180 studenten liepen
AID zonder mentor

Vuvuzela’s voor een
betere cao

Describe the introduction
in just seven words

Veel ‘weeskinderen’ werden door andere
groepjes geadopteerd. | p.6 |

Maar plechtigheid opening academisch
jaar wordt niet verstoord. | p.7 |

‘Bavaria deleted all my memories’ | p.23 |
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p.18

2 >>

liefdewerk

>> GERRIT + BINDEN
Gerrit Hoornsman, projectmedewerker Imares Den Helder

‘Ik heb iets met boeken’
Een losse rug, gescheurd leer, een gebutst foedraal,
kapot sluitwerk. Gerrit Hoornsman, gediplomeerd
handboekbinder te Hoorn, maakt het. De Kneep heet
zijn hobbybedrijfje in restauratie- en inbindwerk.
Soms is-ie weken bezig met de reparatie van een boek.
Pagina voor pagina. Onbetaalbaar eigenlijk. ‘Ooit was
het plan om er mijn werk van te maken, maar dat gaat
RK / Foto: Guy Ackermans
niet.’

‘I HAVE A THING ABOUT BOOKS’
Torn leather, a loose spine, a dented cover or
a broken clasp: whatever is wrong with a book, Imares project staﬀ member Gerrit Hoornsman can ﬁx it
at his bookbinding and repair workshop in Den
Helder, De Kneep. He sometimes takes weeks to repair
one book, page by page. Hard to put a price on work
like that. ‘At some point I did want to earn my living
from it. But that isn’t easy.’
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Welkom in Wageningen, het dorp met een heus stadsfenomeen. Want kamernood is
hier inmiddels een jaarlijks terugkerend probleem.
At this very moment slapen honderden eerstejaars noodgedwongen bij een studiegenoot, in een caravan of op een bungalowpark dertig kilometer verderop. De buitenlandse studenten zijn met een kamergarantie naar Wageningen gekomen, maar sommigen bivakkeren nu met zijn vijven op één hotelkamer.
Schrijnend. Toch zien velen het nazomerse kamertekort als een fait accompli. Niemand voelt zich echt verantwoordelijk. De universiteit regelt alleen huisvesting voor
buitenlandse studenten. Studentenhuisvester Idealis kan maar beperkt bijbouwen
omdat ze zich geen leegstand in de rest van het jaar kan permitteren. De particuliere
kamermarkt is klein en lijkt verzadigd. En de gemeente ziet het al helemaal niet als
haar taak.
Nee, neem dan de eerstejaars die de redactie tegenkwam bij de gps-tocht tijdens de
AID. Hij riep: ‘Ik blijf lekker in Amsterdam wonen hoor.’ Een mooi voorbeeld van je
verantwoordelijkheid nemen…
Gaby van Caulil

ROOM AT THE INN

The full story?
resource.wur.nl/en

There is room at the inn
in Wageningen – with
four foreign students to a
room. And Dutch students are camping, sleeping on sofas or commut-

ing. It is becoming an annual ritual, but no one
seems to feel responsible. Luckily, students
seem to keep their cool
about it. Welcome to
Wageningen: the village

with a city problem. Resource met one student
who has cut his losses:
he’s sitting pretty in Amsterdam.
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MEER INTERESSE
VOOR VHL EN WU

KOMST BESTUURSCENTRUM
NAAR ATLAS STUIT OP VERZET

ð 8QLYHUVLWHLWKHHIWELMQDSURFHQWPHHUYRRUDDQPHOGLQJHQ
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SURFHQWJHJURHLG

ð 2QGHUQHPLQJVUDDG(6*WHJHQ
YHUKXL]LQJEHVWXXUVFHQWUXP
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REKENEN
Om de gevolgen van de inhuizing
in beeld te brengen, is de ondernemingsraad van ESG zelf aan het rekenen geslagen. De gevolgen zijn
groot: op basis van de door ABT gehanteerde normen moeten medewerkers gemiddeld een kwart van
hun ruimte inleveren. Per onderdeel van ESG kan dat oplopen naar
ruim eenderde van de ruimte. Dat
staat volgens OR-voorzitter Kees
van Diepen haaks op het uitgangspunt dat het huidige huisvestingsconcept overeind blijft.
De OR heeft forse kritiek op het
rekenwerk van ABT. Zo heeft ABT
een te krappe ruimtenorm per fte
gebruikt, zijn niet alle gebruikers
van Atlas meegerekend, wordt er

The full story?
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De Raad van Bestuur wil het bestuurscentrum van de huidige locatie Duivendaal naar de campus
verplaatsen. Daarvoor zijn de bovenste drie verdiepingen van Atlas
aangewezen. De huidige gebruiker, de Environmental Sciences
Groep, moet dan ﬂink inschikken.
In de praktijk betekent dat een
herverdeling van ESG over Atlas en
de gebouwen Lumen en Gaia. Volgens de RvB en de directeur van
ESG Kees Slingerland moet dat
kunnen, omdat er in Atlas veel
ruimte onbenut is. Zij baseren zich
op rekenwerk van adviesbureau
ABT.

(HUVWHMDDUVYRRU$WODV

geen rekening gehouden met speciﬁeke omstandigheden van medewerkers en het soort werk dat ze
doen, is er te weinig vergaderruimte gepland en is geen rekening gehouden met groei. De OR wil bovendien niet dat medewerkers van
hetzelfde onderdeel van ESG over
verschillende gebouwen worden
verdeeld. Zij gaat daarom negatief
adviseren over de verhuizing.
Voor de medewerkers van het

bestuurscentrum ligt het heel anders. Hun OR is positief over de
verhuizing, mits de volledige drie
verdiepingen beschikbaar zijn.
Ook zij moeten overigens inschikken ten opzichte van de huidige
ruimte op Duivendaal. Voorzitter
Fred Jonker wil nog geen toelichting geven op dit advies. ‘Ik wil
eerst de reactie van de Raad van
5RHORI.OHLV
Bestuur afwachten.’

ESG STAFF SAY NO

MORE INTEREST IN WU AND VHL

The ESG staﬀ council is not keen to
share the Atlas building with the
central administration. The council
questions the maths on which the
proposal to move the administration from Duivendaal to Atlas is
based. Watch this space.

Provisional registrations at Wageningen University are up by almost
10 percent on last year, while
those at Van Hall Larenstein are up
by 6 percent. Big draws are the
new Tourism programme and Animal Sciences at the university and
Animal Management, Environmen-

De vooraanmeldingen voor bacheloropleidingen bij Wageningen Universiteit tonen een groei van 9,6 procent ten opzichte van vorig jaar.
Toen stond de teller in deze week op
893 aanmeldingen. Dit jaar staat hij
op 979. De groei is deels te danken
aan de nieuwe bacheloropleiding
Tourism, waarvoor zich 27 mensen
hebben aangemeld. Voeding en gezondheid groeit uit tot een van de
grootste studies: 106 inschrijvingen.
De aanmeldingen voor de grootste studie, Biologie, lopen terug van
135 naar 120. Mogelijk heeft dat te
maken met de landelijke toelatingseis van een volledig natuurkundeproﬁel op de middelbare school. Tegelijkertijd kent Dierwetenschappen een forse stijging van 54 naar 94
vooraanmeldingen. Natuurkunde is
voor deze studie niet vereist. Waarschijnlijk groeit ook het aantal masterstudenten, maar dat wordt pas
over enkele weken duidelijk.
De aanmeldingen bij Van Hall
Larenstein zijn rond half augustus
met 6 procent gestegen, van 1185
vorig jaar naar 1258 nu. In Leeuwarden heeft Diermanagement 269
aanmeldingen tegenover 247 vorig
jaar. Ook Milieukunde groeit. In
Velp stijgt de interesse voor Bos- en
Natuurbeheer met veertig procent
naar 181 aanmeldingen. De kleine
Wageningse vestiging van de hogeschool staat, met 171 aanmeldingen
voor alle opleidingen samen, op
AB
licht verlies.

tal Science and Forest and Nature
Management at VHL.

NO BARRACKS FOR STUDENTS
Army bureaucracy put paid to
Wageningen businessman Jaap
Veenendaal’s plan to rent ex-army
barracks in Ede as stopgap student
housing.
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DEFENSIE BLOKKEERT NOODHUISVESTING STUDENTEN
ð 6WXGHQWHQQRJQLHWZHONRP
 LQRXGHND]HUQH

De Wageningse ondernemer Jaap
Veenendaal had twee barakken geregeld op een kazerneterrein in Ede
voor noodhuisvesting van tweehonderd Wageningse studenten. Maar
op 9 augustus kreeg hij een tele-

foontje uit Den Haag dat de deal
niet doorgaat.
Op 1 januari 2011 koopt de gemeente Ede drie kazerneterreinen
van het ministerie van Defensie.
Ede wil daar huisvesting realiseren, maar dat gaat nog jaren duren. Voorlopig gaan de barakken in
de tijdelijke verhuur. Ede heeft het
beheer uitbesteed aan het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

(RVOB), een onderdeel van het ministerie van Financiën. Klaas Klinkert van het RVOB wil enkele barakken graag verhuren aan de universiteit of een corporatie voor studentenhuisvesting, stelt hij.
Tot 1 januari is het ministerie
van Defensie echter nog de beheerder. In haar exitplan staat dat er
vanaf 1 september geen overnachtingen meer mogen plaatsvinden

op het kazerneterrein, meldde het
ministerie aan Jaap Veenendaal,
directeur van hotel Hof van Wageningen. ‘Je loopt aan tegen bureaucratie’, klaagt deze. Hij heeft wel
bedden en kasten overgenomen
van Defensie voor de noodhuisvesting van buitenlandse studenten in
AS
Wageningen.
Zie ook: Kamernood neemt toe, p.19
en Hotel hutjemutje, p.21

NRUW
>>LIFE SCIENCES

>> KAMERVRAGEN PVV

:DJHQLQJHQKRJHURSZHUHOGUDQJOLMVW
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Wageningen Universiteit is gestegen van
plaats 38 naar 36 op de ARWU-wereldranglijst van universiteiten in de life sciences.
Vier jaar geleden stond Wageningen nog op
plaats 46 van deze ranking, opgesteld door
de universiteit van Shanghai. AS

>> OOSTVAARDERSPLASSEN

$OWHUUDKHUWHOW+HFNUXQGHUHQ
Beesten tellen is een kunst. Dat kun je
maar beter aan experts overlaten. Begin
2010 liepen er volgens Staatsbosbeheer
400 heckrunderen in de Oostvaardersplassen, maar dat bleken er in werkelijkheid
slechts 260 te zijn. Dat leidde in de zomer
tot grote commotie. Reden om de hulp van
Alterra in te roepen en de dieren opnieuw
te tellen. Volgens de experts was het klusje
in een halve dag gedaan. HW

WHAT’S IN A NAME?
Names matter to nature experts. Having
changed names twice, the ministry of Agriculture, Nature and Food Quality is now
threatened with a merger into Economic Affairs. To economize. Joop Schaminée hopes
minister Verburg will ﬁght her corner.

De PVV wil van demissionair minister Van
Middelkoop weten of Wageningen UR buitenlandse studenten voortrekt bij het toewijzen van huisvesting. Twee kamerleden
hebben half juli vragen gesteld omdat buitenlandse studenten onderdak krijgen in
hotel Hof van Wageningen. De PVV’ers memoreren dat ook Nederlandse studenten
moeite hebben met het vinden van een
kamer in Wageningen. Ze willen dat Van
Middelkoop ongelijke behandeling voorkomt. GvC

>> OPENING ACADEMISCH JAAR

3HFKWROGKRRIGVSUHNHURSVHSWHPEHU
D66-leider Alexander Pechtold, oud-burgemeester van Wageningen, is hoofdspreker
bij de opening van het academisch jaar van
Wageningen Universiteit op 6 september.
Hij gaat het belang van kennis en innovatie
toelichten. Directeur Kees Slingerland van
de Environmental Sciences Group spreekt
over ‘de natuur als basis’. Voorafgaand aan
de opening van het academisch jaar wordt
een symposium georganiseerd over duurzaam gebruik van onze leefomgeving.
Zie: www.openingacademischjaar.wur.nl/
UK/ AS

WAGENINGEN GOES UP >> to 36 in the
ARWU global rankings for Life Sciences
universities.
MAIN SPEAKER >> at the academic year
opening on 6 september will be politician Alexander Pechtold.
UNFAIR PRIVILEGE >> is the PVV’s view
of Wageningen’s guarantee of accommodation for foreign students.

