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liefdewerk

>> CORA + DIERENPARK
Cora Boesenach, oﬃce manager Vastgoed & Huisvesting Facilitair Bedrijf

‘Mensen iets bijbrengen over het
belang van dieren’
Dieren doen ertoe. Cora Boesenach, educatief vrijwilligster van Dierenpark Amersfoort, kan er geen
genoeg van krijgen om dat aan bezoekers uit te
leggen. Vrijwel elk weekeinde leidt ze rond, legt
uit en vraagt aandacht voor bedreigde dieren
en de belangrijke rol die dierentuinen daarin spelen. Verhalen vertellen, een beetje
acteren. Zoals hier in het DinoBos. ‘Dat is
de gezelligste dienst. Kan ik lekker gek
doen om de boodschap over te brengen.’ RK / Foto: Guy Ackermans
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AFSTUDEERONDERZOEK
VHL-studenten experimenteren met reuzengras tegen ganzen op Schiphol.

EIEREN
We merken het, hier op de redactie. Studentverslaggevers voor Resource waren
vroeger altijd beschikbaar. Uren vergaderen in de ochtend? Geen probleem. ’s
Middags? Ook geen probleem. Maar toen we ze niet lang geleden vroegen naar
hun voorkeur voor een nieuwe overlegcyclus, luidde het antwoord unaniem: tussen half een en half twee. Op die manier hoefden ze geen colleges of werkgroepen te missen.
Voor onze ogen tekent zich een revolutie af. Binnen een paar jaar is de studiehouding drastisch veranderd. Het rendement bij Wageningse bachelorstudenten
is namelijk spectaculair omhoog gegaan, van 48 naar 62 procent in twee jaar. De
studentenraad zegt het hardop: nominaal studeren is nu de norm.
De harde knip, de Halbeheﬃng: ze lijken buitengewoon eﬀectief. Studenten kiezen eieren voor hun geld.
Gaby van Caulil

>> Nee, schieten helpt niet. Alleen vergassen
verkleint ganzenpopulatie. Zie p.9
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COLLEGE DOET TOEZEGGINGEN
AAN PERSONEEL VHL
ð 5HFWRUJDDWPHHUWLMGVWHNHQLQ
VDPHQZHUNLQJ
ð 6OHFKWHVDPHQZHUNLQJPHW
PHGH]HJJHQVFKDSèJURRW
]RUJSXQWé

Rector Martin Kropff gaat zich
meer richten op Van Hall Larenstein om de samenwerking met de
universiteit te versterken. Dat
schreef het college van bestuur van
VHL vorige week in een brief aan
alle medewerkers van VHL. Daarin
reageerde ze op de plannen die enkele werkgroepen hadden gepresenteerd, voorafgaand aan de belangrijke medewerkersbijeenkomst van 20 juni.
Zo neemt het CvB de aanbevelingen van de onderwijswerkgroep
onverkort over. Dat betekent onder
meer dat ze werk wil maken van de

gezamenlijk professional masters
van hogeschool en universiteit.
Een eigenstandig college van bestuur voor VHL zit er niet in, dat is
juridisch niet mogelijk, stelt het
college van bestuur.
Verder wil het bestuur de hoogte van de concernhefﬁng voor VHL
herzien, maar ze wil ‘niet de verwachting wekken dat alle genoemde meerkosten volledig geschrapt
kunnen worden’. De ﬁnanciële
werkgroep rekende eerder uit dat
VHL dit jaar 365 duizend euro aan
Wageningen UR betaalt zonder dat
daar tegenprestaties tegenover
staan.
Maar de huur van Forum voor
VHL Wageningen zal bijvoorbeeld
niet naar beneden gaan. ‘Dat wil
zeggen: we tornen niet aan de vierkante-meterprijs’, verklaart woordvoerder Simon Vink van het college van bestuur. De kosten voor

VHL in Forum kunnen volgens
hem echter wel veel lager als de hogeschool besluit meer samen te
werken met de universiteit bij de
planning van onderwijsruimten,
roostering en balie-ondersteuning.
PEILING ONDER MEDEWERKERS
Het college van bestuur laat haar
besluit voor samenwerking tussen
VHL en Wageningen UR afhangen
van de medewerkerspeiling op 20
juni. ‘Jullie steun en draagvlak is
een belangrijke pijler voor ons besluit over het al dan niet voortzetten van de samenwerking.’ Het bestuur steekt daarbij de hand in eigen boezem. ‘Betrokkenen realiseren zich dat de samenwerking in
de afgelopen periode onvoldoende
is ingevuld. Ook wij als cvb zetten
versterkt, met meer tijd en aandacht, in op de samenwerking.’
Wel noemt het bestuur de

slechte samenwerking met de medezeggenschapsraad een ‘zeer
groot zorgpunt’. De MR moet zich
voor 20 juni onverkort uitspreken
voor samenwerking met Wageningen UR, vindt het college van bestuur. Is dat een breekpunt? ‘Nee,
er zijn geen breekpunten’, zegt
woordvoerder Vink. ‘Maar vooraf
moet duidelijk zijn of de MR wil
meewerken aan de gezamenlijk
vastgestelde visie. Vanaf september hebben directie en managementteam intensief gewerkt aan
een probleemanalyse, waarbij de
kool noch de geit zijn gespaard, en
hebben ze hun schouders gezet
onder een nieuw plan. Daarbij is
de samenwerking met de MR van
AS
cruciaal belang.’
Houd resource.wur.nl in de gaten voor uitslag en reacties op de stemming

GANS OVERLEEFT SCHOT DANKZIJ GPS-ZENDER
Dankzij een halsband met gps-zender is een grauwe gans met de
schrik vrijgekomen toen een jager
hem onder vuur nam. Dat blijkt uit
het gat dat onderzoekers aantroffen in de witte band, midden in het
cijfer 3. Een kogelgat, zegt onderzoeker David Kleijn beslist. Hij
heeft dergelijke gaten wel eens eerder gezien op pootringen van ganzen. ‘De wetenschap heeft deze
gans het leven gered. Als die halsband er niet had gezeten, was die
hele hals doorboord. Dat had-ie
niet overleefd.’
De gans waar het om gaat is er
eentje van een serie van 21 die in
juni 2010 een halsband met gpslogger kreeg omgehangen. Doel
van de proef is om zo gedetailleerd
mogelijk de bewegingen van grauwe ganzen vast te leggen. Kleijn:
‘We willen het ruimtegebruik van
ganzen in kaart brengen. Aan de

FOTO: DAVID KLEIJN

ð +DOVEDQGUHGWJDQVYDQMDJHU

'HKDOVEDQGZDDULQKHWNRJHOJDWGXLGHOLMN]LFKWEDDULV

hand daarvan kunnen we dan mogelijk het landschap zo inrichten
dat boeren zo min mogelijk schade
van ganzen ondervinden.’
Volgens Kleijn is het niet waarschijnlijk dat de gans juist vanwe-

ge de logger een gemakkelijk doelwit was. ‘Die witgele halsbanden
vallen niet zo heel erg op. Ze hebben min of meer dezelfde kleur als
de borst van de ganzen. Jagers in
de buurt hebben bovendien een

brief gehad om juist op deze geloggerde ganzen niet te schieten.
Maar dat zegt natuurlijk niet alRK
les.’
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WAGENINGEN KRIJGT HOGE WAARDERING VAN STUDENTEN
ð 9RRUDOGRFHQWHQHQLQKRXG
VFRUHQJRHG
ð 2RNLQWHUQDWLRQDOHVWXGHQWHQ
WHYUHGHQ

Wageningse studenten zijn zeer tevreden over hun instelling. In de
Nationale Student Enquête 2012
beoordelen ze de universiteit met
4,2 op een schaal van vijf. Alleen
vier kleine instellingen met een le-

NRUW
>> SPORT

1.JRXGYRRUVSHHUZHUSVWHU
Evelien Dekkers, masterstudent Food
Technology, is zondag 17 juni Nederlands kampioen speerwerpen geworden. Haar winnende worp (53,43 meter) in het Olympisch Stadion in Amsterdam was een meter minder ver
dan haar seizoensbeste, maar stemde
haar toch tevreden. ‘Dit goud geeft
een goed gevoel na twee jaar zonder
wedstrijden. En ik ben vooral blij dat
mijn worpen een stijgende lijn laten
zien’, vertelt Dekkers. Door een blessure aan haar rechterschouder – haar
werparm – ontbrak ze twee jaar bij
wedstrijden. Ze moet daarom ook verstek laten gaan in Londen. Wel gaat ze
toewerken naar de Olympische Spelen
van 2016 in Brazilië. <G+

vensbeschouwelijke grondslag en
de Open Universiteit scoren hoger.
Een blik op de achterliggende
cijfers onthult geen opvallende
trends. De Wageningse cijfers stijgen licht of blijven stabiel. Hoge
waardering is er voor docenten en
opleidingsinhoud, die rond de 4
scoren. Lager scoren huisvesting
en loopbaanvoorbereiding met
een ruime 3. Ook internationale
studenten zijn relatief tevreden
over hun behandeling door de uni-

versiteit. Al drie jaar strijdt Wageningen UR op dit vlak met de Open
Universiteit om de hoogste waardering in Nederland. Vorig jaar
scoorde Wageningen het hoogst,
maar dit jaar werd ze nipt verslagen door de OU: 3,8 om 3,9.
Bij de hbo-instellingen eindigt
hogeschool Van Hall Larenstein in
de middenmoot. Zij krijgt een
waardering van 3,7, binnen een
bandbreedte van 3,4 tot 4,4.
De laagste cijfers geven studen-

ten op het gebied van studieroosters en betrokkenheid. Studenten
waarderen kernzaken als onderwijsinhoud en docenten hoger.
De Nationale Studie Enquête
wordt betaald door het ministerie
van Onderwijs. Zo’n 650 duizend
studenten kregen een e-mail, waarvan een derde ook daadwerkelijk
de enquête invulde. RR

>> VHL

0LQGHU]LHNWHYHU]XLP
De bestuurlijke perikelen bij Van Hall Larenstein hebben geen invloed op het ziekteverzuim. Integendeel, blijkt uit het jaarverslag van Wageningen UR van 2011. Het
ziekteverzuim bij VHL daalde van 6,1 procent in 2010 naar 4,9 procent in 2011.
Daarmee ligt het verzuim nog wel hoger
dan bij de universiteit en DLO, die vorig
jaar een verzuim van 3,6 en 3,4 procent
noteerden. Verzuim ontstaat door ziekte
of conﬂict. In het laatste geval is een
goede verzuimbegeleiding belangrijk,
stelt het jaarverslag. Vorig jaar werd negen keer mediation ingezet bij een arbeidsconﬂict. In alle gevallen werd deze
bemiddeling succesvol afgerond. AS

>> VHL

2QWHYUHGHQ9+/éHUVERXZHQVLWH
Om tegenwicht te geven aan het in hun
ogen eenzijdige verhaal van het college
van bestuur, heeft een groepje van zo’n
zes studenten en medewerkers van Van
Hall Larenstein in Velp een website gebouwd. Op https://sites.google.com/site/bezorgdvhl/ staat volgens hen ‘het
verhaal dat niet wordt verteld door de
WUR en de directie van Van Hall Larenstein’. Volgens de VHL’ers, die anoniem
willen blijven, schetsen het CvB en de directie van VHL een te rooskleurig beeld
van de samenwerking tussen universiteit, DLO en hogeschool. De groep zegt
zich zorgen te maken om de toekomst
van de school. ‘De bedoeling is dat dit
platform nu het andere verhaal vertelt,
maar in de toekomst wordt uitgebreid
met alle misstanden binnen VHL’, aldus
een van de Larensteiners. /YG1

SCHAMINÉE <<
$IVFKHLG
Henk Bleker heeft aangekondigd de politiek te zullen verlaten, na bijna twee jaar de scepter te hebben gezwaaid
over de natuur in ons land. De petjes met ‘Eerlijk, helder,
Henk’ kunnen voorgoed in de kast. Bij afscheid nemen
hoort een feestje, maar ik weet nog niet wat voor feestje
dat zal worden. Ik vermoed dat op veel plaatsen het glas
wordt geheven en vlaggetjes worden opgehangen.
De geschiedschrijvers zullen over een tijdje hun oordeel
vellen: heeft Bleker alleen maar braaf invulling gegeven
aan het gedoogakkoord en had hij eigenlijk een heel ander beleid willen voeren, zoals diverse boys and girls from
the band intussen hebben uitgesproken? Of we het antwoord op deze vraag ooit zullen kennen? Voorlopig moeten we het doen met een paar feiten. De onderwerpen die
voortdurend de pers hebben gehaald – de nieuwe Natuurwet, de Ecologische Hoofdstructuur met haar robuuste
verbindingen en de Hedwigepolder – zullen niet conform
de wens van de gevallen staatssecretaris worden uitgevoerd, de bovenmaatse bezuinigingen op natuur zijn
deels teruggedraaid, en misschien wel het allerbelangrijkste: het woord natuur wordt in de politiek weer uitgesproken zonder vieze smaak in de mond. De bakens zijn verzet, dat wel, en een nieuw evenwicht zal moeten worden
gevonden, maar de natuur doet er weer toe, en daar ben ik
blij om.
En Henk Bleker? Over hem maak ik me eerlijk gezegd weinig zorgen. Ongetwijfeld geniet hij thuis van de natuur om
hem heen. Een schuw ree dat vroeg in de ochtend zijn erf
bezoekt, een fazant die plotseling omhoog ﬂaddert uit een
bietenveld. Ik kijk uit naar zijn opvolger. -RRS6FKDPLQ«H
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STUDENTEN HALEN STEEDS
61(//(5+81%$&+(/25
ð 6SHFWDFXODLUHVWLMJLQJYDQ
UHQGHPHQWVFLMIHUVLQGH
EDFKHORUIDVH
ð ,QVSDQQLQJHQRYHUKHLGHQ
XQLYHUVLWHLWOLMNHQVXFFHVYRO

Universitaire studenten in Wageningen weten steeds sneller hun bachelor te voltooien. De afgelopen
twee jaar steeg het rendement met
dertig procent. Van de groep studenten die in 2007 begonnen,
haalde maar liefst 62 procent het
bachelordiploma binnen vier jaar
(voor een bachelor staat drie jaar).
Bij de studenten die in 2005 begonnen was dat nog maar 48 procent. Dit blijkt uit het jaarverslag
van Wageningen UR over 2011, dat
afgelopen week op intranet verscheen.

