk wonen, pakt een op de vijf
nog dagelijks de ﬁets. De vraag dringt zich daarom op welke
automobilist er nog uit de auto moet worden gelokt. Valt
er nog milieuwinst te halen? ‘Jazeker’, reageert projectcoördinator mobiliteit Eric van der Kruk. ‘Laat ik mezelf
als voorbeeld nemen. Ik woon op zeventien kilometer van
Wageningen. Ik heb onlangs voor het eerst in 25 jaar een
nieuwe ﬁets gekocht en die ga ik gebruiken ook. Dat mag
je komen controleren.’ Volgens hem zijn er zo nog genoeg
collega’s die over de streep getrokken kunnen worden.
‘We zitten hier toch met een vergrijzende club werknemers. Zo tegen de vijftig gaan mensen denken: ik moet
toch echt iets aan mijn conditie gaan doen. Het is de uitdaging om die mensen aan het ﬁetsen te krijgen. Gezondheid en duurzaamheid zijn niet los van elkaar te zien.’
GEVAARLIJK
De vraag is of nog meer ﬁetsers op de campus wel zo’n
goed idee is. Veel werknemers vinden het nu al tamelijk
druk en onveilig, blijkt uit de nulmeting. Met name de
Bornsesteeg is in dat opzicht een bron van ergernis. Op
korte termijn blijft dat ook zo. Herinrichting van de straat
vindt volgens Ad van der Have (Facilitair Bedrijf) pas
plaats nadat de bouw van studentenwoningen aan de

oostkant van de Bornsesteeg is afgerond. En dat is volgens
Van der Have ‘richting 2014’. De druk op de Bornsesteeg
wordt naar verwachting wel minder als na de zomer het
nieuwe ﬁetspad van de Leeuwenborch naar Forum af is.
Het bestaande sluippaadje word daartoe opgewaardeerd
tot een tweezijdig ﬁetspad. Tegelijk met de nieuwe ontsluiting van de campus op de Mansholtlaan (bij Nutricia)
komt daar ook een ﬁetsoversteek. De Bornsesteeg aan de
noordkant van de campus wordt bovendien autovrij. Maar

‘Zo tegen de vijftig gaan mensen
denken: ik moet toch echt
iets aan mijn conditie gaan doen’
de Bornsesteeg zal druk blijven, schat Van der Have in.
‘Het is moeilijk om ﬁetsers te sturen.’
Elektrische scooters hebben overigens zo hun eigen
veiligheidsproblemen, is de ervaring van Veijer. ‘Het is
heerlijk rustig, zo’n scooter. Geen geluid, geen uitlaatgassen. Je zeilt lekker door. Maar die rust is gelijk ook aan
groot nadeel. Anderen horen je niet aankomen. Vorige
week maakte ik mee dat ik op een ﬁetspad reed, terwijl
vanuit een uitrit een man en vrouw plus kind de weg op liepen. Ze hadden mij niet gezien en schrokken zich lam.
Dat is best gevaarlijk.’

DUURZAME
MOBILITEIT
Een weekje een e-scooter
of e-ﬁets lenen is één van
de experimenten waarmee
medewerkers van Wageningen UR uit hun auto worden gelokt. Carpoolen (zie
www.carpoolplein.nl) is
een tweede. Medewerkers
kunnen daarnaast tijdelijk
gratis met de trein om kennis te maken met het
openbaar vervoer. Wie de
auto inruilt voor de ﬁets
komt tijdelijk in aanmerking voor een kleine (negen cent per kilometer)
ﬁetsvergoeding. Informatie over deze projecten is
te vinden op intranet.
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VHL-studenten maken plannen voor Grieks landschap

Natuur voor een prikkie
Geldgebrek in Griekenland dreigt ten koste te gaan van het toch al
noodlijdende natuurbeheer. Hoe kun je met creatieve oplossingen
het tij keren? VHL-studenten uit Velp bogen zich ter plekke over
dat probleem, samen met studenten uit andere landen.
tekst: Alexandra Branderhorst / foto’s: Alexandra Branderhorst en Mario Crecente

H

et is bewolkt, niet echt wat je eind mei in Griekenland verwacht. Vanachter het witte hotelgebouw klinkt het ritmische geluid van de golven
die bruisend stukslaan op het kiezelstrand. Esther Korteweg loopt met een medestudent de
marmeren hoteltrappen af. Bloemengeuren hangen in de
lucht. De derdejaars Tuin- en landschapsinrichting aan
Van Hall Larenstein (VHL) lopen direct naar een grote
struik met oranjerode bloemetjes die boven hun middel
uitkomt. ‘In Nederland komt ie maar tot hier’, zegt Esther
enthousiast, terwijl ze met haar hand naar haar knieën
reikt.
Esther is een van de zes VHL-studenten die meedoet
aan een vijfdaagse workshop in Patras, samen met studenten uit Spanje, Albanië en uit Grienkenland zelf. Ze
richten zich op het nabijgelegen natuurgebied Strofylia,

Esther (blauw shirt): Grieken duiken meteen de details in, wij zitten op de hoofdlijnen.’