SCHAMINÉE <<
0LQLVWHULH
‘Nu zijn we overgeleverd aan de vijand’, verzuchtte natuuronderzoeker Victor Westhoff vele jaren geleden,
toen bekend was geworden dat natuur zou worden
overgeheveld van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk naar het ministerie van
Landbouw. Ik zag hoe berusting, verbijstering en woede met elkaar wedijverden. Zijn schouders hingen
laag, zijn lippen trilden en uit zijn ogen schoot vuur.
In de loop van de jaren is de naam van het ministerie
tweemaal veranderd, om uit te komen bij ‘landbouw,
natuur en voedselkwaliteit’. Drie pijlers die prachtig
samenvallen met drie kerntaken waarvoor Wageningen UR staat. In de Volkskrant van twee weken geleden stond het bericht dat ‘ons’ ministerie in het kader van de aangekondigde bezuinigingen op de overheidsuitgaven zal moeten verdwijnen en zal worden
samengevoegd met Economische Zaken.
In hetzelfde artikel werd gemeld dat minister Verburg
de hoop nog niet heeft opgegeven en dat zij strijdbaar is voor het behoud van haar ministerie. Mijn gedachten gaan naar Jac.P. Thijsse, die zich ruim honderd jaar geleden bleef inzetten voor het behoud van
het Naardermeer, op een gegeven moment zelfs tegen beter weten in. De ‘waardelooze, onvruchtbare
plassen’ zouden worden aangekocht om afval te dumpen. ‘Ik geef niet op, totdat de eerste kar huisvuil in
het moeras is gestort’, liet hij weten aan vrienden en
bestuurders die de moed allang hadden opgegeven.
Ik hoop dat Verburg uit hetzelfde hout is gesneden.
Ik kijk in de spiegel en zie dat mijn schouders laag
hangen, mijn lippen trillen, mijn ogen vol vuur.
Het is vooral verbijstering dat mijn gemoed vervult. -RRS6FKDPLQ«H
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ZONDER MENTOR SMAAKT DE MELK ZUUR

Op een sportveld van de Bongerd
reageren aankomende studenten
verbaasd. ‘Groepjes zonder mentor, zijn die er dan?’ Toch startten
diverse AID-groepjes dit jaar zonder
begeleiding van een ouderejaars.
Voor de aankomende bachelorstudenten hadden zich voldoende
mentoren aangemeld, maar van de
613 deelnemende masterstudenten
moeten 180 het zonder begeleider
stellen. Het AID-bestuur probeert
hun toch een goede AID te bezorgen. ‘Zo hebben we alle groepjes
zonder ouderejaars een herkenbaar attribuut – zoals een opvallend
hoedje – gegeven, als iedereen hetzelfde heeft, versterkt dat het
groepsgevoel’, vertelt Suzanne de
Bruijn van het AID-bestuur.
Sangwhan Lim uit Zuid-Korea is
een van deze zogenoemde wees-

FOTO’S: GUY ACKERMANS
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kinderen. Hij begon in een groepje
zonder enige Nederlandse student.
‘Dat maakte het erg moeilijk. Het

&KLQHVHVWXGHQWDUULYHHUWELM)RUXP

SOUR MILK

The full story?
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When he had to go shopping without a mentor, South Korean MSc
student Sangwhan Lim, a newcomer to the Netherlands, thought the
milk he’d bought was oﬀ. It turned
out to be buttermilk. 180 MSc students are ‘orphans’ during this
year’s introduction days, as there

grootste probleem is dat we geen
Nederlands kunnen. Ik was in de
supermarkt om melk te kopen,
maar die bleek zuur.’ Sangwhan
had karnemelk gekocht.
De aankomend student landschapsarchitectuur besloot op
zoek te gaan naar hulp. Tijdens
een wandeling door het stadscentrum kwam hij een ander groepje
tegen waarbij hij zich aansloot. ‘Ik
weet niet waar de rest van mijn oude groep naar toe is. We hebben
geen contact meer met elkaar.’
Rondvragend blijk dat de meeste studenten een vergelijkbare oplossing als Sangwhan hebben verzonnen. De meeste mentoren hebben daar geen moeite mee. ‘Wij
hadden toch al een grote groep

met veertien kindjes. Die paar extra konden er ook nog wel bij.’
Haregot Haile Zerom uit Eritrea
vond die oplossing ongepast en
zoekt heel voorzichtig zijn eigen

were not enough volunteer mentors to go round. Some have got
themselves ‘adopted’, but many
have missed the help – with buying phones or bikes for example.

is also one of Wageningen University’s ﬁve new personal professors
Her ﬁeld is Pollution Management.
She doesn’t know whether she gets
to join the procession at the academic year opening, but she has
the gown for it anyway. Assuming
she can wear an OU gown at WU.

FAST TRACK PROF
Carolien Kroeze is not only a professor at the Open University, she

è:LMKDGGHQDOHHQJURWH
JURHSPHWYHHUWLHQNLQGMHV
'LHSDDUH[WUDNRQGHQHU
RRNQRJZHOELMé
weg. ‘Ik heb nog geen ﬁets gekocht
en ook nog geen telefoon, dat durf
ik niet. Met een mentor had ik dat
ongetwijfeld wel geregeld.’ Hij wil
graag bij een groep horen, maar
heeft nog niemand aangesproken.
‘Dus gewoon vragen of ik bij een
ander groepje mag? Vinden anderen dat dan niet raar?’ SvG
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‘IK HEB IN IEDER
GEVAL AL EEN
MOOIE TOGA’

:LH"Carolien Kroeze
:DW"Onderzoeker en docent
milieusysteemanalyse
:DDU"Leerstoelgroep
Milieusysteemanalyse, Atlas
:DDURP"Benoemd als
persoonlijk hoogleraar
pollution management

Begin juni werd je hoogleraar milieutoekomstverkenningen aan de Open Universiteit. Het gaat hard hè?
‘Ik was al anderhalf jaar hoogleraar bij de Open
Universiteit. Mijn inauguratie was op 4 juni in
Heerlen.’
Hoe word je persoonlijk hoogleraar?
‘Dat is een hoogleraarschap op basis van persoonlijke verdienste. Je moet aan een aantal normen
voldoen, zoals aantal publicaties en prestaties op
gebied van onderwijs, onderzoek en acquisitie. En
je moet voor een benoemingscommissie verschijnen. Best pittig allemaal.’
Wat levert het op?
‘Erkenning en het promotierecht. Ik mag nu zelfstandig promovendi tot een promotie brengen. Dus
als promotor, in plaats van alleen maar co-promotor.’
En je mag straks meedoen aan het cortège bij de opening van het academisch jaar?
‘Ik neem aan van wel. Maar dat weet ik eerlijk gezegd niet eens. Dat moet ik nog uitzoeken. Ik heb
in ieder geval al een mooie toga. Ik neem aan dat ik
die van de Open Universiteit ook hier kan gebruiken.’ RK

VUVUZELA’S VOOR EEN
BETERE CAO
'HRQGHUZLMVERQGHQJDDQRSVHSWHPEHUYRRUDIJDDQGDDQGHRSHQLQJYDQKHWDFDGHPLVFKMDDUNDEDDOPDNHQYRRUHHQJRHGHFDR2QGHUKHWPRWWR
è:HWHQVFKDSLVJRXGZDDUGéZLOOHQ]HHHQORRQVYHUKRJLQJYRRUSHUVRQHHOYDQGHXQLYHUVLWHLW
‘We gaan met vuvuzela’s kabaal maken en ﬂyers uitdelen bij de Aula, Hof van Wageningen en Forum’,
zegt Dick Verduin, woordvoerder van de vakbonden.
‘We willen voorkomen dat er rechtsongelijkheid
komt.’ De vakbonden hebben al cao’s afgesloten met
het hbo (Van Hall Larenstein) en DLO, maar met de
universiteit nog niet. Het landelijk overleg tussen de
vereniging van universiteiten, VSNU, en de bonden
zit vast.
Verduin: ‘Wageningen Universiteit heeft vorig jaar
tien miljoen euro winst gemaakt. Het aantal studenten is sterk gestegen, met weinig personeel erbij. Het
personeel heeft een geweldige inzet getoond om die
groei op te vangen. Wij vinden dat het bestuur die inzet moet belonen.’
De onderwijsbonden hebben de hoogleraren gevraagd om een kaartje met de slogan ‘Wetenschap is
goud waard’ op hun toga te dragen naar de opening
van het academisch jaar en de kaartjes te overhandigen aan bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen. De bonden zijn niet van plan de openingsplechtigheid te
verstoren, zegt Verduin. Hij spreekt namens vier vakbonden. Zo’n duizend personeelsleden van de universiteit zijn lid van een bond.
Ook bij de andere universiteiten voeren de onderwijsbonden actie voor een goede cao. Ze willen dat de
universiteitsbestuurders druk uitoefenen op de
VSNU om tot een landelijk akkoord te komen met de
bonden, met daarin koopkrachtbehoud en een werkAS
gelegenheidsgarantie.

ILLUSTRATIE: KITO

BENOEMING VIJF NIEUWE
PERSOONLIJK HOOGLERAREN

VUVUZELAS
Education unions are going to make
themselves heard on 6 September before the oﬃcial opening of the academic year. They’ll be there in force, armed
with vuvuzelas and ﬂyers with their
message that ‘science is worth its
weight in gold’. And scientists are
worth a pay rise. Wageningen UR made

10 million euros last year. Its academics would like more of a share. Their
lively protest will not disturb the ceremony.

:DJHQLQJHQ8QLYHUVLWHLWKHHIWLQGHDIJHORSHQ
PDDQGHQYLMISHUVRRQOLMNKRRJOHUDUHQDDQJHVWHOG
Het gaat om Carolien Kroeze (milieusysteemanalyse),
Hans de Jong (erfelijkheidsleer), Martin van Ittersum
(plantaardige productiesystemen), Hauke Smidt (microbiologie) en Willem van Berkel (biochemie).
Ze krijgen dit persoonsgebonden hoogleraarschap
vanwege hun uitzonderlijke onderzoekscapaciteiten.
Die hebben geleid tot belangwekkende publicaties in
prestigieuze vakbladen. De universiteit had al twintig
persoonlijk hoogleraren. AS
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Koeienvlaaien vormen een belangrijke bron van voedsel. Vliegen en
kevers gebruiken de koeienstront
als broedkamers voor nakomelingen. En dat is weer een soort tafeltje-dek-je voor weidevogels als
grutto’s en kieviten. Het blijkt nogal uit te maken op welk type landbouwbedrijf de vogels fourageren,
schrijft promovendus Flavia Geiger (Natuurbeheer en plantenecologie) in het laatste nummer van
Entomologisch Berichten. Koeienvlaaien van biologische melkveebedrijven bevatten de helft meer
insecten dan die van gangbare beRK
drijven.

ǋǋ*02é6
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RSEUHQJVW

Jarenlang adviseerde de landbouwvoorlichting boeren om meer fosfaat op het land te brengen dan de
planten kunnen opnemen. Overdosering was nodig, zo werd betoogd, om een ‘onvermijdbaar fosfaatverlies’ te compenseren. Hierdoor zijn veel bodems in Nederland verzadigd met fosfaat en komen de meststoffen in het
grondwater terecht.
Om te voldoen aan Europese
waterkwaliteitseisen, worden de
gebruiksnormen voor meststoffen
in de landbouw strenger. Beleidsmakers willen toe naar evenwichtsbemesting: niet meer fosfaat toe-

The full story?
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dienen dan de planten kunnen opnemen. Veel boeren vrezen dat dit
ten koste gaat van de gewasopbrengsten.

van gewassen niet. ‘Bij evenwichtsbemesting kun je ook op lange termijn nog een prima gewas telen’,
zegt onderzoeker Koos Verloop.
Dat komt, legt hij uit, doordat de
beschikbaarheid van fosfaat in de
bodem bij evenwichtsbemesting
eerst daalt, maar dan stabiliseert
op een niveau waar de plant nog
goed bij kan groeien. Het onderzoek werd in juli gepubliceerd in
het vakblad Nutrient Cycling in
Agroecosystems.
Het helpt wel, voegt Verloop
toe, als de boer gewasrotatie toepast, waarbij hij afwisselend gras,
graan en maïs teelt. Als de bodem
wordt omgeploegd, is het fosfaat
beter beschikbaar, blijkt uit het
onderzoek. Verder merkt hij op dat
deze conclusies gelden voor de
landbouw op zandgrond. ‘Er loopt
ook onderzoek op klei en veengrond en daar lijkt het beeld niet
eenduidig.’ $6

Er komt geen soepeler toelatingsregime voor cis- en transgene planten, besloot VROM-minister Huizinga in de zomervakantie. Het is
wachten op nieuwe richtlijnen
waarbij het onderscheid tussen genetische modiﬁcatie en klassieke
veredeling vervalt. $6
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Stringent European norms on fertilizer require Dutch farmers to stop
saturating soils with phosphates.
This has been tried at Wageningen
UR’s test farm De Marke, and has
not aﬀected yields from the sandy
soils there. Research on other soils
is pending.

We should be producing sustainable biodiesel from farmed algae
within ten to ﬁfteen years, say
Rene Wijﬀels and Maria Barbosa of
Food & Biobased Research in this
month’s Science. By scaling up algae oil production we could meet
Europe’s diesel needs for trans-

port. Using an area the size of Portugal, mind you.