Sanne Mirck van de studentenraad vermoedt dat studenten tegenwoordig met een andere insteek aan hun studie beginnen.
‘Nominaal studeren is de norm.
Het halen van vakken heeft prioriteit. Ik vermoed dat dit het gevolg
is van de landelijke maatregelen.’
Overheid en universiteiten proberen al jaren het studierendement te verhogen. Zo heeft staatssecretaris Halbe Zijlstra een langstudeerboete ingevoerd. Wie meer
dan een jaar vertraging oploopt,
moet jaarlijks drieduizend euro extra aan collegegeld betalen. Ook
wacht studenten een harde knip,
ze mogen pas aan een master beginnen als ze hun bachelor hebben
afgemaakt. Die maatregel wordt
pas in 2013 ingevoerd, maar volgens onderwijsdirecteur Pim Brascamp raden studieadviseurs stu-

denten wel alvast aan om eerst hun
bachelor af te maken. ‘Tot een
paar jaar geleden was het advies
precies omgekeerd: begin maar alvast met mastervakken.’
STUDIEADVIES
Daarnaast begeleidt de Wageningse universiteit studenten intensiever dan voorheen. Eerstejaars krijgen hulp met het maken van een
planning en ze krijgen een studieadvies. Net als bij VHL overweegt
de universiteit om een negatief advies bindend te maken, een gevolg
van de afspraak met het ministerie
van onderwijs om het rendement
nog verder omhoog te brengen.
Van de studenten die het afgelopen jaar begonnen, moet zelfs 75
procent hun bachelor in vier jaar
halen. Trage studenten krijgen
daartoe verplicht een training in

studievaardigheden. Ook krijgen
eerstejaars meer contacturen en
tussentijdse toetsen.
Het jaarverslag laat ook zien dat
het rendement van VHL-studenten
ongeveer gelijk blijft. Bij de hogeschool wordt dit uitgedrukt in gemiddelde studieduur. De studenten op de vestigingen Velp en Wageningen ronden hun studie nog
steeds in gemiddeld 4,5 jaar af. In
Leeuwarden steeg die duur van 4,5
naar 4,6 jaar. Het aantal uitvallers
in Leeuwarden is fors gestegen,
van 187 in 2009 naar 275 vorig jaar.
Het rendement van masterstudenten was al hoog, negen van de
tien behalen binnen drie jaar het
diploma. Dat komt door het grote
aandeel internationale studenten,
bijna de helft, voor wie studeren
relatief duur is. *Y&

FOTO: GUY ACKERMANS

$//(Ǆǁƿƿ352()6&+5,)7(1*(',*,7$/,6((5'
ð 'LVVHUWDWLHVYDQDIQX
RQOLQHEHVFKLNEDDU
ð %LEOLRWKHHNèGLWLVHHQ
PLMOSDDOé

De oudste is uit 1920, de dikste van
Theo Spek telde 1.100 pagina’s, de
dunste van J.P. Roozen slechts 11
pagina’s. De ruim vijfduizend dissertaties van de universiteit zijn gescand en nu digitaal beschikbaar.
Collegelid Tijs Breukink, hier op
de foto, scande op 18 juni de laatste van 930.000 proefschriftpagina’s.
Bibliothecaris Ger Spikman
spreekt van een mijlpaal: alle 5.200
Wageningse proefschriften zijn de
afgelopen jaren gescand en nu digitaal beschikbaar. Het begon met
blaadje voor blaadje scannen, met
de hand. Later offerden de biebmedewerkers één gedrukt exemplaar op. Die werd uit elkaar gesneden, waarna de pagina’s automa-

7LMV%UHXNLQN
VFDQWKHWODDWVWH
SURHIVFKULIW

tisch werden gescand. Zo konden
ruim honderd proefschriften per
dag digitaal toegankelijk worden
gemaakt.
De bibliotheek houdt overigens
ook de gedrukte proefschriften in

voorraad in de kelder van het Forum. Daar ligt op dit moment een
rij proefschriften van 125 meter
lang. De komende jaren, als er
ruim tweehonderd proefschriften
per jaar bijkomen, groeit die rij

verder aan. Het scannen van nieuwe proefschriften is overigens niet
meer nodig, want de promovendi
leveren hun dissertatie tegenwoordig digitaal aan aan de bieb. AS
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678',(.,(=(1"&+(&.
'(%,-6/8,7(5
ð 2SOHLGLQJPRHWHQELQQHQWZHH
MDDUHHQELMVOXLWHUKHEEHQ
ð è'HVQRRGVZHWWHOLMNGZLQJHQé

In 2014 moeten alle opleidingen
een bijsluiter hebben. Gebeurt dit
niet vrijwillig dan volgt er wetgeving, zei staatssecretaris Halbe
Zijlstra op 19 juni tijdens het vragenuur.
De uitspraak volgt op langdurige klachten van studenten- en
jongerenorganisaties over misleidend wervingsmateriaal. Dit zijn
nu veelal glossy folders die grossieren in positieve verhalen, maar
essentiële informatie over slagingspercentages en baanperspectieven ontberen.
Een toekomstige bijsluiter
moet over twee jaar enkele harde
cijfers bevatten die een snelle en

‘MENSEN
SCHREEUWDEN ONS
OMHOOG’

eerlijke vergelijking mogelijk maken.
Een viertal hogescholen, Windesheim, HAN, Saxion en de Hanzehogeschool lopen met de invoer
voor de troepen uit. In hun ‘studie
in cijfers’ zijn de hoeveelheid onderwijsuren, studentaantallen en
het rapportcijfer uit de Nationale
Studenten Enquête te lezen.
Tweede Kamerlid Anne-Wil Lucas (VVD) die op 19 juni hierover
vragen stelde, had liever een voortvarender aanpak gezien. De partijgenoot van Zijlstra prees het viertal
hogescholen, wat haar betreft
wordt invoer meteen voor iedereen
verplicht. Ze vind het vooral moeilijk te verteren dat in september
2013 opnieuw duizenden jongeren
gaan studeren ‘zonder goede voorRR
lichting’.

Je hebt je maandenlang hierop voorbereid. Hoe
heb je de grote dag beleefd?
‘Geweldig. We startten om vijf uur in het donker. In elke bocht stonden kaarsjes, heel mooi.
Om acht uur ’s avonds eindigden we samen de
laatste beklimming, voor mij m’n vijfde. Al die
tijd stonden mensen langs de weg om ons aan
te moedigen en omhoog te schreeuwen. Heel
gaaf is dat.’

RECHTSZAAK TEGEN DE STAAT
EINDIGT IN GELIJKSPEL
ð +RRJOHUDDUKDDOWQDYLHUMDDU
GHHOV]LMQJHOLMN

Justitie mag administratiekosten
berekenen bij verkeersboetes,
maar burgers kunnen hiertegen
wél in beroep. Met deze uitspraak
van 15 juni stelde het gerechtshof
in Leeuwarden Bernd van der
Meulen, hoogleraar Recht en bestuur, deels in het gelijk. De overheid ontloopt een strop van 180
miljoen, maar moet meer bezwaar-

%HUQGYDQGHU0HXOHQ

schriften verwachten.
Van der Meulens juridische gevecht begon toen hij een afschrift
ontving voor een verkeersboete.
Dit stelde dat beroep tegen de administratiekosten onmogelijk was.
Een gotspe, vond hij, omdat beroep altijd mogelijk is in een rechtstaat.
Het gerechtshof oordeelde niet,
zoals een kantonrechter eerder wel
deed, dat het heffen van administratiekosten onrechtmatig was.
Toch zal Van der Meulen de uitspraak niet verder aanvechten. ‘Ik
heb de rechter niet kunnen overtuigen van mijn argumenten,’ zegt
hij. ‘Maar ik heb de weg nu geëffend voor anderen.’ Al met al is hij
na vier jaar procederen relatief tevreden en ook opgelucht dat ‘het
klaar is’. ‘Ik ben blij dat ik uiteindelijk gewonnen hebt, maar nog
steeds geïrriteerd dat een gevecht
RR
nodig was.’

GEZEGD
‘Als het enige teken van leven van sommige mensen hun outof-oﬃce reply is, moet ik me dan wel of geen zorgen maken?’
Getweet door Ger Spikman, bibliothecaris Wageningen UR, op 20 juni.

KITO

Hoe reageert je lichaam op zo’n extreme
inspanning?
‘Je moet echt heel veel eten en drinken. De
richtlijn is 9000 calorieën op die dag. Dat betekent de avond ervoor een ﬂink bord pasta, daarna nog pannenkoeken. Tijdens de beklimmingen tien bananen, pannenkoeken, Snelle Jelle’s, sportdranken en bouillon om het zout aan
te vullen. De dagen erna had ik ook steeds weer
zin in eten.’

:LH"Harma Berends
:DW"PhD-student bij
Animal Nutrition
:DDURP"Beklom in het
kader van Alpe d’HuZes
vijfmaal de Alpe d’Huez
om geld op te halen
voor KWF Kankerfonds

Ben je tevreden met het resultaat?
‘Enorm. Het Wageningse team heeft met
T-shirt verkoop, loterijen en een spinningmarathon in de Bongerd in totaal 45.061 euro opgehaald. De dag zelf is heel inspirerend en positief. Víér dat je bestaat en máák er iets van. Laten we samen iets aan die ziekte doen. We hebben ons meteen weer opgegeven voor volgend
jaar.’ /YG1
21 juni 2012 — RESOURCE
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>> wetenschap

FOTO: LINEAIR
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ð +HOIWYDQNRŌHLQ1HGHUODQG
LQPLGGHOVGXXU]DDP
JHSURGXFHHUG
ð 6XSHUPDUNWHQKHEEHQGLH
JURHLDDQJHMDDJG

Niet de consument, maar de kofﬁebranders en supermarkten hebben de groei van duurzaam geproduceerde kofﬁe in Nederland aangejaagd, blijkt uit onderzoek van
Paul Ingenbleek en Machiel Reinders.
Jarenlang was Max Havelaar de
trendsetter in kofﬁeland. Bij de
start van deze duurzame kofﬁe, in
1989, voorzagen marktonderzoekers een marktaandeel van 15 procent voor deze duurzaam geproduceerde kofﬁe. ‘Max Havelaar heeft
zeker een rol gespeeld bij het bewust maken van de consument’,
zegt de Wageningse marktkundige
Paul Ingenbleek. ‘Het was het eerste fair trade product dat van de
wereldwinkel in de supermarkt terecht kwam.’ Maar het aandeel
Max Havelaar, later Fair Trade,
kwam nooit boven de 3 procent.
Sinds 1997 groeide het markt-

)DLU7UDGH
.RŌHERHUHQ
LQ*XDWDPDOD
ZHJHQGH
RRJVWDI

aandeel van duurzame kofﬁe echter naar 45 procent. De kofﬁebranders en supermarkten waren de
aanjager van die groei, zeggen Ingenbleek en Reinders deze maand
in het Journal of Business Ethics.
Eerst stapte Perla kofﬁe, het huismerk van Albert Heijn en C1000,
over op duurzame kofﬁe en daarna

volgde Super de Boer. Als laatste
volgde Douwe Egberts, die zich
aanvankelijk sterk tegen Fair Trade had gekeerd.
Volgens Ingenbleek had de grote middengroep van de consumenten een vaag onderbuikgevoel dat
duurzaam wel oké was. ‘Zij beloonden de keuze van de bedrijven

door trouw te blijven aan hun
merk.’
Ondertussen zet de groei van
het marktaandeel ‘duurzaam’
door. In 2015 is driekwart van de
Nederlandse kofﬁe duurzaam,
hebben kofﬁebranders en supermarkten afgesproken met maatschappelijke organisaties. AS

'($$5'(9(56&+,(792257'85(1'9$1./(85
ð 2SZDUPLQJYHUNODDUWJURRW
GHHOYHUNOHXULQJ
ð /DQJHUJURHLVHL]RHQPDDUQLHW
QDYHQDQWPHHUJURHL

Hogere temperaturen en meer
neerslag doen planten sneller
groeien. Vanuit de ruimte is dat
met satellieten mooi in kaart te
brengen door teruggekaatst zonlicht te meten. Planten gebruiken
een deel van het zonlicht voor fotosynthese. Infrarood licht wordt teruggekaatst. De hoeveelheid teruggekaatst infrarood is daarmee een
maat voor de activiteit van planten.
Het algemene beeld is duide-

lijk: de planeet wordt groener en
de productiviteit van planten
neemt toe. Maar dat grove plaatje
ziet er in wat meer detail heel anders uit, toont fysisch-geograaf Rogier de Jong. Hij ontwikkelde
nieuw rekentuig om een en ander
nauwkeuriger in beeld te krijgen.
‘Het noordelijk halfrond wordt
groener, maar delen van het zuidelijk halfrond juist niet.’ Daar
neemt de activiteit van planten af.
Landdegradatie is een belangrijke
oorzaak.
Maar ook die trends van verkleuring zijn aan verandering onderhevig en kunnen volgens De
Jong zelfs omkeren. Op 15 procent
van het aardoppervlak heeft dat

volgens zijn berekeningen de afgelopen decennia plaatsgevonden.
Verbruining wordt dan vergroening en vice versa.
/$7(6800(5675(66
Met al dat gluren vanuit de ruimte
zijn de veranderingen in plantengroei op aarde steeds beter in kaart
te brengen. Maar daarmee heb je
nog niks verklaard. ‘Je meet vegetatieactiviteit. Maar wat daaraan
ten grondslag ligt, de onderliggende processen, die zijn zeer divers.’
De Jong deed een eerste poging
door relaties te leggen met klimaatverandering. Meer dan de
helft van de gevonden veranderingen, en dan met name in bosgebie-

den, bleek te verklaren uit de opwarming van het klimaat.
Opwarming zorgt op het noordelijk halfrond voor een langer
groeiseizoen. Maar die verlenging
betekent niet dat de plantengroei
navenant toeneemt. Dat blijkt volgens De Jong als je de verandering
in groei binnen een seizoen in
kaart brengt. ‘Binnen een groeiseizoen neemt de zogeheten fotosynthetische intensiteit af. Dat duidt
op andere beperkingen aan de
groei, bijvoorbeeld de beschikbaarheid van water of voedingsstoffen. Vooral op het noordelijk
halfrond zie je dat aan het einde
van het seizoen. Ecologen noemen
dat late summer stress.’ RK
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Bejaging leidt niet tot reductie van het
aantal grauwe ganzen. Ook het lekprikken
van de eieren is nauwelijks effectief. Alleen door het vangen van ganzen tijdens
de rui - waarna de vogels in containers met
CO2 worden vergast - een omstreden methode - is de populatieomvang substantieel terug te brengen. Tot die conclusies
komen David Kleijn, Dick Melman en Mariëlle van Riel van Alterra. Zij onderzochten in opdracht van het Faunafonds - dat
de schade vergoedt die ganzen aanrichten
op boerenland- de effectiviteit van diverse
regulerende maatregelen. Ze concentreerden zich op de situatie op Texel waar de afgelopen jaren verschillende maatregelen
werden geprobeerd.
Grauwe ganzen worden gezien als dubbele lastpakken. De meeste ganzensoorten verblijven hier uitsluitend in de winter, maar sinds de grauwe gans begin jaren zestig terugkeerde als broedvogel, is
de stand vooral de afgelopen tien jaar ook
in de zomer spectaculair gestegen. Alleen
al op Texel lopen er ´s zomers ´ zo’n 6000
grauwe ganzen rond; in de winter nog veel
meer. Die vreten van gewassen, stampen
met hun platpoten planten plat en poepen
alles onder.
De enige aanpak die in het verleden op

Texel heeft gewerkt, zo leerden de populatieberekeningen van Alterra, is het wegvangen van ganzen in de rui, als ze niet kunnen
vliegen. Daarmee wordt de lokale broedpopulatie een ﬂinke klap toegebracht. Deze
methode is momenteel alleen nog toegestaan rond Schiphol. Gebruik ervan leidt
veelal tot emotionele reacties. Medewerkers
van ruimingsbedrijf Duke Faunabeheer kregen vorige maand zelfs bewaking.