dat uniek is vanwege de zandduinen, de wetlands en de
zeldzame parasolpijnbomen. Maar landbouw en toerisme
zorgen voor vervuiling. Er wordt gekampeerd, gejaagd en
hout gehakt - allemaal illegaal. De zomerse droogte vergroot bovendien de kans op bosbranden.
De eerste ochtend aanschouwen Esther en de andere
studenten Strofylia met eigen ogen. Ze interviewen een
boer, een hoteleigenaar, een natuurbeschermer, het management van Strofylia en twee locoburgemeesters. Zo
krijgen ze een beeld van de problemen en tegengestelde
belangen. De boer zegt bijvoorbeeld dat hij geen zware bestrijdingsmiddelen gebruikt, maar volgens het beheer is
het water vervuild met giftige pesticiden.
Er is bovendien weinig geld om de problemen op te lossen. Vóór de crisis kwam natuurbeheer er in Griekenland
al bekaaid vanaf. Zo’n 80 procent van het geld werd opgebracht door de EU, 20 procent kwam van de Griekse staat.
Maar de Grieken hebben de geldkraan nu helemaal dichtgedraaid, vertelt het hoofd bosbeheer. Esthers studiegenoot Rik Schrijver vraagt of er geen manier is om geld te
verdienen, bijvoorbeeld door gereguleerde houtkap toe te
staan. ‘Helaas zijn daar in Griekenland geen mogelijkheden voor’, luidt het antwoord. ‘De wet verbiedt het om
winst uit de natuur te halen. Vissers, boeren en toeristen
betalen wel, maar dat geld gaat naar de overheid en niet
naar het beheer.’
WRIJVING
Aan ronde tafeltjes in een conferentiezaaltje in het hotel
beginnen de studenten die avond in drie gemengde groepen met hun werk. In de groepen ontstaat al snel wrijving.
‘De Grieken en Spanjaarden duiken meteen de details in,
terwijl wij op de hoofdlijnen zitten’, legt Esther uit. Een
praatje met de docenten biedt soelaas. ‘We hebben nu een
aanpak waarbij iedereen zijn talenten kan benutten. Eerst
waren sommigen heel stil, dan krijg je het idee: daar heb
je die dominante Nederlanders weer die alles regelen. Nu
heeft iedereen een eigen inbreng.’
‘We experimenteren al een tijdje met deze intensieve
workshops’, vertelt Wim Timmermans, lector Groene
leefomgeving van steden bij VHL. ‘Het is een soort hoge-
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drukpan, waarin we studenten van verschillende studies
een overload aan informatie voeren en ze zelf oplossingen
laten bedenken.’ Zijn lectoraat organiseert dit bezoek, dat
aanhaakt bij het Europese project F:ACTS!, waarin veertien organisaties uit acht landen strategieën zoeken om
met klimaatverandering om te gaan.
Vanuit VHL was Esther de eerste die zich opgaf voor
deze workshop. ‘Ik dacht: die kans moet ik aangrijpen.
Klimaatverandering is het thema van de toekomst.’ Het is
geen verkapte vakantie, de studenten werken van 9 uur
’s ochtends tot 9 uur ’s avonds, met anderhalf uur lunchpauze ertussenin. Slechts twee keer zien ze kans om een
kwartier het zwembad in te duiken.
Eén avond gaan ze uit eten in de stad. De verlaten en
soms vervallen winkelpanden in het stadscentrum zijn
stille getuigen van de crisis. Maar het restaurantje zit rond
middernacht barstensvol met jonge mensen. ‘Grieken
blijven altijd uitgaan. Ze gaan nu, met de crisis alleen minder vaak, en doen de hele avond met één drankje’, legt de
Griekse Christiana uit.
HELDENDADEN
De laatste dag is het stressen voor de eindpresentatie die
avond. Voor een gezelschap van hoogwaardigheidsbekleders toont een van de Griekse studenten een ﬁlmpje met
indringende beelden van brandende bossen, overstromingen en verdroogde aarde, vergezeld van droevige muziek. ‘Maar dat was voor de komst van de studenten’, staat
er dan, waarna beelden volgen van oplossingen als ophoging van de duinen, een plan voor brandbestrijding en
educatie voor kinderen.
De tweede groep studenten pleit voor ecotoerisme en
grijpt terug op een oude Griekse mythe. De halfgod Hercules heeft de meeste van zijn heldendaden op de noordelijke Peleponnesus verricht, waar enkele natuurgebieden
liggen. Hercules zou bij Strofylia een enorme muur hebben gebouwd als bescherming tegen vijanden. Door natuur en mythe met elkaar te verbinden, kan het gebied
meer bekendheid verwerven, denken de studenten. Ten
slotte pleit de laatste groep voor een ‘cradle to cradle’-aan-

‘Grieken blijven altijd uitgaan. Ze gaan
nu, met de crisis alleen minder vaak’
pak, met onder meer organisch boeren, regenwateropslag
en afvalverwerking.
De directeur van de ontwikkelingsorganisatie voor de
West-Griekse regio NEA, Kostas Giotopoulos is geïnspireerd geraakt. NEA is de organisatie die het studentenbe-

Studenten verkennen Strofylia.

Hoe verbeter je het noodlijdende natuurbeheer in Griekenland.

zoek heeft aangevraagd. ‘Jonge mensen kijken met andere ogen en geven een nieuw perspectief. Wij zien de moeilijkheden op de weg, de studenten zien het doel aan het
einde van de weg. Jullie ideeën hebben de lokale politici
enthousiast gemaakt’, aldus Giotopoulos.
Esther vindt het jammer dat er niet meer tijd was.
‘Soms was het lastig communiceren en iedereen had in
het begin een ander idee bij het onderwerp. Toch is het
verrassend dat we in zo’n korte tijd dit eindresultaat hebben bereikt.’ Ook zij heeft inspiratie voor de toekomst opgedaan. ‘Als ik ben afgestudeerd, wil ik het liefst dit soort
internationale projecten opzetten.’
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EK voetbal

KIJKEN OF VLUCHTEN?
De een heeft alle wedstrijddata van Oranje al
maanden in zijn agenda staan en zou het liefst nu al
de hele dag in een oranje shirt rondlopen. De ander
ziet niks in mannen die achter een bal aanhollen en
vindt alle ophef maar gênant. Wat ga jij doen, kijken
naar het EK of heel erg weg wezen?
tekst: Yvonne de Hilster / illustratie: Henk van Ruitenbeek

Hana Nobels
Secretaresse bij het CBSG
‘Ik ga met veertig, vijftig man familie, vrienden en kinderen in onze
tuin kijken. Sinds 2000 bouwen we
met EK’s en WK’s een tribune op,
compleet met stoeltjes, dak en een
scherm van drie bij vier, plus een
mobiele tap en oranje limonade voor de kleintjes. Wie niet
oranje gekleed is, komt er niet in. Ja, sorry, ik ben een echte
oranjefan; met clubvoetbal heb ik niks. We zingen ook altijd samen staand het Wilhelmus mee. Ik ben gewoon altijd supertrots op goede sporters uit ons kleine landje. Ik
ga ook zeker een keer in het oranje naar mijn werk. Alleen
het huis versieren we niet meer, daar kregen we zoveel opmerkingen over. Wie er wint? De beste. Ik ga voor Nederland.’

Maciek Spuś
PhD-student bij
Levensmiddelenmicrobiologie
‘Hoewel ik eigenlijk meer van basketbal hou, zal ik de wedstrijden van
Polen, waar ik vandaan kom, wel kijken. Misschien steek ik zelfs de Poolse vlag uit. Ook de wedstrijden van
Nederland ga ik kijken, hier woon ik tenslotte. Na de
groepsfase ben ik toevallig in Polen voor familiebezoek en
een festival. Dan zal ik met vrienden wel ergens op een
plein met een scherm belanden. Dat het EK in Polen wordt
gehouden, voelt alsof Polen meer geaccepteerd wordt als
West-Europees land, met een goed verlopend EK als een
soort examen. Ik verwacht dat Nederland kampioen
wordt. Voor Polen is het toernooi al geslaagd als ze de
kwartﬁnale halen.’

Ida Terluin
Onderzoeker bij het LEI
‘Ik vlucht niet weg, maar vrolijk word
ik er ook niet van. Tijdens de lunch
gaat het hier alleen nog over voetbal.
Terwijl ik er de lol niet van inzie. Zelf
actief bezig zijn is bovendien veel
leuker dan sport op tv kijken. Maar
zo’n toernooi heeft ook voordelen. Ik woon in Den Haag.
Normaal is het overal druk, maar niet als iedereen voetbal
kijkt. Dan kun je midden op de weg ﬁetsen, overal door
rood, en is het lekker stil op het strand. Dus ik trek straks
de deur achter me dicht en wandel in alle rust naar het
strand. Als ik dan terugwandel kan ik aan de sfeer op
straat de uitslag aﬂezen.’

