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>> ANNEMIEKE + ZEEZEILEN
Annemieke Smit, onderzoeker Centrum Bodem, Alterra

‘Zien hoeveel plezier anderen
tijdens zo’n tocht hebben’
Kwartiermeester, zijn er Hollandser hobby’s? Annemieke
Smit is meewerkend voorman op De Eendracht. Vier uur
op, acht uur af. Ketelbinkies in de dop leren schrobben, hijsen, strijken. De lol leren ontdekken van het zeilen op zee.
‘Dat is misschien wel de grootste kick: bijdragen aan het
plezier van anderen.’ RK / Foto: Guy Ackermans

‘SEEING OTHER PEOPLE HAVING SO MUCH FUN’
Ship’s quartermaster: can you think of a more
Dutch hobby than that? Annemieke Smit, researcher at Alterra’s Soil Centre, is a crewmember on De Eendracht. Four
hours on watch, eight hours oﬀ. Teaching would-be seafarers to scrub and to hoist and strike the sails. And to discover the joys of the life on the ocean wave. ‘That is probably
the biggest kick: contributing to other people’s fun.’
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OPENING ACADEMISCH JAAR
15.10 uur. ‘Willen jullie even blazen?’, vraagt een fotograaf. Drie
vuvuzela’s gaan de lucht in.
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HERINTRODUCTIE
‘De otter mag geen tweede keer uitsterven.’

24

WIETSKE EN MARIT
Resource volgt een jaar lang twee
eerstejaars. ‘Mijn zus vroeg pestend of
je in Wageningen ook kunt winkelen.’

DRIE VUVUZELA’S
Die loonsverhoging zie ik nog niet komen. Omdat de Nederlandse universiteiten een
loonsverhoging weigeren in de nieuwe cao, grepen de vakbonden de opening van
het academisch jaar aan voor acties. Maar het Wageningse protest viel vooral op
vanwege de knulligheid ervan.
Voor de aula stonden tien demonstranten. Drie bliezen er op een vuvuzela. Binnen
was helemaal niets van enige salarisonrust te merken. Geen enkele hoogleraar droeg
een protestlint of badge. De pedel vertelde dat je alleen koninklijke onderscheidingen op een toga mag dragen. De hoogleraren die ik sprak, vonden het bovendien
gênant; zij hebben immers riante salarissen.
De Wageningse vakbonden hebben het bestuur nou niet bepaald het idee gegeven
dat hun standpunt breed gedragen wordt. Eerder het tegenovergestelde.
Gaby van Caulil

THREE VUVUZELAS

The full story?
resource.wur.nl/en

The demonstration for a
pay rise staged at the
Wageningen University
academic year opening
fell ﬂat. There were ten
demonstrators outside
the aula, three armed

with vuvuzelas. Inside,
there was no sign of the
protest ribbons we were
led to expect. After all,
only royal badges of honour may be worn on academic gowns. Apparently

Wageningen professors
feel well enough paid. It
will take more than this
for the Wageningen unions to convince the
board their position enjoys broad support.
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ministeries LNV, EZ en VROM.
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‘Ons probleem in Nederland is dat
we niet kunnen kiezen. Alles en iedereen is belangrijk. We hebben 9
ministeries, die 2 miljard euro verdelen om innovatie te stimuleren.
Dat gaat naar 13 thema’s, 120 instituten en meer dan 40 programma’s. Dat werkt niet.’
Aldus D66-leider Pechtold bij
de opening van het academisch
jaar, afgelopen maandag in de aula. Volgens hem maken de onderwijsinstellingen dezelfde fout, met
Wageningen UR als positieve uitzondering. ‘Nederland heeft niet te
veel universiteiten en hogescholen, maar wel te veel universiteiten
en hogescholen die allemaal hetzelfde willen doen. Ik wil dat de
universiteiten voor een proﬁel kiezen. Jullie zijn daarin een voor-

ANALYSE
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beeld voor andere kennisinstellingen in Nederland en Europa.’
De D66-leider prees ook de Wageningse banden met industrie en
maatschappij. Om die reden moet
Wageningen UR dan ook niet bij
OC&W ondergebracht worden, zo
zei hij na aﬂoop.

Wat gaat er gebeuren met
LNV?
‘Het is onvermijdelijk dat de overheid in tijden van grote bezuinigingen ook zelf gaat inkrimpen. LNV
zal niet zelfstandig verdergaan.
Eén van de ideeën tijdens de onderhandelingen over de paarse va-

riant was een clustering in de milieuhoek: LNV, VROM en EZ.’
En waar past Wageningen UR het
best?
‘Ik moet zeggen dat niet iedereen
aan die onderhandelingstafel bekend was met de speciale positie
van Wageningen. Ik vind dat die
unieke positie moet blijven, de
Wageningse focus moet je blijven
waarderen. Dus niet naar OC&W.’
Heeft u bij aankomst de vuvuzela’s
gehoord?
‘Ja, even. Een ludieke actie, dat
vind ik prima passen bij een bijeenkomst als deze. Ik vind wel dat
je breder moet kijken dan alleen
naar salarissen. Het aanbod aan
slimme koppen met frisse ideeën
neemt af. Juist nu hebben we excellent onderwijs en excellent onderzoek nodig. We moeten gezamenlijk de ambitie hebben om de
Gaby van
kwaliteit te verbeteren.’
Caulil
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Studentenhuisvester Idealis lijkt
zich niet te haasten om het groeiende aantal Wageningse studenten onder dak te brengen. Net als
vorig jaar staan op dit moment
zo’n vijfhonderd studenten op de
wachtlijst. Als die wachtlijst over
acht à negen maanden is verdwenen, is Idealis tevreden. De huis-

The full story?
resource.wur.nl/en
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vester wil zo min mogelijk leegstand, want dat kost geld. Een
krappe woningmarkt met een
schaars woningaanbod is gunstig
voor Idealis, terwijl studenten juist
baat hebben bij een ruim woningaanbod. Idealis hecht te veel waarde aan dat bedrijfseconomisch belang en te weinig aan haar maatschappelijke belang, vond onlangs
een directeur bij Wageningen UR.
Op haar beurt wil grootgrondbezitter Wageningen UR haar terreinen op de Dreijen en Korten-

oord tegen een zo hoog mogelijke
prijs verkopen aan projectontwikkelaars. Idealis klaagt dat de universiteit een te hoge grondprijs
vraagt om rendabel kamers te kunnen bouwen. Ook bij Wageningen
UR gaat het bedrijfsmatige belang
voor het maatschappelijke belang.
Er zijn verzachtende omstandigheden. Idealis wil geen grote
studentenﬂats meer bouwen, omdat ze dan een nog eenzijdiger
woningaanbod krijgt. Kleine appartementencomplexen op dure

grond voor studenten en promovendi lijken echter onbetaalbaar.
Wageningen UR investeert op haar
beurt veel geld – enkele honderden
miljoenen euro’s - in de campus.
De oude gebouwen en terreinen
moeten veel geld opleveren om
niet extra te hoeven lenen op de
kapitaalmarkt. Beide organisaties
willen geen dief zijn van de eigen
portemonnee. Maar vrij naar Jan
Schaefer: in portemonnees kun je
niet wonen. $OEHUW6LNNHPD

GOOD EXAMPLE

WHOSE FAULT?

Wageningen University sets a good
example for Dutch higher education, said MP Alexander Pechtold
in his speech at the academic year
opening. ‘I want universities to
choose a proﬁle’. Pechtold also
praised Wageningen’s strong links
with industry and society.

Student housing corporation Idealis has too much to gain from a
housing shortage, think some at
Wageningen UR. So it is in no hurry to build new units. In turn, Idealis complains about the prices
asked by Wageningen UR for the
land it is selling oﬀ: far too high to

build aﬀordable student accommodation on it.

NEW GRADUATE SCHOOLS DEAN
Johan van Arendonk, professor of
Breeding and Genetics, has been
appointed dean of Wageningen’s
six graduate schools.
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Graduate Schools.

Johan van Arendonk, hoogleraar
Fokkerij en Genetica, wordt met
ingang van 1 november de nieuwe
dean van Wageningen Graduate
Schools, de verenigde onderzoekscholen. Hij volgt voedingsprof

Frans Kok op, wiens benoeming in
mei aﬂiep. Kok was vanaf mei tijdelijk vervangen door sociologiehoogleraar Arthur Mol, maar die
wilde geen vier jaar dean worden.
Van Arendonk was eerder voorzitter van het Wageningen Institute of
Animal Sciences (WIAS).
Wageningen Universiteit telt
zes onderzoekscholen, verenigd in
de Wageningen Graduate Schools

(WGS). De dean is verantwoordelijk
voor de borging van de kwaliteit van
de opleidingen en proefschriften.
Hij leidt de vergaderingen van WGS,
overlegt met het College voor Promoties over promovendi en proefschriften en met de rector magniﬁcus over het wetenschapsbeleid.
Wageningen Graduate Schools
onderzoekt momenteel of er kosten kunnen worden bespaard bij

de onderzoekscholen. Zo wordt bekeken of verdere samenwerking
tussen de zes scholen mogelijk is.
Die hebben inmiddels een gezamenlijk systeem voor de registratie
van promovendi ingevoerd. Verder
onderzoeken enkele onderzoekscholen de mogelijkheid om met
andere Europese onderzoeksgroepen promovendi uit te wisselen en
AS
cursussen op te zetten.

NRUW
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Alterra gaat in opdracht van de Europese
Commissie een clearing-house voor klimaatkennis bouwen. Het ICT-systeem bundelt de Europese kennis over de gevolgen
van en aanpassingen aan klimaatverandering. Begin 2012 moet het systeem draaien
bij het Europees Milieuagentschap in Kopenhagen. In totaal gaat het om een bedrag van een kleine miljoen euro. 5.