*521':$7(5
De Marke, proefbedrijf voor de
melkveehouderij in het Gelderse
Hengelo, is al in 1989 begonnen
met evenwichtsbemesting. De
Marke heeft vooral grasland, maar
verbouwt ook maïs en granen om
te gebruiken als veevoer. Onderzoekers maten elk jaar hoeveel fosfaat door het gewas werd opgenomen, hoeveel naar het grondwater
weglekte en hoeveel fosfaat werd
opgeslagen in verschillende bodemlagen.
Door de evenwichtsbemesting
daalde de fosfaatconcentratie in
de bodem met 16 procent. De hoeveelheid snel beschikbaar fosfaat
in de bodem nam zelfs af met een
kwart. Toch daalde de productie
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De Wageningse onderzoekschool
Production Ecology & Resource
Conservation (PE&RC) heeft 800
duizend euro van NWO ontvangen
voor de opleiding van toponderzoekers. De onderzoekschool gaat
met het geld een research-master
opzetten, waarin talentvolle masterstudenten de kennis en vaardigheden opdoen om een topwetenschapper te worden. $6
9DQGH]HDUWLNHOHQYHUVFKHHQHHQXLWJHEUHLGHUHYHUVLHRSUHVRXUFHZXUQO
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At a conference in Sweden on Sunday 29 August at 10.00 Wageningen professor of Public Health Research Daan Kromhout will reveal
the results of the ﬁrst double-blind
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Binnen tien tot vijftien jaar kan er duurzaam en rendabel biobrandstof uit
kweekalgen worden geproduceerd. Dat
schreven Rene Wijffels, hoogleraar bio-

procestechnologie, en Maria Barbosa, onderzoeker bij Food & Biobased Research,
half augustus in het tijdschrift Science. ‘De
kans dat algen op grote schaal voor de productie van biodiesel ingezet kunnen worden, is groot’, stelt Wijffels. ‘Algenkweek is
nu nog een kleinschalige business, maar we
hebben alle ingrediënten om op grote
schaal duurzame en rendabele biodiesel uit
algen te gaan produceren.’
Wijffels en Barbosa berekenden dat 0,4
miljard m3 dieselolie nodig is om de hele
Europese markt van transportbrandstof te
voorzien. Hiervoor is een grondoppervlakte
ter grootte van Portugal nodig. Maar om de
algenkweek rendabel te maken, dienen ook
de andere waardevolle stoffen van de microscopische plantjes te worden benut. Daarnaast moet de kostprijs van algenkweek
met een factor tien omlaag, terwijl de productie moet verdrievoudigen. ‘In de toekomst gaat het zeker lukken om goedkopere algenolie te produceren’, zegt Barbosa.
‘We moeten betere kweeksystemen bouwen
en nutriënten efﬁciënter benutten, bijvoorbeeld door de kweekvloeistof te recyclen.’
Ook aan de algen zelf valt volgens Barbosa
nog het een en ander te verbeteren. Die
moeten onder meer veel vet produceren, tegen een hoge lichtintensiteit kunnen en ongevoelig zijn voor infecties. +:
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In dit onderzoek, dat bijna tien jaar duurde, bestudeerde Kromhout de effecten van

research on the eﬀect of Omega 3 fatty
acids on the heart. The study involved
4837 heart patients in 32 Dutch hospitals. There will be a detailed report at
Resource.wur.nl.

12)22'&5,6,6<(7
Development expert Joachim von Braun
predicts a new food crisis sparked by

omega-3-vetzuren uit vis en planten, op het
voorkómen van hart- en vaatziekten. De studie is het eerste dubbelblinde voedingsonderzoek naar de effecten van deze vetten.
Aan het onderzoek namen 4837 hartpatiënten deel, afkomstig uit 32 Nederlandse ziekenhuizen. Zondag om 10.00 uur zijn de resultaten openbaar. Er is dan een uitvoerig
bericht over de resultaten te lezen op www.
resource.wur.nl. +:

rising grain prices. But LEI researcher
Roel Jongeneel points out that grain
stocks are high, and globally harvests
have not been bad this year. A bit more
regulation would not go amiss though, to
control price ﬂuctuations that aﬄict developing countries most, he says.

9,6,(ǉǉ
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LQHHQQLHXZHYRHGVHOFULVLVWHUHFKWWHNRPHQ
ZDDUVFKXZW-RDFKLPYRQ%UDXQGLUHFWHXUYDQKHW
&HQWUHIRU'HYHORSPHQW5HVHDUFKLQ%RQQ
/(,RQGHU]RHNHU5RHO-RQJHQHHOYHUZDFKWQLHW
GDWGLHYRRUVSHOOLQJXLWNRPW
‘Als directeur van het International Food Policy Research Institute (IFPRI) was Von Braun nog voorstander van liberalisering van de landbouwmarkten.
Maar sinds de voedselcrisis in 2007/2008 heeft hij
zijn mening bijgesteld. Hij pleit nu voor voorraadvorming van belangrijke voedselgewassen, toch een
vorm van interventie om het aanbod te reguleren en
de prijsschommelingen te dempen.’
‘Von Braun stelt in The Financial Times dat er sinds
2008 weinig is gedaan om een nieuwe voedselcrisis
te voorkomen. De wereldvoedselmarkt verkeert in
een erbarmelijke staat, concludeert hij. Die analyse
is te somber. Ik denk dat de huidige situatie op de
voedselmarkt beter is dan in 2007. Ten eerste zijn er
nu meer voorraden van granen, soja en rijst. De VS
en China hebben veel graanvoorraden; in India is de
rijstvoorraad zo groot dat die bijna ligt te verrotten.
Ten tweede is de productie dit jaar hoger dan drie
jaar geleden. De oogsten in Rusland en Oekraïne vallen tegen door de droogte en bosbranden, maar die
in de VS zijn hoog. Wel is het zo dat iedereen wacht
met het op de markt brengen van graan, ook de Nederlandse akkerbouwers. Dat drijft de prijs verder
op. Maar de graanprijs is nog steeds twintig procent
lager dan in 2008.’
In westerse landen is een hogere graanprijs geen
probleem, voor ontwikkelingslanden wel. Daarom
stemt Jongeneel in met enkele voorstellen van Von
Braun. ‘Hij stelt voor dat landen meer graanvoorraden gaan aanleggen. Dat is een goed voorstel om het
aanbod te reguleren. Ook wil hij de speculatie op de
termijnmarkt met voedselgewassen bemoeilijken.
Nu hoeven kopers op de termijnmarkt aanvankelijk
maar een klein deel van de prijs te betalen; de rest
volgt als het graan wordt geleverd. Door dat aanbetalingsbedrag te verhogen, krijg je minder speculatie.
Dat lijkt me een zinnige maatregel.’
‘Waar Von Braun ook gelijk heeft, is dat de ontwikkelingslanden niet voldoende in landbouwontwikkeling
hebben geïnvesteerd. Die investering is echter heel
lastig in een liberale voedselmarkt, waarbij de prijzen het ene jaar hoog zijn en het volgende jaar laag.
Die landen hebben dus een landbouwbeleid nodig
om prijsschommelingen te dempen, net als vroeger
de Europese Unie en de Aziatische landen tijdens de
groene revolutie. Ook op dat punt zou Von Braun zijn
liberaliseringsdenken moeten aanpassen.’ $6
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Nimby’s zijn onmisbaar in het democratisch proces. Een overheid
met lef steunt daarom het burgerverzet. Ook ﬁnancieel. Dat stellen
onderzoekers van Centrum Landschap in het essay The importance
of being nimby. Het boekje is een
pleidooi voor een grotere rol van
het burgerinitiatief in ruimtelijke
planvorming.
Nimby (not in my backyard) is de
weinig vleiende term voor burgergroeperingen die zich verzetten tegen ruimtelijke ingrepen in hun
directe omgeving, hun ‘eigen achtertuin’. Aan nimby’s kleeft daarom vaak het predicaat van egoïsme
en eigenbelang.
Maar dat valt volgens Roel
During, een van de vier opstellers
van het essay, reuze mee. ‘Bij bur-

FOTO: NATIONALE BEELDBANK
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gerinitiatieven is er vaak een heel
interessante mix van eigenbelang
en algemeen belang. Ons advies is
daarom: overheid ga daar serieus
mee om.’ Niemand heeft volgens
de auteurs van Wageningen Universiteit en Alterra de waarheid in
pacht. Ook de zogenaamd ratione-

le en objectieve overheid niet, die
zich baseert op kennis van wetenschappers en experts.
'(02&5$7,(
‘Lokale, alledaagse, niet-wetenschappelijke kennis doet soms
veel meer recht aan de lokale con-

text’, schrijven de auteurs. Het bestaan van nimby’s is volgens
During niet het gevolg van een falende plan- en besluitvorming.
‘Nimby’s vormen een wezenlijk aspect van een levende democratie.
Geef ze daarom de ruimte. Eigenlijk moeten we van dat woord nimby af. Dat is ook de bedoeling van
dit stuk: om die heel negatieve lading ter discussie te stellen.’ Het
essay gaat zelfs nog een stapje verder. Een sterke overheid faciliteert
volgens During haar eigen kritiek.
Hij is het daarom principieel oneens met het recente besluit van
oud-minister Cramer, dat actiegroepen juridische procedures tegen de overheid niet mogen betalen met subsidiegeld. Hij wijst
daarbij op Canada, waar de overheid dergelijke groeperingen juist
RK
wel ﬁnancieel steunt.
‘The importance of being nimby’ is
deel 4 van de Alterra-serie Burgers en
Landschap.
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LQIHFWHUHQ=HVFKHLGHQHHQHLZLW
DIGDWIUDJPHQWHQYDQGHHLJHQ
FHOZDQGPDVNHHUW'DWVFKUHYHQ
:DJHQLQJVHI\WRSDWKRORJHQ
VDPHQPHW-DSDQVHFROOHJDéV
DIJHORSHQZHHNLQKHWWLMGVFKULIW
Science
Schimmels dringen door in de bladeren, stengels en wortels van
planten en door de huid, darmen
of longen van dieren, waardoor de

The full story?
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gastheer ziek kan worden. Een
voorbeeld is de schimmel Cladosporium fulvum, de veroorzaker van
de bladvlekkenziekte bij tomaat.
Onder normale omstandigheden
herkent de tomatenplant de
schimmel aan stukjes chitine die
afkomstig zijn van de celwand van
de schimmel. Het afweersysteem
van de tomatenplant herkent de
chitinestukjes als ‘vreemd’ en slaat
alarm om de infectie te onderdrukken.
Om toch door te dringen in de

plant, zet de schimmel een geheim
wapen in. De werking daarvan is
nu opgehelderd onder leiding van
Wageningse plantenziektekundige
Bart Thomma. De schimmel
maakt het eiwit Ecp6 aan, dat zich
hecht aan de stukjes chitine rond
de schimmel. Door die binding
wordt de chitine onzichtbaar voor
de tomatenplant, waardoor het afweersysteem van de plant geen signaal meer krijgt om in actie te komen. Schimmels bij mensen en
dieren hebben het eiwit Ecp6 ook,

en schakelen de afweer van hun
gastheer waarschijnlijk op dezelfde wijze uit. Daarom is de kennis
niet alleen van belang voor ziektebestrijding in de landbouw, maar
ook in de humane gezondheidszorg.
Thomma gaat nu op zoek naar
receptoren die het eiwit Ecp6 herkennen. ‘Dit eiwit komt in vrijwel
alle schimmels voor. Ik hoop dat
we met zo’n receptor duurzame resistentie tegen schimmelziekten
kunnen bereiken.’ $6
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ments should listen to them. And
even fund them. ‘A strong government facilitates its own critics’,
says Roel During, one of the writers. That is real democracy.

Wageningen phytopathologists
and their Japanese colleagues in
last week’s Science. The research
team discovered how fungi secrete a protein that prevents a
plant’s immune system from picking up infections. The arms race is
on to ﬁnd a receptor for the protein, as a basis for resistance.

Nobody has a monopoly on the
truth, say researchers from Wageningen UR’s Landscape Centre in
an essay called The importance of
being Nimby. Not even governments. So instead of dismissing
‘not in my backyard’ protests as
kneejerk self-interest, govern-

60$57)81*,+$9(6(&5(7:($321
Fungi can get past immune systems
to infect plants and animals, say
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Imke de Boer catalogues ‘shameless’ behaviour by
students who don’t take exams seriously and mess
teachers about.