Pim Mostert
Student Animal Sciences (WU)
‘Ik ga met een vriend tien dagen naar
de Oekraïne. Eerst naar Kiev om Nederland-Denemarken op een groot
scherm kijken, en daarna in het stadion van Charkov naar Nederland tegen Duitsland en Portugal. Vier jaar
geleden was ik voor het eerst op een groot toernooi. In
Bern heb ik met duizenden andere Nederlanders op een
plein naar de wedstrijden gekeken. De sfeer was zo fantastisch, er was zo’n saamhorigheid. Heel anders dan bij
wedstrijden van Ajax, waar ik een seizoenskaart van heb.
Ik neem veel oranje spullen mee: sokken, shirts, schmink,
schoenen, toeters en een Nederlandse vlag. Ik hoop natuurlijk dat Nederland wint, maar zie eerlijk gezegd eerder Duitsland of Spanje kampioen worden.’

Inga Wolframm
Docent Equine, Leisure and Sports
(VHL Wageningen)
‘De laatste keer dat ik voetbal heb gekeken zal in 2006 zijn geweest toen
het WK in mijn geboorteland Duitsland werd gehouden. Mijn Nederlandse man kijkt uit naar Nederland
– Duitsland. Maar ik denk dat ik die avond met mijn paarden naar een springwedstrijd ga. Ik doe ook niet mee met
de voetbalpool hier. Mijn sportieve evenement van het
jaar zijn de Olympische Spelen. Ik ga dan naar Londen om
te kijken bij de paardensport. Als Duitsland wint, in welke
sport ook, voel ik wel nationale trots.’
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Arnold Herf
Facilitair manager bij Imares
‘Ik kijk uit naar het EK. Bij Imares
trekt ik dit jaar de voetbalpool en
mijn huis is al versierd met vlaggetjes. Ik ga thuis kijken met mijn
vrouw, drie zoons en wat vrienden en
kennissen. In het oranje: shirts, petten en ander oranjespul dat we ondertussen hebben verzameld. Om mijn shirt van het Nederlands elftal wordt altijd gevochten. We nemen er ook iets oranjes bij. Sowieso
paprikachips, en een oranje tompouce bijvoorbeeld. De
vrouwen drinken vaak verse jus d’orange. Wie er gaat winnen? Nederland natuurlijk.’

Rianne van Toor
Student Diermanagement (VHL
Leeuwarden)
‘Mijn lievelingskleur mag dan oranje
zijn, met het Nederlands elftal heb ik
niks. Misschien staat alle ophef me
tegen; schreeuwende mensen die
een week lopen mokken als hun

team verliest. Ik snap ook de lol niet van kijken naar een
bal die van links naar rechts gaat met gekleurde poppetjes
die er achteraan rennen. Ironisch genoeg zit ik vanwege
een stage in Polen tijdens het EK. Gelukkig ver weg van de
beschaving en tv’s. Ik kan lekker door de bossen lopen en
het voetbal gewoon ontkennen. Voetbalhaat zit trouwens
in de familie. Mijn oom Nels is twee jaar geleden ontslagen
toen hij een vuvuzela van een collega doormidden had gezaagd. Ik ben nog steeds trots op hem.’ (VH)

Leo van der Heijden
Inkoper bij het Facilitair Bedrijf
‘Het probleem is dat mensen profvoetbal gebruiken als vlucht voor de
werkelijkheid, ze reduceren het leven
tot een opeenvolging van wedstrijden waar ze dan wel of niet gelukkig
van worden. Ik zou het prettig vinden
als mensen zich druk zouden maken over dingen die echt
belangrijk zijn. Ik hoop dat er naast het voetbal nog iets
anders leuks op televisie is, en anders ga ik gewoon wat op
internet surfen of wandelen.’
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Catering vanuit studentenﬂat

‘LAAT ZIEN DAT VEGANISTISCH
ETEN NIET VIES IS’
Onder de naam Eveline Cooks
verkoopt Eveline Delnooz (eerstejaars Animal Sciences) vegetarische afhaalmaaltijden vanuit
de keuken in Dijkgraaf, waar ze
woont. Ze is pas twee maanden
bezig, maar inmiddels maken
enkele tientallen klanten regelmatig de gang naar Eveline’s
potten en pannen.

FOTO: EMMA TEULING

Een ‘veggie take away’, wat moeten
we ons daar bij voorstellen?
‘Elke woensdag kook ik een lekkere en gezonde vegetarische
maaltijd. Liefhebbers kunnen zich
tot vijf uur ’s middags inschrijven
via email, Facebook of via de lijst
die beneden in de hal hangt. Voor
een kleine bijdrage kunnen ze dan
bij mij een portie afhalen. Ik kook
groentes van het seizoen, dat is
goedkoper en beter voor het milieu. En ik bak mijn eigen brood. Zo
kan ik mensen laten zien dat veganistische maaltijden niet vies zijn,
of minder smaakvol dan ‘normale’
maaltijden.’
Na twee maanden heeft Eveline zo’n twintig vaste klanten.

Hoe ben je op dit idee gekomen?
‘Ik vind het leuk om te koken,
maakt niet uit wat. Italiaans, Indiaas, Grieks, Mexicaan. Geef me een
recept en ik maak het. Ik vind vegetarisch eten lekker, maar het liefst
kook ik veganistisch. In maart verloor ik mijn parttime baantje bij
een supermarkt en ik was op zoek

Mijn stiefmoeder zei:
‘Waarom ga je
niet zelf koken?’
naar iets anders. Het allerleukste
leek me om in een vegetarisch restaurantje te koken, maar zonder
opleiding leek de kans me niet erg
groot dat dat zou lukken. Tijdens
een dinertje thuis zei mijn stief-

moeder: “Waarom ga je niet zelf
koken vanuit je studentenkamer
en laat je mensen het afhalen?”
Dat heb ik gedaan.’
Hoe kom je aan je klanten?
‘Om te beginnen organiseerde
ik een proeverijtje in de hal van
Dijkgraaf. Verder hing ik posters
op het mededelingenbord, deed
ﬂyers door de brievenbus en ik
postte berichtjes op Facebook.
Mijn huisgenoten hebben me
enorm geholpen met reclame maken, en zelfs mensen die ik niet
kende kwamen met advies. In het
begin, toen het nog niet zo goed
ging, mailde ene Tim me allerlei
handige tips om meer klanten te

trekken. Dat vond ik zo aardig! Het
gaf me de moed om door te gaan.
Ook had ik een keer een extra ﬂyer
op het mededelingenbord geprikt
voor een veggieburger, maar vergat daarbij een pijl te zetten naar
mijn poster. De volgende dag had
iemand erbij geschreven: ‘You
suck at promotion’. Niet lullig bedoeld: ernaast had-ie geschreven
dat als ik meer klanten wilde, ik
voortaan niet moest vergeten om
datum, tijd, kosten, locatie en inschrijfmogelijkheden toe te voegen.’
En nu? Elke avond lange rijen?
‘Ik heb nu ongeveer twintig
klanten, bijna allemaal studenten.