>>ALUMNUS

0DXULWV]NWYURXZ
De nieuwe kandidaten van het succesvolle
tv-programma Boer zoekt vrouw zijn bekend. Onder hen is de Wageningse alumnus
Maurits Dekker, een perenteler uit NoordHolland. Dekker studeerde Plantenverdeling en gewasbescherming, en behaalde
zijn bul in 1996. Dekker valt tussen zijn

concurrenten op door zijn opleiding en
door zijn hobby’s: sportvliegen en natuurwetenschap. Zijn toekomstdroom: ‘Mijn
vliegtuig bouwpakket assembleren en ermee door Europa vliegen.’ Reageren kan
tot 20 september. NM

>>ZELFMOORD STUDENT

/LFKDDPQDZHHNJHYRQGHQ
In een studentencomplex aan de Haarweg
is woensdag 1 september het lichaam van
een student gevonden. De politie heeft
vastgesteld dat het om zelfmoord gaat. Het
lichaam heeft ongeveer een week op een
kamer gelegen in een van de tijdelijke complexen voor internationale studenten. Het
lichaam is nog niet oﬃcieel geïdentiﬁceerd, maar aangenomen wordt dat het
gaat om de bewoner van de kamer, een student uit China. AB
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Een recordaantal van 8800 afgestudeerde
hbo’ers meldde zich vorig jaar in het wetenschappelijk onderwijs. Er gingen 19
procent meer hbo’ers naar de universiteit
dan in 2008, blijkt uit cijfers van het CBS.
Het verklaart deels de vloedgolf aan eerstejaars die de universiteiten over zich
heen kregen. Volgens het CBS groeide het
totale aantal universitaire eerstejaars bachelorstudenten met 8,8 procent. HOP

*,9(1$785($92,&(
Joop Schaminee applauds the theme of
Wageningen University’s academic year
opening: Nature as the Basis. He was
pleased to see a politician, Alexander
Pechtold, there as guest speaker too. Dutch
governments have been readier to fund
large (and dubious) infrastructure projects
than eﬀorts to conserve our ecological her-

itage. Nature is no luxury item, says
Joop. Let’s give it a loud voice.

in brief
68,&,'(!! An international student living at the Haarweg committed suicide.
60$576,7(!! Alterra is creating an online clearing house for climate knowledge.

6&+$0,1(ǉǉ
Natuur als basis
De opening van het academisch jaar stond deze keer
geheel in het teken van de natuur, met als titel Nature
as the basis. Een van de sprekers was politicus Alexander Pechtold. Opening, aanvang, start, begin, het zijn
woorden die een belofte in zich dragen: waar je aan
begint, wil je tot een goed einde brengen. De basis
vormt de grondslag waaraan niet te tornen valt, waarop verder gebouwd zal worden.
Met natuur is in dit verband iets vreemds aan de hand,
of beter gezegd, met de manier waarop in de politiek
met natuur wordt omgegaan. De aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de implementatie
van Natura 2000 zijn projecten waarover langlopende
afspraken zijn gemaakt, maar die politiek toch voortdurend discussie oproepen. Waar a wordt gezegd,
blijkt het in de praktijk moeilijk om ook b te zeggen.
Dat is merkwaardig en onverantwoord. Merkwaardig,
omdat bij discussies over grote infrastructuurprojecten als de Betuwelijn en de Amsterdamse metrolijn
toch telkens weer groen licht wordt gegeven. Projecten
waarvan de overschrijdingen - anders dan bij de EHS
en Natura 2000 - gigantisch zijn en waarbij je je kunt
afvragen of het maatschappelijke belang wel zo groot
is. Onverantwoord, omdat natuur geen luxe is. Het
gaat om het behoud van biologische verscheidenheid,
ons ecologisch erfgoed, onze directe leefomgeving.
Ik ben blij dat Wageningen Universiteit dit onderwerp onder de aandacht brengt en dat een politicus
het woord voerde. Laten we er samen voor zorgen dat
de gesproken woorden geen holle frasen blijken te
zijn; laten we samen de ‘zwijgzame natuur’ een luide
stem geven. -RRS6FKDPLQ«H
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12.40 uur. Atlas, binnen. Het symposium ‘Nature as the basis’. Voertaal: Nederlands. Ashok Bhalotra,
Indiaas architect, stedenbouwkundige en dwarsdenker jast er in recordtijd een onafzienbare rij dia’s
door over de moderne groene stad.
Vraagje van Ashok: waarom doet
Wageningen UR niet aan urban
farming op de campus? Zeker de
schaapskudde nog niet gezien.
13.10. uur. Rijksadviseur voor het
Landschap Yttje Feddes is terug!
Dertig jaar na haar afstuderen als
Wagenings landschapsarchitect.
En met een boodschap: Weg met
de saaie boerenerven van de intensieve landbouw! ‘Het erf als landschapselement, dáár moeten spelregels voor komen.’ En passant

breekt ze een lans voor de Wageningse arboreta. ‘Het stadspark als
groen plein is ongelooﬂijk belangrijk voor de sociale cohesie in de
stad.’
13.30 uur. Huishoudelijke mededeling van gastheer Kees Slingerland, directeur ESG. ‘Om 14.40 vertrekken de bussen naar de aula. En
om 18.30 uur vertrekt de laatste
bus terug naar de campus. Anders
wordt het een stukje lopen.’
13.40 uur. Arboretum De Dreijen.
Het arboretum-actiefront draait
een alternatief symposiumprogramma en inventariseert verdwenen planten. Het zonnetje schijnt
uitbundig. Opkomst, enkele tientallen sympathisanten: the usual
suspects.
14.21 uur. Hoogtepunt van de actie: de installatie van Het Hekwerk
van de Verdwenen Planten. Activiste Hermine der Nederlanden (nee,
geen familie) plakt enkele tientallen Post-it’s met namen van ver-

+HNYDQGHYHUGZHQHQVRRUWHQ
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dwenen soorten op een hek. Die
planten worden volgend weekeinde in de tuin geplant. Ja, hij moet
het nog wel even afstemmen met
Wageningen UR, erkent actieleider
Frank Zegers.
15.00 uur. Aula buiten. ‘We gaan
niks verstoren hoor.’ Een arboretum-demonstrant (daar zijn ze
weer!) ontrolt zijn spandoek op het
pleintje voor de aula. WUR-veilig-

heidsman Rob Buré houdt een
oogje in het zeil. De wijkagente
druipt al snel af.
15.10 uur. Het protest is nu op zijn
hoogtepunt. Links de tuinlobby,
rechts komen een tiental vakbonders op voor een betere cao voor
het universiteitspersoneel. ‘Willen
jullie even blazen?’, vraagt een fotograaf van Stad Wageningen.
Drie vuvuzela’s gaan de lucht in.

'HPRQVWUDQWHQRYHUOHJJHQPHWYHLOLJKHLGVPDQ5RE%XU«
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The full story?
resource.wur.nl/en
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12.15 uur. Atlas, buiten. Een spandoek, een groepje activisten, ﬂyers.
Ha, actie! ‘Koester de Arboreta’
staat in haastige letters op een
doek geverfd. De ﬂyers nodigen uit
voor de ‘Opening van het Arboretumjaar’.

Protests abounded at the academic
year opening: for higher wages,
against closing arboreta, for conserving rare plants, against higher
coﬀee prices…all quite low key
though, give or take a few blasts
on the vuvuzela. The day’s activities were spread around town,

with the oﬃcial opening in the
aula following a symposium in the
Forum, in which Indian architect
Ashok Bhalotra and Dutch government landscape advisor Yttje Feddes extolled the virtues of the
green city. How apt: at the controversially diminished and fenced-oﬀ
arboretum there was an alternative

3HFKWROGWXVVHQ:DJHQLQJVHEHVWXX

‘Opening of the Arboretum Year’.

VAGUE DEMO
Professor of Rural Development
Sociology Leontine Visser was interviewed at the aula after the academic year opening. No protest
ribbon? No, it wasn’t allowed. Not
a supporter of the protest about

nieuws << 7
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de hoek het bier. And the winner
is: Aalt. De baas zet als eerste een
glas sju aan zijn lippen. Pechtold
staat nog bij te komen van zijn optreden. Opgelucht, lijkt het.

15.15 uur. De demonstranten hebben nauwelijks tijd om te blazen:
ze geven interviews aan De Gelderlander en Omroep Gelderland. In
het midden schudt Aalt Dijkhuizen
de handen van bezoekers.

18.00 uur. De eerste bus naar de
campus vertrekt. Dat dunt aardig
uit. In de bierhoek staat het bestuur van De Veetelers. Strak in het
pak: zwart, paars overhemd en dito
das. Wist u dat …De Veetelers een
zwaar misleidende naam is? …
liefst driekwart van de leden van
vrouwelijke kunne is? …de voorzitter desondanks een man is?