9,6,(ǉǉ
&RQFHQWUDWLHYHHKRXGHULMQLHWJHOXNW
1D2YHULMVVHOVWDSWRRNGHSURYLQFLH%UDEDQWDIYDQ
KHWEHOHLGRPGHLQWHQVLHYHYHHKRXGHULMWHFRQFHQWUHUHQLQODQGERXZRQWZLNNHOLQJVJHELHGHQ3ULPD
GDWèUHFRQVWUXFWLHEHOHLGéZDVWRFKDODFKWHUKDDOG
]HJW)URXNMH%RRQVWUDYDQ$OWHUUD
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Jagen op grauwe ganzen - in Nederland de
meest gangbare bestrijdingsmethode – leverde daarentegen amper resultaat op. Ook
al schoten jagers op Texel in de jaren 2005
tot en met 2011 zo’n 15 duizend grauwe
qanzen; de populatie groeide onverminderd voort. ‘Ze treffen waarschijnlijk de verkeerde ganzen’, aldus Kleijn. ‘Vooral rondtrekkende dieren die even Texel aandoen.
De ter plekke broedende grauwe ganzen
vertoeven in de zomer veel in natuurgebieden, waar niet wordt gejaagd. Bovendien leren die lokale dieren heel snel waar en bij
wie ze uit de buurt moeten blijven.’
De derde bestrijdingsmethode: het lekprikken van eieren, in 2011 nog ruim
12 duizend keer toegepast, leidt wel tot een
ﬂinke reductie van het aantal kuikens, maar
dat vertraagt slechts de groei van de populatie. ‘Het probleem is dat je nooit alle eieren
vindt’, vertelt Kleijn. ‘Het eerste jaar was dat
70 procent; het derde maar 57 procent. Het
zou me niet verbazen als de ganzen leren
hun nesten beter te verstoppen. Het zijn
slimme beesten.’ 51

‘De reconstructieplannen waren een vorm van
blauwdrukplanning, waarbij voor jaren werd vastgelegd waar intensieve veehouders konden uitbreiden
en waar niet. Varkensboeren uit gebieden met kwetsbare natuur die wilden uitbreiden, konden met subsidie naar landbouwontwikkelingsgebieden (log’s)
verhuizen. Maar door de dynamiek in de markt en
maatschappij was dat al snel achterhaald. Zo dacht
de overheid dat zo’n 250 intensieve veehouderijbedrijven naar de log’s zouden verhuizen, in de praktijk
bleken dat er veel minder. Bovendien gaven de provincies uitbreidingsmogelijkheden aan boeren op
bestaande locaties, waardoor er minder noodzaak
was om naar een log te verhuizen.
Ook speelt de toegenomen weerstand tegen de log’s
een rol. De oorspronkelijke reconstructieplannen
werden gedragen door de provinciale milieuorganisaties, omdat verplaatsing van boerderijen beter was
voor de natuur, maar daarna heeft Milieudefensie de
weerstand tegen intensieve veehouderij effectief gemobiliseerd. Voor omwonenden was de reconstructie
ver-van-mijn-bed, totdat de plannen effectief werden.
In plaats van bedrijven te zoneren, willen provincies
en gemeenten nu de bouwplannen van veehouders
op bestaande locaties op duurzaamheid beoordelen
– op milieuaspecten, dierenwelzijn, volksgezondheid
en de inpassing in de omgeving. Verplaatsing is lang
niet altijd nodig, omdat er nu meer technologie voorhanden is om milieuvriendelijk te boeren. Dat stelt
echter wel eisen aan de gemeenten – kunnen die een
integraal oordeel geven over de duurzaamheid van
de bedrijfsvoering bij de vergunningverlening, hebben ze daar de expertise voor?
Ondertussen horen we niets meer over de aanleiding
van de reconstructiewetgeving – de uitbraak van de
varkenspest en het gesleep met dieren tussen bedrijven die een rol zouden spelen bij de verspreiding van
dierziekten. De reconstructie zou hieraan een einde
moeten maken. Veel varkensboeren hebben echter
nog steeds meerdere locaties.’ AS

FOTO: ISTOCK
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‘Life in Wageningen is a daily challenge for
understanding worldwide English inﬂections’
Stafania Montersino, promoveerde op 14 juni
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Biologiestudenten die voor het
eerst een genoom bekijken, staan
voor een verrassing. Onze genen
blijken geen ordelijke instructie te
zijn die van A tot Z uitleggen hoe je
lichaamsbouwstenen maakt. In
plaats daarvan zijn ze ‘gespleten’.
Fragmenten met nuttige informatie worden afgewisseld met stukken schijnbare onzin, zogenaamde
intronen. Alsof je in de handleiding voor een Ikea-bed pagina’s vol
willekeurige letters aantreft.
De ontdekking hiervan in 1977
verbijsterde biologen. Toch werd
het nut van de onzinfragmenten ze

snel duidelijk. Intronen zorgen er
namelijk voor dat je uit één gen
meerdere instructies - en dus
bouwstenen - kunt maken. De cel
slaat hierbij soms fragmenten informatie over of kiest een alternatief einde. Op die manier kun je
met één handleiding een normaal
Ikea-bed maken, maar ook stapelbedden en slaapbanken.
Onduidelijk bleef echter waar
intronen vandaan komen. Ons genoom zit er vol mee, maar biologen observeren bijna alleen gevallen van verlies. Aanwinst van nieuwe intronen lijkt nauwelijks voor
te komen. Veel biologen vermoeden daarom dat alle intronen in
het genoom zijn beland bij het ontstaan van het eerste meercellige leven, zoals planten en dieren.
02%,(/'1$
De onderzoekers Ate van der Burgt

1XWWLJHLQVWUXFWLHVZRUGHQLQ'1$
DIJHZLVVHOGPHWVFKLMQEDDUZLOOHNHXULJHJHQHWLVFKHFRGH

en Jérôme Collemare van Fytopathologie hebben nu een theorie
voor de herkomst van intronen. Ze
bewijzen dat in enkele verwante
soorten schimmels recent - in de
afgelopen tienduizenden jaren nieuwe intronen zijn ontstaan.
Bron is een stukje mobiel DNA,
ILE genaamd, dat zich kan vermenigvuldigen en kan ‘rondspringen’

in het genoom. De resultaten publiceerden ze 31 mei in het tijdschrift Current biology.
Ze kwamen ILE op het spoor
toen Van der Burgt intronen ontdekte die erg veel op elkaar leken.
Dat was ongebruikelijk, gezien de
schijnbaar willekeurige samenstelling ervan. Een vergelijking met
het genoom van veertien andere
schimmels bevestigde dat de intronen nieuw waren.
De twee onderzoekers speculeren enthousiast dat hun mechanisme misschien wel breder aanwezig
is dan alleen in schimmels. ‘Misschien verschenen deze elementen
ook in de voorouder van alle meercelligen,’ zegt Van der Burgt. Voorlopig roepen de resultaten nog
meer vragen op dan ze beantwoorden. Eerst willen ze nu ontdekken
hoe ILE zich precies in het genoom
verplaatst. RR

/(5(1/8,67(5(11$$5./2..(1/8,'(56
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DFKWHUOLJJHQGHERRGVFKDS
PDVNHUHQ

Klokkenluiders worden snel verkeerd begrepen door de vaak vijandige buitenwereld. Communicatie
professionals moeten deze mensen niet zien als een probleem
voor de reputatie van de organisatie, maar juist naar ze leren luisteren, stelt communicatiewetenschapper Klarenbeek.
Annette Klarenbeek is docent
communicatie aan de Hogeschool
Utrecht en promoveerde woensdag
13 juni op onderzoek naar communicatie in tijden van crisis. Ze onderzocht enkele gevallen van klokkenluiders in het onderwijs, waaronder de geruchtmakende zaak
van rector Matthé Sjamaar. Die
pleitte in 1998 in een interview

+HW1LHOV6WHQVHQ&ROOHJHPRHVWYROJHQVUHFWRU6MDPDDQJHVORWHQZRUGHQ
RPGDWHUWHYHHO0DURNNDQHQRS]DWHQ  

voor ophefﬁng van ‘zijn’ Niels
Stensen College in Utrecht, omdat
er zoveel Marokkanen op zaten dat
het onderwijs er volgens hem onder leed. Veel media pikten het ver-

haal op en commentatoren stelden
de vraag of Sjamaar nu wel of niet
racistisch was.
‘Klokkenluiders worden vaker
verkeerd begrepen’, vertelt Klaren-

beek. Iemand die een probleem
aankaart, wordt makkelijk aangezien voor zwartkijker, klikspaan
of heethoofd. Klarenbeek noemt
dat de interactionele problemen
van de klokkenluider. Volgens
haar is het belangrijk om die te
achterhalen. ‘Door hier meer oog
voor te hebben kun je beter begrijpen wat het achterliggende
probleem is.’ Een middel om dat
te doen is een zogenaamde discoursanalyse van het taalgebruik.
Daarbij gaat het meer om de manier waarop mensen iets zeggen
dan wat ze zeggen. Sjamaar hanteerde in het interview bijvoorbeeld sterk taalgebruik en wekte
zo de indruk emotioneel te zijn.
Het effect van zijn harde woorden
was dat hij werd opgevat als een
rector die een hartenkreet uitte.
Als klokkenluider was Sjamaar
dan ook niet zo succesvol. Minister Netelenbos zei over hem ‘zo
hoor je niet te praten’, en daarmee was de kous af. -7
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2RNHHQPHQLQJ"Mail je reactie naar resource@wur.nl.
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Het zijn spannende dagen voor hogeschool VHL. Binnenkort stemt het personeel over ontbinding van het
huwelijk met Wageningen UR. Dan blijkt opeens dat de
impopulaire algemeen directeur Ellen Marks is herbenoemd, in stilte.
Reacties laten uiteraard niet lang op zich wachten.
/HHXZDUGHQ is verbolgen dat de beslissing stil werd
gehouden en slechts doorschemert in een half zinnetje op intranet. ‘Inderdaad, een bijzonder wijze van
communiceren,’ zegt 9OLQGHU. De stoom komt inmiddels uit de oren van /HHXZDUGHQ: ‘Ook bijzonder dat
een contract voor onbepaalde tijd op 1 juni aﬂiep? Dat
het CvB haar herbenoemt vind ik niet zo vreemd, ze
doet braaf alles wat ze zeggen.’
En dit is niet de enige pagina op onze site waar het
VHL-vuurtje opﬂakkert. Elders bepreekt men de problemen inhoudelijk. ‘Miljoenen zijn eigenlijk gewoon
“gestolen” door de WUR en dat gaat ten koste van het
onderwijs, het personeel en de studenten,’ zegt
/HHXZDUGHQ, ‘en we gaan ze heus niet terug krijgen nu
blijkt wat er allemaal onterecht was doorberekend.’
*HOXNNLJ]LMQHURRNSRVLWLHYHJHOXLGHQDOOHHQYRRUGH
directie is er geen clementie van onze reageerders. ‘Ik
zie (veel) kansen om proﬁjt te halen uit het onderdeel
blijven van de WUR.’ zegt .1. ‘Erg jammer alleen dat
onze VHL-directie en –management niet de competentie hebben om uit die samenwerking te halen wat erin
zit.’

',7,6*((1,17,0,'$7,(
Volgens OR-lid Kees van Diepen hangt er binnen Wageningen UR een angstcultuur. Collegevoorzitter Dijkhuizen meent dat er
niets aan de hand is, maar wil de zaak
tot op de bodem uitzoeken.

ǂƿƿƿƿ678'(17(19(5/,(=(129
Het grootste deel van het kabinetsbeleid ligt inmiddels
in de prullenbak en het Lente-akkoord is een verguisd
stuk papier. Maar wanneer je het het minst verwacht, is
het opeens daar: politieke daadkracht. Tot schade van
de student, want per 1 september krijgt hij nog slechts
een ov-jaarkaart voor nominale studieduur, plus één
jaar.
De verontwaardiging , maar vooral verwarring zijn
groot. ‘Hoe zit het precies met studenten van de WUR
die een master doen in de sociale wetenschappen?
Zijn die in hun tweede masterjaar direct hun OV-kaart
kwijt?’ vraagt JF. Voor hen geen uitzonderingen, zegt
$QWRRQ. Slechts vijf jaar een OV. ‘Waarom wordt dit
niet in de vrieskast gestopt tot na de verkiezingen?
’moppert ABC. ‘Dit lijkt me een controversieel onderwerp, of ben ik de enige die dat zo
ziet?’ Helaas voor hem zijn in ieder
geval vijf partijen het met hem
oneens. &RHQ kan zijn ongeloof uiteindelijk maar slecht verbergen: ‘Het is
eigenlijk te bizar voor woorden hoe
dit kabinet/deze kamer ons als studenten nog even een extra poot aan
het uitdraaien is.’
ILLUSTRATIE: ESTHER BROUWER

De reageerders zijn het niet met Dijkhuizen eens. ‘De cijfers van de laatste
Medewerkersmonitor geven aan dat
20 procent van de medewerkers wel

eens intimidatie ervaart,’ zegt RQGHU]RHNHU. Ook
anderen reageren smalend: ‘Wat ik ook interessant
vind is dat Dijkhuizen aan de ene kant aangeeft dat
“dissidenten” in het bedrijfsleven al lang ontslagen
zouden zijn,’ zegt +-, ‘aan de andere kant wil hij heel
graag weten wie er klagen zodat hij “aan een oplossing” kan werken.’ Toch zijn de meeste reacties genuanceerd. Veel reageerders begrijpen dat intimidatie
een kwestie is van perceptie en dat problemen zelfs
kunnen ontstaan als beide kanten de beste bedoelingen hebben. Iedereen is dan ook benieuwd naar de
uitkomsten en blij – en een tikje verbaasd helaas - dat
ze het verhaal in Resource kunnen lezen. Beste lezers,
lees ook dit keer weer een verhaal over de vermeende
intimidatiecultuur.