Ik krijg vooral positieve reacties
van ze. Sommigen komen bijna
elke week, blijkbaar vinden ze
mijn gerechten lekker. Een Indiase
jongen vroeg me zelfs op Facebook
wanneer ik weer een keer Indiaas
ging koken. Hij was vastbesloten
het te proberen.’
Wil je later ook chefkok worden in
een restaurant?
‘Nee, dat denk ik niet. Ik vind
koken erg leuk, maar mijn voorkeur gaat meer in de richting van
dierenwelzijn, minder vlees eten
en klimaatverandering. Maar vooralsnog ga ik hiermee door.’ Derek
Deli Pan
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Een studieschuld zit tussen de oren
Ben jij een trendsetter: gemakkelijk met geld, niet te bleu om je studieschuld op te laten lopen, immer tuk op nieuwe gadgets? Of ben je
juist een regelaar, iemand die weloverwogen een aankoop doet (of
niet) en zich niet door prestige laat leiden?

geslacht

woont

Toekomstplanners
 Hetispercentage
onder studenten hoger dan
onder gewone jongeren. Toekomstplanners hechten wel aan status,
maar uiten dat minder in materiële zin, zoals de Trendsetters dat
doen.

 Toch zijn de Trendsetters ook
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Regelaars en Levensgenieters. Ben
je dus een mannelijke hbo-student
dan staat je waarschijnlijk een
lange en intensieve relatie met de
Groningse geldschieter te wachten... RG

man
vrouw

29

totaal

woont
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genoeg zijn thuiswonende
 Opvallend
studenten ook vaker Trendsetter dan de uitwonende studenten. Thuis blijven wonen is doorgaans goedkoper en dat geeft de
thuiswoners wellicht de ﬁnanciële
armslag die ze nodig hebben om in
hun behoeften te voorzien. Kamerbewoners scoren het hoogst in de
categorie Levensgenieter.

laar, levensgenieter, toekomstplanner en trendsetter. Een paar aardige feiten uit het Nibud-onderzoek:
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onder studenten de grootste groep
(28%). Dat is vooral te danken aan
de mannen, waarvan 37% trendsetter is, tegen slechts 20% van de
vrouwen. De vrouwelijke studenten
zijn vooral in de groepen Regelaar
en Levensgenieter goed vertegenwoordigd.
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INFOGRAPHIC: HANS WEGGEN

Impulsiviteit: hoog,
statusgerichtheid: hoog
Trendsetter
Ja, je vindt het leuk om een comfortabel leven te leiden. En waarom zou je daarbij geen studieschuld maken, je gaat straks toch
lekker verdienen? Sterker nog, je
gaat lekker verdienen omdát je
met je extraverte levenshouding
een stevig netwerk opbouwt. Een
netwerk van mensen die je talent
en uitstraling waarderen.

Thuiswonende studenten
ook vaker Trendsetter dan
de uitwonende studenten

LEVENSGENIETER

hoog

Impulsiviteit: laag,
statusgerichtheid: hoog
Toekomstplanner
Je vindt jezelf best speciaal en je
ziet ook heel duidelijk het onderscheid tussen jou en de massa.
Maar een paar sneakers kopen van
200 euro om dat te bewijzen? Nou
nee. Je hecht aan je (ﬁnanciële) onafhankelijkheid en je houdt graag
controle. En dat onderscheid? Dat
maak je straks wel. In je carrière.

DE PROFIELEN
Het model van Moneymindsets onderzoekt persoonlijkheidskenmer-

laag

Impulsiviteit: hoog,
statusgerichtheid: laag
Levensgenieter
Je bent wel bereid om af en toe de
portemonnee te trekken als je iets
leuks tegen komt. Niet om ermee
te pronken, maar gewoon, voor je
zelf. Studeren hoort immers leuk
te zijn, je zit toch niet in het klooster? Dat je studieschuld daarmee
een tikje oploopt, neem je voor lief.

Trendsetters en regelaars zijn twee
van de vier ﬁnanciële proﬁelen uit
de zogenaamde Moneymindsets,
een model dat aangeeft hoe je met
je geld omgaat. Je proﬁel voorspelt
onder meer hoeveel studieschuld
je straks hebt opgebouwd. Het model bestaat al twee jaar, maar in
mei paste het Nibud het voor het
eerst toe op studenten uit het hbo
en wo. Die blijken in verhouding
tot de gemiddelde jongere minder
trendgevoelig en impulsief en
hechten meer waarde aan (ﬁnanciele) onafhankelijkheid. Het onderzoek legt bovendien interessante
verschillen bloot tussen hbo- en
wo-studenten, maar ook tussen
mannen en vrouwen.

impulsiviteit >

Impulsiviteit: laag,
statusgerichtheid: laag
Regelaar
Je vindt het prettig controle over
je leven te hebben en zult daarom
niet snel impulsief een beslissing
nemen. Je maakt niet makkelijk
schulden, liever blijf je nog een
jaar thuis wonen. Of je zoekt een
bijbaan. Niemand weet immers
wat de toekomst brengt.

ken die van invloed zijn op je ﬁnanciële gedrag. Zoals je statusgerichtheid, impulsiviteit en je behoefte
aan zekerheid. Uiteindelijk komt
daar een diagram uit met vier proﬁelen die uitgezet zijn op twee assen: impulsiviteit en statusgerichtheid. In het kader staan de vier
proﬁelen verder uitgewerkt: rege-

hoog
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DUCKLOVE

TOTO (1)

Hoeveel eenden heeft de Wageningse universiteit per
vierkante meter? Het is uiteraard een belangrijk vraagstuk in deze tijden van rankings en keuzegidsen. Op de
site duckdensity.org.uk kun je je universiteit uitzoeken
op het aantal eenden per hectare. In York staat de eendenlievendste universiteit met 139 eenden per hectare.
Wageningen staat er (nog) niet tussen. Wie gaat er tellen?

Hoera, we gaan winnen van Denemarken. De Utrechtse econoom Loek Groot becijferde zowel op basis van historische
gegevens als ranglijsten de uitslagen van alle EK-poulewedstrijden. Het wordt 1-0 of 2-0. Maar nou komt het: de kans daarop is
iets meer dan tien procent. Sterker nog, de kans op elke uitslag
van elke wedstrijd is zelden hoger dan vijftien procent. Economen, daar heb je wat aan bij het invullen van je toto!