15.58 uur. Aula, binnen. Sopraat
Janet Mol maakt vooral indruk met
haar blauw-groene (WUR?) combinatie.
16.34 uur. Aula, binnen. Alexander
Pechtold struikelt over de t’s in het
woord competitiveness. In de volgende alinea staat – volgens de van
tevoren ingeleverde tekst – de zinsnede Global Competitiveness Index. De D66-leider maakt er de
Global Index van.
17.06 uur. Eindelijk, de borrel.
Lange tafels vol fris, sju en wijn. In

Wie? Leontien Visser
Wat? hoogleraar Rurale
ontwikkelingssociologie
Waar? De Aula
Waarom? Protestactie bij
opening academisch jaar

18.31 uur. Aalt is leaving the building.
18.40 uur. Remko Uijlenhoet,
hoogleraar Hydrologie verlaat als
laatste der professoren de vrijwel
lege zaal. De studenten Rémi Vandichel (Nicolas Apert), Joost Starmans (Pyrus) en Jeroen Roelofzen
(Mercurius) slaan er nog eentje
achterover. 5RHORI.OHLVHQ*DE\YDQ

U draagt geen protestlint.
‘Nee, ik had het gele lint wel om, het werd
me omgehangen toen ik binnen kwam.
Maar in de omkleedkamer werd gezegd
dat het niet mocht.’
Wie zei dat?
‘Paul Struik, de voorzitter van het college
van promoties. Dat is tegen het protocol.
Alleen koninklijke onderscheidingen mogen op een toga.’
Dus daarom geen geel lint?
‘Ik wil de actie best steunen, maar ik sta
niet achter de leus “Wetenschap is goud
waard, dat maken we samen.” Ik wil niet
samen met het bedrijfsleven. Ik denk liever onafhankelijk, maak mijn eigen keuzes.’
Is 1,25 procent loonsverhoging een
redelijke eis?
‘Oh, ging het daarom? Ik dacht aan goed
onderwijs en gemotiveerde docenten.
Maar de studenten die ik sprak hadden
het over het weglopen van talent door het
bedrijfsleven. Eigenlijk vind ik het een
hoogst onduidelijke actie, met een onduidelijke doelgroep en een onduidelijk
doel.’ GvC

Caulil

ILLUSTRATIE: KITO
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Een secretaresse van de Leeuwenborch voert een stil protest. Ze
draagt twee badges: ‘Vóór een hoger loon!’ en ‘Tégen hogere kofﬁeprijzen!’

‘EEN ONDUIDELIJKE
ACTIE’

6RSUDDQ-DQHW0RORQWYDQJWFRPSOLPHQWHQYDQ(OOHQ0DUNV

pay? Oh, was it about pay? Not
about better teaching or a brain
drain into business? One thing is
clear: this protest was not.

4827(2)7+(:((.
‘Along with new York and Amsterdam, Wageningen has the most nationalities. They are our future

source of welfare. Surely the
least we could do is to make sure
they can ﬁnd a room?’
Alexander Pechtold at the opening of the academic year

GEZEGD
‘Samen met New York en Amsterdam heeft Wageningen
de meeste nationaliteiten. Zij zijn onze toekomstige
bron van welvaart. Kunnen we er dan niet op zijn minst
voor zorgen dat ze een kamer vinden?’
Alexander Pechtold bij de opening van het academisch jaar (De Aula, 6
september)
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Op dit moment zijn de kosten voor
teelt, oogst, transport en verwerking van de energiegewassen gemiddeld twee keer zo hoog als de
productiekosten van benzine. Dat
concludeert promovendus Floor
van der Hilst, die twee productieketens van ethanol in Noord-Nederland onderzocht, deze maand
in het blad Agricultural Systems.
Haar conclusie is een tegenvaller voor het initiatief Energy Valley
in Noord-Nederland, dat voorop
wil lopen in Europa bij de energieproductie uit biomassa.
Noord –Nederland stimuleert
de productie van ethanol als biobrandstof en koppelt bedrijven en
kennisinstellingen om innovatie
op het gebied van duurzame energie te realiseren.
Bij haar berekening nam Van
der Hilst als eerste alle lokale karakteristieken mee, zoals het huidige landgebruik, de bodem en de
regenval. Daaruit blijkt volgens
haar dat energiegewassen in

'HSRWHQWLHLQODQGHQZDDU
GHSULM]HQODJHU]LMQHQ
JXQVWLJHUNOLPDDWFRQGLWLHV
KHHUVHQLVYHHOKRJHU
Noord-Nederland alleen lonend
kunnen worden op marginale
landbouwgrond. Dat komt omdat
een gewas als miscanthus (olifan-

+DUWSDWLQWHQKHEEHQJHHQEDDW
ELMRPHJDYHW]XUHQXLWYLVHQ
SODQWDDUGLJHROLQ
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ð 1HGHUODQGVHELREUDQGVWRI
HWKDQROXLWVXLNHUELHWHQHQ
ROLIDQWHQJUDVNDQQLHWFRQFXUUHUHQPHWEHQ]LQHXLWROLH
ð 7HJHQYDOOHUYRRUEnergy Valley.

2OLIDQWHQJUDV PLVFDQWKXV LQ$FKWHUEHUJ

tengras) minder eisen aan de bodem stelt dan voedselgewassen.
/,(9(5*5$6'$1%,(7(1
Toch is de teelt van energiegewassen in Noord-Nederland niet kansloos, meent Van der Hilst. ‘Als de
olieprijs stijgt en de conversietechnieken beter worden, kan ethanol
uit gewassen onder bepaalde voorwaarden competitief zijn.’ De grassoort miscanthus is daarbij kansrijker als energiegewas dan suikerbiet, omdat je dit gewas na aanplant twintig jaar kunt oogsten
met een simpel management,
waardoor de kosten laag blijven.
Bovendien staat de verwerkingstechniek van miscanthus, waarbij
cellulose wordt omgezet in ethanol, nog in de kinderschoenen met
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The full story?
resource.wur.nl/en
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The production costs of ethanol
from sugar beet and elephant grass
grown in the north of the Netherlands are twice as high as those of
petrol, says PhD researcher Floor
van de Hilst in this month’s Agricultural Systems. The conclusion is
a blow for the Energy Valley initia-

een rendement van 35 procent.
Technologen denken dat dit rendement kan stijgen naar 50 procent. Als de olieprijs ook nog verdubbelt, zou ethanol uit miscanthus wel competitief zijn, verwacht
Van der Hilst.
Van der Hilst gebruikt de onderzoeksmethode ook om de mogelijkheden voor energiegewassen in
Oekraïne en Mozambique te onderzoeken. ‘Nederland is een klein
land met dure grond en arbeid. De
potentie in die landen waar de prijzen lager zijn en gunstiger klimaaten bodemcondities heersen, is veel
hoger.’ Ze promoveert bij de
Utrechtse hoogleraar Andre Faaij
en Johan Sanders, hoogleraar Valorisatie van plantaardige productieketens in Wageningen. $6

tive in the region, which aims to pioneer biofuel production in Europe.

Dit concludeert Daan Kromhout,
hoogleraar Volksgezondheidsonderzoek, in een onderzoek dat in
binnen- en buitenland veel aandacht heeft gekregen van de pers.
Kromhout en medewerkers bestudeerden gedurende 40 maanden
het effect van omega-3 vetzuren op
hart- en vaatziekten bij 4837 hartpatiënten. Gezondheidswetenschappers gaan er nog altijd vanuit dat
twee keer vis eten per week goed is
voor hart en bloedvaten vanwege de
omega-3 vetzuren. In het onderzoek
werd dit getest door verschillende
groepen hartpatiënten ruim drie
jaar margarine te geven met verschillende hoeveelheden omega-3.
Het resultaat was opmerkelijk: de
vetzuren bleken geen invloed te hebben op hart- en vaatziekten bij de
meeste onderzochte patiënten. Alleen patiënten met een combinatie
van hartklachten en diabetes hebben baat bij de omega-3 vetzuren.
Betekent dit dat de voedingsadviezen de prullenbak in kunnen, zoals sommige media suggereren?
Dat gaat wat te ver, vindt Marianne
Geleijnse die het onderzoek coördineerde. De resultaten gelden volgens haar alleen voor hartpatiënten
onder behandeling. ‘Blijkbaar is de
behandeling van deze patiënten in
Nederland zodanig goed, dat visvetzuren daar weinig meer aan kunnen toevoegen’, legt ze uit. Om harten vaatziekten te voorkomen blijft
regelmatig vis eten volgens haar van
groot belang. +:

study of 4,837 patients. For preventing heart disease, however,
omega 3 is still considered helpful.
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Most heart patients (excepting
those with diabetes) have nothing
to gain from omega 3 fatty acids,
concluded Daan Kromhout from a

Good neighbours are a key factor
in the wellbeing of elderly people,
says epidemiologist Simone
Croezen. Her research revealed
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Epidemiologe Simone Croezen onderzocht
het verband tussen sociale contacten en
de gezondheid van ouderen. Daarvoor gebruikte ze de gegevens van bijna 25.000
zelfstandig wonende ouderen (65+) in het
werkgebied van de GGD Gelre-IJssel. Die
ouderen blijken aanzienlijk positiever
over hun gezondheid wanneer ze veel sociale contacten hebben. De echte verrassing
zit ‘m in het soort contacten. Buren staan
met stip op een. ‘Het contact met buren is
sterk gerelateerd aan een goede gezond-

heid’, verwoordt Croezen het wetenschappelijk. Na de buren zijn vooral vrienden belangrijk, terwijl contact met familie geen
aantoonbaar effect heeft op de gezondheid.
Daarmee heeft Croezen wetenschappelijk
bewijs gevonden voor de stelling dat een
goede buur beter is dan een verre vriend.
Ook uit een langlopende studie van het
RIVM onder volwassenen in Doetinchem
blijkt de positieve invloed van sociale contacten op de gezondheid. Mensen die volop
sociaal actief zijn, zijn minder eenzaam,
hebben een betere conditie en voelen zich
gezonder. Ook het sterftecijfer van ouderen
zonder sociaal netwerk ligt bijna twee keer
zo hoog dan dat van ouderen die wel kunnen
terugvallen op vrienden en bekenden. 5.
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Als de wetenschap aangeeft dat kippenvlees veilig is, zullen consumenten het
zonder problemen eten. Althans, daar
gaan beleidsmakers van uit. Ten onrechte,
zo concludeert milieusocioloog Michiel

that contact with neighbours was more crucial than that with family or friends.