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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8LWJHYHU
Corporate communicatie Wageningen UR

Resource wordt
gedrukt op papier
uit verantwoord
beheerde bossen.
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BANG VOOR
DE BAAS?
Maken leidinggevenden zich schuldig aan intimidatie? En leidt dat tot een
angstcultuur? Een vertrouwenscommissie gaat onderzoek doen. Signalen zijn er wel.
Alvast een aantal feiten op een rij.
tekst: Roelof Kleis en Gaby van Caulil / Illustraties: Yvonne Kroese

K

ees van Diepen, onderzoeker bij het Team
Aardobservatie van Alterra denkt met
gemengde gevoelens terug aan de nieuwjaarsreceptie begin dit jaar in het bestuurscentrum in Atlas. De feestelijke bijeenkomst
liep voor hem uit op een schrobbering van
Aalt Dijkhuizen. De hoogste baas van Wageningen UR liet
naar eigen zeggen ‘op niet mis te verstane wijze’ blijken
hoe hij dacht over Van Diepens uitspraken over hem in de
Volkskrant. Intimiderend, vond van Diepen. Het voorval is
volgens hem exemplarisch voor de bestuurscultuur binnen Wageningen UR.
Wat Van Diepen overkwam, staat niet op zichzelf. Peter
Aerts, destijds secretaris van de MR van VHL, liet zich
vorige zomer in de Volkskrant kritisch uit over de leiding
van zijn school. Een aangetekende brief van Dijkhuizen
volgde. ‘Dit had ik nooit zo mogen doen. Ik beschadigde
de organisatie. Als dat nog eens zou gebeuren, zouden er
passende disciplinaire maatregelen worden genomen. In
het gesprek dat volgde vielen volgens Aerts termen als
‘Weet jij wel wie hier jouw salaris betaalt’. ‘En dat allemaal
met zo’n houding: hij zet je gelijk in de hoek om je te over-

‘Weet jij wel wie hier
jouw salaris betaalt?’
bluffen en de mond te snoeren.’ Toch peinst hij er niet
over te zwijgen. ‘Als we ons alleen maar door angst laten
leiden, dan zal er nooit iets veranderen.’
Klachten over intimidatie zijn niet van vandaag of gisteren. Signalen zijn er al langer. In 2009 zagen de vertrouwenspersonen het aantal meldingen over intimidatie toe-

EEN OP VIJF ERVAART INTIMIDATIE
In de Medewerkermonitor
van 2010 vulde bij de stelling ‘Ik heb het afgelopen
jaar tijdens mijn werk te
maken gehad met intimiderend gedrag’ 2 procent
‘vaak’ in en 17 procent
‘soms’. De verschillen bleken overigens groot: VHL
scoorde 31 procent intimi-

datie, SSG maar 12 procent.
Gemiddeld 19 procent: is
dat veel? De Wageningse
percentages zijn moeilijk
te vergelijken met een landelijk gemiddelde, maar
nog het meest in de buurt
komt de Nationale Enquête
Arbeidsomstandigheden

van TNO. Gemiddeld had
9,9 procent van alle
Nederlandse werknemers
in 2010 te maken met
‘intimidatie door leidinggevende of collega’s’. Een
vergelijk met andere universiteiten, hogescholen
en marktgerichte kennisinstellingen is er niet.

nemen. Volgens de vertrouwenspersonen ging het vooral
over intimidatie door leidinggevenden. In dat jaar kwamen 49 meldingen binnen over ongewenst gedrag, waarvan de helft intimidatie betrof. Het jaar erop werd het
onderwerp ongewenst gedrag voor het eerst opgenomen
in de Medewerkermonitor, de tweejaarlijkse enquête
onder medewerkers van Wageningen UR. Dat gebeurde
op verzoek van de (toen nog) Centrale Ondernemingsraad, die geluiden opving dat medewerkers zich geïntimideerd voelden.
Uit de Medewerkermonitor (zie kader) bleek dat een op
de vijf medewerkers last heeft van intimiderend gedrag.
Het enquêteresultaat was voor zowel bestuur als medezeggenschap reden om actie te ondernemen. In november
2010 kwam de raad van bestuur daarom tot het volgende
besluit: ‘Het bestrijden van vormen van ongewenst gedrag
verdient een continue, blijvende aandacht in de organisatie. Daarom wordt dit punt opgepakt door medezeggen-
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schap en HR. Ook de leidinggevenden in de organisatie
moeten gespitst zijn op voorkomen van/aanpakken van
ongewenst gedrag. De directies wordt gevraagd hierin het
voortouw te nemen.’

BESTUUR: ‘DISPUTEN EN FEITEN LOPEN DOOR ELKAAR’
De Raad van Bestuur wil
niet reageren op de afzonderlijke kwesties. Wel
geeft ze de volgende verklaring af.
‘We vinden het jammer dat
dit artikel een aantal
zaken door elkaar haalt.
Het behandelt het dispuut
tussen Aalt Dijkhuizen en
Kees van Diepen, de
gevoeligheden tussen
medewerkers en directie
VHL, de leiderschapsstijl
en feiten over de omvang
van intimidatie. Het helpt
niet dat disputen en feiten
zo door elkaar lopen.
Bovendien zijn er veel feiten en beweringen aantoonbaar onjuist en worden er verbanden gelegd,
die niet hard gemaakt worden en daardoor des te
beschadigend zijn.

We betreuren het dat de
indruk wordt gewekt dat
er binnen Wageningen UR
iets goed mis is. En dat we
dit begrip niet serieus
nemen. Dat past ook helemaal niet bij cijfers over
ziekteverzuim en uitstroom, veel gebruikte
maatstaven. Het is jammer
dat deze gegevens niet
worden gebruikt bij een
feitenverhaal over intimidatie.
We hebben binnen onze
organisatie instituties
waar medewerkers gebruik
van kunnen maken wanneer ze misstanden tegenkomen. Dat kan door ze
bespreekbaar te maken
met leidinggevenden (en
we helpen medewerkers
daarbij door het geven van
trainingen), het inschake-

len van vertrouwenspersonen tot en met onze
klokkenluidersregeling.
Het steekt de raad van
bestuur dat interne discussies via de band van
de journalistiek worden
gevoerd. Wanneer dat
gebeurt, reageren we
daar fel op, zeker ook als
daarbij op de persoon
gespeeld wordt. En dat
zullen we blijven doen.
We vinden echt dat we
dat niet moeten willen.
Maar ook dat we er niet
voor moeten weglopen.
Het is in ons aller belang
dat onze organisatie staat
voor openheid en vertrouwen. Dat is een principe dat voor iedereen
geldt, voor medewerkers
en voor Raad van
Bestuur.’

VERTROUWENSPERSONEN
Wat is daar nu, anderhalf jaar later, van terecht gekomen?
Dat verschilt per organisatieonderdeel. AFSG en de concernstaf (personeelszaken, beleid, communicatie, ﬁnanciën) hebben geen extra aandacht besteed aan ongewenst
gedrag. Wel is aan alle leidinggevenden gevraagd goed te
letten op intimidatie en dit bespreekbaar te maken. SSG
en Rikilt hebben extra vertrouwenspersonen benoemd.
Imares, ASG en PSG bieden (meer dan voorheen) trainingen aan, die slachtoffers van intimidatie weerbaarder
moeten maken.
Bij VHL is veel gaande, overigens vooral het gevolg van
onvrede over de directie en de gevolgen van de verbintenis
van VHL en Wageningen UR. Het bureau Ten Have Change
Management is een onderzoek gestart naar het draagvlak
voor die verbintenis, waarbij nu meerdere problemen
worden aangepakt. Eén van die problemen is de moeizame relatie tussen personeel met directie en college van
bestuur.
ESG en Imares stelden een vervolgonderzoek in. De
ondernemingsraad van Imares zette afgelopen najaar een
enquête uit naar intimidatie op de werkvloer. Ze werd
daarbij geadviseerd door Bezemer & Kuiper, een onderzoek- en adviesbureau uit Rotterdam dat is gespecialiseerd in de ‘aanpak van ongewenste omgangsvormen’. De
helft van de medewerkers vulde de vragenlijst in. Het
resultaat was opmerkelijk. Liefst 29 procent gaf aan in het
voorafgaande jaar te maken te hebben gehad met intimidatie. Dat is aanzienlijk meer dan de 16 procent die Imares op dit punt scoorde in de Medewerkermonitor 2010.
Bij ESG heeft het bureau Bezemer & Kuiper soortgelijk
onderzoek gedaan. Dat rapport is sinds begin mei af,
maar nog niet openbaar.
TAKE IT OR LEAVE IT
Intimidatie is een veelkoppig monster. Iedereen houdt er
zijn eigen deﬁnitie op na en niet elke huid is even dik. Het
onderzoek bij Imares geeft een mooi inkijkje in wat daar
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zoal onder intimidatie wordt verstaan. De medewerkers
werd gevraagd van enkele tientallen beschreven gedragingen aan te geven of dat intimiderend was of niet. Kussen
bij een verjaardag bijvoorbeeld is bij Imares tamelijk
onomstreden. Een hand op je schouder van een collega
die je niet zo goed kent, wordt al niet zo gewoon gevonden.
Een zoen van je leidinggevende voor een binnengesleepte
opdracht vinden heel veel Imares-mensen behoorlijk intimiderend en dus onacceptabel.
Bij VHL lijkt intimidatie te bestaan uit gebrek aan
waardering en een take it or leave it mentaliteit van hogerhand. Zo trad Ad Olsthoorn vorig jaar als woordvoerder op
van een groep boze VHL’ers die protesteerden tegen het
plotseling naar huis sturen van hun opleidingsdirecteur.
Dat protest leidde tot een petitie waarin gevraagd werd om
bijstand van Dijkhuizen. Die kwam en sprak. Maar de toespraak viel slecht. Zo slecht dat de ondertekenaar van de
petitie een klacht indienden bij de medezeggenschapsraad van VHL. Vooral de oproep om commitment zette
volgens Olsthoorn kwaad bloed. ‘De combinatie met de
daaropvolgende zin “Wij kunnen en willen jullie uiteraard
niet dwingen te werken voor een organisatie waarin je je
niet thuis voelt” voelen wij als bedreigend voor ons functioneren’, aldus de brief aan de MR. De MR zette daarop het
onderwerp op de agenda voor het overleg met directeur
Ellen Marks, maar deze weigerde daar op in te gaan. Die
handelwijze is symptomatisch, zegt MR-secretaris Gerrie
Koopman. ‘We hebben meer van dit soort zaken aan de
orde gehad. Intimidatie heeft ook een grote rol gespeeld
in ons besluit destijds om het vertrouwen in Ellen Marks
op te zeggen. Alles draait om vertrouwen. En als je je geïntimideerd voelt, dan is er geen vertrouwen.’
De gewraakte zinsneden uit de toespraak staan niet op
zichzelf. Ook bij andere gelegenheden zijn volgens Olsthoorn dergelijke bewoordingen gebruikt.
CULTUUR VAN ANGST
Kern van het probleem is volgens Olsthoorn dat Dijkhuizens deﬁnitie van intimidatie niet deugt. ‘Blijkbaar vindt
Aalt dat een medewerker er maar tegen moet kunnen als
hij als baas ﬂink uit zijn slof schiet. Maar met zo’n deﬁnitie is er natuurlijk nooit sprake van intimidatie.’ Olsthoorn vindt dat een behoorlijk probleem. ‘Als hij op deze

‘Het steekt ons dat interne discussies
via de journalistiek worden gevoerd’
manier in een werkgroepje van studenten zou opereren,
dan zou hij een onvoldoende krijgen op de competenties
sociaal functioneren en communiceren. Het is onacceptabel.’
Volgens Van Diepen is het vooral de leiderschapsstijl
die leidt tot een cultuur van angst en intimidatie. ‘Het gaat
me om de leiderschapsstijl van Dijkhuizen, die zich uit in
oekazes waarbij tegenspraak genegeerd wordt en medewerkers zich niet vrij voelen publiekelijk kritiek te leveren.
Die stijl vindt navolging binnen Wageningen UR.’ Volgens
Van Diepen vertaalt zich dat ook in een prestatiecultuur
met verwerpelijke effecten. ‘De gerichtheid op individuele
prestaties kan als neveneffect hebben dat collega’s even
de andere kant op kijken als iemand in de knel komt.’ Het

management heeft volgens Van Diepen de neiging problemen te ontkennen. ‘Of ze worden geweten aan de incompetentie van de klagers.’
Gebeurtenissen als bij de nieuwjaarsreceptie en die bij
VHL vinden in het openbaar plaats en springen in het oog.
Maar ze staan niet helemaal op zichzelf. Ook de vertrouwenspersonen krijgen meer meldingen van ongewenst
gedrag binnen – een deel daarvan gaat over intimidatie.
Het aantal van 49 gevallen in 2009 steeg in 2010 naar 58 en
in 2011 naar 68. Ook de redactie van Resource stuit met
enige regelmaat op verhalen van medewerkers die zich
geïntimideerd voelen. Maar niemand durft dat hardop,
met naam en toenaam, te zeggen.
De vraag is dus of het hier gaat om incidenten of dat er
structureel iets aan de hand is met de manier waarop we
binnen Wageningen UR met elkaar omgaan. Die vraag is
zonder grondig onderzoek eigenlijk niet te beantwoorden. De medezeggenschap en RvB hebben daarom besloten tot een aanvullend onderzoek naar intimidatie en de
rol van leidinggevenden hierin. De resultaten zijn op zijn
vroegst over een half jaar te verwachten.
Los van het aangekondigde onderzoek zal in de nieuwe
Medewerkermonitor, die in september wordt afgenomen,
opnieuw en speciﬁeker naar intimidatie gevraagd worden. Zo was het na de monitor van 2010 wel duidelijk of
het om verbale, fysieke of seksuele intimidatie ging, maar
niet of het kwam van een leidinggevende, collega, ondergeschikte, student, iemand van buiten de afdeling of
iemand van buiten Wageningen UR. In de nieuwe monitor wordt daar speciﬁeker naar gevraagd.
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KRUISBESTUIVING Á LA WUR
De ruimtes zijn mooi, de inrichting is strak en
gelikt. En het arena-achtige ontmoetingscentrum vangt absoluut de blik. Hier moeten
wetenschap, bedrijfsleven, overheid en onderwijs kruisbestuiven. We zullen zien. Het nieuwe
Impulse staat in ieder geval mijlenver af van de
lekker rommelige hangplek die bedenker Martin
Scheﬀer voor ogen had toen hij het idee voor
een ‘symposion’ twee jaar terug lanceerde
tijdens de diesviering. Zelfs de espresso mag je
RK, foto Guy Ackermans
hier niet zelf maken.
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Speuren in het
allerkleinste
Haren, nagels, palmolie: elke biologische stof verraadt haar eigen
verleden dankzij de variatie in de atomen van elementen. Een waardevol
hulpmiddel bij het opsporen van voedselfraude. En misdadigers.
tekst: Rob Ramaker / foto: Lineair

ILLUSTRATIE: GRISHJA VAN DER VEER

B

Waterstoﬁsotopen variëren
in Europees mineraalwater
zoals deze isoscape toont.
In koude gebieden wordt
het aandeel van zware isotopen kleiner.

ij een Welsh ziekenhuis werd eind 2006 een
zwaar mishandelde Vietnamese man achtergelaten. De onbekende overleed al snel en stelde
de politie voor een raadsel: wie was deze anonieme dode? Alle onderzoekssporen liepen
dood, waarop het korps ten einde raad aanklopte bij het
Forensisch Laboratorium voor Stabiele Isotopen in Dundee. Deze specialisten achterhaalden met behulp van ‘s
mans vijftien centimeter lange haar diens recente verblijfplaatsen: drie maanden Engeland, daarvoor Duitsland en
Oost-Europa. Een bekende route voor mensensmokkel:
de recherche kon weer aan de bak.
Deze prestatie berust op één gegeven: je bent niet
alleen wat je eet, maar ook wáár je eet. Dat is te danken
aan de natuurlijke variatie in de bouwstenen van de
natuur, de elementen. Van veel elementen zijn ‘zware’ en
‘lichte’ versies, afhankelijk van het aantal neutronen in de
atoomkern. Als je weet hoe die verschillende varianten, of
isotopen, verdeeld zijn over de wereld, dan kun je een
kaart maken die je in staat stelt om de herkomst van speciﬁeke isotopen te achterhalen. Isoscapes, oftewel isotopic landscapes, doopte de wetenschapper Jason West dit
type kaarten zes jaar geleden.
Die isoscapes zijn hot op dit moment, en niet alleen in
het laboratorium. Ook politie, voedselautoriteiten en ecologen zijn enthousiast. Een voedselwaakhond kan bijvoorbeeld achterhalen of een product waarmaakt wat er
op de verpakking staat. Is de sinaasappelsap echt afkomstig uit Griekenland? Komt die peperdure olijfolie echt uit
dat fotogenieke Toscaanse dorpje? Is er inderdaad geen
suiker toegevoegd aan de honing? Om lucratieve vormen
van voedselfraude te bestrijden, startte de EU het project
TRACE, met medewerking van Wageningse onderzoekers.