Resource is het magazine en de website
voor studenten en medewerkers van
Wageningen UR. Resource magazine
verschijnt tweewekelijks op donderdag.
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Een abonnement op het magazine kost €58
(buitenland €131,50) per academisch jaar.
Opzeggen een maand voor het eind van de
lopende abonnementsperiode (1 augustus).
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Resource wordt gedrukt op papier uit
verantwoord beheerde bossen.
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Maandagochtend 17 augustus. Net
terug van vakantie print ik de presentielijsten voor mijn hertentamens van
dinsdag- en woensdagochtend. Dinsdag veertien kandidaten, het tentamen
was al klaar en hoeft enkel nog gekopieerd te worden. Woensdag, toch nog
één kandidaat. Ik kijk wie het is en
bedenk een tailor-made tentamen.
Ik open mijn e-mail, 135 ongelezen
berichten. Twee mails van studenten
die zich toch nog willen aanmelden
voor het tentamen van dinsdag. Centrale aanmelding is volgens hen niet
gelukt. Oké, zestien kandidaten dus.
Vervolgens heb ik een vergadering buiten de deur, maar als ik om 17.00 uur
opnieuw inlog, heb ik twee berichten van studenten
die zich toch willen terugtrekken voor het tentamen
van dinsdag. Ik streep ze van de lijst. Vervolgens
krijg ik nog twee berichten van studenten die zich willen terugtrekken. Wat blijkt: ze staan niet eens op de
lijst? Ik mail hun dit terug. De één antwoordt niet; de
ander meldt dat ze zich al maanden geleden heeft
aangemeld. Ze schrijft: ‘Ik wil me terugtrekken voor
dinsdag, maar niet voor woensdag.’ Ook voor het tentamen van woensdag staat ze niet op de lijst. Het
tailor-made tentamen is niet geschikt voor haar. Wat
nu? Binnen 10 minuten mailt een vriendje, van hetzelfde laken een pak. Ik baal.
Dinsdagochtend 18 augustus. Ik log nog even in. Een
laatste afmelding via e-mail. Oké, het tentamen
begint. Er komen 11 kandidaten binnen. Twee kandidaten verschijnen niet, zonder zich af te melden. Eén
kandidaat is verwacht verlaat. Dit had ze keurig een
maand van tevoren gevraagd. Om deze student de
reguliere drie uur tijd te geven, heb ik mijn vervolgafspraak verschoven naar 13.00 uur. Om 9.40 komt de
verlate kandidaat vrolijk binnen, na een uur verlaat ze
stralend de zaal. ‘Ik had me toch niet echt goed voorbereid, ik doe het tentamen later wel een keer.’ Na het
tentamen wacht ik een uur op mijn vervolgafspraak.
’s Middags krijg ik een mail van een niet verschenen
kandidaat: ‘Ik heb Tuesday verwisseld met Thursday,
mogelijk vanwege mijn dyslexie. Kan ik niet toch nog
het tentamen maken?’
Niet oﬃcieel aanmelden, tot het laatste moment
afmelden, vragen om later te mogen starten en dan
gewoon niet voorbereiden, niet verschijnen zonder
afmelden, onnodige mails, onnodige wachttijd; het
gebeurt allemaal schaamteloos. Uit ervaring weet ik
dat dit een doodgewone tentamenvoorbereiding is
van een docent. Ik vind dat dit moet veranderen. Zo
ga je niet met docenten om. Examencommissies, CSA,
onderwijsdirecteuren, Pim Brascamp, wat kunnen we
hieraan doen?
,PNHGH%RHUOHHUVWRHOJURHS'LHUOLMNHSURGXFWLHV\VWHPHQ
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Het is de ambitie van de Nederlandse
overheid om tot de top vijf van kenniseconomieën van Europa te behoren.
Toch zijn we het afgelopen jaar gezakt
van de 8ste naar de 10de plaats. Terwijl landen om ons heen meer investeren in onderwijs en onderzoek draait
Den Haag de investeringskraan voor de
universiteiten dicht.
In april benoemde de commissie Veerman in het advies Diﬀerentiëren in drievoud al de uitdagingen van de komende jaren. Ambitieuze jongeren zullen
steeds vaker en langer in de schoolbanken blijven. Dan is het natuurlijk
niet reëel te verwachten dat de kwaliteit van het onderwijs zal toenemen als
de budgetten juist afnemen. Maar niet alleen politici
trappen op de rem. Ook bestuurders van de instellingen hebben een belangrijke verantwoordelijkheid. De
commissie Veerman vindt namelijk ook dat het niveau
van onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de
docent en de waardering die hij of zij krijgt.
Sinds februari onderhandelen wij met de VSNU (vereniging van samenwerkende Nederlandse universiteiten) over een nieuwe cao voor het personeel van de
universiteiten. De VSNU heeft ingezet op 0 procent
loonsverhoging. Ook over werkgelegenheidsbehoud
wil de VSNU geen concrete afspraken maken. Iedere
universiteit ontvangt één budget en kan in de uitgave
daarvan eigen keuzes maken. In de begrotingen is
echter geen enkele loonruimte voor personeel ingebouwd. Met een wijzende vinger richting Den Haag
willen de universiteiten zich ontdoen van de eigen
verantwoordelijkheid. Dat is een te makkelijke uitweg. We gaan samen met de andere bonden actie voeren voor investeringen in de medewerkers en een fatsoenlijke cao met koopkrachtbehoud en
werkzekerheid. We roepen universiteiten op om te
kiezen voor het personeel en de politiek om de mooie
woorden waar te maken.
0DULHNHYDQGHQ%HUJEHVWXXUGHU$EYDNDER)19
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The Dutch government should put its money where its
mouth is, says academic union rep Marieke van den
Berg. In the knowledge economy.
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Stinken

voor de seks
Wilbert Hetterscheid heeft de ontdekking van zo’n zestig nieuwe
Amorphophallussen op zijn naam staan. Dat maakt hem onbetwist tot
’s werelds grootste kenner van de bizarre wereld van de ‘vormeloze
penissen’. Hoogste tijd voor een proefschrift.
tekst: Roelof Kleis / foto’s: Wilbert Hetterscheid en Guy Ackermans

a, op feesten en partijen doet hij het goed, lacht Hetterscheid. Zijn passie voor het plantengeslacht Amorphophallus werkt altijd op de lachspieren. Het zij zo,
hij heeft de term niet zelf bedacht. Dat deed de Nederlandse botanicus Carl Ludwig Blume in 1825, die
een exemplaar van dit plantengeslacht in Indonesië
tegenkwam. Maar treffend is die wat scrabreuze geslachtsnaam wel. Veel fantasie is daar niet voor nodig.
Hetterscheid, tot voor kort curator van de Wageningse
botanische tuinen en de tropische kas en inmiddels directeur van het Von Gimborn Arboretum in Doorn, wijdt al
twintig jaar zijn vrije tijd aan de Amorphophallussen.
Waarom? ‘Het is eigenlijk puur emotie. Ik kreeg als student biologie in Utrecht al interesse in ‘het vreemde’ in de
plantenwereld. Bolgewassen met hun vreemde ritmes van

J

groei en bloei. Daar kwam op een gegeven moment de
Amorphophallus bij, het kroonstuk van vreemd.’
Amorphophallussen behoren tot de familie van de
aronskelken. Er zijn nu zo’n tweehonderd soorten beschreven, waarvan ruim zestig door Hetterscheid. ‘En het

‘Van herbaria moet ik het niet
hebben. Daar vind je alleen maar
platgeslagen Amorphophallussen’
gaat gewoon door. Ik denk dat we wel op driehonderd uit
gaan komen, maar 250 is zeker haalbaar.’ Dat er nog
steeds nieuwe bijkomen, heeft volgens Hetterscheid te
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Wilbert Hetterscheid in de kelder van het Herbarium met bloeiwijzen van Amorphophallus in alcohol.

maken met de typische cyclus van de plant. ‘De bloei is
maar heel kort, hooguit een weekje. En in die week moet
je er maar net tegenaan lopen. Het blad alleen zegt name-

ZWEETVOETEN
Het geslacht Amorphophallus heeft een uitgebreid
geurpalet. Ze ruiken zuurtjesachtig bijvoorbeeld,
naar anijs, dood vlees of
zweetvoeten. Maar ook
naar citrus, banaan, appel,
gebakken vis, LPG of rottend afval.
Hetterscheid onderscheidt
twaalf verschillende geurgroepen. Op basis van chemische analyse deelt hij
de geuren in twee groepen
in: complexe geuren die
bestaan uit een rijk mengsel van organische alcoho-
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len en eenvoudiger geuren
die door één stof worden
gedomineerd. In de laatste
categorie vallen bijvoorbeeld de lekkere luchtjes
(appel, zuurtjes, anijs) die
chemisch gezien acetaten
zijn. In de vieze kadavergeuren spelen organische
alcoholen een grote rol.
Hetterscheid ontdekte een
overeenkomst tussen de
geur en het uiterlijk van
Amorphophallussen. ‘Lijkengeur blijkt vaak samen
te hangen met een donkergekleurde bloeiwijze, alsof

de plant een kadaver imiteert. En dat trekt een
bepaald soort bestuivers
aan.’ In dat samenspel
speelt ook de vorm van het
stuifmeel een rol. ‘Die hele
complexiteit van correlaties tussen de soort Amorphophallus, de geur van
de bloeiende plant en de
vorm van het stuifmeel
was nog niet bekend. In
ieder geval niet in die
mate van detail en variatie. Dit is wel een heel raar
stelletje hoor.’

lijk niet zoveel. Je moet de bloei erbij gezien hebben, anders loop je er zo aan voorbij.’
PROMOTIE
Het proefschrift waar Hetterscheid al twintig jaar aan
werkt, is in de kern een taxonomische revisie. Een geslachtsbeschrijving dus. ‘Dat is voor het laatst gebeurd in
1924 en sindsdien door niemand meer.’ Op aandringen
van het Herbarium in Leiden - ‘We hebben iemand nodig
die daar eens goed naar gaat kijken’ - raakte Hetterscheid
verzeild in een langdurig promotietraject.
Die lengte is verklaarbaar. Hetterscheid heeft zijn onderzoek volledig in zijn vrije tijd moeten doen. ‘Bijkomend probleem is het enorme verspreidingsgebied van

‘Ik liet de planten
naar mij toe komen’
deze plantengroep. Dat levert normaal gesproken een
hoop veldwerk op, want van herbaria moet ik het niet hebben. Daar vind je alleen maar platgeslagen Amorphophallussen en dat levert weinig informatie op.’
Hetterscheid besloot het daarom anders aan te pakken
en niet zelf op zoek te gaan. ‘Ik liet de planten naar mij toe
komen.’ Via een uitgebreid netwerk van contacten legde
hij in de loop der jaren een grote verzameling ‘vormloze
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COLLECTIE
Wie in Wageningen bloeiende Amorphophallussen
wil zien, is te laat. Met het
afstoten van de tropische
kas is ook de collectie van
Hetterscheid verdwenen.
Hij heeft ze ondergebracht
bij de universtiteit van
Hamburg. Maar dode
materie is er nog genoeg.

In de kelders van het Herbarium op De Dreijen
staan zo’n 1500 potten
met bloeiwijzen op alcohol. ‘Mijn sapcollectie’,
noemt Hetterscheid het
gekscherend. De collectie
zal op termijn naar Leiden
verkassen.

Bloeischede

penissen’ aan. ‘Dat heeft me drie jaar reizen bespaard’,
weet hij zeker. De laatste zeven jaar huisde die collectie in
de tropische kas in Wageningen, zo’n 1500 planten verdeeld over 150 verschillende soorten, van een paar centimeter boven de grond tot meters hoog.

Bloeikolf

UITPLUIZEN
Maar Hetterscheid deed veel meer dan verzamelen, beschrijven en inventariseren. Hij schakelde links en rechts
onderzoekers in om deelaspecten uit het leven van de
planten uit te pluizen. Neem de geur bijvoorbeeld. Amorphophallussen zijn erkende stinkerds. Ze rieken in de korte bloeiperiode sterk naar rottend afval, schimmel, lijken,
riool en stront. Maar gek genoeg zijn er ook soorten die
naar onze maatstaven juist lekker ruiken, naar anijs, appels of zuurtjes.
De planten ruiken niet zomaar. Al die moeite om te
geuren dient een duidelijk doel: seks. ‘Planten doen over
het algemeen in traagheid hun ding’, legt Hetterscheid
uit. ‘Maar Amorphophallussen leggen op bepaalde punten een enorme snelheid aan de dag. Dat is met name zo
bij de geurontwikkeling. Op de eerste dag van de bloei
opent zich de beker of bestuivingskamer. Dan moet de
plant bestuivers aantrekken. De geur moet dus vluchtig
worden, die moet naar buiten.’

Bestuivingskamer

KACHEL AAN
De plant zet op dat moment de kachel aan. ‘Cellen in de
bloeikolf (zie illustratie) zitten tjokvol met zetmeel en mitochondriën. Die mitochondriën zetten het zetmeel om in
warmte. Dat gaat enorm snel. In een paar uur zijn die cellen volkomen opgebrand. Letterlijk kapot. Dan is het feest
voorbij.’ Het effect van die snelle verbranding is dat delen
van de plant wel 15 graad warmer worden. Warm genoeg
om geurstoffen snel te doen verdampen en de plant onweerstaanbaar te maken. Voor sommige bestuivers tenminste.
Uitverkoren insecten worden als een magneet naar die
geur getrokken. Omdat ze denken dat er wat te halen valt
of dat ze er eieren kunnen leggen. Eenmaal gevangen in
de bestuivingskamer is er voorlopig geen ontkomen meer
aan. Daar hebben Amorphophallussen zo hun methodes
voor. De wanden zijn bijvoorbeeld zo glad dat ontsnappen
niet gaat. Maar het kan ook vriendelijker. Er zijn volgens
Hetterscheid ook soorten die zorgen voor een gastvrij onthaal. ‘Tussen de bloemen bevinden zich dan steriele

Opengesneden Amorphophallus.

exemplaren barstensvol eiwitten. Die maaltijd zorgt ervoor dat de bestuiver wel even blijft.’ Na de bestuiving verandert er het een en ander zodat het insect de kraamkamer kan ontsnappen.
KAMELEON
Het is die ongebreidelde diversiteit en aanpassingskunst
die Hetterscheid al een leven lang boeit. En dan heeft hij
nog niet eens verteld over de schutkleuren van zijn planten. ‘Het vlekkenpatroon op de bladeren. Een aantal soorten imiteert bijvoorbeeld houtachtigen. Ik heb foto’s laten
zien aan experts die zeker wisten dat het takken met korstmossen waren. Maar het was blad van Amorphophallus.
Het is de kameleon van het plantenrijk.’
Hetterscheid heeft ook wel een idee hoe die diversiteit
is ontstaan. ‘Amorphophallussen zijn pioniers. Je ziet ze
aan de randen van het bos en op verstoorde plekken in het
bos. Plekken die snel en krachtig gekoloniseerd worden.
De voortplantingsdrift is erg groot. Dat biedt de mogelijkheid tot experiment en variatie, een kans om snel re reageren op veranderende omstandigheden. Amorphophallussen zijn enorme aanpassers en survivors. De vraag is natuurlijk: hoe doet het genoom dat? Daar ben ik niet aan
toegekomen.’
Maar het proefschrift gaat er komen; waarschijnlijk begin volgend jaar. De hoofdstukken zijn in concept klaar.
‘Het moet er maar eens van komen’, vindt Hetterscheid.
Er zijn zelfs al plannen voor een publieksversie.