/(66)$,7+,16&,(17,676
Consumers do not make rational choices,
says environmental sociologist Michiel de
Krom. They are more inﬂuenced by human
relations and trust their shopkeepers more
than scientists.

de Krom in een onderzoek naar consumentengedrag. Volgens hem is koopgedrag niet
gebaseerd op cijfers, maar op relaties tussen mensen. Veel mensen vertrouwen daarom liever op het oordeel van hun winkelier,
of een betrouwbare kennis. De wetenschap
boekt bovendien geen terreinwinst, zo
blijkt uit het onderzoek. Integendeel, het
vertrouwen van consumenten in wetenJT
schappers neemt af.

,3&&è&28/''2%(77(5é
Prof. Cees van Woerkum agrees with the
IAC’s proposals for helping the UN’s climate panel to pull its socks up. But scientists shouldn’t leave public understanding
of their work to the media, he says. They
must help the public understand their results and diﬀerentiate between evidencebased science and oddball scepticism.
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‘Iedere wetenschapper heeft last van zelf-referentialiteit. Dat wil zeggen een voorkeur voor bepaalde data, door een bepaalde kijk op de zaak zonder daar
zelf bewust van te zijn. Dat is een heel natuurlijk
proces. Dat kun je ondervangen door een goede organisatie van externe reviews. Zodat er altijd nog iemand anders naar de zaak kijkt. De organisatie
daarvan kan bij het IPCC beter en het rapport van
het IAC doet daartoe goede voorstellen. Zoals een
professionelere organisatie, vaker wisselend voorzitterschap en meer nadruk op de autoriteit van de
reviewer.
Het is ook een goed voorstel van het IAC om onzekerheden en onenigheden tussen wetenschappers
over klimaatverandering meer te benoemen. Daarbij moet het IPCC wel goed kijken hoe het die boodschap naar buiten toe verwoordt. Veel mensen en
ook beleidsmakers verwachten dat de wetenschap
iets met zekerheid vaststelt. En de media houden
dat idee in stand. Maar zo werkt wetenschap niet.
Met consistente methodieken leidt wetenschappelijk onderzoek tot gegevens die dicht bij de waarheid komen, maar het blijven benaderingen met
een zekere waarschijnlijkheid. Er zit niets anders op
dan het publiek en beleidsmakers een meer reëel
beeld van de wetenschap bij te brengen.
Meer openbaarheid over procedures en auteurs kan
daarbij helpen. Maar wetenschappers hebben ook
zelf de ethische plicht om te zorgen dat hun resultaten goed begrepen en benut worden. Ze mogen dat
niet overlaten aan de media, maar zijn zelf verantwoordelijk voor wetenschappelijk verantwoorde
maar toch bevattelijke uitleg over hun onderzoek.
Het vertrouwen in de klimaatwetenschap heeft een
ﬂinke deuk gekregen en het zal jaren duren voordat
het weer hersteld is. Critici zullen er altijd zijn, en
dat mag ook. Zolang het publiek maar in staat is om
te zien dat de wetenschappelijke gegevens die een
grote groep onderzoekers op consistente wijze verzameld heeft, van grotere waarde is dan de twijfels
van een enkeling.’ JT
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Een hogere inname van goede zouten verlaagt de bloeddruk en daarmee de kans op sterfte door harten vaatziekten. Zo kan meer kalium in de voeding (aanwezig in onder meer groente en fruit) die sterftekans met ongeveer 10 procent
verminderen. Dit stelt promovenda Linda van Mierlo in haar proefschrift Nutritional Interventions
and Blood Pressure dat ze op 8 september verdedigde.
Van Mierlo bestudeerde het effect van voedingscomponenten,
zoals vitaminen, mineralen, kleine
eiwitten, foliumzuur en polyfenolen, op de bloeddruk. Kalium en
calcium bleken hoofdrolspelers te
zijn. Beide mineralen verlagen de
bloeddruk. ‘Een verhoging van de
calciuminname met 1,2 gram per
dag verlaagde de onderdruk met
gemiddeld 1 en de bovendruk met
gemiddeld 2 punten’, vertelt van
Mierlo.
./(,1(9(5/$*,1**52279(56&+,/
Uit de literatuuranalyse van de promovenda bleek dat de kaliuminname wereldwijd tussen de 1,7 en 3,7
gram per dag ligt, terwijl 4,7 gram
per dag wordt aanbevolen. Dit
komt volgens van Mierlo onder
meer doordat mensen veel bewerkte producten eten. Die bevatten
vaak te veel slechte natriumzouten
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Een plant die wordt aangetast door
ziekte geeft bepaalde alarmstoﬀen
af, zoals alcholen en hormoonstoffen. Roel Jansen van Wageningen
UR Glastuinbouw heeft de speciﬁeke geurstoﬀen gedetecteerd die
aardappelplanten afgeven als ze
met Phytophtora infestans zijn besmet, zo is te lezen in het vakblad
Crop Protection. De kennis moet leiden tot een geautomatiseerd systeem dat de aardappelziekte in een
vroeg stadium kan opsporen. $6
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en te weinig goede zouten. Er is
volgens haar daarom veel te winnen met betere voeding, vooral
groenten en fruit. ‘Als mensen de
geadviseerde 4,7 gram kalium per
dag binnen krijgen, verlaagt dit de

%HZHUNWHSURGXFWHQ
EHYDWWHQYDDNWHYHHO
VOHFKWHQDWULXP]RXWHQ
bloeddruk naar schatting met 1,7
tot 3,2 punten, stelt van Mierlo.
Ze erkent dat het om relatief
kleine verlagingen lijkt te gaan,
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The full story?
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Increased intakes of nutrients including calcium and potassium can
bring down blood pressure and
prevent deaths, claims Linda van
Mierlo in the thesis she defended
on 8 September. Most people consume too little healthy potassium
and too much unhealthy sodium –

Dat mensen met het erfelijke Lynchsyndroom een sterk verhoogde
kans hebben op dikkedarmkanker
was al bekend. Maar te dikke mannen met het syndroom lopen nog
minstens tweemaal zoveel risico
op goedaardige gezwellen in de
dikke darm. Die gezwellen zijn
vaak een voorstadium van darmkanker. Dat stelt promovenda Akke
Botma in een publicatie in het
Journal of Clinical Oncology. +:

maar de gevolgen kunnen desondanks groot zijn. ‘Hoge bloeddruk
is een belangrijke risicofactor voor
hart en vaatziekten’, stelt ze. ‘Door
de gemiddelde bloeddruk van de
bevolking een paar punten te verlagen, kan het aantal hart- en vaatziekten aanzienlijk worden teruggebracht.’ Volgens de promovenda
heeft ongeveer driekwart van de
mensen een bloeddruk die boven
het ideaal van 120 bovendruk en
80 onderdruk zit. ‘Voor die grote
groep kun je met voeding veel be+:
reiken’, legt ze uit.

ǋǋ35,21=,(.7(

thanks to fast foods. More fruit &
veg is the answer.

&DQFHUULVN!!Lynch syndrome patients have elevated risks of cancer of the colon, says Akke Botma
in the Journal of Clinical Oncology.
6FUDSLH!!The sheep disease
scrapie can be eliminated through
selective breeding, says the Central Veterinary Institute in BMC
Veterinary Research.

LQEULHI
$ODUP!! The scent released by the
potato plant as an alarm signal
that it is infected with Phytophtora
infestans has been identiﬁed, says
Roel Jansen in Crop Protection.

6FUDSLHLVXLWWHEDQQHQ
Nederlandse schapenhouders dringen de schapenziekte scrapie terug
via een fokkerijprogramma met resistente rammen. Maar om de ziekte geheel uit te bannen, is een extra campagne nodig. Dat concludeert het Centraal Veterinair Instituut in het vakblad BMC Veterinary
Research. Volgens onderzoekster
Melchior is 62 procent van de
schapen is nu resistent. Dat moet
80 procent worden om de ziekte
geheel uit te bannen. $6
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%HUW5LMN: ‘De student is beter af als het tentamen in
één keer gehaald wordt. Voorstel tot beperking van
het aantal hertentamens:
1. Het aantal herkansingen wordt beperkt tot 2.
2. Afwezigheid bij tentamen of hertentamen zonder
melding vooraf telt mee.
3. Na de maximaal 2 herkansingen dient de student
een gesprek met de studiebegeleider aan te vragen.
Bij het ontbreken van een goede reden voor het niet
behalen van de tweede herkansing kan de student wel
het gehele vak opnieuw volgen met weer een gewoon
examen en eventueel twee herkansingen.
In dat geval zal voor de leerstoelgroep deze student
weer normaal mee dienen te tellen ten behoeve van
de onderwijsvergoeding.’