Daarbij werden meer dan zeshonderd Europese mineraalwaters isotopisch in kaart gebracht.
VINGERAFDRUK
Voor een isoscape gebruiken wetenschappers grootschalige variaties in isotopen. ‘Het maken van zo’n isoscape is
niet eenvoudig,’ vertelt Grishja van der Veer, onderzoeker
van het Rikilt en betrokken bij TRACE. ‘Je zoekt eerst naar
een natuurlijke variatie waarmee een isotopenverhouding
samenhangt.’ Neem de ratio tussen zware en lichte waterstof en zuurstof. Wanneer de gemiddelde temperatuur
ergens afneemt zijn er relatief minder zware isotopen. Dit
komt door de watercyclus: Water verdampt vooral bij de
evenaar om naar de polen te bewegen. Tijdens elke bui
onderweg heeft water uit zwaardere isotopen een grotere
kans neer te slaan. Relatief wordt hun aandeel daardoor
steeds geringer.
Met de verhouding van zuurstof- en waterstoﬁsotopen
is een ruwe isoscape te maken van Europa. Nog veel te grof
om een speciﬁek mineraalwater te herleiden tot de herkomstbron. Daarvoor heb je weer andere isotopenratio’s
nodig. Door de kaarten over elkaar te leggen, raken grote
gebieden met dezelfde ratio’s opeens in veel kleinere,
unieke lapjes onderverdeeld. Dan is het vinden van een
pittoresk, Toscaans dorpje een stuk minder ver weg.
Andere isoscapes kun je bijvoorbeeld maken aan de
hand van geologische kennis. De isotopenratio’s van
zware elementen als strontium en lood varieert sterk tussen types gesteente en verschillen in ouderdom. Aan deze
zware elementen zitten enkele voordelen, vertelt Gareth
Davies, hoogleraar Petrologie aan de Vrije Universiteit
Amsterdam. Zo is er een veel grotere variatie en kun je de
oorsprong preciezer bepalen. Bovendien heeft lood niet
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één maar drie ratio’s, het is namelijk geen stabiel isotoop
en vervalt in verschillende producten.
Naast geograﬁsche gegevens maken onderzoekers ook
gebruik van het gegeven dat organismen een voorkeur
hebben voor de lichte variant van een element. Dat vertelt
Caroline Plugge, universitair docent bij Microbiologie. ‘In
de natuur is van alle koolstof bijvoorbeeld 1 procent de
zware 13-koolstof, de rest is 12-koolstof. Als een bacterie
dus koolstof opneemt is de ratio verschoven ten opzichte
van de natuur. De verschuiving verschilt per proces. Zo’n
vingerafdruk verraadt de activiteit van bacteriën.’
SNAPSHOTS
Voor de sterke opkomst van isoscapes zijn verschillende
redenen, meent Gareth Davies. Om te beginnen zijn de
analytische technieken erg verbeterd. Ze zijn sneller, breder in te zetten, hebben minder materiaal nodig en zijn
eenvoudig te gebruiken. Daarnaast zorgt technologische
ontwikkeling voor steeds meer geograﬁsche gegevens
over isotopenverhoudingen in databases. Zonder zulke
databases geen isoscapes en dus ook geen antwoord op
onderzoeksvragen. ‘Je wilt misschien kijken of een vogel
naar Utah trekt,’ zegt Davies. ‘Maar dan moet je natuurlijk
wel data hebben over Utah.’
Net als in Groot-Brittanië gebruikt Davies zijn expertise
om het cold case team van de politie Amsterdam te helpen
bij het naspeuren van naamloos begraven doden. Hij kijkt
hierbij naar haren en nagels voor iemands recente bewegingen, maar ook naar tanden of botten. Deze vertellen
respectievelijk iets over de plaats waar iemand zijn jeugd
of later leven heeft doorgebracht. ‘Het zijn nu nog snapshots van het leven,’ zegt Davies. ‘We willen dit echt kwan-

titatief gaan maken. Daarom onderzoeken we hoe snel
signalen verschijnen in het lichaam, waarvoor ik ook mijn
eigen lichaam gebruik. Ik ben dit jaar in India en Botswana geweest.’

Niet-duurzame palmolieplantage in Nigeria. Met
isoscapes kan de herkomst
van palmolie worden vastgesteld.

STILLE GETUIGEN
In Wageningen wordt niet zozeer ingezet op de mogelijkheden voor justitie, maar meer op ondersteuning van de
voedselautoriteiten. Ook die zijn uiteraard erg geïnteresseerd in de mogelijkheid om van biologisch materiaal de
exacte herkomst te kunnen vaststellen. Van der Veer ontwikkelde bijvoorbeeld een methode om palmolie met
kennis over één isotopenratio te herleiden naar Brazilië,
West-Afrika of Zuidoost-Azië waar ze commercieel wordt
gewonnen.
Dat is nuttige informatie omdat er in Afrika geen duurzame palmolie wordt gewonnen. Maar nog liever zou
Rikilt een veel preciezere plaatsbepaling doen. Hiervoor
zijn volgens Grishja van der Veer meer isotopenratio’s
nodig of veel meer data ter plaatse. Daar wordt samen met
het bedrijfsleven aan gewerkt. Met het toenemen van de
hoeveelheid data, betere software en statistiek zullen isoscapes steeds gedetailleerder en potenter worden in het
beantwoorden van vragen.
Voor de politie in Wales bleken isoscapes in ieder geval
een gouden greep. De aanwijzing van mensensmokkel
leidde hen naar een Vietnamese bende. Drie mannen konden uiteindelijk aangehouden worden. Zij hadden het
slachtoffer te grazen genomen toen bleek dat hij hen niet
kon betalen. Ze konden waarschijnlijk toen niet vermoeden dat er op diens hoofd stille getuigen meekeken die
hen zouden verraden.
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‘De volkswoede kun je
niet zomaar opwekken’
Als voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) kwam
Pascal ten Have het afgelopen jaar op voor de belangen van ruim een
half miljoen studenten. Hij leidde demonstraties, onderhandelde met
politici en maakte zoveel uren dat hij vergat te eten. Een terugblik
op een jaar dat hem een onthullend kijkje achter de schermen gaf.
‘Ik ben een anti-fan van het politieke spel.’
tekst: Nicolette Meerstadt en Linda van der Nat / foto: Guy Ackermans

Goed jaar gehad?
‘Zeker. Vooral in het begin is alles nieuw en superspannend. De eerste keer dat ik in het Achtuurjournaal was, of
live op de radio, dat vergeet je nooit meer. Bij de academische jaaropening stond ik ineens een uur tussen Arnoud
Boot en Arnold Heertje te praten over de economische
waarde van natuur. Ik ben fan van Heertje en had hem al
een paar keer voor Studium Generale uitgenodigd, maar
dat was te duur. Nu stond ik daar en dacht ik: wat uniek
dat ik dit allemaal mag meemaken.’

duizend man in Amsterdam, zo’n 1500 in Nijmegen, een
ﬁetsdemonstratie die de hele dag live was te volgen via de
radio. Maar er was toch een groot contrast met het jaar
ervoor, toen er vijftienduizend studenten op het Malieveld
stonden. Studenten snappen amper wat er speelt en ze
hebben bij dit kabinet niet het idee dat er naar hen geluisterd zou worden. Dan is het heel moeilijk om ze te activeren. Ik vind het wel jammer dat studenten dat hebben
laten schieten. Maar ja, je kunt volkswoede niet zomaar
opwekken.’

Ging je rol je gemakkelijk af?
‘Je leert. In het begin maakte ik me soms heel boos over
bepaalde zaken. Zo had ik een debat met Bernard Wientjes die uitsluitend over jongeren praatte vanuit een economisch efﬁciency-denken. Ik werd daar zó kwaad over,

Kun je wel iets bereiken als je achterban stoïcijns blijft?
‘Ja, maar wel door het over een andere boeg te gooien.
De ruimte zat dit jaar bij de politiek. Ik heb gemerkt dat
als je veel kennis en inhoud hebt, dat je met droge feiten
veel meer voor elkaar kan krijgen dan met hard activisme.
Dat ligt misschien minder in de aard van onze organisatie,
aangezien we van oudsher een rood bolwerk zijn, maar
het gaat uiteindelijk om de studenten. We moesten de
manier kiezen die het meest effectief was. Dat was de
lobby.’

‘Als je veel kennis en inhoud hebt, kun je
met droge feiten veel meer voor elkaar krijgen
dan met hard activisme’
dat ik niet meer uit mijn woorden kwam. Ik wilde reageren, maar ik begon gewoon te stotteren. Toen moest ik
echt even zitten en een glaasje water drinken. Ik realiseerde me dat het beter is wat afstand te nemen, dat komt
veel sterker over. Dat werd later makkelijker, toen ik meer
ervaring kreeg, m’n vaardigheden beter onder controle
had en de inhoud van dossiers kende.’
Zijn je verwachtingen uitgekomen?
‘Niet helemaal. Ik had een heel ander spel verwacht,
veel meer actievoeren, veel harder op de politiek in. We
hebben best wat demonstraties georganiseerd; een paar

Lobbyen, hoe doe je dat eigenlijk?
‘De dagen rond de Miljoenennota en het Catshuis
waren bijvoorbeeld hele spannende momenten. We daagden onszelf uit om als eerste belangenorganisatie te reageren op het mislukken van het Catshuisoverleg en direct
met politici en pers te spreken. Die gebeurtenis was een
game change; er gaat een streep door alles wat je tot dan
toe hebt gedaan en je begint weer helemaal blanco. Veel
organisaties moesten daar aan wennen.’
De LSVb niet?
‘Je moet snel denken en snel handelen. Die zaterdag
besloten we: laten we inzetten op D66, GroenLinks en
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Pascal ten Have: ‘Studenten snappen amper wat er speelt’.

ChristenUnie, daarmee in gesprek gaan. Dat was een gok,
maar uiteindelijk heeft het vrij positief uitgepakt. Of ze
echt naar ons geluisterd hebben, dat weet je natuurlijk
niet. Maar in het Lenteakkoord komt toch opmerkelijk
veel terug van wat wij hebben meegegeven en doorgerekend voor de begroting van 2013-2014.’
Drukke baan? Voorzitter van ’s lands grootste
studentenvakbond?
‘Het is ontzettend hectisch geweest. Ik het begin lag ik
de zaterdagen echt uitgeteld op de bank. Na 68 uur in de
week moet je zorgen dat je gaat slapen. De kerstvakantie
werkten we door omdat politici toen de stuﬁ voor de
bachelor wilden afschaffen. Daarna stapten twee
bestuursleden op door de werkdruk. Met z’n drieën in een
bestuur, dat was echt zwaar. Je kunt met drie bestuursleden niet én lobby, én actie én pers doen. Ik was zo druk dat
ik gewoon vergat te eten. Als je veel dingen te doen hebt, is
dat het eerste dat er bij inschiet. Ik ben op een gegeven
moment echt kilo’s afgevallen. Zoveel dat je denkt: laat ik
maar eens gaan ontbijten met worst, eieren en witte
bonen in tomatensaus. In de lente ging het wel weer beter
en de laatste vijf, zes weken ben ik vooral bezig met overdragen.’
Klinkt best heftig.
‘Dat was het ook. In zo’n jaar is alles wat je doet snel en
kort, je hebt maar heel weinig tijd voor dingen. Je aan-

dachtsspanne wordt daardoor ook steeds korter. Eerder
kon ik met gemak drie uur op een stoel zitten, maar nu
merk ik dat ik dan steeds onrustig wordt. Dat is waar ik het
meest naar uitkijk, dat er straks weer rust in mijn lichaam
komt.’
Je gaat binnenkort afstuderen. Zien we je daarna terug
bij een van de politieke partijen?
‘De ervaringen die ik dit jaar heb opgedaan zou ik liever
inzetten voor een NGO dan voor een politieke partij. De
Tweede Kamer zou ik misschien willen doen als ik vijftig
ben. En dat is een andere keuze dan de gemiddelde
LSVb’er zou maken, want dat zijn voornamelijk bestuurskundigen. Ik ben een anti-fan van het huidige politieke
spel. Alles gaat voor de roem, de eer, de snelle resultaten.
Over de lange termijn wordt niet nagedacht.’
Heb je nog tips voor de Wageningse studenten?
‘Tegen de eerste- en tweedejaars zou ik zeggen: laat je
niet gek maken door de regels uit Den Haag. Kies de studie die het beste bij je past en heb lak aan dat efﬁciencydenken dat vanuit de regering wordt gepusht. Laat je
vooral niet tegenhouden als je een bestuursjaar, buitenlandervaring of extra afstudeervakken wilt doen. Je kunt
beter een goede student zijn dan een snelle. Het ergste dat
deze regering je kan aandoen, is dat je uiteindelijk afstudeert en veel minder hebt geleerd dan dat je had kunnen
leren.’