FOTO: WILBERT HETTERSCHEID

FASCINATION FOR
STINKING PLANTS
The aptly named Amorphophallus is always
good for a laugh at parties. Wilbert Hetterscheid,
ex-curator of Wageningen’s botanical gardens,
is not responsible for the
plant’s name. But he has
been studying it for
twenty years, and has
discovered about sixty
species of these ‘shapeless penises’, as he calls
them. Hetterscheid can
tell you all you want to
know (and more) about
the Amorphophallus’s
varied sizes (from the
miniscule to the gigantic), fabulous forms
(leaves that can camouﬂage themselves like lichen-covered twigs) and
the extraordinary range
of smells (from aniseed
to rotting ﬂesh) that it
can emit to attract pollinators. Hetterscheid always did love the weird
and wonderful end of the
plant kingdom. His upcoming thesis has taken
so long because he has
done all his research in
his spare time, relying on
a network of contacts to
bring him samples from
all over the world. His
collection has gone to
Hamburg now that the
Wageningen tropical
greenhouse has been
closed.
The full story?
resource.wur.nl/en
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MOBIEL-VERSLAAFD?
‘Ik bel je zo wel even terug, ik zit nu op een stier’.
Zijn de nieuwe eerstejaars zo erg mobiel-verslaafd?!
Nou nee, dat valt best mee. De foto is genomen tijdens
de campus games in de introductie. Deze eerstejaars
moest het goede antwoord sms’en op een vraag over
Wageningen. En ondertussen blijven zitten natuurGvC / Foto Guy Ackermans
lijk.

MOBILE ADDICT?
‘I’ll call you back, I’m sitting on a bull right
now.’ Are the new ﬁrst years such terrible mobile
phone addicts? No, it is not as bad as it looks. The photo was taken during the campus games that were part
of the introduction. These ﬁrst years had to text the
correct answer to a question about Wageningen. While
keeping their seat of course.

26 augustus 2010 — RESOURCE

18 >> achtergrond

RESOURCE — 26
27 augustus 2009
2010

achtergrond << 19

KAMERNOOD

gaat toenemen

De vraag naar kamers in Wageningen blijft stijgen, terwijl het
kameraanbod van de corporaties niet is gegroeid. Idealis gaat
volgend jaar bouwen, maar loopt achter de feiten aan.
tekst: Alexandra Branderhorst en Albert Sikkema / foto’s: Guy Ackermans

V

ijf jaar geleden, na jarenlang dalende studentenaantallen, telde Wageningen nog
4.400 studenten. Studentenhuisvester Idealis kampte met leegstand op de studentenﬂats, oplopend tot zo’n zevenhonderd
kamers, en liet daarom de studentenﬂat
aan de Rijnsteeg slopen. De ﬂat was amper neergehaald of
de studenteninstroom ging weer stijgen. Vorig jaar was
het aantal studenten gegroeid naar 5.735. Dat waren er
350 meer dan de universiteit en Idealis twee jaar geleden
voor mogelijk hielden in hun meest optimistische scenario. Die prognose van de universiteit uit begin 2009, die
uitging van een groei van 10 procent per jaar, vormt de basis van de huidige strategienota van Idealis.
De studentenhuisvester rekent daarin op een verdere
groei met zo’n vier- a vijfhonderd studenten per jaar. Ko-

mend studiejaar verwacht Idealis 5.850 studenten in Wageningen, in het studiejaar 2012-2013 is dat aantal gegroeid naar 6.750. Deze prognose leert Idealis dat er de komende jaren duizend extra studentenkamers nodig zijn
voor de universiteit. Door de komst van Stoas Hogeschool
zijn er nog eens honderd kamers extra nodig.
BOUWEN
Daarom wil Idealis de komende jaren in nieuwbouw investeren. Volgend jaar gaat de huisvester 330 kamers bouwen aan de Rijnsteeg, op de plek waar vroeger de studentensterﬂat stond. Die zijn in 2012 gereed. En in 2013 en
2014 wil ze nog eens 650 kamers bouwen, waarvan 250 de
tijdelijke huisvesting van de universiteit aan de Haarweg
vervangen. Al met al een groei van ruim zevenhonderd kamers. Afgezet tegen de groeiende kamervraag van 1.100,
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ROOM SHORTAGE
LONG-TERM
Five years ago, student
numbers were falling in
Wageningen and the
housing corporation Idealis had one student residence demolished. No
sooner had it done so
than student numbers
began to rise. And they
are still rising. Idealis
plans to build almost
1000 units over the next
four years – but with student numbers expected
to top 7,000 by then, it
still won’t keep up. This
won’t be the last year
emergency measures are
needed. It’s unavoidable,
says Idealis director
Hans van Medenbach. He
compares it with highways that cannot cope
with peak traﬃc. First
years all arrive at once,
while graduating students vacate their rooms
at diﬀerent times over
the year. Last year everyone had a roof over their
heads by May.

voorziet Idealis een tekort van zo’n vierhonderd kamers
over enkele jaren.
Deze inschatting is te optimistisch, omdat de universiteit sneller groeit dan verwacht. Aanstaand studiejaar zijn
er al 6.200 studenten en dat aantal groeit - volgens de
prognoses van vorig jaar - de komende jaren door naar
meer dan 7000 studenten in 2014, zegt woordvoerder Simon Vink van Wageningen UR. ‘Dit studiejaar verwelkomen we 1.700 bachelor en masters studenten. Daar komen nog nieuwe promovendi en Europese exchange-studenten bij. Zonder verdere groei in de komende jaren zitten we over vier jaar al op minimaal 7.200 bachelor en
masters studenten. Met de huidige groei kunnen dat er
wel eens meer dan achtduizend worden.’
Als die voorspelling uitkomt, loopt het kamertekort op
tot zeker duizend kamers.
Wageningen Universiteit groeit harder en sneller dan
de optimisten enkele jaren geleden hadden voorzien. En

The full story?
resource.wur.nl/en
Drukte in de grote AID-tent.
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Idealis heeft de afgelopen jaren nauwelijks in nieuwe
huisvestingscomplexen geïnvesteerd. ‘Verdere uitbreiding was de afgelopen jaren absoluut niet nodig’, aldus
Idealis-directeur Hans van Medenbach. ‘Ook dit studiejaar is er geen structureel kamertekort.’
Op dit moment staan er zo’n vijfhonderd studenten op
de wachtlijst van Idealis, vergelijkbaar met vorig jaar. Afgelopen studiejaar had Idealis alle studenten in mei een
kamer aangeboden. Tot die tijd reisden die op en neer

‘Als je alle studenten direct huisvest,
ontstaat er in de loop van het studiejaar leegstand van honderden kamers’
vanuit het ouderlijk huis, hadden ze een kamer gevonden
op de particuliere kamermarkt of hadden tijdelijk een kamer in onderhuur. De particuliere kamermarkt heeft de
afgelopen jaren al honderden extra studenten opgenomen. Maar of daar nog groei zit, weet niemand. De gemeente vraagt op dit moment cijfers op van universiteit en
verhuurders voor een woningmarktonderzoek. Het vermoeden bestaat dat op de particuliere kamermarkt de rek
eruit is.
KAMERGARANTIE
Voor internationale studenten reserveert de universiteit
op jaarbasis 1.200 kamers bij Idealis. Studenten uit het
buitenland krijgen namelijk een kamergarantie. Het is
echter moeilijk te voorspellen hoeveel er komen. Dit studiejaar zijn er in de instroompiek tijdelijk meer dan 400
extra kamers nodig voor deze groep, zegt Vink. Vorig jaar
realiseerde de universiteit zelf 250 extra kamers aan de
Haarweg. Dit jaar worden 350 internationale studenten
tijdelijk opgevangen in Hof van Wageningen tot er kamers
voor hen vrijkomen.
Dat er in september een kamertekort is voor nieuwe
studenten, valt volgens Idealis niet te voorkomen. Nieuwe
studenten komen allemaal tegelijk aan in september, terwijl hun voorgangers gedurende het jaar afstuderen. ‘Als
je alle studenten direct huisvest, ontstaat er in de loop van
het studiejaar leegstand van honderden kamers. De snelwegen in Nederland worden ook niet op de maximale capaciteit gebouwd, in het spitsuur is er nu eenmaal ﬁle’,
zegt directeur Hans van Medenbach van Idealis. In zijn
ogen heeft Wageningen dus geen probleem. ‘Van alle studentenhuisvesters in Nederland voorziet Idealis de studenten het snelst van een kamer, op Twente na.’
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HOTEL HUTJEMUTJE

Gedeeelde hotelkamer in Hotel Hof van Wageningen.

Buitenlandse studenten reageren gelaten op hun
kamer in Hotel Hof van Wageningen. Luxe? ‘Ach, het is
maar tijdelijk.’

B

rink Residence aan de Stadsbrink in Wageningen
oogt niet als een echt hotel. De kamers zijn verzorgd, maar sober. Een Chinese student loopt met
een studiehandboek onder zijn armen naar zijn bed. Nog
geen minuut later wandelt hij met zijn laptop naar de
gang. Waarschijnlijk op zoek naar draadloos internet,
want dat is wel aanwezig, maar niet berekend op grote
groepen.
De afgelopen jaren bood het bijgebouw van Hotel Hof
van Wageningen dan ook geen ruimte aan luxe vakantiegangers, maar aan langblijvende gasten en asielzoekers
met een generaal pardon. De komende maanden slapen
hier ongeveer 170 buitenlandse studenten. In Hof van Wageningen zelf worden daarnaast 130 kantoren verbouwd
tot slaapkamer. Deze 300 plaatsen zijn niet voldoende
voor iedereen. Buitenlandse studenten van Van Hall Larenstein worden gehuisvest in een vakantiehuisjespark in
Hoenderloo.

DONKERE DOEKEN
Elke kamer in Brink Residence telt drie tot vijf bedden,
douche en toilet en een klein bureautje dat de bewoners
moeten delen. Met een houten constructie en grote donkere doeken zijn de slaaplekken enigszins gescheiden.
Haoron Yang, uit het zuidoosten van China, staat in een

hoekje van de gezamenlijke kamer. Het is zijn eerste keer
buiten China, maar Haoron is tevreden met zijn nieuwe
plek. ‘Quiet city.’ De kamer biedt genoeg, maar, voegt hij er
onmiddellijk met glimlach aan toe, ‘op 1 september mag
ik naar een echt studentenhuis’.
Op de gang staat Frank Nonhebel, de coördinator van
deze huisvesting. Om de paar minuten gaat zijn telefoon
en tussendoor beantwoordt hij vragen van studenten. ‘Ja,
het gemeentehuis is nu nog open, jullie hebben nog een
uur.’ Normaal gesproken is Nonhebel reisagent, maar vier
jaar geleden vroeg de universiteit hem dringende huisvestingsprobleem mee te helpen oplossen. ‘Dus nu ben ik een
soort huisbaas. Ik controleer of de kamers schoon blijven,
dat soort dingen.’ De kamerindeling maakt hij ter plekke.
‘Je moet toch een beetje kijken wie bij elkaar passen. Om
taalproblemen te voorkomen, probeer ik de nationaliteiten zo veel mogelijk bij elkaar te zetten. Dat valt nog niet
mee. Op de lijst staat bijvoorbeeld China, maar dat land is
zo groot dat ze elkaar soms alsnog niet verstaan.’
ÉÉN TSJECH
In de kamer van Haoron zitten inderdaad uitsluitend Chinezen. Op één persoon na: Jan Duchoslav uit Tsjechië. ‘Of
dat vervelend is? Nee, ik heb al vrienden gemaakt en ach,
deze kamer is maar tijdelijk. Ik hoop wel dat ik snel naar
één van de ﬂats kan.’ Dat de PVV Kamervragen heeft gesteld over dit soort ‘luxe accommodaties’, hoort hij met
verbazing aan. Hij fronst diep, kijkt nog eens in zijn nieuwe kamer en zegt dan: ‘Just look at this’. Stijn van Gils

‘LUXURY’ HOTEL
Dutch rightwing party
the PVV has asked questions in parliament about
Wageningen’s foreign
students being put up in
‘luxury’ hotel accommodation. Stijn van Gils went
to see the rooms at the
Brink Residence where
170 students will be staying for a few months.
With three or four students to a room partitioned with curtains, luxury is not quite the word.
But the students are stoical. They are making do,
making friends, and reminding themselves that,
‘hey it’s only temporary’.
The full story?
resource.wur.nl/en
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KAMPEREN,
KRAKEN OF
EMIGREREN

ken. Toch vond eerstejaars Daan Korstanje zowaar een kamer via deze weg. ‘Een appartement met twee kamers;het
zag er werkelijk prima uit.’ Helaas was de prijs van 375 euro voor hem niet echt realistisch.