Resource is het magazine en de website
voor studenten en medewerkers van
Wageningen UR. Resource magazine
verschijnt tweewekelijks op donderdag.
$ERQQHPHQW
Een abonnement op het magazine kost €58
(buitenland €131,50) per academisch jaar.
Opzeggen een maand voor het eind van de
lopende abonnementsperiode (1 augustus).
5HGDFWLHDGUHV
Akkermaalsbos 12, 6708 WB Wageningen.
Postbus 409, 6700 AK Wageningen
Gebouw 116 (bode 31). T 0317 484020.
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Resource wordt gedrukt op papier uit
verantwoord beheerde bossen.
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Reacties op de site naar aanleiding
van de ingezonden brief van docent
Imke de Boer (Resource 1), waarin
ze stelt dat studenten weinig respect hebben voor de tentameninspanningen van de docenten.
3LP%UDVFDPS: ‘Wageningen University is al een aantal jaren de
hoogst scorende universiteit volgens de Keuzegids Hoger Onderwijs. Ik denk echter dat de bereidheid van docenten vragen van
studenten te beantwoorden en hun
ter wille te zijn ook een hele
belangrijke factor is. We hebben
veel geregeld (de meeste docenten
vinden tè veel), maar proberen
tegelijkertijd altijd ontsnappingsmogelijkheden te bieden om studenten niet de dupe te laten worden van regeltjes.
Ik zou niet méér willen regelen en ik zou ook willen
dat onze docenten meelevend blijven en studenten ter
wille blijven. Ik zou willen dat als ‘part of the deal’
studenten er geen misbruik van maken. Dat is allemaal een kwestie van cultuur, niet van regeltjes. Wel
kunnen regeltjes gewenste cultuur ondersteunen.
Zo zouden we een regel kunnen invoeren dat een student met een cijfer onder de vier pas na een jaar hertentamen mag doen. Op die manier zorg je dat studenten niet meer zo snel onvoorbereid aan een
tentamen beginnen.’
0DXULFH)UDQVVHQ: ‘Imke de Boer beschijft een probleem dat ik als docent/examinator heel goed herken.
Als secretaris examencommissie ben ik het echter
helemaal eens met de reactie van Pim Brascamp. Zijn
suggestie om studenten die minder dan een 4 voor
een tentamen halen een jaar te laten wachten op de
volgende tentamenkans vind ik een geweldig idee, dat
zal de tentamenrendementen aanzienlijk verhogen en
dus de tijdbesteding van student en examinator verminderen. Ja, ook van de student, want 1x goed studeren is eﬃciënter dan twee keer half. Kortom: doen!’
5REGH%RHU: ‘U heeft het over mij, niet letterlijk,
maar toch ik ben die student die zich keer na keer (op
tijd) aanmeldde voor hertentamens, niet goed leerde,
het tentamen vervolgens slecht maakte of zelfs niet
op kwam dagen. Ik heb me geen enkele keer uitgeschreven. Edoch… ik heb mijn leven verbeterd, heb
afgelopen jaar(en) goed geleerd en alles afgerond wat
ik nog achter mij had liggen. Ik kan me aansluiten bij
de Weledele heer Brascamp wat betreft de bereidheid
van docenten. Docenten hebben mij alle keren bijgestaan en mijn mails beantwoord. Zij waren altijd

ILLUSTRATIE: ESTHER BROUWER

22.((10(1,1*"Ga naar resource.wur.nl.
bereid mij van dienst te zijn.
Dit heb ik als zeer positief
ervaren.
Wat ik me afvroeg na het
lezen van dit stuk is; waarom
deed ik dit? Ik denk dat het
te maken heeft met een stukje bewustwording van datgene wat docenten doen voor
de studenten.
Ook regulering kan helpen; te
laat is gewoon te laat. Niet
genoeg geleerd (iedereen kan
een 4 halen) is pech de volgende keer. Ik sluit me dus
aan bij de vorige twee reacties. Maar een duidelijke
communicatie naar de studenten toe lijkt mij essentieel.’

0DUOLHV%RV: ‘Ik kan me wel
vinden in bovenstaande reacties. Echter, op één ding uit de brief wil ik nog reageren. Dit betreft het laat uitschrijven bij herkansingen.
Veel studenten die meerdere vakken niet gehaald hebben, weten voor de vakantie nog niet precies hoeveel
tentamens en welke tentamens ze willen herkansen.
Voor de zekerheid schrijven ze zich voor meer tentamens in dan dat ze denken te kunnen maken: uitschrijven kan altijd nog, laat inschrijven kan niet
altijd meer. Ook ik. Soms kwam ik pas vrij laat tot de
ontdekking dat het toch niet ging lukken. Persoonlijk
vraag ik me ook een beetje af waarom dit nou zo vervelend zou zijn voor een docent. Als het tentamen
toch al voor een grote groep was? Wat maakt één student minder dan uit?
Verder denk ik inderdaad dat studenten zich niet realiseren hoeveel moeite een docent soms doet.’
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Opnieuw is het aantal studenten dat de weg naar Wageningen weet te
vinden fors gegroeid. Dat betekent méér studenten in de collegezalen,
op studieplekken, bij verenigingen en in het ﬁtnesscentrum. Kan de
universiteit die groei eigenlijk wel aan?
tekst: Roelof Kleis , Stijn van Gils en Alexandra Branderhorst / illustraties: Miesjel van Gerwen

E

én ding is inmiddels duidelijk: Nederland
wordt slimmer van de economische crisis. Net
als vorig jaar kiezen jongeren ook dit jaar weer
massaal voor een universitaire studie. De boodschap dat een haperende arbeidsmarkt steeds
hogere eisen stelt aan de deelnemers is kennelijk goed aangekomen. Ook voor Wageningen Universiteit
betekent dat opnieuw een stevig groeipercentage, van bijna 12 procent.
Maar, kan de universiteit zo’n groei nog wel aan? In het
vorige nummer van Resource bleek al dat de huisvesting
voor studenten gestaag onder druk komt te staan. Even
belangrijk is de vraag hoe het met de onderwijsvoorzie-

Een onstuimige groei kan
vakgroepen voor een
cashﬂow-probleem plaatsen
ningen staat. Een probleem waar elke universiteit immers
mee te maken heeft is de bekostiging. De minister betaalt
universiteiten per student. Maar dat geld wordt verdeeld
over de hele studieperiode, met het zwaartepunt aan het
eind, bij het behalen van de bul. Een onstuimige groei kan
de vakgroepen dus voor een cashﬂow-probleem plaatsen.
Dat is in Wageningen echter niet het geval, zegt woord-

voerder Simon Vink. ‘De Raad van Bestuur heeft besloten
om de leerstoelgroepen te ﬁnancieren conform de feitelijke ontwikkelingen in de studentenaantallen.’ Dat legt natuurlijk een tijdelijke druk op de begroting, voegt hij daar
aan toe. ‘Maar gelukkig is Wageningen University een ﬁnancieel solide organisatie.’
Ook is de universiteit volgens hem in staat om de onderwijsvoorzieningen op een adequaat niveau te houden.
Allereerst natuurlijk dankzij komst van Orion, het nieuwe
onderwijsgebouw op de campus. Volgens de planning
wordt het in januari 2013 in gebruik genomen. ‘Dan is het
in september in vol bedrijf’, verwacht Vink.
Tot die tijd heeft de universiteit de Dreijen nog achter
de hand. De beslissing om het onderwijsgebouw te sluiten
is voorlopig in de ijskast gezet omdat de grote collegezalen en practicumruimtes in het Biotechnion en het wiskunde- en scheikundegebouw hard nodig zijn. Misschien
zelfs nog tot na de komst van Orion, als de groeispurt
doorzet.
Daarmee is gelijk de toon gezet, zo blijkt uit onze rondgang langs universitaire diensten en studentenverenigingen: de sterke groei van het aantal studenten vraagt natuurlijk om aanpassing en uitbreiding, maar op de meeste
plaatsen worden geen grote problemen voorzien. De studentenverenigingen zijn er zelfs ronduit blij mee: ‘kunnen we eindelijk een keer een biercantus organiseren.’

DIERWETENSCHAPPEN IN DE LIFT
De bachelorstudie Dierwetenschappen is dit jaar een
echte eerstejaarsmagneet. Dat geeft wel wat druk,
vooral op het personeel. Als de groei doorzet, heeft
dat wellicht consequenties voor de veelgeroemde
kleinschaligheid van het Wageningse onderwijs.
Dierwetenschappen is een van de opleidingen die hard
groeit. De inschrijfcijfers zijn nog niet deﬁnitief, maar de
teller staat nu op 130, tegen 88 vorig jaar. Daarmee is Dierwetenschappen Biologie gepasseerd als de studie met de
meeste eerstejaars.
‘We hebben voor de vakantie een brandmail naar de
hoogleraren gestuurd, omdat we meer mensen nodig heb-

ben’, vertelt opleidingsdirecteur René Kwakkel.`Vooral
bij ‘Inleiding in Dierwetenschappen’ in de eerste periode
is extra begeleiding nodig. Het is een vak met probleemgestuurd onderwijs, waarin studenten onder meer praktijklocaties bezoeken en zich groepsgewijs over thema’s
uit het werkveld buigen. ‘In het verleden konden we volstaan met tien docenten en twintig onderwijs- en studentassistenten bij nodig. Nu hebben we al vijftien docenten
en twintig assistenten nodig.’
Voor vakken als Celbiologie en Wiskunde, wordt het
probleem van de grote aantallen gedragen door meerdere
opleidingen, aldus Kwakkel. Ook daar speelt de personele
inzet een rol, naast de toewijzing van college- en practi-
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cumruimtes die groot genoeg zijn. ‘Daar heeft vooral de
roostermaker een ﬂinke dobber aan.’
Docenten krijgen het drukker, bijvoorbeeld met nakijkwerk. Maar Kwakkel ziet wel mogelijkheden om die
last te verlichten, zoals meer multiple choice vragen in
plaats van open vragen of een verdeling over meerdere docenten, waarbij ieder een of twee vragen nakijkt.
Als de groei de komende jaren doorzet, zijn er wat
Kwakkel betreft ingrijpender maatregelen nodig. ‘We
moeten dan wellicht de werkvormen aanpassen. Ik kan
me voorstellen dat een practicum waarbij studenten een
dier ontleden, dan misschien niet meer kan. Maar daar
zijn tegenwoordig heel mooie cd-roms voor.’
Op de lange termijn zou het onderwijs, dat nu studentgericht en kleinschalig is, een wat extensiever karakter
kunnen krijgen, denkt Kwakkel. ‘Eigenlijk bereiken we nu
het niveau van 1982, toen hadden we 120 eerstejaars. In
die tijd zag het onderwijs er ook anders uit, met meer
hoorcolleges.’ Je moet het in perspectief blijven zien, wil
hij maar gezegd hebben. ‘Bij de Vrije Universiteit in Amsterdam zijn driehonderd studenten in de collegezaal
heel gewoon. Daar vinden ze het raar als wij zeggen dat we
moeite hebben met zoveel studenten.’