ANNE WIL LUCAS, TWEEDE
KAMERLID VOOR DE VVD
‘Ik heb Pascal leren kennen
als een bevlogen en fanatieke vakbondsman. Wij
hebben elkaar vaak getroffen en een keer liep dat uit
op een confrontatie. Daar
hebben we gelukkig naderhand een goed gesprek
over gehad. Wat ik jammer
vind is dat Pascal studenten
vaak als slachtoﬀer neerzet,
terwijl ik studenten zie als
slimme jonge mensen die
een mooie toekomst tegemoet kunnen zien. Op dat
punt zullen we van mening
blijven verschillen.
’
SEBASTIAAN HAMELEERS,
VOORZITTER STUDENTENORGANISATIE ISO
‘Pascal is een heel relaxte
kerel, maar ook heel gedreven. Hij kan bij debatten
ontzettend fel zijn naar zijn
tegenstanders. Zo heb ik
gehoord dat hij een keer
Anne-Wil Lucas aan het huilen zou hebben gemaakt. Ik
heb hem wel eens gezegd
dat het niet handig is om
tijdens debatten mensen
tegen je in het harnas te
jagen. Daarna moet je
namelijk weer met ze om
de tafel. Hij antwoordde
dat het verhaal verteld
moest worden en als politici daar niet tegen kunnen,
het hun eigen probleem is.’
JELMER DE RONDE, VICEVOORZITTER LSVB
‘Pascal is oprecht betrokken bij het lot van studenten. Hij kan echt geëmotioneerd raken als studenten
de dupe zijn van beleid uit
Den Haag. Inhoudelijk
sterk en een snelle denker,
waardoor hij snel kan schakelen tussen verschillende
onderwerpen. Hij ziet snel
de gevolgen van beleid en
heeft dus snel zijn mening
klaar. Ook is hij wel eens te
laat. Of dat aan Pascal ligt
of aan de NS, dat is nog
niet helemaal duidelijk.’
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SAMENWERKEN
OF ONTVLECHTEN?
De medewerkers van Van Hall Larenstein mochten zich op 20 juni uitspreken over
de vraag of de hogeschool onderdeel moet blijven van Wageningen UR. Voorafgaand
aan die discussie peilde Resource de meningen onder de medewerkers.
tekst: Linda van der Nat en Albert Sikkema / illustratie: Henk van Ruitenbeek

Heinz Evers
International Agribusiness & Trade,
Wageningen
‘Ik wil helemaal niet stemmen! We
zijn geen korfbalclub, maar een professionele organisatie. Je zet een beleid uit en handelt daar naar. Tuurlijk moeten we bij Wageningen UR
blijven. Dan wordt het een stuk makkelijker om goede
dwarsverbanden te leggen tussen academisch en beroepsgericht onderwijs en kan het personeel meerdere carrièrepaden kiezen. En gaan er onder de vlag van Wageningen
internationaal deuren open die normaal niet open gaan.
De kritiek is terecht dat er nu te weinig van terecht komt.
Maar mensen, kijk ook eens naar jezelf – er gebeurt niets
als je achter je bureau blijft zitten. Bovendien: wat is het
alternatief? Ik heb nog geen plan B voor VHL gehoord, behalve het idee dat het weer net zo wordt als 20 jaar geleden. Wageningen UR lijkt op Europa, die krijgt ook overal
de schuld van.’

Merijn Knibbe
Diermanagement, Leeuwarden
‘Ik zie het voordeel niet om als hogeschool in deze organisatie te zitten.
We kunnen best samenwerken met
elkaar, dat ging in het verleden altijd
prima, maar de aandacht ligt nu te
veel op het bestuur in plaats van de
resultaten. Leuke initiatieven vanaf de werkvloer blijven
helaas vaak steken omdat mensen alleen maar naar boven
kijken. Ik kijk naar mijn baas, die kijkt naar Ellen en zij
kijkt naar Aalt. Maar Aalt is te druk met prinses Máxima. Ik
zou als docent belangrijker moeten zijn voor Aalt dan
prinses Máxima.
Daar zou ik makkelijker over heen kunnen stappen als we
meer gingen kijken naar wat onze kansen zijn. Docenten-

stages, het werkveld WURbreed meer betrekken bij het afstuderen, een nieuwe opleiding zoals Urban Ecology waarvoor we alle kennis al in huis hebben. Er is heel veel mogelijk. Alleen heb ik niet het idee dat Wageningen op ons zit
te wachten. Samenwerking kun je niet forceren.’

Marnix Rietberg
Diermanagement, Leeuwarden
‘Toen dit onderzoek er kwam, dacht
ik: ‘Moet dat nou? Waarom zetten we
de samenwerking met de WUR op
scherp terwijl we binnen Van Hall
Larenstein het een en ander hebben
op te ruimen?’ Strikt genomen liggen de problemen bij de samenwerking binnen VHL, die
liep niet. Nu heb ik het idee dat het onderzoek vooral heeft
gediend als bliksemaﬂeider; met een gezamenlijke ‘vijand’
– tussen haakjes, want voor mij is de WUR dat niet- is het
makkelijker om tot duidelijkheid binnen VHL te komen.
Toen we in 2004 gingen samenwerken met de WUR, vond
ik dat hartstikke mooi. Dat gevoel heb ik nog steeds, want
het heeft ons een geweldige werkomgeving opgeleverd.
Wel vind ik dat Diermanagement in zijn geheel in Leeuwarden moet blijven. Er moet na vijf jaar eens een einde
komen aan de onduidelijkheid daarover.’

Marius Christiaans
Bos en Natuurbeheer, Velp:
‘Ik ben voor ontvlechting van VHL,
maar ik ben óók voor samenwerking
met Wageningen UR. Voortzetting
en uitbreiding van de samenwerking
is zeer gewenst, maar dan wel als een
gelijkwaardige partner. VHL heeft te
weinig zeggenschap, we worden gedomineerd door Wageningen UR. Ik geloof niet dat er iets gaat gebeuren met de
aanbevelingen van de werkgroepen. Ik heb niet veel ver-
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trouwen in de poppetjes die het moeten uitvoeren. Mijn
vertrouwen in het bestuur is de afgelopen maanden niet hersteld. Tekenend vind ik de ‘herbenoeming’ van Ellen
Marks die volgens Marks formeel geen herbenoeming is –
hoe moet ik haar uitleg zien in het licht van de in januari
beloofde transparantie?’

Jack Martin
Tuin- en Landschapsinrichting (T&L),
Velp
‘Ik weet het nog niet, mijn keuze gaat
afhangen van de presentatie. Ik heb
in de onderwijswerkgroep gezeten,
want ik ben voor meer samenwerking met Wageningen UR en hoop
dat een aantal van onze plannetjes kunnen doorgaan.
Maar voor samenwerking hoef je niet tot Wageningen UR te
behoren – zie de agrarische hogeschool Den Bosch. Bepalend voor mijn keuze wordt of ik vertrouwen heb in wat
mensen mij vertellen tijdens de presentatie. Het management heeft in het verleden onhandig geopereerd, bijvoorbeeld bij de benoeming van de opleidingsdirecteur T&L.
Mijn vraag is of ze lessen uit dat verleden hebben getrokken.’

Ad Bot
Land en Water Management (LWM),
Velp
‘Ik vind de ontvlechtingdiscussie
merkwaardig. Het houdt enorm op,
juist op een moment dat we ons naar
buiten moeten richten op zoek naar
allianties om excellent onderwijs te

realiseren. Natuurlijk zijn er praktische zaken te verbeteren, maar die zijn volgens mij allang in beeld. De ontvlechtingkwestie houdt de drie managementlagen die ik boven
me heb druk bezig, maar vooral met elkaar. Er zijn kansen
te over op het gebied van hydrologie, mijn vakgebied. Onze opleiding LWM stond vroeger in hoog aanzien, net als
de universiteit en betrokken instituten. Die oude kwaliteit
terugbrengen in een eigentijdse vorm is interessant! Dat
kan prima vanuit de universiteit en DLO. Kortom: aanpakken en uitvoeren.’

Resie Oude Luttikhuis
Animal Husbandry, Wageningen
‘Ik stem voor de samenwerking met
Wageningen UR. Toen we acht jaar
geleden samengingen was ik geen
voorstander. Destijds is het besluit
toch doorgezet. Nu vind ik ‘nee’ zeggen een gepasseerd station. Het is
een illusie te denken dat we ons als hogeschool alleen staande kunnen houden. Er moet wel wat veranderen. Het vertrouwen moet worden hersteld en ook het verschil in
ﬁnanciële bekostiging tussen hogeschool, universiteit en
DLO moet in acht worden genomen. Ik mis een duidelijke
vertegenwoordiging in het college van bestuur en Raad
van Toezicht die de belangen van VHL goed en zichtbaar
behartigt. Hoewel het op individuele basis plaatsvindt, is
er te weinig structurele input geweest om samenwerking
van de grond te krijgen. Ik hoop dat hieraan gewerkt gaat
worden. Het positieve aan dit alles is dat ik het gevoel heb
dat er meer energie is gekomen om samen dingen in beweging te brengen.’
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SCHRIJVEN OM TE VERW

Milou van der Horst: ‘Na alles wat ik had meegemaakt, schreef ik al veel in dagboeken.’

Twintig jaar oud en al vijf jeugdboeken gepubliceerd, veelal over loodzware
thema’s. Milou van der Horst, eerstejaars studente Gezondheid en maatschappij,
is geen doorsnee schrijver. In drie autobiograﬁsche romans Mijn allerliefste
vijand, Zwaartekracht en Vrijheid beschreef ze haar jarenlange worsteling met
anorexia. Van ontkenning, via opnames met dwangvoeding naar verwerking. In
februari verscheen haar voorlopig laatste boek Verloren: een spannend verhaal
over zelfdoding en leven met borderline.
tekst: Rob Ramaker / foto: Guy Ackermans

S

inds september woont en
studeert Milou in Wageningen. Een stap waar ze lang
naar uit zag vanuit het verlangen

naar een ‘blanco start’. Inmiddels
gaat het ‘super’ met haar. Ze geniet
van haar studie, is actief in het bestuur van klimvereniging IBEX en

houdt van wandelen en skeeleren
in de omgeving. Haar eetstoornis
is meer dan ooit op de achtergrond
verdwenen. Toch is het niet een-

voudig om het etiketje van anorect
deﬁnitief achter te laten, zeker als
je zo openhartig bent geweest als
Milou.
Hoeveel is er terecht gekomen van
je start met schone lei?
‘Ik had écht het idee om niemand te vertellen over mijn schrijven en hetgeen ik heb meegemaakt, maar dat was best naïef.
Mensen gaan je toch googelen, ze
horen het via via en dan gaat het
verhaal snel rond. Iedereen bij
mijn studie en klimvereniging
weet het inmiddels, zonder dat ik
het ze heb verteld.’
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Er was geen ontsnappen aan?
‘Nee.’
Nu zit je hier weer voor een
interview. Vind je dat vervelend?
‘Nee, eigenlijk niet. Misschien
vind ik het nog steeds wel ﬁjn om
geïnterviewd te worden. Een tijd
lang vond ik interviews zelfs ﬁjn
om over mijn stoornis te praten,
omdat ik dat van mezelf zo moeilijk
vond. Nu speelt dat minder een rol.’
Je debuteerde op je vijftiende met
Mijn allerliefste vijand waarin je
vertelt hoe je als heel jong meisje
anorexia krijgt. Wat bezielt een
puber om zo’n boek te schrijven?
‘Na alles wat ik had meegemaakt, schreef ik al veel in dagboeken. Mijn vader stelde voor een
boek te schrijven. Dat bleek echt
heel wat anders en ik heb mijn
dagboeken bij het schrijven niet
meer ingekeken. In plaats van gewoon al mijn ellende op te schrijven, heeft een boek veel meer nodig: een echt verhaal, scènes en
niet alleen losse gebeurtenissen
met een hoop emotie. Het bleek
heel ﬁjn om alles van me af te
schrijven en bovendien leuk. Na
die start ben ik dus ook nooit meer
gestopt.’
In je boeken beschrijf je je opname
heel gedetailleerd – dat is een
indringend en persoonlijk verhaal.
Dacht je nooit: de hele wereld kan
dit lezen, moet ik het wel
opschrijven?
‘Die vraag krijg ik heel vaak,
maar daar sta ik nooit bij stil. Ik
hoef me niet te schamen voor wat
er is gebeurd. Het is me overkomen. Op dat moment kon ik er
niet zoveel aan doen. Veel mensen
die dit meemaken durven het niet
op te schrijven, maar ik wil anderen helpen en dan is het makkelijker om je ervaringen te delen.’
Helpen? Is schrijven voor jou ook
een beetje een missie?

‘Ja, ik wil mensen graag inspireren, ze na laten denken. In Verloren gaat die missie best ver. Ik zou
bijvoorbeeld willen dat zelfmoord
een open onderwerp is. Er lopen in
Nederland veel mensen rond met
het idee om zelfmoord te plegen of
die iemand verloren hebben daaraan. Zelfmoord komt veel voor,
maar er heerst een taboe rondom.’
Wil je mensen die nu nog kampen
met anorexia ook steunen?
‘Ja, ik krijg tot op de dag van
vandaag mail naar aanleiding van
mijn eerste boek. Ze schrijven dat
ze er herkenning en troost uit halen. Ik vind het gaaf die reacties te
lezen, het geeft het schrijven een
extra dimensie. Het beantwoorden
kost me veel tijd, maar ik vind het
erg belangrijk. Soms is het ook belastend, er zijn mensen die hun hele levensverhaal vertellen. Het gaat
nu supergoed met me, maar een
tijdlang werd ik steeds weer in die
ellende getrokken. Het was moeilijk omdat ik er niet in wilde blijven hangen en verder wilde, maar
die wereld blijft aan je trekken.’
Hoe gaat het nu met je ‘allerliefste
vijand’?
‘Ik worstel er wel mee, maar zo
weinig dat ik gewoon in Wageningen kan wonen op mezelf. Het blijft
iets wat zo diep ziet, zo in mijn systeem, mijn gevoelens en herinneringen is geraakt dat je het niet zomaar loslaat of te boven bent.’
Voorlopig komen er geen boeken
meer, maar ga je ooit wel weer
schrijven?
‘Ik hoop zeker ooit weer een
boek uit te brengen. Nu blijft het
vooral bij veel e-mail schrijven voor
mijn bestuur en het krantje van de
klimvereniging. Ik wil nooit mijn
werk van schrijven maken, omdat
ik bang ben dat het leuke eraf gaat.
Dat je niet schrijft uit pure ontspanning, maar omdat je inkomen
nodig hebt.’

FOTO: GUY ACKERMANS

RWERKEN

Eerste baan:
professioneel
wielrenster

Sanne van Paassen: ‘Met betere rensters om je heen ga je zelf ook beter koersen.’