Een studie naar Sallands water in... Kaapstad
Ze zaten midden in hun afstudeerproject toen ze besloten om
drie weken naar Zuid-Afrika te
gaan. Voor een wedstrijd met
case studies, pitches en een groot
congres. VHL studenten Fleur van
den Bos en Louise Klingen deden
begin mei mee aan de Wetskills
Water Challenge in Kaapstad.
In vijf groepjes werkten de deelnemers aan concrete cases van Nederlandse waterbedrijven in Zuid-Afrika. Fleur en Louise kwamen in verschillende teams terecht, en werk-

ten een week lang aan hun case.
Het resultaat was een poster en
een pitch van 100 seconden die ze
op een groot congres moesten presenteren. Fleur werkte aan een opdracht voor waterschap Groot Salland. ‘Rondom bepaalde rivieren
groeien veel ongewenste planten.
Het kost nu geld om die gebieden
schoon te houden en om het afval
af te voeren. Wij moesten een manier bedenken om er juist geld
mee te verdienen.’
Het team kwam uiteindelijk uit
op dry digestion. Het afval wordt in

een betonnen depot gestort waarna
bacteriën de planten verteren.
Daarbij ontstaat een biogas waarmee lokaal elektriciteit wordt opgewekt. De plantenresten zijn te
gebruiken als compost. Louise
werkte voor de Nederlandse organisatie Weg-wise aan manieren om
waterverspilling in huishoudens
tegen te gaan.
Wetskills is ook een echte wedstrijd, de vijf teams streden tegen
elkaar voor de winst. Die ging aan
Fleur en Louise voorbij, maar dat
deert hen niet. Belangrijker vinden

ze de mening van de opdrachtgever. Het waterschap was erg verrast
over de nieuwe ideeën van het
groepje van Fleur. ‘Een van de begeleiders gaat het idee verder pitchen in Nederland. Geen idee wat
eruit komt, maar het wordt dus serieus genomen.’ Louise vond het
opvallend hoe open de bedrijven
met de studenten omgingen. ‘Wat
me echt verraste is dat ze ook echt
naar ons toe kwamen om contact
te leggen. Meestal is dat andersom.’ NM

ENERZIJDS/ANDERZIJDS
Stelling: Eeuwig zonde dat er dit jaar
geen studentenraadsverkiezingen zijn.
MARLIES: De aankomende studentenraadsleden zullen prima in staat zijn
om goed werk te verrichten. Wat dat betreft is het niet noodzakelijk om
verkiezingen te hebben. Maar het is om twee redenen jammer. Ten eerste
omdat aankomende studentenraadsleden minder worden gedwongen
om na te denken over wat je ideeën zijn. Ze hoeven het tenslotte niet op te
nemen tegen medekandidaten en een andere partij. Ten tweede omdat de
studentenraad, die vermoedelijk toch al niet erg leeft onder de gemiddelde student, nu nog veel minder aandacht krijgt. De studentenraadsverkiezingen zijn altijd één van de weinige momenten dat veel studenten
hier enigszins mee bezig waren. Een moment waarop studenten weer herinnerd worden aan het bestaan ervan. Dat je als student mee kunt praten
en invloed kunt uitoefenen, is wat mij betreft een groot goed.
REACTIE JILLIS: Helaas heb ik niet het idee dat de studentenraad – ook
niet tijdens de verkiezingen – erg leefde onder studenten. Misschien
komt het wel omdat studenten twijfelen over de daadwerkelijke invloed
van de studentenraad. Wat heeft de studentenraad echt concreet betekend? De invloed die je als kiezer hebt, zou studenten kunnen motiveren
om te stemmen en zich in de raad te verdiepen. Als die invloed er écht is,
tenminste.

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: De studentenraad: al jaren een fenomeen waar weinig studenten weinig om lijken te geven, behalve diegenen die er in zitten
of hebben gezeten. In mijn Wageningse beginjaren had je nog 3 partijen, dat werden er al snel twee en nu is Pulse/PSF (want alleen konden ze ’t blijkbaar ook niet af) ook afgehaakt. Wat mij betreft totaal
geen probleem, want de studenten die in de raad zitten, willen toch
redelijk hetzelfde. Hier en daar zijn de accenten wat anders, maar
elke student wil goede voorzieningen, enthousiasmerende docenten en snel nagekeken tentamens. Eigenlijk hoef je hiervoor dus
geen verkiezingen te houden, te meer omdat het animo voor het lidmaatschap van deze raad toch erg gering lijkt: elk jaar weer bedelen
om nieuwe kandidaten. Benoem VeSte maar gewoon als aanmeldpunt voor geïnteresseerden. Scheelt weer wat organisatorische
rompslomp.
REACTIE MARLIES: Het is waar dat weinig studenten zich er echt mee
bezighouden, maar de meesten studenten vinden het wel degelijk
belangrijk dat er een studentenraad bestaat. Overigens is PSF jarenlang groter geweest dat VeSte en had VeSte die jaren juist moeite om
kandidaten te vinden.

RESOURCE — 7 juni 2012

5(6SVWXGHQWLQGG



student << 27
AAIEN
Heteromannen vinden een streling van een andere man beangstigend, zo
blijkt uit een Nederlandse studie. Tijdens een onderzoek aaide een vrouw
sensueel over het bovenbeen van mannelijke proefpersonen. De ene keer
zagen ze daarbij een ﬁlmpje van een aantrekkelijke vrouw die zich voorover boog om hen te strelen. De keer erna zagen ze een mannelijke man
hetzelfde doen. En dat laatste vonden ze eng of vervelend. Trucje van het
brein.

FOTO: LENNART VERHOEVEN

TOTO (2)
Misschien dat dit helpt. Nederland scoort Europees gezien per wedstrijd
gemiddeld 2,07 doelpunten. Alleen Spanje (2,14) doet het nog net iets
beter. Nederland wint, net als Tsjechie, liefst 71 procent van alle wedstrijden. Dat is net iets minder dan aartsrivaal Duitsland dat 74 procent
haalt. Spanje komt tot 70 procent. Maar nu de ‘geheimtip’: Kroatie. Dat
wint 73 procent van alles Europese duels.

EEN STEVIGE BODEM. Brood, croissantjes, muesli, kaas, vleeswaren, chocopasta en pindakaas stonden dinsdag 29 mei uitgestald in het grand café
in het Forum. Drie VHL-studenten van de Wageningse opleiding Tropische landbouw ontdekten dat er behoefte was aan een ontbijtservice voor
studenten. Ze organiseerden een pilotweek met een betaalbaar en duurzaam ontbijtje. De eerste dag kregen een kleine vijftig studenten op een
duurzame manier hun ‘belangrijkste maaltijd van de dag’ binnen. De volgende dagen was de rij wel wat korter. LvdN

‘SOMMIGE ONDERDELEN WAREN ECHT APPELTJE-EITJE’
Sterkste man van Wageningen UR, je zult wel trots zijn!
‘Dat lijkt me duidelijk, haha! Het was leuk om mee te
doen, met onderdelen zoals car pulling en stones of
strength. Een jongen waarmee ik train vertelde over
die wedstrijd en ik dacht: ‘Schijt, ik ga gewoon mee
doen’. Ik had nog nooit getraind op dit soort oefeningen, maar het was goed te doen. Twee onderdelen waren echt appeltje-eitje.’