NIEUW LEVEN VOOR DE SLAAPCOMMISSIE
Wageningse studentenverenigingen verwachten geen
capaciteitsproblemen door de extra eerstejaars.
Integendeel. Grote verenigingen herontdekken
ingeslapen disputen en de Friezen kunnen eindelijk
een biercantus organiseren.
‘We zijn de snelst groeiende vereniging van Wageningen’,
vertelt voorzitter Pieter van Kuilenburg van SSR-W trots.
In 2006 haalde zijn vereniging nog 43 eerstejaars binnen,
nu 144. Toch ziet hij geen enkele schaduwzijde aan de
groeistuipen van zijn vereniging. ‘Ach, logistiek is het allemaal wat meer geregel, maar we hebben ons kunnen voorbereiden. Afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld nieuwe
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tenten aangeschaft voor de introweek.’ Bang om de kleinschaligheid te verliezen is Van Kuilenberg ook al niet. Integendeel, door de groei verwacht SSR-W juist persoonlijker te worden. ‘We kunnen ingeslapen commissies eindelijk weer nieuw leven in blazen.’
Het antwoord van Van Kuilenberg is identiek aan dat
van de andere grote verenigingen. Steeds komen de oplossingen op hetzelfde neer: voor de kleinschalige gezelligheid zijn er extra disputen en jaarclubs en de sociëteiten
zijn eigenlijk gebouwd voor veel meer studenten. Welbeschouwd zijn de verenigingen op dit moment ook helemaal niet zo groot. In de jaren tachtig waren ze nog altijd
veel populairder. Het ooit 800 leden tellende KSV zit nu op
slechts 600. Groeistuipen of niet, ook de 500 SSR-W’ers
van straks vallen in het niet bij de 900 leden die de vereniging vroeger telde. Omdat de meeste sociëteiten op die topaantallen berekend zijn, hebben de gebouwen geen enkel capaciteitsprobleem. ‘We kunnen makkelijk duizend
man aan’, aldus Ceres-presidente Emke van Wijlen.
Voor de kleinere verenigingen ligt dat anders. Jongerenvereniging Unitas – die na een bijna-faillissement weer
opleeft – zal bij verdere groei op zoek moeten naar een
nieuw onderkomen. Tryntsje Boersma van de Friese studentenvereniging WSSFS zou er niet aan moeten denken
als haar vereniging ineens 120 leden zou tellen. ‘Nee, nee,
daar hebben we niet genoeg ouderejaars voor.’ Wel is ze
tevreden met de voorzichtige groei richting vijftig leden,
waar de vereniging nu op af stevent. ‘Straks kunnen we
eindelijk een keer een biercantus organiseren. Voor dit
soort activiteiten kwamen tot nu toe altijd te weinig mensen.’
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YOGA IN DE VERGADERZAAL
‘Bij ﬁtness wordt het dringen
dit jaar’ is de inschatting van
het hoofd van Sportcentrum
de Bongerd Henri ten
Klooster. Maar dat is een
tijdelijk probleem. Over een
jaar ziet het er allemaal heel
anders uit. Letterlijk, als de
nieuwbouw klaar is.
Met die nieuwbouw wordt de
dit voorjaar al aangekondigde
verbouwing aan de voorzijde
van het sportcomplex bedoeld.
Ten Klooster kreeg groen licht
van de Raad van Bestuur voor
een forse uitbreiding. Daarmee
komt een einde aan de ‘investeringsstop’ na de aanleg van
de blauwe kunststof atletiekbaan in 2006.
Tot nu toe kon de Bongerd de groeiende stroom universitaire studenten opvangen met de eigen faciliteiten. Zo
werd afscheid genomen van de mbo-ers van het Rijn IJssel
College. Die werden zo’n tien jaar geleden binnengehaald
om de toenmalige overcapaciteit op te vullen. Ook studenten van de Christelijke Hogeschool Ede zijn nauwelijks
nog in het sportcentrum te vinden. Ten Klooster: ‘Alle externe klanten hebben we eigenlijk afgestoten. Daardoor is
er ruimte vrijgekomen voor de eigen universitaire studenten. In totaal gaat het om zo’n 700 extra plaatsen. Daarnaast proberen we de laatste twee jaar onze klanten meer
overdag te laten sporten.’
Desondanks is de uitbreiding dringend nodig. Vooral
de individuele sporten kan Ten Klooster maar moeilijk
kwijt. ‘Yoga en perfect pilates vindt nu in de vergaderzaal
plaats.’ De nieuwbouw moet vooral die sporters meer

TIGHT SQUEEZE IN
WAGENINGEN

armslag bieden. Voor de huidige ﬁtnesszaal en squasbanen komt een nieuw zeven meter diep bouwblok in twee
lagen met een totale oppervlakte van 600 vierkante meter.
Daardoor ontstaat ruimte voor twee ﬁtnesszalen en twee
multifunctionele zalen.
Maar voordat het zover is zijn we een jaar verder, schat
Ten Klooster. Tot die tijd moet hij zeker ﬁtnessers wel
eens teleurstellen. ‘Vooral bij de medewerkers verwacht ik
dat dit ons klanten gaat kosten. Die vinden het niet prettig
als het zo druk is.’ Een ander knelpunt is mogelijk het personeel. De afgelopen jaren groeiden de verenigingen procentueel gezien minder hard dan het aantal studenten.
Maar Ten Klooster verwacht dat ook die nu gaan groeien.
‘En zij krijgen docenten toebedeeld op basis van het aantal leden.’

STUDEREN OP EEN KLUITJE
‘In de studieweken is het krap in de Forumbibliotheek’, zegt directeur Ger Spikman. ‘Als de
studentenaantallen blijven stijgen, krijgen we zeker
een probleem.’
‘Dan zullen er meer studieplekken moeten komen. Maar
dat hoeft natuurlijk niet per se in de bibliotheek te zijn. De
studenten kunnen uitwijken naar het hele Forumgebouw.’ Spikman heeft de afgelopen tijd al met diverse aanpassingen meer ruimte gecreëerd voor studieplekken. In

de leeshoek zijn extra tafels met computers geplaatst, een
personeelsruimte is omgebouwd tot studiezaal, werktafels zijn voorzien van computers en computers voor externe gebruikers zijn toegankelijk gemaakt voor studenten.
In totaal zijn daardoor zo’n vijftig extra werkplekken ontstaan. Dat brengt het totaal op 370 werkplekken, deels
met en deels zonder computervoorzieningen. Dat is op dit
moment genoeg voor dagelijks gebruik, maar in examentijd wringt het. Spikman: ‘De bibliotheek kan in de drukke
perioden niet zo heel veel extra meer aan.’

The economic crisis is
prompting record numbers of young people to
ﬂock to universities.
Wageningen is no exception: student numbers
have exceeded expectations again. But can the
staﬀ and facilities cope?
Resource asked around
and met with a resounding ‘Yes’. Orion is going
up to provide new teaching space, and meanwhile there’s still De Dreijen. The library is busy
creating new work stations; Animal Sciences
(now the programme
with the largest number
of ﬁrst years) has recruited extra staﬀ and may
need to have a rethink on
teaching methods. This
could cost Wageningen
its ‘small is beautiful’ image but hey, in Amsterdam 300 students in a
lecture is normal. The
Bongerd sports centre is
building an extension
and ﬁnding short-term
solutions like teaching
yoga in the meeting room
and encouraging students to work out more
in daytime hours. The
bigger student societies
are delighted with rising
membership: at last they
can revive dormant committees. And the Frisian
students society hopes to
have enough takers for a
properly rowdy ‘beer
cantus’. So everything in
the garden is rosy. Just
don’t ask about student
housing (covered on
page 22).
The full story?
resource.wur.nl/en
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NIEUWE GENERATIE…
Jazeker, ooit werden aardappels met de hand gerooid.
Maar die tijd ligt ver achter ons. Tijdens de Aardappeldemodag op 1 september in Westmaas werd de jongste
generatie hippe, hightech aardappelverwerkingsmachines aan het grote publiek getoond en gedemonstreerd met enig gevoel voor show. De jaarlijkse
ontmoetingsdag voor de aardappelsector wordt mede
georganiseerd door het praktijkcentrum van WageninAS / foto Michel Mees
gen UR in Westmaas.

HOT POTATO TECHNOLOGY
You might think of potato-picking as mucky
manual labour. Those days are past, and the public at
the Potato Demo Day in Westmaas on 1 September
were treated to a ﬂashy demonstration of the latest in
high-tech potato processors. This annual gathering of
the potato sector is partly organized by Wageningen
UR’s experimental farm at Westmaas.