De Wageningse studente Sanne
van Paassen heeft goede zaken
gedaan voor haar wielercarrière.
Ze stapt deze week in de
Rabobank vrouwenploeg.
Op 19 juni treedt Sanne van Paassen toe tot het wegteam van oudsprinter Jeroen Blijlevens. Voordat
ze gaat afstuderen, heeft ze dus al
een baan. ‘Ik hoef naast het ﬁetsen
niet te gaan werken, nee’, lacht
Van Paassen, die over twee maanden haar master Management,
Economics and Consumer Studies
afrondt, na zeven jaar studeren. Ze
is nu bezig met een scriptie over
marktsegmenten op basis van
winstgevendheid – heel andere
koek dan je door een peloton naar
voren rijden of je ﬁets schoonsoppen na een trainingsrit.
Naar eigen zeggen had Van
Paassen het goed naar haar zin bij
Brainwash, de sponsorploeg die ze
in 2010 rond zich formeerde.
‘Maar we wilden als team professionaliseren. De mannen van Brainwash zijn op zoek gegaan naar een
oplossing, en dat is de Rabobank
geworden.’ De kappersketen wordt
voor drie jaar medesponsor van de
Rabobank vrouwenploeg.
Sannes haar blijft dus goed zit-

ten. Maar wat wordt er professioneler? ‘De begeleiding. Dat waar ik
slaap bij wedstrijden gewoon is geregeld bijvoorbeeld en ik me op de
wedstrijddag alleen maar op de
koers hoef te richten.’ Ook hoopt
ze nog een stap te kunnen maken
met de kennis die Rabo voor wielrenners in huis heeft. Verder kan
ze nu een beter wegprogramma rijden, ter voorbereiding op het
crossseizoen. ‘Met betere rensters
om je heen ga je zelf ook beter
koersen.’
Bij Rabobank komt ze overigens
een andere Wageningse ingenieur
tegen, wegrenster Annemiek van
Vleuten, afgestudeerd dierwetenschapper en op de weg de troef
naast Marianne Vos. ‘Dat is wel
grappig ja, dat ik nu bij Annemiek
in het team kom. We kennen elkaar ook uit Wageningen.’
Voor Van Paassen blijft het veld
het belangrijkst. ‘Mijn hart ligt
niet op de weg en mijn kwaliteiten
komen beter uit de verf in het
veld.’ Ze kan heel goed een uur
knallen. Haar doel voor komende
winter is het wereldbekerklassement, dat ze begin 2011 al eens
won. ‘En natuurlijk top zijn bij de
wereldkampioenschappen cross in
de Verenigde Staten.’ YdH
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PUZZEL

VET (1)

Een wetenschapper van Cornell University in Amerika heeft van zijn computer een superpuzzelaar gemaakt. Het ding kan een legpuzzel van
10.000 vierkante stukjes binnen 24 uur oplossen. Het oude record stond
op 3300 stukken. Waar dat goed voor is? Archeologen zijn zeer geïnteresseerd. Spionagediensten ook. De ingezette ontwikkeling betekent het
zekere einde van de papierversnipperaar.

Dikke mensen gebruiken meer energie en vergroten de vraag naar voedsel. Britse wetenschappers schrijven in BMC Public Health wat dat betekent. Een derde van alle menselijke biomassa in de wereld die toe te
schrijven is aan obesitas komt voor rekening van Amerikanen. Terwijl
maar 6 procent van de aardbewoners Amerikaan is.

Schiphol gansvrij door olifantsgras
De Haarlemmermeerpolder rond
Schiphol is straks misschien grotendeels begroeid met metershoog olifantsgras én ganzenvrij.
Dat is tenminste de inzet van het
afstudeeronderzoek van vierdejaars VHL-studenten Jildert de
Boer en Pieter Koning. Hun werk
is op de Floriade te zien.
‘Ganzen houden van open landschap. Dat hebben ze nodig om op
te stijgen, net als vliegtuigen’, zegt
Jildert de Boer. De vierdejaars student Tuin- en landschapsinrichting deed met studiegenoot Pieter
Koning een afstudeeronderzoek
naar ganzenproblematiek bij

luchthavens en de rol van olifantsgras. ‘Olifantsgras wordt drie meter hoog en het is een droge grassoort. Ganzen zullen het niet eten’,
legt De Boer uit.
De grote aantallen ganzen rond
luchthaven Schiphol zorgen voor
problemen. Twee jaar geleden
moest een vliegtuig zelfs een noodlanding maken na een botsing met
ganzen. Vorig jaar sloot Alterra van
Wageningen UR de zogenaamde
‘green deal’ met de overheid en een
groep boeren, om de teelt van olifantsgras rond Schiphol te stimuleren. Via het lectoraat Groene Leefomgeving van Steden konden de
studenten aanhaken bij dit project.

Inmiddels hebben drie boeren
ongeveer 15 hectare olifantsgras
aangeplant als proef. ‘Dat is nog
niet genoeg om te kijken of het dé
oplossing is, maar wel genoeg om
te kijken of de ganzen daar wegblijven’, aldus De Boer.
Voor de boeren is de teelt lucratief, berekenden de studenten. De
stevige grasstengels worden gebruikt voor de productie van onder
meer biogas, briketten, stalstrooisel, bioplastic, spaanplaten en beton. In Duitsland, Engeland en
Brazilië is daar veel ervaring mee.
Een nadeel van het hoge olifantsgras is dat je geen vrij zicht
meer hebt, maar daar bedachten

de studenten een oplossing voor.
‘Wanneer de afstand tussen de weg
en het perceel groter is dan 300
meter, blijven de bomen en huizen
maat- en gezichtsbepalend in het
landschap.’
De Boer en Koning maakten
twee infopanelen over hun onderzoek die op de Floriade worden geexposeerd bij aangeplant olifantsgras. Daar houden ze ook hun afstudeerpresentatie, op 27 juni. De
panelen blijven tot het einde van
de Floriade te bezichtigen bij de
World Show Stage, tussen China
en India. De Boer: ‘Daar zijn we
best trots op.’ AB

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

FOTO’S: BART DE GOUW

ENERZIJDS/ANDERZIJDS
Stelling: De minimumleeftijd voor de verkoop van alcohol
verhogen naar achttien jaar is een zinvol plan.
MARLIES: In de meeste Europese landen ligt de leeftijdsgrens voor alcohol al op achttien jaar. In Nederland lijkt hier ook steeds meer draagvlak
voor te zijn. Terecht wat mij betreft. De laatste jaren is meer en meer bekend geworden over de schadelijke gevolgen van alcohol op jonge leeftijd. Ook is uit onderzoek gebleken dat op jonge leeftijd beginnen met alcohol de kans vergroot op alcoholproblemen op latere leeftijd. Reden genoeg om de leeftijdsgrens naar achttien te laten gaan. Natuurlijk is dit
lang niet het enige dat moet gebeuren. Ouders zouden een stuk consequenter moeten zijn op dit gebied. Ook moet de leeftijdscontrole, met
name in de supermarkt, een stuk beter. Echter, dit alles neemt niet weg
dat ook verhoging van de leeftijdsgrens een goed idee is dat hopelijk bijdraagt aan een oplossing voor alcoholproblemen onder jongen.

JILLIS: Dit soort regelgeving blijkt keer op keer niet gehandhaafd te
kunnen worden door de overheid. De leeftijdsgrens van zestien jaar
voor alcohol is niet anders. Keer op keer slagen jongere personen erin om drank te kopen bij de supermarkt of op andere plekken. Het
verhogen van de minimumleeftijd naar achttien jaar getuigt – zoals
helaas maar al te vaak – van grote politieke naïviteit. De gedachte is
dat het probleem van drinkende jongeren zich zo vanzelf oplost.
De focus moet liggen op het handhaven van de huidige leeftijdsgrens. Daarnaast goede voorlichting en ouders er toe te zetten dat ze
hun ouderlijke taak goed uitvoeren en zorgen dat hun kinderen weinig tot niets drinken. Nogmaals, daarvoor moet je een andere weg
bewandelen.

REACTIE JILLIS: Gelukkig zie je ook dat het probleem eigenlijk bij de ouders en de handhaving van regelgeving ligt. Waarom een leeftijdsgrens
verhogen als de huidige al niet wordt nageleefd? Tot zestien jaar is alcohol het meest schadelijk voor kinderen, dus waarom die symboolpolitiek
van een nieuwe grens van achttien jaar invoeren?

REACTIE MARLIES: Natuurlijk is verhoging van de leeftijdsgrens
slechts een deel van de oplossing en moet er inderdaad meer gebeuren. Echter, uit meerdere onderzoeken is gebleken dat het wél een effectief middel is. Er wordt een duidelijk signaal afgegeven: jong drinken is niet oké.
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VET (2)

VAKANTIE

Twaalf Amerikanen wegen evenveel als
negentien Noord-Koreanen. Als de rest van
de wereld net zo obees wordt als Amerika,
neemt de biomassa toe met 58 miljoen ton.
Dat is een extra behoefte aan energie (voedsel) van 473 miljoen mensen. Eet smakelijk.

Mensen voelen zich meestal zeer goed op vakantie, maar dit eﬀect verdwijnt snel bij thuiskomst. Dat concludeert Jeroen Nawijn, die onlangs aan
de Erasmus Universiteit in Rotterdam promoveerde. Ook draagt vakantie
niet bij tot een grotere waardering van het leven als geheel en zijn lange
vakanties niet leuker dan korte. We zouden dus als tip kunnen geven:
blijf lekker thuis. Maar dat krijgen we toch echt niet over onze lippen.

AMAZONE COMFORT. Het was niet zomaar lingerie die vrijdag 15 juni geshowd werd in het Forum. Het was een stijlvolle beha, speciaal voor amazones. Zo worden de dames goed ondersteund en kunnen ze zich vrouwelijk voelen tijdens het paardrijden. De lingerie was ontwikkeld door tweedejaars studentes van de opleiding Equine, Leisure & Sports van Van Hall Larenstein in Wageningen. Eerstejaars en tweedejaars studenten presenLvdN
teerden tijdens de VHL Business Fair de resultaten van de projecten waar ze de afgelopen maanden mee bezig zijn geweest.

FIETSEN VOOR FIETSEN

Wie? Emiel van Eck, tweedejaars
Bos- en natuurbeheer bij VHL Velp
Wat? Maakt met acht medestudenten tussen 14 juli tot
9 augustus een ﬁetstocht van
900 kilometer in Griekenland
Waarom? Om geld op te halen voor
het witte ﬁetsenplan in het Griekse
natuurgebied Strofylia. Tijdens de
tocht zamelen ze ook straatafval in
en praten ze met burgemeesters
over duurzaamheid

Fietsen in Griekenland, is dat wel veilig?
‘De mevrouw van de Griekse organisatie waarmee
we contact hebben, maakt zich ook zorgen. De
Grieken rijden hard en zijn niet bedacht op ﬁetsers. Er was zelfs nog sprake van een politie-escorte, maar dat is niet haalbaar. We zullen behoedzaam rijden en misschien helmpjes opzetten. We
dragen opvallende fel oranjegroene T-shirts, in de
kleuren van VHL.’
Hoe kwamen jullie op het idee?
‘Tijdens een gastcollege van een Griekse ondernemer ontstond het idee voor een ﬁetstocht. Later
bleek de school een connectie te hebben met Strofylia en hebben we dit plan bedacht.’

Hebben jullie al veel geld opgehaald?
‘De teller staat op 1200 euro, dankzij sponsoring door
vrienden, familie en docenten. Ook de studentenverenigingen helpen. Afgelopen vrijdag stond er een raceﬁets
met simulatie bij de bar hier op school, twee maanden
terug was er een Grieks feest bij Arboricultura. En op de
open dag hebben we Griekse hapjes verkocht.’
Nog kans om bijzondere beesten te zien daar?
‘We moeten uitkijken voor giftige slangen en schorpioenen. Verder zien we misschien bijzondere salamanders
en reptielen.’ AB
Volg de ﬁetsers op hun blog:
www.griekenlandﬁetsers.tumblr.com
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>> CULT
Wat? Kunstenaars en wetenschappers scheppen kunstwerken die
genomics een gezicht geven Waar? Museum Naturalis in Leiden
Wanneer? Vanaf 8 juni 2012 tot 6 januari 2013 Hoeveel? 11 Euro

Het ontwerp voor In Vena Verbum, het kunstwerk dat met hulp van
Wageningse onderzoekers tot stand kwam.

In Vena Verbum
Een kookboek uit de toekomst, een urinedagboek en een ‘schilderij’
met korstmossen. Ontwerpers en onderzoekers laten zich helemaal
gaan in museum Naturalis. Hun werken moeten op een speelse manier
tonen wat er allemaal onder de paraplu genomics schuilt. Met een Wagenings tintje. Geassisteerd door glastuinbouw-onderzoekers Henk Jalink en Rob van der Schoor bedacht ontwerper Tiddo Bakker In Vena
Verbum. Een draaiende, ijzeren constructie met in het hart een plantje.
De plant krijgt telkens andere lichtomstandigheden en metingen van
plantenactiviteit sturen de bewegingen.
Volgens Bakker is het een symbiose tussen technologie en natuur,
‘waarbij de mens een beter inzicht krijgt in zijn omgeving’. Voor de
niet-poëtische geesten is online te bekijken hoe een en ander praktisch
tot stand kwam. Als je er trouwens toch bent: Vergeet niet te genieten
van de rest van de schitterende collectie fossielen, dieren en andere natuurpracht. RR

>> HET ECHTE WERK
TWEE KEER PER DAG
HET VOLKSLIED ZINGEN
Wie? Nicky Verver, Forensic Sciences, VHL
Wat? Projectstage van vijf maanden, ter voorbereiding op een
afstudeerstage
Waar? Mahidol University in Bangkok, Thailand
Waarom? ‘Ik ben gek op Azië, en Thailand staat bekend als een
relatief veilig land met een vriendelijke bevolking’
‘Op de website van Mahidol University stond dat Forensic Science een
eigen researchafdeling had. Het trok me erg aan om daar in het DNAlab zelfstandig een project te mogen uitvoeren. Met een bepaalde DNAtechniek is het mogelijk om snel het verschil tussen het DNA van een
mens of van een dier aan te tonen op een plaats delict. Dat is belangrijk
wanneer je moet besluiten of je het bewijsmateriaal verder wilt onderzoeken.
Thailand is een prachtig land waarvan veel gewoontes wel even wennen
zijn. Het viel me bijvoorbeeld op dat studenten hier veel respect hebben
voor de docenten, ze worden altijd met hun titel aangesproken. Ook
zijn studenten erg netjes gekleed, tot hun bachelor degree lopen ze in
uniform. Voor de koning is er ook veel respect. Zo moet je oppassen dat
je niet op een muntje gaat staan dat op de grond ligt. Het is namelijk
niet respectvol om het hoofd van de koning, dat op de munt is afgebeeld, met je voeten aan te raken. ’s Ochtends en ’s avonds wordt het

volkslied gezongen waarbij iedereen even stil staat en meezingt.
Ik moest erg wennen aan drie keer per dag warm eten. Vaak is het eten
erg pittig en ze gebruiken alle onderdelen van het dier. Het is in lokale
restaurantjes erg lastig iets te bestellen zonder ingewanden of bloed.
Gelukkig waren er wel westerse producten te koop, maar die smaakten
toch anders dan thuis. Desondanks viel het met de heimwee wel mee.
Ieder weekend sprak ik met mijn familie via Skype en mijn ouders zijn
twee weken naar Thailand gekomen om samen met mij een rondreis te
maken.’ AvL
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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
Marie Curie vond 14 verticaal erg goed gevonden. Vliegend schiereiland.
Iberia. De oplossing, kopieerapparaat, werd gevonden door: Sexy Chickies,
Willem Menkveld, Renée en Susan van der Salm, ‘Earthworms, Jim!’,
Leerstoelgroep Nematologie, Marie Curie, Het Ja-dit-is-het team, Marianne
van der Gaag, Ans Lijftogt, Gert-Jan Steenveld, Anton Korteweg, Ellen Slegers,
Minouk van der Plas-Haarsma, Gosse Schraa en Hanneke Pompe, Koos
Jorritsma, Team ‘geen groot succes’, Ditje van der Vossen, Coen Westerduin,
Annemarie Patist en Clasien Lock, Tia Hermans en Janna van Hoek.