De kamernood in Wageningen is fors. Huisvester Idealis heeft weliswaar
ambitieuze plannen voor de toekomst, maar daar koop je nu als eerstejaars
weinig voor. Wat kun je zelf doen?

4. Emigreer

‘E
CAMP, SQUAT OR
EMIGRATE
Wageningen has a student accommodation
shortage. Foreign students have been
crammed into hotel
rooms until places are
found for them in student
ﬂats. What are the options for the hundreds of
Dutch students without a
room?
1. Start at the WSO oﬃce
or www.wso.wur.nl/
kamerbalie.
2. Surf sites like
easykamer.nl and kamernet.nl.
3. Make friends. But
don’t be smarmy – that
doesn’t go down well in
Wageningen.
4. Emigrate and come
back as a foreign student. They get put up in
hotels. But these are not
as posh as rightwing
Dutch politicians imagine.
The full story?
resource.wur.nl/en
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erlijk gezegd dacht ik bij Wageningen aan een
dooie stad’, vertelt eerstejaars biotechnologie
Daan Korstanje. ‘Ik verwachtte gemakkelijk onderkomen te kunnen vinden.’ Nu is hij één van de honderden nieuwe studenten die op zoek zijn naar een kamer.
Een maand of twee staat hij al ingeschreven bij Idealis,
maar daar verwacht hij voorlopig niet al te veel van. ‘Ik ben
steeds dertigste in de loting.’ Wie op dit moment onderdak wil vinden, moet geluk hebben, creatief en geduldig
zijn, niet te veel eisen stellen. Zeven tips om het geluk een
handje te helpen.

1. Bekijk het aanbod van de WSO Kamerbalie
In Wageningen bemiddelt de WSO tussen studenten en
het particuliere aanbod. Op www.wso.wur.nl/kamerbalie
kun je direct contact zoeken met de verhuurder. Op dit
moment is de vraag vele malen hoger dan het aanbod; er
staan gemiddeld maar 10 kamers op de site. ‘Voor één kamer wordt een verhuurder al gauw vijftig keer gebeld’, vertelt André Joosten van de WSO. ‘We hebben zelf een nepadvertentie geplaatst om te peilen hoe groot de vraag is,
binnen anderhalf uur hadden we al 23 mailtjes van studenten.’ Samen met de universiteit wordt met advertenties in lokale kranten geprobeerd om nieuwe verhuurders
te trekken. ‘De actie heeft inmiddels zo’n twintig nieuwe
verhuurders opgeleverd’, aldus André. Al met al is de Kamerbalie een mooi startpunt in je zoektocht.

2. Zoek op internet
Op dezelfde wijze kun je talloze sites bezoeken. Je kunt je
inschrijven of zoeken op sites als Kamernet.nl, Studentenkamers.nl, Opmijnkamer.nl, Easykamer.nl, Studentzonderkamer.nl en Marktplaats.nl. Ongetwijfeld kun je jezelf
uren vermaken met het bezoeken van dergelijke sites. Is
het goed voor je gemoedsrust? Gewoon doorgaan! Je zult
ontdekken dat veel dezelfde kamers op verschillende sites
worden aangekomen en het werkelijke aanbod niet zo
groot is. Het is ook niet geheel onwaarschijnlijk dat je
meer sites met kameraanbod dan kamers kunt ontdek-

3. Maak vrienden
Tot dusver tips die goed zijn voor je gemoedsrust, maar
die nauwelijks bijdragen aan het vinden van een kamer.
Wil je echt snel in Wageningen gaan wonen, dan kun je
beter vlug vrienden maken. Lach vriendelijk naar medestudenten die wel een kamer hebben en bied hun af en toe
een biertje aan. Misschien mag je tijdelijk op de bank slapen. Maar pas op! De meeste Wageningers hebben een hekel aan slijmballen.

Buitenlandse studenten hebben een kamergarantie. Tot
ergernis van de PVV, die Kamervragen stelde, slapen er dit
jaar zelfs studenten in een hotel. Het kost wat moeite, maar
door te emigreren krijg jij ook zo’n kamergarantie! Stel je
er niet al te veel bij voor. Het hotel is verre van luxe en met
een beetje pech kom je terecht in een vakantiehuisjespark
in Hoenderloo. Kun je alsnog elke dag gaan reizen.

5. Ga naar Leeuwarden
Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) Leeuwarden is een
onderdeel van Wageningen UR. Veel Wageningse studies
worden in Leeuwarden op bachelorniveau aangeboden,
maar dan net een tikkeltje praktischer. Als je particulier
zoekt, heb je in Leeuwarden zo een kamer. Eventueel kun je
na je bachelor alsnog naar Wageningen. VHL in Velp biedt
geen soelaas. De Stichting Studentenhuisvesting Larenstein heeft nog 10 kamers te verdelen over 128 studenten.

6. Kraak een kamer
Geen zin in Friesland? Wageningen UR is bezig een deel
van haar vastgoed af te stoten. Tot de herontwikkeling begint, vormen deze panden prima kraaklocaties. Legaal is
kraken niet: op 1 juni stemde de Eerste Kamer in met een
kraakverbod. De gemeente Wageningen heeft echter gezegd zich ‘terughoudend’ op te stellen bij de handhaving.

7. Ga praten met een arts
Bij Idealis kun je het predicaat urgentie krijgen. Misschien
ben je medisch niet helemaal in orde en krijg je daarom
voorrang bij het zoeken naar een kamer. Een illegale handicap is wel riskant. Niet alleen zullen veel doktoren door
je actie heen prikken, ook het wereldverbeterende Wageningen zal je de rest van je leven met de nek aankijken.

8. Koop een tent
Tot slot: verleng je vakantiegevoel en start je studie vanaf
de camping. Je zult niet de enige zijn. Op camping De Wielerbaan stromen de reserveringen van studenten binnen.
Dit jaar verwacht de camping zeker vijftig studenten te
verwelkomen. Ook op de camping kun je een uitwonende
beurs ontvangen. Extra geluk: vanaf september begint het
naseizoen en betaal je aanzienlijk lagere prijzen. Wel zonder entertainmentteam. Stijn van Gils

M.I. << 23

Nieuwe studenten trokken op zaterdag 21 augustus in
groepjes door Wageningen, voorzien van een GPSontvanger. Langs hun route voerden ze opdrachten uit.
Bij het standje van Resource moesten ze hun
introductie- of Wageningengevoel uitdrukken in zeven
woorden. Een selectie.

‘Studenten zijn zonder bier ook heel gezellig.’

‘Best time of my life, no sarcasm.’

‘It is a small city, but the world!’

‘Er gaat niets boven groep nummer achtenveertig!’

‘Bavaria deleted all my memories and experiences.’

‘Enjoy cycling in a well planned infrastructure.’

‘Ik blijf lekker in Amsterdam wonen hoor.’

‘How the f*** do I pronounce this?’

‘City of liberation, people of every nation
a resource for your imagination
and the implementation of integration
the only frustration: where is the railroad station?’

‘Gezellige zoekende zwembandjes zwerven door Wageningen zentrum.’

‘AID: luchtbed, lekker ontbijt, feesten, weer luchtbed.’
‘Ik heb een biologisch afbreekbare pen gekregen.’

THAT WAGENINGEN
FEELING
Armed with a GPS,
groups of new students
ventured into Wageningen on Saturday 21 August. They faced various
challenges along the
way. At the Resource
stand they had to sum up
the ‘Wageningen feeling’
so far in seven words. A
selection:
‘There is nothing can
beat group 48’
‘Students can be fun
without beer too.’
‘AID: airbed, yummy
breakfast, party, airbed
again.’
‘I’ll go on living in Amsterdam though.’
The full story?
resource.wur.nl/en

ILLUSTRATIE: HENKK VAN RUITENBEEK

‘BAVARIA DELETED
ALL MY MEMORIES’
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Condooms tussen de ijsschotsen
Merel Collenteur mocht onderzoek doen op Spitsbergen tijdens
haar stage bij het Nederlands
Instituut voor Onderzoek der
Zee. De vijfdejaars Biologie zat
een maand in de onderzoeksenclave Ny-Ålesund met poolvossen en af en toe een cruiseschip.
‘Ik deed onderzoek naar het effect
van CO2 op oceaanverzuring. Voor
mijn komst waren negen grote
condooms van twee meter doorsnee en dertig meter diep in het
water geplaatst. In die mesocosms
hebben we CO2-niveaus uit verschillende tijdperken nagebootst,
bijvoorbeeld van de pre-industriële
fase en de verwachte waarden voor
het jaar 2300. We bestudeerden
hoe kleine algjes, het picoplankton, zich onder die omstandigheden ontwikkelen. De laatste week
hebben we ook andere nutriënten
toegevoegd zoals fosfaat, stikstof
en silicaat. Daardoor krijg je algenbloei.’

Merel Collenteur bij een ‘mesocosm’, een onderzoekscondoom.

AGRESSIEVE IJSBEER
‘Ny-Ålesund voelt als het einde van
de wereld. Vanaf de hoofdstad van
Spitsbergen is het nog een hele
dag varen. De rust en stilte zijn
echt onbeschrijfelijk. Het dorp is
vredig, maar daarbuiten begint de

ruige natuur. Je vaart met kleine
bootjes tussen de ijsschotsen, en
elk moment kan een agressieve ijsbeer je pad kruisen. Er gaat altijd
een geweer mee. De gletsjers maken een onheilspellend geluid. De
lucht in het ijs warmt op in de zo-

mer, waardoor het ijs scheurt. Dat
rommelt als donder.
‘Er leeft hier niet veel. Toch zie
je zeehonden die een lekkere ijsschots uitzoeken om op te zonnen.
En onder ons huis zat een poolvos
met een nestje. Je hoorde ze ’s

nachts piepen, en overdag speelden ze buiten. Af en toe werd de
rust verstoord door een cruiseschip dat aanmeert. Dan gaat er
een winkeltje open met belachelijk dure souvenirs. Bezoekers betalen so-wie-so tien euro landingsbelasting, en dat is een belangrijke
inkomstenbron voor het onderzoek.
‘Tijdens mijn verblijf was het
24 uur per dag licht, echt bizar. De
zon draait een cirkel boven je
hoofd, maar gaat niet onder. Als
het helder is, wil je gewoon niet
gaan slapen omdat het zo lekker is.
Je hebt ook meer energie om te
werken, we maakten dagen van
twaalf uur, ook in de weekenden.
Maar op een gegeven moment was
ik zo moe, toen viel ik gelukkig vanNicolette Meerstadt
zelf in slaap.’
Merel hield voor Vroege Vogels een
korte weblog bij over haar onderzoek: http://vroegevogels.vara.nl/
Weblog-Expeditie-Spitsbergen

Onderzoeksteam voor de kust van Spitsbergen.
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‘Harm is een hond, geen TomTom’
Nanne Vonk begint in Wageningen aan de studie Dierwetenschappen. Waar zij gaat, gaat ook
haar geleidehond Harm, want
Nanne is nagenoeg blind.
LIFE ON THE ICE

MONDELING
Nanne heeft altijd regulier onderwijs gevolgd. Voor haar eindexamen kreeg ze wel twee keer zoveel
tijd. Haar examen wiskunde B1
duurde zes uur en werd mondeling

NIET AAIEN
De kans is groot dat je Nanne en haar
hond Harm in Wageningen tegenkomt.
Wanneer Harm zijn tuig om heeft, is hij
aan het werk. Dan mag hij niet worden
afgeleid. Dus: niet aaien of aanraken.
Als Harm uit zijn tuig is, mag je hem
best aanhalen, mits zijn bazin akkoord

Wageningen MSc student
of Biology Merel Collenteur spent a month this
summer at Ny-Ålesund
research station on
Spitsbergen, studying
the eﬀect of CO2 on
ocean acidiﬁcation. NyÅlesund felt like the end
of the world, with its rugged nature, polar wildlife
and indescribable stillness, only broken by the
weird sounds made by
cracking ice. With 24hour sunlight Merel
worked long hours – until she was overcome by
sleep.

A GUIDE DOG, NOT A
SAT NAV
FOTO: GUY ACKERMANS

Nanne en Harm vormen een perfecte match. Nanne is ondernemend en Harm doet graag nieuwe
dingen. ‘Hij is vrij pittig van karakter en wordt niet snel zenuwachtig.’
De kruising labrador en golden
retriever is bijna 5 jaar. Soms verbaast hij Nanne nog. Zoals laatst,
toen ze op bezoek gingen bij Nannes oudtante. ‘Harm is daar één
keer eerder geweest, toen ik hem
net een week had. Toch wist hij
nog precies de weg en liep zelfs
naar de deur van mijn oudtantes
aanleunwoning. Bizar.’
Zelf moet Nanne evengoed een
boel routes uit het hoofd leren om
Harm te kunnen vertellen waar hij
naartoe moet. ‘Het is een hond,
geen TomTom. Mensen vergissen
zich daar nog wel eens in. Het is
net als op een schip. Ik ben de kapitein, hij is de stuurman.’ De belangrijkste routes in Wageningen
heeft Nanne al geleerd: vanaf haar
kamer naar de bus, de supermarkt
en de uiterwaarden. Haar tandem
staat ook al in Wageningen. ‘Ik
moet nog iemand vinden die voorop wil, maar de meeste mensen
zijn daar wel voor in.’