9 september 2010 — RESOURCE

18 >> achtergrond

‘Otter mag geen tweede keer
De herintroductie van de otter in het Nederlandse landschap lijkt een
succes, maar inteelt en hoge sterftecijfers bedreigen de populatie.
tekst: Hans Wolkers / foto: Hugh Jansman

VISETENDE
WATERRAT
De Europese otter (Lutra
lutra) komt in het overgrote deel van Europa
en Azië voor. Hij leeft in
zowel zoet water als
langs (rotsachtige) kusten. Met zijn maximaal
13 kilo en bijna anderhalve meter lengte is de
otter iets lichter, maar
wel langer dan de das.
Een gestroomlijnd
lichaam, tenen met
zwemvliezen, afsluitbare oren en een waterdichte vacht maken van
deze viseter een echte
waterrat.
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e 31 otters die in 2002 in de weerribben zijn uitgezet hebben het goed gedaan, vindt Hugh Jansman, dierecoloog bij kennisinstituut Alterra. Ze
hebben zeventig tot negentig jongen geproduceerd en worden bovendien steeds vaker buiten de
weerribben gesignaleerd. ‘Otters zijn zwervers en ondanks de talloze barrières komen ze toch overal’, zegt hij.
‘Dat illustreert de veerkracht en het opportunisme van de
soort.’
Jansman pleit in een deze zomer verschenen rapport
voor nieuwe otterpopulaties, naast de kleine bestaande
bronpopulatie in natuurpark Wieden-Weerribben. Dit
vergroot de kans dat dit roofdier blijvend op de Nederlandse faunakaart mag worden bijgeschreven, nadat de
soort in 1988 ofﬁcieel was uitgestorven

kaar, waardoor de genetische variatie met de helft is afgenomen.’
De komende jaren hoopt de ecoloog meer inzicht te
krijgen in de gevolgen van inteelt. Het toevoegen van vers
genetisch materiaal van nieuw uitgezette dieren is volgens
de onderzoeker noodzakelijk. Hij pleit dan ook voor het

INTEELT
Toch is er reden tot zorg. In 2007-2008 groeide de populatie nog spectaculair, om een jaar later fors in te zakken.
Deze winter nam het aantal dieren zelfs af, zegt Jansman.
De strenge winter speelt daarbij mogelijk een rol, maar
Jansman meent dat ook de gevolgen van inteelt zichtbaar
worden. ‘Enkele zeer dominante mannetjes hebben alle
vrouwtjes bevrucht. Die nakomelingen paren weer met el-

VERKEERSSTERFTE
Naast inteelt is ook het hoge sterftecijfer een probleem.
Het drukke Nederlandse verkeer is een ernstige bedreiging voor het voortbestaan van de otter. Het dier heeft niet
terug van een ton staal dat met honderd kilometer per uur
op ‘stil asfalt’ bijna ﬂuisterzacht komt aanzoeven. Verkeer
is dan ook doodsoorzaak nummer één. ‘Zo’n 80 procent
van de ottersterfte kan direct op het conto van het verkeer

‘Een project als dit levert
veel unieke kennis op
die ook elders inzetbaar is’
op kleine schaal bijplaatsen van nieuwe otters, onder
meer in de Gelderse Poort, waar plaats is voor een degelijke populatie, het Vechtplassengebied en eventueel op termijn in het rivierengebied van Midden-Limburg.

achtergrond << 19

uitsterven’
worden geschreven’, schat Jansman. Nog eens 15 procent
komt volgens hem aan een voortijdig einde doordat de
dieren een fuik inzwemmen en verdrinken.
De ecoloog ziet ook oplossingen voor deze bedreigingen. Zo is de verkeerssterfte volgens hem relatief eenvoudig terug te dringen. ‘We kennen de belangrijkste migratieroutes van de otters. Waar zo’n route een drukke weg
kruist, kun je gericht maatregelen nemen’, stelt Jansman.
‘Het verlagen van de maximumsnelheid van 80 naar 60 kilometer per uur zal de verkeerssterfte al spectaculair doen
afnemen. Daarnaast kun je denken aan plaatselijk ribbels
in het asfalt, zodat naderende auto’s goed hoorbaar zijn’.
Verdere vermindering van de ottersterfte kun je volgens

NIET TE ZIEN, TOCH TE VOLGEN
Otters zijn moeilijk te zien,
maar dankzij de moderne
techniek komen Jansman
en zijn collega’s toch heel
veel te weten over de
Nederlandse otters. In de
uitwerpselen van otters zit
namelijk een paar procent
darmwandcellen. Die
bevatten DNA en dit kun je
er met wat technische
hoogstandjes uit halen en
analyseren. Omdat elk dier
een uniek DNA-proﬁel

heeft kunnen de onderzoekers niet alleen individuele dieren herkennen, maar
ook een ouderschapsanalyse uitvoeren en de genetische variatie van de populatie monitoren. Zonder
ooit een otter te zien, kun
je zo toch heel veel over
de dieren te weten komen.
De Nederlandse uitzetpopulatie is dan ook de best
onderzochte otterpopulatie van Europa.

de onderzoeker bereiken door de fuiken aan te passen, zodat otters er niet meer in kunnen zwemmen.
GIDSLAND
Naast bijplaatsingen van nieuwe dieren en maatregelen
om de sterfte terug te dringen, pleit Jansman ook voor een
structurele verbetering van de leefomgeving van de otter.
Dat hoeft geen kapitalen te kosten. ‘De otter heeft niet veel
nodig. Je moet dan denken aan een stukje struikgewas, of
“ruigte” langs waterwegen, die de otter als dagrustplaats
kan gebruiken. Daarnaast zou er elke 5 à 10 kilometer een
groter stuk natuur moeten zijn, waar de dieren zich kunnen voortplanten.’
Ondanks alle problemen en knelpunten is Jansman
optimistisch over de kansen van de otter. ‘Ik ben ervan
overtuigd dat over twintig jaar de otter weer een groot deel
van zijn oorspronkelijke verspreidingsgebied in Nederland kan bezetten’, stelt hij. ‘Maar we zitten nu wel in een
kritieke fase. We moeten oppassen dat de otter door genetische verarming niet voor de tweede keer uitsterft.’
Dat vereist volgens hem wel de nodige ﬁnanciële middelen, bijvoorbeeld om de populatie te monitoren. Op dit
moment zijn die middelen er niet. Dat is jammer, vindt
Jansman ‘Een project als dit levert veel unieke kennis op
die ook elders inzetbaar is. De problemen die China heeft
bij de bescherming van de panda en tijger zijn niet wezenlijk anders dan waar wij bij de bescherming van de otter
mee te maken krijgen: versnippering van het leefgebied
en inteelt. Nederland kan zich met het otteronderzoek
proﬁleren als gidsland als het gaat om de instandhouding
van duurzame populaties in een sterk door mensen gedomineerde omgeving.’

OTTER MUSTN’T DIE OUT
TWICE
The otter was declared
extinct in the Netherlands 1988, but was successfully reintroduced in
2002. At least, so it
seemed until research
showed the population
to be declining again due
to a combination of inbreeding, road deaths
and a harsh winter. Animal ecologist Hugh Jansman of Alterra has been
researching the otter
case and says the problems can be tackled. He
suggests introducing
new populations, taking
traﬃc-calming measures
at accident black spots
on otter migration
routes, and improving
the otter’s habitats by
creating more resting
places and breeding
grounds. It would not
cost a fortune, says Jansman, and would enable
the Netherlands to play a
pioneering role and thus
help other countries,
such as China, which is
struggling to conserve
the panda and the tiger
in the face of comparable
threats.
The full story?
resource.wur.nl/en
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De nieuwe toetjes komen
uit Wageningen
Zuivelgigant FrieslandCampina concentreert zijn onderzoek in Wageningen.
R&D-directeur Toon van Hooijdonk: ‘We
zoeken de beste partners, zodat we een
kennisvoorsprong opbouwen.’
tekst: Albert Sikkema / foto: Manon Bruininga
Waarom de keuze voor Wageningen?
‘Wageningen heeft een breed kennisgebied dat goed aansluit bij de strategie van ons bedrijf. Van koeien tot voeding – Wageningen heeft kennis van alle elementen in de
zuivelketen. Ze heeft sterke onderzoeksgroepen, van genetica en diervoeding tot voeding en alle deelgebieden
van de levensmiddelentechnologie. De kwaliteit van de
onderdelen bepaalt de uitkomst van het onderzoek.
Bovendien zit het zuivelinstituut Nizo food research in
de buurt en werken we samen met de universiteit in het
Topinstituut Food & Nutrition en het onderzoeksprogramma Milk Genomics, waar we de relatie tussen de genetica van de koe en de melksamenstelling onderzoeken.
Door deze samenwerking in de Food Valley, ook met hightechbedrijfjes, kunnen we een kennisvoorsprong opbouwen. Alleen de besten zijn onze partners. Vaak zitten die
in Wageningen, maar soms elders. Wageningen heeft een
goede naam. Dat merken we ook op onze vestigingen in
Afrika, Azië en Oost-Europa. Het geeft een goed gevoel om
hier te zitten.’
Wat onderscheidt uw R&D-centrum van de universiteit?
‘De innovatieketen is veel langer dan de kennisketen. Op
de universiteit kun je in redelijke afzondering een onderzoek uitvoeren, bij het bedrijf zijn de afhankelijkheden
veel groter. Je moet je werk afstemmen op de leveranciers,

ALUMNUS KEERT TERUG
Toon van Hooijdonk studeerde en promoveerde in
Wageningen. Hij bekleedde vervolgens managementfuncties bij Unilever research, Nizo en de ingrediëntendivisie van Campina. In 2001 werd hij directeur R&D
bij Campina, vanaf 2008 FrieslandCampina.
In 2007 werd Van Hooijdonk bijzonder hoogleraar Zuivelkunde in Wageningen, bij de leerstoelgroep Product
Design & Quality. Hij geeft drie vakken die gemiddeld
door zo’n dertig studenten worden gevolgd en waarvan
er ongeveer tien in de specialisatie Zuivel afstuderen.