Horizontaal
1 Zou Aalt Dijkhuizen zich schuldig aan maken 9 Maakte Frank Berendse bij
zijn veelgeprezen boek 11 Ouwe rukker 12 Bestudeerde de Oost-Duitsers
14 Blijft aan als algemeen directeur van VHL 15 Werd gered door een
gps-logger 17 Spice Girl Victoria 19 Omroep in de regio 20 Gouden
lettercombinatie 21 Next __ Me, Emeli Sandé 28 Bak 29 Past voor knal of
gezellig 30 Reken maar van yes 31 22,5° ten zuiden van het oosten
32 Hoogste man 34 Pleister op de __ 36 __ van der Horst, jeugdboekenschrijver 38 Struise vogel 40 Noot 41 __ petit comité 42 Is in Sterksel in
gebruik genomen

Verticaal
1 Voortdurend 2 Maakte Duitsland er twee van tegen Nederland
3 Bezinning 4 James of Perry 5 De I van R.I.P. 6 Gewilde ﬁnanciële status
7 Onderwerpen 8 Was drie miljoen lichtjaren van huis 9 Botterik 10 Deed
zijn behoefte in het circus 13 Zeer ingenomen 15 Wordt de aarde door het
veranderende klimaat 16 Boodschap van de schilder 18 Het antwoord is
een getal 22 Zit ook in onze genen 23 Past na halve of inleg 24 Blijk van
afkeuring 25 Zeeheld 26 Daarvan staat het logo nu bij Forum 27 Rendier
31 De ﬁlm van __ Willem 32 Die troel heeft geen haast 33 Hangt rond op de
wc 35 Aanstonds 37 Volgende maand in GB 39 Nederland en 26 andere
lidstaten
Mail de groene hokjes uiterlijk komende woensdag naar hokjes@wur.nl. De
oplossing komt donderdag op resource.wur.nl.

IN-MEMORIAMBERICHTEN VINDT U OOK OP RESOUCE.WUR.NL/MEDEDELINGEN

Machteld Klok (1988-2012)
Op 8 juni is Machteld Klok op
23-jarige leeftijd om het leven gekomen door een verkeersongeluk
tijdens haar stage in de VS. Machteld was 6de jaars student Levensmiddelentechnologie en zou haar
studie in september afronden.
Machteld wordt door iedereen gekenschetst als vrolijk, energiek,
enthousiast, prettig om mee samen
te werken en getalenteerd. Ze was
een sociale, gedreven persoonlijkheid die voor mensen klaar stond
en echt van het leven kon genieten
Ze heeft zich, vooral aan het begin
van haar studie, ingezet voor studievereniging Nicolas Appert, maar
was vooral actief bij roeivereniging
Argo. Na haar bachelor is ze een
jaar lang wedstrijdcommissaris geweest in het bestuur van Argo.
Daarna pakte ze haar studie weer
op. Ze maakte vooral tijdens haar
master een enorme groei door. De
manier waarop ze aan haar afstudeervak werkte, illustreerde haar
kennis, kunde, en bovenal levendige karakter en maakte haar bij iedereen geliefd. Later tijdens haar
stage bij FrieslandCampina Domo
in Delhi (NY) heeft ze vol enthousiasme gewerkt aan haar opdracht.
Het is moeilijk te bevatten dat
Machteld niet de kans krijgt om tot
volle ontplooiing te komen. Wat ze
ook als toekomstpad zou hebben
gekozen, ze zou daar heel goed in
zijn geweest en haar collega’s en
omstanders hebben weten te inspireren. Voor iedereen die Machteld
kende verliest het leven wat kleur.
Maar we moeten door, want dat
zou Machteld ook gedaan hebben.
We wensen de familie en vrienden
heel veel sterkte toe bij het dragen
van dit grote verlies.
Lsg Levensmiddelenproceskunde, Opleidingsteam Levensmiddelentechnologie, FrieslandCampinaDomo,
Nicolas Appert, huisgenoten en Argo

Zaterdag wandelen en opruimen
uiterwaarden
Komende zaterdag, 23 juni, oganiseert SHARE een ontspannen wandeling door de Wageningse uiterwaarden. Tijdens het wandelen
kunnen mensen gezellig praten,
van de natuur genieten en ook nog
eens de omgeving opruimen! Er
wordt om 14:00 uur verzameld bij
de fontein op de markt. SHARE
zorgt voor afvalprikkers en vuilniszakken.
SHARE staat voor Sustainably Happy Realists en is een positieve,
groene groep. Door middel van allerlei activiteiten streeft de organisatie naar een groenere, mooiere
en gelukkigere wereld, met een
knipoog. Iedereen is welkom om
met SHARE mee te doen, jong en
oud.
INFO: WWW.SHAREWAGENINGEN.ORG.

Peace of Minds Academy 2012
zoekt studenten
Studenten kunnen zich nu inschrijven voor Peace of Minds Academy
2012. Tijdens dit programma werken deelnemers samen met jongerenorganisaties uit (post-)conﬂictgebieden aan concrete ontwikkelingsvraagstukken. De deelnemers
werken in een interculturele context aan hun eigen leiderschapskwaliteiten, krijgen nieuwe kennis
en inzichten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en de
mogelijkheid om hun netwerk uit
te breiden met gemotiveerde studenten, NGO’s, multinationals, politici en experts.
Peace of Minds Academy 2012
loopt van eind augustus tot eind
december. Het programma bevat
onder meer een vijfdaagse summer
course, diverse workshops, masterclasses en excursies. In december presenteren deelnemers hun
bevindingen tijdens een internationale vredesconferentie.
Inschrijven tot 7 juli.
WWW.PEACEOFMINDS.NL
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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

agenda
Zaterdag 23 juni, 14.00 uur

WANDELEN EN OPRUIMEN IN DE
UITERWAARDEN
SHARE ganiseert een wandeling
door de Wageningse uiterwaarden
om te praten, van de natuur genieten en de omgeving opruimen. Verzameld bij de fontein op de Markt.
Zie ook mededelingen op pag. 29.

houden zo’n 170 biologische boeren en tuinders verspreid over het
hele land ‘open erf’. Ze heten je
welkom op hun bedrijf, waar allerlei feestelijke activiteiten plaatsvinden.
ZIE WWW.LEKKERNAARDEBOER.NL

Vrijdag 29 juni, 20.15 uur

CONCERT DE ONTZETTING
Studentenharmonieorkest De Ontzetting speelt in Theater Junushoﬀ
haar tweede concert in de reeks
‘Year of the Dragon’ met als thema
‘Clash of the Dragons’, dit in samenwerking met Studenten Harmonie Orkest Twente. De Ontzetting gaat komende winter op tournee naar China, net als SHOT dit
vorige winter heeft gedaan. Onder
meer ‘Danzon No.2’, ‘Danza Sinfonica’ en ‘Year of the Dragon’ zullen
worden gespeeld. Entree €10.-,
studenten €6,50.

Friday, 29 June, 20.15 hrs

CONCERT DE ONTZETTING
Student Wind Orchestra De Ontzetting performs in Theater Junushoﬀ
in Wageningen her second concert
in the concert series ‘Year of the
Dragon’, themed ‘Clash of the Dragons’, in participation with Student Wind Orchestra Twente.
‘De Ontzetting’ is planning to go
on a tour to China in December,
like SHOT did this last winter.
Tickets €10.-, students €6,50.
RESERVATIONS ONTZETTING@WUR.NL.

SITE

RESERVEREN VIA ONTZETTING@WUR.NL.

Zaterdag 7 juli, 16.00 uur
Zaterdag 23 en zondag 24 juni

BERGPOP FESTIVAL

LEKKER NAAR DE BOER

Tot 4 uur optreden van zo’n vijftien
bands op het Conventplein (achter
De Zaaier/Het Gat) in Wageningen.

Komend weekend zwaaien de deuren van veel biologische boerenbedrijven weer open. In dat weekend

WWW.POPCULTUUR-WAGENINGEN.NL

Forum Irregular Opening Hours
during Summer 2012
Date

Monday to Friday

Saturday and Sunday

8 am - 8 pm

Closed

8.30 am - 5.30 pm

Closed

12 pm - 2 pm

Closed

The Building

16 July to 13 August

The Library

9 July to 3 September

Student Desk

9 July to 13 August

WURshop

16 July to 20 August

Closed

Closed

Grand Café

16 July to 20 August

12 pm - 1.30 pm

Closed

Restaurant

16 July to 20 August

Closed

Closed

Monday to Wednesday

Saturday and Sunday

10 am - 4 pm

Closed

Date
Language Services

16 July to 13 August

During working hours, the building is open to the public. After working hours, entrance is only possible with a WUR card.
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Wageningen UR zoekt:
Postdoc Lactate Biosensor
AFSG Organische Chemie, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-ORC-0016

PhD student Organic Chemistry & Chemical Biology
AFSG Organische Chemie, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-ORC-0017

Onderzoeker aminozuur kristallisatie
AFSG Biobased Commodity Chemicals, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-VPP-0007

Projectleider onderwijs en ICT
BC Corporate Education & Research, Wageningen
Vacaturenummer: BC-0013

Applicatie Ontwikkelaar .NET
FB IT Information Systems, Wageningen
Vacaturenummer: FB-0026

Technicus Elektrotechniek
FB Technical Installation Services, Wageningen
Vacaturenummer: FB-0005-3

Postdoc arbovirus-vector interactions (entomology/virology)
PSG Laboratorium voor Entomologie, Wageningen
Vacaturenummer: PSG-ENTO-0035

PhD position The role of LysM effectors in pathogenicity of
human and animal pathogens
PSG Laboratorium voor Fytopathologie, Wageningen
Vacaturenummer: PSG-FYTO-0015

Post-doctoral fellow
PSG Erfelijkheidsleer, Wageningen
Vacaturenummer: PSG-GEN-0009

Onderzoeker Computer Vision in de glastuinbouw
PSG Glastuinbouw, Wageningen
Vacaturenummer: PSG-GLAS-0019

PhD position ‘Molecular regulation of ﬂower bulb propagation’
PSG Laboratorium voor Plantenfysiologie, Wageningen
Vacaturenummer: PSG-PPH-0011

PhD position ‘Floral transition and dormancy release in tulip’
PSG Laboratorium voor Plantenfysiologie, Wageningen
Vacaturenummer: PSG-PPH-0012

National coordinator Integrated Seed Sector Development
programme in Uganda
SSG Centre for Development & Innovation ofﬁce in Kampala,
Uganda
Vacaturenummer: SSG-CDI-0013

Specialist food safety, standards and technical barriers to
trade
SSG Centre for Development & Innovation, Wageningen
Vacaturenummer: SSG-CDI-0014

Docent Gezondheid en Maatschappij
SSG Gezondheid en Maatschappij, Wageningen
Vacaturenummer: SSG-G&M-0003

Docent Milieukunde
VHL Life Sciences & Milieukunde, Leeuwarden
Vacaturenummer: VHL LSM0010

Docent Bosbouw, bosteelt en -beheer
VHL Bos- en Natuurbeheer, Velp
Vacaturenummer: VHL BNB-0004

Lecturer Equine Business & Economics
VHL Wageningse opleidingen, Wageningen
Vacaturenummer: VHL WO0009

AgriBusiness and Business Administration
VHL Wageningse opleidingen, Wageningen
Vacaturenummer: VHL WO0010
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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

‘Spaart u zegels?’
Not everything in the Netherlands is online or digital. Saving old-fashioned Spaarzegels is a
hands-on, interpersonal matter!

SPAART U ZEGELS?
Spaarzegels are saving stamps and they come free with your purchases. They are very popular in
the Netherlands, as they give the impression you are getting something for nothing. In the supermarkets, grocery stores, and even in ﬂower shops you are always asked two key questions: Do you
collect Spaarzegels? And do you want your bill as well?
As a good customer I normally simply say yes to both. I already have a large collection of all kinds
of stamps in my pocket and in all the drawers at home. Being human, I aim to complete my collections and to stick all my stamps on the stamp cards. Often around 50 or 100 stamps need to be put
on a stamp card in order to beneﬁt from one of the products which are offered. I ﬁnd this a very
interesting procedure and I feel like I’m in a win-win situation. Eventually my dreams will come
true and I will exchange my stamps for one of the very nice luxury presents, like books, postcards,
towels or cheaper tickets for a theme park.
Spaarzegels certainly come in varying qualities: they all have regular perforations which have to
be separated, but they don’t all stick properly to the card. And I am sometimes jealous of the skills
of the cashier who knows how to tear these little stickers off exactly on the perforated lines. These
Spaarzegels are no larger than a 5 cent coin, which is why most of my Spaarzegels get lost in my
bags or pockets. Collecting saving stamps in the Netherlands is something special for me: a
homely, old-fashioned habit in an otherwise so digitalized and modern country. Surely a habit I
wouldn’t want to be without anymore. Jutta Wirth, German lecturer in the Behavoural Ecology chair group
Do you have a nice anecdote about your experience of going Dutch? Send it in! Describe an encounter
with Dutch culture in detail and comment on it brieﬂy. 300 words max. Send it to resource@wur.nl
and earn ﬁfty euro and Dutch candy.
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Jutta spaart graag zegels
sinds ze in Nederland
woont. Ze hoeft er niks
voor te doen, zegeltjes
zijn gratis en ze beloven
gouden bergen: luxe cadeautjes, boeken, handdoeken en goedkope
kaarten voor attractieparken. Je hebt er 50 tot
100 nodig voor je iets
krijgt.
Zegeltjes zijn van verschillende kwaliteit, en
vaak raakt Jutta ze ergens kwijt: in haar tas of
broekzak bijvoorbeeld.
De analoge en beetje
kneuterige bezigheid zou
ze niet meer willen missen in dit anders zo moderne en digitale land.