Nanne Vonk: ‘Ik doe niks meer met mijn ogen.’

afgenomen. ‘Aan het eind was de
concentratie weg’, zegt ze. Maar ze
haalde wel een 7. Vroeger deed
Nanne zoveel mogelijk met het beperkte restje gezichtsvermogen dat
ze nog had. Maar rond haar vijftiende werd ze ziek en verslechterde haar zicht. Toen leerde ze werken met spraaksoftware en kreeg
ze Harm. ‘Voor die tijd had ik vaak
hoofdpijn en mijn nek was helemaal verkrampt van het focussen
en turen. Nu doe ik niks meer met
mijn ogen. Zelfs letters van 15 centimeter op een reclameposter kan
ik niet meer lezen. Op straat kan ik
nog wel contouren van gebouwen
zien, afhankelijk van de hoeveelheid licht.’

is. Nanne: ‘Het is een sociale hond, hij
krijgt graag aandacht.’

OOGOPSLAG
Tekeningen en graﬁeken voor haar

studie drukt Nanne in reliëf af met
een brailleprinter. Aan lezen met
behulp van spraaksoftware is ze inmiddels helemaal gewend. Ze zet
de stem zelfs een stuk sneller. ‘Zo
kan ik wat tijd inlopen. Want ik
doe over alles langer. Dingen opzoeken bijvoorbeeld, dat kan niet
in een oogopslag.’
In een studentencomplex aan
de Marijkeweg heeft Nanne een
kamer met eigen badkamer en
keuken. In februari is ze wezen
‘proefstuderen’ in Utrecht, waarbij ze drie dagen in een studentenhuis woonde. ‘Maar ik kon niet
zien of de badkamer wel schoon
was. Ook kan ik mijn eigen spullen
niet altijd terugvinden. Dan weet je
bijvoorbeeld niet zeker of je de
goede tandenborstel te pakken
Alexandra Branderhorst
hebt.’

Nanne and Harm are exploring Wageningen together. Nanne Vonk, who
is severely visually impaired, is starting on her
BSc in Animal Sciences.
Harm is her labradorcross guide dog. They are
a well-matched pair:
both adventurous and
quick to ﬁnd their way.
Not that Nanne can leave
that to Harm, though.
‘He’s a dog, not a Sat
Nav. People sometimes
get the wrong idea about
that.’ With the help of
Harm, speech recognition software and a
braille printer, Nanne is
ready for her studies.
And her tandem will
bring her further aﬁeld,
as long as there are people happy to take the
front seat.
The full story?
resource.wur.nl/en
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KREDIET

IJS

Afgelopen zaterdag was Earth Overshoot Day. Dat is de dag dat we ons
ecobudget voor dit jaar hebben verbruikt. Vanaf nu consumeren we meer
natuurlijke grondstoﬀen dan de aarde dit jaar kan leveren. Dat becijfert
de denktank New Economics Foundation. We leven dus nu oﬃcieel op de
pof.

In deze tijden waarin de broekriem strakker moet toch nog opbeurend
nieuws. Volgende week zaterdag kun je tussen drie en vier uur op de
Markt in Wageningen gratis ijs eten. Italiaans ijs van ijssalon Cicuto.
Een tip: vlierbloesemijs. Gemaakt van vlierbloesem uit de uiterwaarden.
Dichtbij goddelijk.

CAMPUS CULINAIR door Arianne van Leeuwen

Op de Boerderie: 6+
STIJN <<
Strikje
Traag beweeg ik me voort door een bruine substantie waarin
nauwelijks schuim te ontdekken is. Bij een verlaging van de
vloer merk ik dat het vieze vocht langzaam over mijn schoenen
heen sijpelt. Een koude rilling kruipt door mijn lijf.
Het is benauwd. Ik adem een soort tropisch-zwembadlucht in,
vermengd met bierdampen.
Ik ben blij dat mijn AID-mentor me, aankomend masterstudent, heeft gewaarschuwd voor het Ceres-schuimfeest. Mijn telefoon en papieren rijbewijs liggen veilig op een plaats waar
niemand in plassen bruin schuimwater stampt. Ook mijn
hoedje, het attribuut dat samen met een strikje symboliseert
dat ik in AID-groepje 102 zit, heb ik uit voorzorg afgedaan.
Ik vraag me af of ik dit echt leuk vind en concludeer dat dergelijke feesten achteraf met terugwerkende kracht fantastisch
worden. Aan de benepen glimlachen van veel andere feestgangers lees ik af (al of niet voorbarig) dat zij er net zo over denken.
Opgelucht kijk ik op mijn horloge, het is al na drieën. Nog een
uurtje en ik ﬁets in doorweekte kleren terug naar huis. Pas dan
ga ik beseffen hoe geweldig en behaaglijk het nu binnen is.
Plotseling verschijnt uit het niets een dame met een blauw topje. Indringend kijkt ze me aan met strenge ogen. Voor ik het
besef rukt ze mijn zwarte strikje van mijn hals. Dit moet de
grootste vernedering van een AID-loper zijn. Slechts een schamel bandje met een uitstekende streepjescode blijft op mijn
hals zitten.
Ik besef dat ik dit niet kan laten gebeuren. Met indringende
stem eis ik het verloren deel van mijn strikje terug. Het blauwe
topje antwoord slechts met een duidelijk ‘nee’. Ik voel dat ik
geen enkele kans maak deze strijd te winnen, maar nu opgeven
zou mijn mannelijke waardigheidsgevoel tot een nog beschamender dieptepunt brengen. Ik stamp haar door het vieze water achterna en zeg: ‘dan wil ik tenminste weten hoe je heet’.
‘Dat nooit’, antwoordt ze fel, waarna ze het stukje strik met
kracht in mijn handen duwt. Beteuterd kijk ik naar het op
meerdere plaatsen gescheurde nylon prul.
Ik had toch liever haar naam geweten. Stijn van Gils
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Ik ben: in Zodiac, de thuisbasis van
de dierwetenschappen, in een van
de antieke gebouwen van Wageningen. Buiten hangt de geur van
vers gemaaid gras en af en toe
komt een vleugje boerderijlucht
voorbij. Ik probeer onbevooroordeeld naar binnen te gaan, maar
het gedateerde uiterlijk van het gebouw belooft weinig goeds.
Ik eet: een uiensoepje met croutons en geraspte kaas, een wit
broodje kaas inclusief de verplichte tomaat en ei, een kroket uit het
vuistje en mijn dagelijkse chocoladebehoefte in de vorm van een bekertje chocomel.
Ik proef: de bekende Albron-kwaliteit, het lekkerste soepje tot nu toe,
een niet al te bijzonder broodje en
een prima kroket. Ik word echter
niet verwend, de kantine is mini,
het aanbod overeenkomstig en de

borden en het bestek zijn van plastic!
Ik word: een beetje gedeprimeerd
van de eetzaal. Je hebt het gevoel
dat iedereen elkaar kent behalve
jou. Bovendien is het gebouw oud,
donker en fantasieloos. Toch weet
je dat op het terrein van Zodiac
met veel liefde en kunde de dierwetenschappen worden bedreven. Dat maakt een klein beetje
goed.
Ik vind: hoewel Zodiac het welzijn
van de dieren hoog in het vaandel
heeft staan, wordt de mens duidelijk niet als hoger wezen beschouwd. De voorzieningen om de
innerlijke mens te verzorgen zijn
schamel, precies genoeg om weer
aan de slag te gaan met de edele
wetenschap. Niet meer en niet
minder.
Cijfer: 6+
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TNO STRESS
‘We wish you a happy and successful 2010, greetings TNO.’ Fré Pepping
van AFSG was wat verbaasd toen hij dit bericht vorige week ontving. ‘Het
is om te janken’, mailt een TNO-er. ‘Het externe buro dat de nieuwskaarten heeft verzorgd – voor heel TNO – heeft nú de kaarten (pas) verzonden. De telefoon bij ICT staat roodgloeiend.’

FOAM FUN?
Stijn’s mentor did warn
him about the Ceres foam
party. And he quickly
concludes it is the sort of
experience that only becomes ‘fantastic’ in retrospect. At the time it is
soggy, cold and smelly.
To add insult to injury, his
bowtie is torn oﬀ him by
a less than charming siren.
A chastening start for the
new Masters student.

FOTO: GUY ACKERMANS

NO STARS FOR ZODIAC

WARME HAP IN FORUM. Cateringbedrijf Albron start begin september een mensa in het Grand Café in
Forum. Een warme maaltijd met salade kost € 3,95; uitbreiding met soep of een toetje een euro extra. Er zal
keus zijn uit twee gerechten, waarvan eentje vegetarisch. De mensa is geopend van maandag tot en met
donderdag, van 17.30 tot 19.00 uur. Het aanbod van Albron volgt op een enquête onder ruim duizend Wageningse studenten, uitgevoerd door de Studentenraad. In dit onderzoek stelt 86 procent van de studenten
dat ze gebruik gaat maken van een mensa in Forum. Albron gaat ook een afhaalvoorziening in de mensa aanbieden. Ruim zestig procent van de studenten toonde interesse voor deze take away optie. AS

Vaccinatie tegen de bof, maar niet voor VHL’ers
Studenten die niet of onvolledig
zijn ingeënt tegen de bof kunnen
woensdag 8 september een prik
halen. VHL-studenten vallen
buiten de boot.
De prikactie is een initiatief van de
GGD van Hulpverlening Gelderland Midden. Die volgt daarmee
een advies van het RIVM. Sinds
eind vorig jaar is er een epidemie
van bof onder studenten. Van begin
december tot begin deze maand
zijn er driehonderd meldingen bij
het RIVM binnengekomen, vooral
uit universiteitssteden. Ook in Wageningen zijn dit jaar enkele ziektegevallen genoteerd.
De bof wordt veroorzaakt door

een virus. Besmetting vindt plaats
van mens op mens door hoesten.
Vaak verloopt de ziekte mild. Een
op de drie mensen merkt niks van
een infectie. Wie wel ziek wordt,
krijgt koorts en opgezwollen
speekselklieren in de mond. Soms
komt ontsteking van de inwendige
geslachtsorganen voor, wat tot onvruchtbaarheid kan leiden.
Dat universitaire studenten
meer kans op een infectie hebben,
heeft te maken met de intensieve
contacten. Bijvoorbeeld door activiteiten op de verenigingen of het
wonen in studentenhuizen. Ook de
introductietijd van afgelopen week
is een risicofactor.
Alle studenten van Wageningen

Universiteit zijn per mail op de
hoogte gebracht van de inentingsactie. De prik geldt voor studenten
van na 1978 die bovendien nog
niet (volledig) zijn ingeënt. Een
volledige vaccinatie bestaat uit
twee prikken die kinderen krijgen
als ze veertien maanden en negen
jaar zijn. Studenten die niet zeker
weten of ze beide prikken hebben
gehad, kunnen dat opvragen bij de
regionale entadministratie van
hun woonplaats. Het RIVM-advies
behelst alleen de academische opleidingen; VHL’ers komen dan ook
niet in aanmerking voor de prik.
De vaccinatiecampagne vindt
plaats tussen 13.00-15.00 uur in
RK
Forum en is gratis.

This week Arianne checks
out the canteen in Zodiac, the home of Animal
Sciences. Typical Albron
catering. Not bad, not
brilliant. And plastic cutlery! The decor is downright depressing. For all
their concern about animal welfare, Animal
Scientists don’t seem
bothered about human
wellbeing, she concludes.
The canteen scrapes a
pass. Grade: 6+

EAT IN OR TAKE AWAY
Albron caterer will be
serving hot meals at the
Grand Café in the Forum
for €3.95 from 17.30 to
19.00 Monday to Thursday. Meat and veggie options. To eat in or take
away.