Wie? Diederik de Moel (23)
Wat? Eerstejaars Biologie
Waarom? Versloeg negentien
krachtpatsers in de Strong Men
Experience van Thymos

Was het een makkelijke overwinning?
‘Van twee gasten had ik nog wel concurrentie. De
leukste onderdelen waren dan ook die waarbij je direct met elkaar de strijd aan moest gaan. Bij de log lift
ging het op het einde tussen mij en Jan Thys Loopik.
Toen wist ik: nu moet ik maximaal gaan. Ik denk trou-

wens dat er wel gasten tussen zaten die sterker zijn
dan ik, of meer techniek hebben. Maar soms moet je
ook geluk hebben.’

Je hangt zeker dagelijks in de gewichten om in vorm te
blijven?
‘Ik vind het superlekker om na het studeren nog even
te knallen in de sportschool, maar het moet wel een
hobby blijven. Ik ga zo’n drie á vier keer in de week in
de sportschool, puur ﬁtness. Meestal met vrienden,
want dan kun je elkaar helpen met de gewichten.’
Ga je volgend jaar je titel verdedigen?
‘Uiteraard! Maar voorlopig staat de beker mooi te wezen op m’n kamer.’ LvdN

7 juni 2012 — RESOURCE

5(6SVWXGHQWLQGG



28 >> student

>> CULT
Wat? Open Mind Lab
Waar? Impulse, Stippeneng 2, Wagenigen
Wanneer? Op 12, 14,
19 en 26 juni. Aanvang
telkens 20.00 uur,
entree gratis

Een avondje out-oﬀ-the-box denken
Impulse is de nieuwe ontmoetingsplek voor creatieve uitspattingen op
de campus. De eerste activiteiten gaan begin juni van start, waaronder
Open Mind Lab van Studium Generale. Een groepje studenten organiseert een reeks van vier qua thema nogal uiteenlopende avonden over
slow food, racisme, duurzaamheid en beïnvloeding. Gaap? Helemaal
niet, zegt Sanne Mirck. ‘Niks saaie lezingen. We zorgen elke bijeenkomst voor een creatieve opening om mensen uit hun comfort zone te
halen. Zodat ze vervolgens out-of-the-box kunnen denken en met een
open mind met elkaar in discussie gaan.’ Bij de avond over beïnvloeding bijvoorbeeld, is het publiek zelf proefkonijn van een paar experimenten. Arne Hendriks opent de avond over duurzaamheid met een
pleidooi om kleinere mensen te ‘kweken’. Kleiner is namelijk duurzamer. Serieus. Een kwestie van open mind. Gaan dus, vindt Mirck. ‘Je
houdt er sowieso een leuke avond aan over, hoort iets nieuws en doet
nieuwe contacten op.’ Te beginnen komende dinsdag, 12 juni met
avondje slow food. Het hele programma van Impulse is te zien op
www.impulse.wur.nl. RK

>> HET ECHTE WERK
TUSSEN DE CHEETA’S
IN NAMIBIË
Wie? Marieke Reijneker, vierdejaars Diermanagement
Wat? Verschillende projecten voor Cheetah Conservation Fund
Waar? Otjiwarongo, Namibië
‘Het is altijd al mijn droom geweest om voor langere tijd naar Afrika te
gaan. Door de samenwerking tussen Van Hall en Cheetah Conservation
Fund kon ik dit waarmaken. Ik heb geen seconde spijt gehad van mijn
keuze. Wat een schitterend land is Namibië en wat een variëteit aan
wildlife heb je hier nog! Ik heb dagelijks wrattenzwijnen, koedoes, en
zelfs luipaarden, giraffes en zebra’s zien rondlopen.
Het Cheetah Conservation Fund is een non-proﬁt organisatie die volledig
steunt op inkomsten uit fondsenwerving en lokaal toerisme. Tussen
het verzorgen van de cheeta’s, paarden, geiten en honden door werkte
ik aan verschillende projecten. Ik deed bijvoorbeeld onderzoek naar de
waterhole count, een jaarlijkse telling van wilde dieren bij verschillende
drinkplaatsen, om zo een schatting te maken van de soortendiversiteit.
Mijn artikel over de invloed van regenval op deze waterhole counts wordt
hopelijk gepubliceerd in the South African Journal of Wildlife Research.
Ook werden er elke middag onder het oog van toeristen acht cheeta’s
gevoerd, terwijl ik dan een praatje hield over de dieren. Daarnaast trok
ik de natuur in om uitgezette cheeta’s te volgen door middel van radio
tracking, via de gps-zender in hun halsband. Mijn dagen waren dus heel

afwisselend. Ik heb werkelijk op alle gebieden van conservation ervaring
opgedaan.
Naar Afrikaanse maatstaven is Namibië zeer ontwikkeld, in sommige
opzichten is het land zelfs Westers te noemen. De mensen hier zijn ook
ongelooﬂijk open en vriendelijk. Verder is Namibië ontzettend strikt
qua natuurbehoud. Natuurgebieden worden heel goed beschermd.
Lokale boeren zetten gezamenlijk conservancies op, oftewel beschermde natuurgebieden. Hiervoor krijgen ze geld van de overheid en ook
verdienen ze aan toerisme; bovendien komt dit beleid de bescherming
van wilde dieren ten goede. Daar kunnen veel landen nog wat van
leren.’ VH
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in memoriam

mededelingen

STUDIO STEENHUIS/MAARTEN GAILLARD

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

Hokjesdenken
Coen was afgelopen keer niet zo zeker van zijn inzending voor Hokjesdenken.
‘Oei, zowel op het laatste moment als ook nog eens een beetje een gok, maar
is het het antwoord – toevallig – geheelonthouder?’ En ja, dat klopt.
Zowel de Sexy Chickies als Siloah haasten zich te melden dat ze zeker geen
geheelonthoudsters zijn. De Chickies voegen daar nog een dikke knipoog aan
toe. Dank dames. Goed om te weten.
Goede inzendingen: Willem Menkveld, Sexy Chickies, Renee en Susan van
der Salm met hulp van WaterWatch, Marie Curie, Milieutechnologie met
Niels, Marianne van der Gaag, Minouk van der Plas-Haarsma, Leerstoelgroep
Nematologie zonder Lisette, Ditje van der Vossen, Tia Hermans, Ja-dit-is-hetteam, Rianne de Boer, Anton Korteweg, 100 jaar Breeding, geen groot succes,
Coen Westerduin, Ans Lijftogt.