NO MUMPS SHOT FOR
VHL-ERS
Mumps vaccines are being oﬀered to at-risk students at all Dutch universities, following outbreaks last year. As VHL
is not classiﬁed as an academic higher education
institute, its students
have missed the boat.
Mumps is usually mild
but can in rare cases
cause infertility in men.
The full story?
resource.wur.nl/en
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Wageningen UR zoekt:
PhD Knowledge for Climate Climate prooﬁng Urban Areas
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: ESG CL-0038

Open dag: 4 september
Open week: 6 - 10 september

Assistant Professor in Spatial and Environmental Planning
(Tenure Track)
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: ESG CL-0044

PhD position at Meteorology and Air Quality
Wageningen UR, Wageningen; vacaturenummer: ESG CWK-0062

Researcher/Projectleader Sea Mammals

Start introductiecursussen:
Karate

Imares, Den Helder; vacaturenummer: 0008-2

Woensdag 15-9 : 20.00 uur

Researcher Aquaculture
Imares, Yerseke; vacaturenummer: IMA AQUA0004

Onderzoeker / Projectleider Energie en Bedrijfskunde,

Chinese Yoga (Qigong) Dinsdag

14-9 :

9.30 uur

Donderdag 16-9 : 19.45 uur

Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Lisse;
vacaturenummer: PSG-BBF-0002

PhD: Reconstruction of metabolic networks
Wageningen UR, Wageningen; vacaturenummer: PSG-BIOM-0002

Analist Moleculaire Biologie van Planten

Tibetaanse Meditatie

Donderdag 16-9 : 20.00 uur

Zen Meditatie

Woensdag 15-9 : 19.00 uur

Wageningen University, Wageningen;
vacaturenummer: PSG-PPH-0000

Tenure Track Universitair (Hoofd) Docent Professionele
ontwikkeling van docenten groen onderwijs
Wageningen University, Wageningen;
vacaturenummer: SSG-ECS-0001

AIO Milieu-economie en Natuurlijke Hulpbronnen

www.kenkon.org

0317-452946

Wageningen University, Wageningen;
vacaturenummer: SSG-ENR-0003

Enthousiaste projectcontroller
Wageningen UR, Wageningen; vacaturenummer: SSG-F&C-0000

Post-doctoral Researcher Dynamic System Modelling
Wageningen University, Wageningen;
vacaturenummer: SSG-LAW-0000
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Senior Researcher in Value Chain Development strategies
LEI, Den Haag; vacaturenummer: SSG-LEI-DHK-0000

Senior Researcher (S) Governance of Bio Based Economy chains
LEI, Den Haag; vacaturenummer: SSG-LEI-DHK-0001

Wetenschappelijk onderzoeker Informatiemanagement en ICT
in de Agri-food sector
LEI, in overleg Den Haag of Wageningen;
vacaturenummer: SSG-LEI-M&K-0000

Economist / Econometrician
SSG (Staffuncties), Den Haag;
vacaturenummer: SSG-LEI-M&K-0001
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PhD position, societal responses to nanotechnology
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Docent Recht en Beleid
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Wageningen University, Wageningen;
vacaturenummer: SSG-MCB-0000

Directeur Bedrijfsvoering Social Sciences Group
SSG, Wageningen/Den Haag;
vacaturenummer: SSG-MW-DIR-0000
Hogeschool Van Hall Larenstein, Leeuwarden;
vacaturenummer: VHL DM0002

Projektmedewerker Kust- en Zeemanagement
Hogeschool Van Hall Larenstein, Leeuwarden;
vacaturenummer: VHL DM0003
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in memoriam

Hokjesdenken
Een hint voor deze week: we zoeken een gebrek. Dit in tegenstelling tot
de overdaad die paste in de hokjes van het laatste nummer: insectenplaag.
Goed ingestuurd door: Renée & Susan van der Salm, Mariëtte Broers,
Gert-Jan Steeneveld, Cornelia, Lous, Robert, Lucy, Marlies, Nhien, Gea,
Anita, Pieter, Arnoud, Tineke, Betty en Jantien van de koﬃeclub van Humane Voeding, Willem Menkveld, Asserpark 6A, Ellen Slegers, Marianne
van der Gaag, Ben van de Weerd, Cees Niemeijer, Leerstoelgroep Nematologie, Irene Gosselink, Peter en een wallie, Ditje van der Vossen, Conny
van Soest-Tiggelman en de agrotechnologie-afstudeerders van Heeren
XVII: Jack Razenberg, Gaston Marx, Wicher Middel, Gerard Uijterlinde en
Jeroen van der Meer.
Horizontaal
1 Houtgroep 4 Verhuist naar Arnhem 9 Vis met vleugels 12 Kindonvriendelijke verpakking 13 Appelplukster 14 Zitten in valsspelersmouwen 16 Ontdekte Hetterscheid zo’n zestig vormeloze exemplaren van
19 Richting Schotland 20 Kreeg Fre Pepping in augustus een nieuwjaarskaart van 22 Vertreksein 23 Is whisky met een e 28 Wordt op het platteland gelezen 29 Heeft het laagste kookpunt van alle elementen 30 Paardenvlees? 31 Getrouwd met 33 Stevie __, Nederlandse zangeres 34 Carnaval of Bernhard 37 Verdeelt Parijs 39 Vijven en zessen 40 Hij wil een
eigen staat 41 Judo-niveau 42 In dat gebak zitten (kennelijk) insecten
43 Zijn vooral veel vrouwen aan verslaafd
Verticaal
1 Kwade reuk 2 Kan niet geretourneerd worden 3 Opgewekt 4 De ballen
in Spanje 5 Staat op een Roemeense auto 6 Jazzstijl 7 Spreekt Daan
Kromhout in Stockholm over 8 Hier, maar dan in Frankrijk 9 Doorstart
10 Komt het als het gelijk is 11 Compleet dier 15 Vogel die hier hoogleraar wordt 17 Vervelende richting 18 Druppels op een gloeiende plaat
21 Staat op een huis 24 Haar aansporen 25 Grootste energieverbruiker
ter wereld 26 Rendier 27 Tussen wit en rood 32 Wordt door 4 horizontaal verlaten 33 Buitenlandse steun voor eerstejaars 34 Stelde kamervragen over studenten in een hotel 35 Hommeles 36 Sneeuwschuiver
38 Aan Esperanto verwante taal
Mail het woord in de groene rij uiterlijk woensdag naar hokjes@wur.nl.
De oplossing en goede inzenders komen donderdag op resource.wur.nl.

Piet Stam
Emeritus hoogleraar Plantenveredeling Piet Stam is woensdag 11
augustus na een kort ziekbed op
66-jarige leeftijd overleden. Hij
was een getalenteerd onderzoeker
en leermeester, wat hij op 3 plaatsen in onze organisatie met verve
heeft laten zien.
Vanaf 1969 werkte Piet in diverse
functies bij de vakgroep Erfelijkheidsleer. Zijn laatste, universitair
hoofddocent, beëindigde hij in
1994. Van 1989 tot 1994 was Piet
gelijktijdig ook hoofd van de afdeling Populatiebiologie bij het
toenmalig CPRO-DLO. Door deze
dubbele aanstelling was hij een
vroege representant van het latere
Wageningen UR. Vanaf 1994 tot
zijn FPU was hij hoogleraar Plantenveredeling in het bijzonder de
Selectiemethoden. Hij is echter tot
aan zijn overlijden zeer actief in
het vakgebied gebleven.
Daarnaast heeft hij een grote wetenschappelijke bijdrage geleverd
op het gebied van de planten- en
kwantitatieve genetica.
Het voor ons land zo belangrijke
veredelingsbedrijfsleven heeft Piet
altijd zeer gewaardeerd om zijn inbreng op het gebied van de genetica en van selectiemethoden van
complex overervende eigenschappen. Met recht kan hij de vader van
de moderne selectiemethoden genoemd worden. Hij legde de basis
voor computerprogramma’s voor
het maken van genetische kaarten,
zoals “JoinMap”, heden ten dage
nog steeds de basis voor het verkrijgen van genetische kaarten bij
planten en voor de merkergestuurde selectie in de plantenveredeling.
Als leermeester begeleidde Piet
een groot aantal promovendi,
waarvan een ongewoon hoog per-

centage cum laude promoveerden.
Een aantal hiervan zijn jong getalenteerde hoogleraren op aanverwante vakgebieden geworden.
Wij waarderen de bijdrage die Piet
aan de vakgebieden van zowel de
erfelijkheidsleer als de plantenveredeling geleverd heeft ten zeerste
en zullen een verdere bijdrage in
de toekomst node moeten missen.
Wij wensen Trieneke, de kinderen
en de andere familieleden veel
sterkte bij het verwerken van dit
verlies.
Namens de Plant Sciences Group
Prof. Evert Jacobsen
Hoogleraar Plantenveredeling.

mededelingen
Password problems with your
Wageningen UR user account?
You can change your password,
even when it has expired or when
you have forgotten it. The website
https://password.wur.nl has been
upgraded with the possibility to
give yourself a new password online. For this, an email will be send
to your private email address with
a link at which you can enter a new
password. For students, this email
address is already known (they
subscribed with this address) so
this should work right away.
Employees who want to use this
new self service have to add their
private email address to the WBA
(portal.wur.nl/sites/wab-portal).
HousingAnywhere.com
www.HousingAnywhere.com is a
platform on which students that go
on exchange for a few months post
their room; incoming exchange
students can respond on those
rooms immediately. This website
operates on a full student-to-student basis, without intermediaries.
The platform is a cooperation of
Wageningen UR, Erasmus University, Maastricht University, VU Amsterdam, UVA and TU Delft.

BRUILOFTEN, FEESTEN, BORRELS, BARBECUES,
ZAKENLUNCHES, PROMOTIES, ETC.
Ook voor party- en cateringvolle
Sfeer nce!
service (bekend om hoge
ambia r ras)
kwaliteit en verscheidenheid)
te
k
o
(o
Dennis en Carla Klos
Costerweg 5, 6702 AA Wageningen,
telefoon 0317-425949
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Alleen voor studenten:

Gratis
fiets
+

50% korting
op de Volkskrant?

Neem nu een studentenabonnement op de Volkskrant en je krijgt 50% korting op het abonnement en een trendy fiets
cadeau. Ga naar vk.nl/fiets om gebruik te maken van dit tijdelijke aanbod!*
* Abonnementsperiode minimaal 1 jaar. Alle voorwaarden en info op www. vk.nl/fiets

vk.nl/fiets
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Voor Social Sciences Group zoeken wij een

Directeur Bedrijfsvoering
die een essentiële rol heeft in het organiseren en realiseren van een optimale
bedrijfsvoering binnen een complexe omgeving. Een directeur die in staat
is draagvlak bij medewerkers te creëren voor veranderingen en te zorgen
voor een structureel sterkere marktoriëntatie. De Directeur Bedrijfsvoering
rapporteert aan de Algemeen Directeur SSG en heeft een functionele relatie
met de portefeuillehouder in de Raad van Bestuur.
Vacaturenummer: SSG-MW-DIR-0000, nadere informatie: www.werkenbij.wur.nl

Announcement: Opening Academic Year

September 6th, 2010

Symposium:
12:30
Ofﬁcial Ceremony: 15:30

Nature as the basis

With contributions from Alexander Pechtold (D66),
Kees Slingerland (Wageningen UR) and Aalt Dijkhuizen (Wageningen UR)
www.openingacademischjaar.wur.nl

Welkom in uw nieuwe wijk...

Combineer wonen en werken op een prachtige locatie in de omgeving van Wageningen!

Rijk... in vorm, expressie en historie!
Geniet van het buitengewone straatbeeld die deze woning
te bieden hebben, te midden van het groen van Wagening
Gelegen op een historische plek, met alle rust en ruimte d
zich maar kunt wensen.

verkoop & informatie

Tel. (0317) 422 600
www.barten-tiemessen.nl

Maak kennis met 23 prachtige luxe koopwoningen op het J
Kopsterrein te Wageningen, elk met hun eigen unieke kara

Vraag snel deze fraaie brochure aan op onze website!
Tel. (0317) 421 225
www.jeltes-tenhoor.nl

ontwikkeling

kijk op www.dewarande-wageningen.nl voor meer informatie!
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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

One cookie per cup of coﬀee
The ﬁrst time I was invited for coﬀee in the Netherlands I got the feeling I’d landed in a ritual almost as
formalized as the Japanese Tea Ceremony. In England ‘any time is tea time’ – or would you prefer coﬀee
or a beer? Your beverage comes in a brimful mug, and a cookie jar is plonked on the table with an unceremonious ‘Help yourself’. Do not try this on The Continent. Here is a rough newcomer’s guide to the rules of the Dutch coﬀee ceremony.
1. Time is time (another interesting topic) and coﬀee time is coﬀee time. Rather not? The only way to
get out of it is to say: ‘No thank you. I’ve already had two cups.’ TWO cups, mind you: having had one
will not be enough to excuse you.
2. Your cup will be ﬁlled to about two thirds. This is not stinginess but Dutch practicality. It would not
be polite to face you with an overfull cup. Resist the urge to reach for the pot and top everyone up.
3. Cookies will be handed round by your host. If they are in a jar, the lid may be put back on. Again, just
being orderly … The rule is: one cookie per cup of coﬀee.
4. If there is something to celebrate, a two thousand calorie wedge of cream cake will be placed before
you. If the thought appals you, develop an instant allergy or medical diet – an acceptable way to say no.
5. A second round of coﬀee will be served, with a second biscuit. The visit is then over - unless the host
says, ‘Would you like to drink something else?’ (This could be code for something stronger.)
6. The ritual ends with guests and host agreeing that ‘It was very gezellig’. Much used but tricky to
translate, ‘gezellig’ covers cosy, fun and congenial. It marks the end of any Dutch social gathering.
PS: I only said rough guide. In Wageningen’s knit-your-own-yoghurt subculture you may be bombarded
with cookies and drowned in herbal tea (organic of course). Oh well, as long as it’s gezellig. Clare McGregor, translator with Resource

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.

KOFFIE RITUEEL
Koﬃe drinken in Nederland is aan regels gebonden, aldus Clare McGregor. Ze geeft een paar
tips:
Koﬃe kun je weigeren
met ‘Ik heb er al twee
op.’ Een is te weinig. Een
calorierijk stuk taart weigeren? Bedenk een gluten-allergie.
De gastheer schenkt je
kopje maar tweederde
vol. Dat is niet krenterig,
maar praktisch. Per kopje krijg je één koekje van
de gastheer, dan gaat de
trommel dicht.
Na twee koppen is je bezoek meestal voorbij, en
zeg je allebei dat het gezellig was.