Horizontaal
1 Worden als natuurbeheerder noch als agrariër beschouwd 13 Veel gedoe
om niks 14 Vliegend schiereiland 15 Letter en getal 16 Reus 17 Kunststof
18 Partij van Hero Brinkman 20 Haags ballet 22 Televisie uit het oosten
28 Stijgpunt 29 Plopper__plopper__plop! 30 Snars 31 Lao __, wijze
32 Zuurstofverbinding 34 __ Flight, met Torenstra en Drijver 35 Bracht
een bezoekje aan Alterra 37 Zouden we – volgens André van Amstel – veel
minder moeten uitstoten 39 Zuurdeeg 40 Smeerlap 41 Ruikt naar knoﬂook
of kaas

Verticaal
1 Verlaten oord 2 Stompé of Westerik 3 Puur voor de __ 4 Gossie, een
grootgrutter 5 Bracht OBK & Friends een ode aan 6 Oncontroleerbare
beweging 7 Levensgevaarlijk virus 8 Ophef 9 Na de afwijzing __ hij af
10 Dwingende vraag 11 Zonnegod 12 Oncontroleerbare beweging
15 Wil het collegegeld voor bètastudies afschaﬀen 17 Bonbon 19 Werd
gewonnen door Nicolas Appert 20 Slokje 21 Evenement dat vorige week in
Wageningen werd gehouden 22 Turks gebergte 23 Godvrezend 24 Franse
kathedraalstad 25 Maria met dode zoon in de kunst 26 Rijmschema in de
popmuziek 27 Kunnen mederkers van de WUR tijdelijk gratis mee reizen
32 Zitplaats voor 35 horizontaal 33 Sloerie in de duinen 36 Kan __?
38 Potloodkwaliteit
Mail de groene hokjes uiterlijk komende woensdag naar hokjes@wur.nl. De
oplossing komt donderdag op resource.wur.nl.

Prof. Pieter Walstra
Op 29 mei is Prof. Pieter Walstra,
emeritus hoogleraar Zuivelkunde,
overleden op 81-jarige leeftijd. Hij
studeerde Zuiveltechnologie in
Wageningen en promoveerde op
een analytisch-chemisch zuivelonderwerp. Hij legde de basis voor
fysisch- en colloid-chemisch onderzoek in de levensmiddelentechnologie, en verwierf daarmee wereldfaam. Hij werd persoonlijk lector in 1978, en hoogleraar Zuivelkunde in 1982. Een tweede, even
fameuze onderzoekslijn betrof caseïnemicellen in melk. Hij droeg
bij aan verdere theorievorming,
was wetenschapper pur sang, maar
ook een uitstekend docent, die zijn
kennis tot ver na zijn pensionering
vastlegde in wereldwijd geraadpleegde tekstboeken. Hij zat in het
College van Bestuur (1973-1975),
en heeft als voorzitter van de onderwijscommissie Levensmiddelentechnologie in de jaren ’80 bijgedragen aan onderwijsvernieuwing. Ook buiten de universiteit
zat hij in tal van commissies.
Pieter Walstra was uitermate kritisch op zichzelf, maar ook op anderen. Afstudeerders gingen enigszins gespannen naar de wekelijkse
werkbesprekingen, maar de waardering voor zijn houding en betrokkenheid was algemeen. Hij is
actief gebleven totdat ruim een
jaar geleden de ziekte van Parkinson dat onmogelijk maakte. De wetenschappelijke wereld verliest
met het overlijden van Prof. Walstra een markant en invloedrijk
man. We wensen zijn vrouw Paulien en hun twee dochters met
partners veel sterkte toe in het
dragen van dit verlies.
Namens de leerstoelgroep Productontwerpen en Kwaliteitskunde
Prof. Tiny van Boekel

De zomer in je bol met het IVN
IVN-WoesteLand organiseert komende zomer vakantieweken in de
natuur, voor iedereen tussen de 15
en 30 jaar. Tijdens de deze weken
wordt vrijwilligerswerk in de natuur afgewisseld met uitdagende
workshops rondom een duurzaam
of groen thema en uiteraard veel
gezelligheid. Alle activiteiten zijn
low-budget en midden in de natuur. Eén van de belangrijkste bezigheden tijdens de vakantieweken
is het doen van natuurbeheerwerk.
Er worden bomen gestoken of gezaagd, heide geplagd, slootjes gebaggerd en weilanden gehooid.
Ook wordt er soms op een biologische boerderij gewerkt.
WWW.WOESTELAND.NL/INFO@WOESTELAND.NL

Scriptieblues wedstrijd
Schrijfklasje scriptiehulp organiseert de scriptieblues wedstrijd
voor iedereen die deze zomer moet
zwoegen op een scriptie voor het
HBO of de universiteit. Elke maand
wordt onder alle scriptieinzenders
een try-out pakket scriptiehulp verloot t.w.v. 85 euro (1,5 uur scriptiehulp). De twee leukste inzendingen
krijgen een scriptiehulp pakket ter
waarde van 485 resp. 330 euro.
De deadline voor inzending is 15
augustus. Inzendingen in juni en
juli doen mee met de loting van
die maand - dus je kunt ook eerder
prijzen winnen.
INFO: SCHRIJFKLASJE.NL

Studenten Ondernemersprijs
De inschrijving voor de vijfde
editie van de Studenten Ondernemersprijs staat nog open tot 1 juli
2012. Ambitieuze student ondernemers zich inschrijven via de website van de studentenondernemersprijs. Op 6 september wordt
bekend gemaakt wie de allerbeste
Student Ondernemer van Nederland is en er vandoor gaat met de
titel ‘Student Ondernemer 2012’.
WWW.STUDENTENONDERNEMERSPRIJS.NL
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tra) and Ger Vos (choir). Entrance
(incl. programmebooklet and 1 consumption): regular 9 euros, donators 7 euros and students 4 euro.

agenda
Friday 8 and Saturday 9 June

SPRING CONCERTS WSKOV
The Wageningen Student Choir and
Orchestra Association (WSKOV)
will give two annual spring concerts 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 (orches-

Wednesday 13 June, 19.00 hrs

SCIENTIFIC ENGLISH

der antibiotica mogelijk? Sprekers:
Roeland Wessels (SDa; Autoriteit
Diergeneesmiddelen), Ludo Hellebrekers (KNMvD), Laurent de Vries
(directeur GGD Nederland). Plaats:
Hof van Wageningen.

Monday 11 June, 19.30 hrs

Young KLV oﬀers a workshop about
how to recognize and avoid ‘nonnative’ inﬂuences in written scientiﬁc English. For both Dutch and
other non-native English speakers
in a Dutch university environment.

SEED SOVEREIGNTY

WWW.KLV.NL

Saturday 23 June

Woensdag 20 juni, 18.30 uur

Join us to Wij bij Duurstede, where
we will work on organic vegetable
farm Tuinderij de Groene Steen.
We wil help Janneke with some manual farmwork (gardening) work
during the morning, and then have
lunch together. The idea is to get
to know the farm, experience what
it is like to help the farmer, and just
to have a great time outdoors. After
lunch you can visit the beautiful
medieval town Wijk bij Duurstede
or work a bit more if you like.

INFORMATION/RESERVATIONS: 0317-484089,
WSKOV@WUR.NL AND WWW.WSKOV.WUR.NL

The US patent system is blowing
over to Europe. Will patent claims
from multinationals soon sue farmers in Europe? Niels Louwaars
(director of Plantum) knows everything about patents and breeders’
right. He will explain the (im)possibilities for plant breeders and
farmers in Europe and in developing countries. Edwin Nuijten
(Stichting Zaadgoed) will tell us
why our current seed system is at
risk, and what local organisations
can do about that.
WWW.BOERENGROEP.NL

INFO: WWW.NZVNET.NL

FARM WORK EXCHANGE ON TOUR
ANTIBIOTICUMGEBRUIK IN VEEHOUDERIJ, WAAR LIGT DE GRENS?
De Nederlandse veehouderij kent
een hoog gebruik van antibiotica in
vergelijking met omringende landen. Zowel sector als maatschappij
zijn het eens dat het antibioticumgebruik in de veehouderij omlaag
moet om zodoende de kans op resistentie te verlagen. De verlaging
is in 2009 ingezet op een reductie
van 50% in 2013, maar waar ligt
de grens? Is een veehouderij zon-

E-MAIL ST.BOERENGROEP@WUR.NL

VERKOOP BIJ OPENBARE INSCHRIJVING
WAGENINGEN – NIEMEIJERSTRAAT 6
Een zeer ruim, comfortabel, aangenaam en vrijstaand HERENHUIS met souterrain en
tuin. De woning heeft een inhoud van maar liefst 1200 m³. Grondoppervlakte: 893 m²
eigen grond.
Het object is gelegen in de wijk ‘Buitenwijk Wageningen-West’, langs de stadsgracht
in het centrum van Wageningen met alle voorzieningen op korte afstand.
Uitgebreide verkoopinformatie en inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij
notariskantoor Van Putten Van Apeldoorn notarissen, Stationsweg 36, 6711 PS Ede,
telefoon 0318 685 620.
Inleveren van biedingen (uitsluitend met speciaal
daarvoor bestemde inschrijfformulieren) bij Van Putten
Van Apeldoorn notarissen, vestiging Ede uiterlijk op
15 augustus 2012 om 16.00 uur. Het per post retourneren van het inschrijfformulier is eveneens mogelijk,
waarbij het formulier aangetekend met ontvangstbewijs
dient te worden verzonden. Het op andere wijze
aanbieden van het inschrijfformulier is niet mogelijk.
Het openen van de enveloppen vindt plaats op
donderdag 16 augustus 2012 om 14.00 uur ten
kantore van Van Putten Van Apeldoorn notarissen,
Stationsweg 36, Ede door notaris mr. W.D. Bahlman.

Kijkdagen:

11 juni van 10.00 – 12.00 uur
14 juni van 15.00 – 17.00 uur
en anders op aanvraag (in de maand juli
zijn geen bezichtigingen mogelijk).

OPENBARE INSCHRIJVING NIEMEIJERSTRAAT 6 TE WAGENINGEN
RESOURCE — 7 juni 2012

5(6SVHUYLFHLQGG



service << 31

Wageningen UR zoekt:
Chemisch Analist
AFSG Fysische Chemie en Kolloidkunde, Wageningen
Vacaturenummer AFSG-PCC-0018

Senior Onderzoeker ‘Ontwerpen voor Systeeminnovatie’
ASG, Backofﬁce Veehouderij, Wageningen
Vacaturenummer ASG-WLR-BO-0038

Functioneel beheerder Telecom
FB IT Infrastructure, Wageningen
Vacaturenummer FB-0007-1

Technisch Applicatiebeheerder met specialisatie Identity en
Access management
FB IT Information Systems, Wageningen
Vacaturenummer FB-0025

Projectcontroller (junior)
IMARES Staf-adviesgroep, Den Helder
Vacaturenummer 0003-7

Fisheries data &amp; statistics expert
IMARES Afdeling Visserij, IJmuiden
Vacaturenummer 0008-6

PhD Quantifying the dynamics of primary photosynthesis processes
in the thylakoid membrane through multi-particle modeling
PSG Centre for Crop Systems Analysis, Wageningen
Vacaturenummer PSG-CCSA-0008

Manager Communications & Marketing
LEI afdeling Communicatie, Den Haag
Vacaturenummer SSG-LEI-COM-0001

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

HoteldeWereld

www.hoteldewereld.nl www.koekoekpannenkoek.nl tel 0031 (0)317 460 444
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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

Big brother
When I arrived in the Netherlands, the ﬁrst thing I noticed was the big front windows of each
house on my street, almost at street-level, and the lack of curtains in them.

Through these windows one can see the whole house – the kitchen, the living room, the way the
house is arranged and what the people are doing, especially in the evening when the lamps are on.
I was just staring at them every time I walked along the street on my way to the supermarket and
then on my way back – again staring into people’s homes.
I didn’t want to stare, but I couldn’t help it. I could see people having their dinner, or preparing
food in the kitchen, or reading a book, or watching TV. It was so amazing to me – why do these
people want to be seen by everyone in the street? How could someone feel so comfortable while
strangers outside (like me) can see them? Later on I stopped staring through the windows. I barely
notice the habit now and I don’t ﬁnd it so strange. But I don’t feel comfortable without curtains
and I always close them, especially in the evening when the lights are on. In Bulgaria people enjoy
their privacy and always have curtains or blinds or some drapery in the windows.
I’ve read somewhere that this is part of the Dutch culture – people are so well-behaved that they
have nothing to hide. That’s why they don’t close the curtains – they are not afraid to show what
they have or what they are doing inside their homes.
Also, I’ve been told that the idea for the TV show ‘Big brother’ came from the Netherlands. Of
Stanislav Dimitrov, Bulgarian MSc student of Biotechnology
course! Where else could it be from?
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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NIKS TE VERBERGEN
Nederlandse huizen hebben zulke grote ramen
waar je lekker door naar
binnen kunt gluren. Naar
de keuken, de woonkamer, de indeling van het
huis en wat de bewoners
doen. Stanislav Dimitrov
wíl helemaal niet naar
binnen kijken, maar het
gaat vanzelf. Gek dat
mensen zich gewoon zomaar laten bekijken,
vindt hij. Ze zullen wel
niks te verbergen hebben. Niet gek dat het tv
programma Big Brother
hier bedacht is.