250 NIEUWE BUREN
De onderzoeksactiviteiten van FrieslandCampina in
Noordwest-Europa zijn nu verspreid over acht locaties
in vooral Nederland, Duitsland en België. Drie daarvan
(Deventer, Tilburg en Wageningen) worden geconcentreerd in Wageningen. Het R&D-centrum gaat bestaan
uit ongeveer 250 onderzoekers en ontwikkelaars. Honderd onderzoekers zitten al in Wageningen op het agrobusiness-park. Er komen honderd onderzoekers over
uit Deventer en zo’n vijftig uit Tilburg. De kans is aanzienlijk dat het onderzoekscentrum op Wageningen
Campus wordt gebouwd.

productie en de klanten. Het is een veel complexer verhaal
omdat je met de gehele voortbrengingsketen van doen
hebt.
Ten tweede is de R&D op het bedrijf strakker georganiseerd: na elke fase bekijken we of de onderliggende doelstelling gehaald gaat worden. We gaan geregeld na: hebben we voldoende innovaties gerealiseerd, zitten er voldoende nieuwe producten in de pijplijn, sluiten de prestaties aan bij onze ambitie? Op de universiteit is de vrijheid
veel groter. Ik heb als bijzonder hoogleraar natuurlijk ook
doelstellingen maar die zijn veel kwalitatiever: ik wil goede studenten en promovendi aﬂeveren die gemakkelijk
aan het werk komen. En ik hoop dat de kennis die we opdoen nieuwe opties oplevert voor vernieuwingen in de zuivelketen.’
Gaat het dan om melkonderzoek of ideeën voor nieuwe
toetjes?
‘We hebben veel aandacht voor de samenstelling van de
melk. Zowel de genetica van de koe als de diervoeding
hebben daar invloed op. Het gaat om de voedingswaarde
van melk, om de eiwitten, vitaminen en mineralen. Die
waarde willen we kapitaliseren en dat kan met het basisproduct melk en toetjes, maar ook met ingrediënten. Wij
zijn ook de specialisten in het kraken van melk. Wageningen wordt onze plek voor productvernieuwingen.’
‘Maar er is nog iets: we werken met Wageningen samen
op het gebied van duurzaamheid. We hebben stevige doelstellingen geformuleerd om de broeikasgassen in de zuivelketen te reduceren. We willen samen met onze melkveehouders een CO2-reductie realiseren van dertig procent in 2020. Willen we als zuivelindustrie in Nederland
sterk blijven, dan zullen we niet alleen ondernemend en
efﬁciënt moeten zijn, maar ook duurzaam.’

NEW DESSERTS FROM
WAGENINGEN
Dairy giant FrieslandCampina is concentrating
its R&D in Wageningen.
Why? Wageningen has
knowledge on all the
links in the dairy chain,
from the cow to nutrition
to food technology, says
the company’s R&D director Toon van Hooijdonk. Collaboration with
the institutes concentrated in Food Valley – Nizo,
Top Institute Food & Nutrition and the research
programme Milk Genomics – will be the best way
to stay ahead of the ﬁeld.
And stay ahead is what
FrieslandCampina wants
to do on all fronts, from
the nutritional value of
the milk to innovative
products such as the latest desserts. Sustainability gets a look-in too: the
company aims to reduce
its CO2 emissions by 30
percent by 2020, again
with Wageningen University’s help. R&D at the
company is quite a diﬀerent ball game to university research though,
says Van Hooijdonk. You
can’t just research away
in peace, you have to
produce innovations and
meet targets.
The full story?
resource.wur.nl/en
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LUXE OF SCHANDE?
Internationale studenten wordt een kamer gegarandeerd wanneer ze
naar Wageningen komen. Maar bij gebrek aan studentenkamers worden
ze voorlopig ondergebracht in hotelkamers. Die moeten ze delen met
twee tot vier andere studenten. Krijgen internationale studenten een
voorkeursbehandeling met deze ‘luxueuze’ opvang, zoals de PVV suggereert?
Of ontvangt Wageningen UR haar internationale gasten juist karig?
tekst: Joris Tielens / foto: Guy Ackermans

Karmijn van den Berg, voorzitter Wageningse Studenten Organisatie (WSO): ‘We krijgen alarmerende berichten van
internationale studenten. Mensen slapen niet alleen op
dezelfde kamer, maar moeten ook met zo’n honderdvijftig mensen een paar douches delen. De douches staan buiten het gebouw in een container, om te douchen moeten ze
eerst naar buiten. Ik vind dit een onmenselijk situatie, zo
kun je je internationale gasten niet ontvangen. En er is
geen internet, terwijl studenten alles moeten regelen via
internet. Niet alleen contact met thuis, maar ook hun studierooster. Zo kunnen ze niet studeren.’
Akalu Sima, komt uit Ethiopië voor de master Plant Sciences:
‘Ach, het is oké hoor. In Ethiopië is het heel normaal dat
studenten een kamer delen. Voor eerstejaars wel twaalf
per kamer. Alleen is er dan wel een kantine in de buurt
waar je goedkoop kunt eten, die ontbreekt hier. Het is erger dat er geen internet is.’
Dirk Rolker, komt uit Duitsland voor de master International
Land and Water Management: ‘Ik heb over het algemeen
een heel goede indruk van de universiteit in Wageningen,
maar dit is wel vervelend. Ik deel een kamer met een
vriend van me. Over twee weken komt mijn vriendin langs.
Ik hoop toch wel dat ik tegen die tijd een kamer voor me alleen heb.’
Gerrit Epema, opleidingsdirecteur Bodem, water, atmosfeer,
Bos- en natuurbeheer en Geo-informatiekunde: ‘Er zijn vol-
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doende plekken binnen Forum om te studeren, dus voor
hun studie hoeft het geen nadelige gevolgen te hebben.
En het is maar tijdelijk. Ik vind het vervelend, maar geen
ramp.’
Karmijn van den Berg, voorzitter Wageningse Studenten Organisatie WSO: ‘De internationale studenten hebben de
garantie gekregen dat ze een kamer zouden krijgen. Maar
dit kun je geen kamergarantie meer noemen. Ik heb gehoord van Erasmus studenten die helemaal geen kamer
krijgen aangeboden, die staan dus op straat. Donderdag 9
september gaan we soep uitdelen aan dakloze en niet-dakloze studenten bij Forum. Als steun, en om druk te zetten op de
universiteit om het probleem op te lossen. Er moet snel
meer tijdelijke huisvesting komen. Op de langere termijn
moeten er gewoon meer kamers komen.’
Justus Caspers, komt uit Duitsland als Erasmusstudent voor
de studie Environmental Sciences:
‘In het begin was het wel oké, maar leven zonder privacy
wordt na een tijdje wel vervelend. En we krijgen geen informatie. Je moet afwachten, zeggen ze, zonder dat je weet
hoe lang. Vreemd dat dit zo slecht geregeld is, terwijl voor
de rest alles cool is.’
Kaat Van Ongeval, komt uit België voor de master Development and Rural Innovation: ‘Ik vind het duur, 330 euro per
maand is bij ons veel voor een kamer. Zeker wanneer je die
moet delen met anderen.’
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CAN’T STUDY WITHOUT
INTERNET

Gedeelde hotelkamer in Hof van Wageningen.

Kindu Gashu Aynalem, komt uit Ethiopië voor de master
Plant Sciences: ‘Wageningen is een internationale universiteit, maar deze situatie is niet volgens internationale
normen. Dit had ik niet verwacht. De administratie en de
mensen van de universiteit doen erg hun best, maar er zijn
simpelweg te weinig kamers. En er is geen internet. Ik ben
niet boos, maar wel teleurgesteld. Er moet onmiddellijk
een oplossing komen, zo kunnen we niet studeren.’

het dit jaar beter zou zijn. Dus het is erg vervelend dat dit
nu weer gebeurt. Sinds 2000 is er jaarlijks een groei van
zo’n tien procent of meer van buitenlandse studenten. Ik
begrijp dat Idealis geen leegstand wil, maar dit had je kunnen zien aankomen. Het beleid van Wageningen UR is
nog steeds om te groeien, ik heb nog niet gehoord dat we
minder zouden moeten werven omdat er niet genoeg kamers zijn of de collegezalen vol zitten.’

Tang Ning, komt uit het noorden van China voor de master
Biotechnologie:
‘Het is tijdelijk, maar niemand kan ons zeggen hoe lang
het nog duurt. En het is vreemd dat anderen die later aankomen wel een kamer krijgen. Daar krijgen we ook geen
uitleg over. Dat maakt het vooral vervelend. In China is het
gebruikelijk dat studenten met meerderen een kamer delen. Maar daar hoeven we niet te koken op de kamer. Hier
doen we dat wel, want een restaurant is veel te duur, bovendien moet je dan in dit slechte weer naar buiten. Dat
doe ik niet hoor. En in China hebben we tenminste internet.’

PVV’er Harm Beertema was ondanks herhaalde pogingen
niet bereikbaar voor commentaar. In juli vroeg Beertema
in Kamervragen aan de minister of hij bereid is ‘ook Nederlandse studenten dit soort luxe accommodaties aan te
bieden voor een vriendenprijsje’.

Rien Bor, werft studenten voor Wageningen UR buiten Europa: ‘Dit soort verhalen hoor ik terug in de werving en dat is
natuurlijk niet bevorderlijk. Vorig jaar kreeg ik vragen over
de huisvesting van studenten in een bungalowpark op vijftig kilometer van de universiteit. Toen heb ik gezegd dat

Simon Vink, woordvoerder raad van bestuur van Wageningen UR: ‘Dat een deel van de buitenlandse studenten bij
aankomst tijdelijk moet worden gehuisvest is onvermijdelijk. Het gaat gelukkig nog steeds om een tijdelijke piek,
die al in september door massaal afstuderen wordt afgevlakt. De meesten kunnen binnen enkele weken naar hun
deﬁnitieve kamer. De tijdelijke huisvesting in de buurt
van het centrum is een hele verbetering, omdat ze nu vanaf het begin mee kunnen doen aan het leven in onze studentenstad.’

International students
are sharing rooms in hotels and holiday parks.
Dutch rightwing party
the PVV says they are being spoiled. Student union WSO thinks they are
being treated shamefully,
with some having to go
outside to reach the
shower. What do the students think of it themselves? Akalu Sima is
used to sharing – it’s 12
to a room for ﬁrst years
in his native Ethiopia.
But he misses the cheap
canteen there. His compatriot Kindu Gashu Aynalem expected more international standards in
Wageningen. Dirk Rolker
from Germany hopes he
has a room to himself before his girlfriend comes
to visit. German Justus
Caspers ﬁnds it odd that
accommodation is so
badly organized when
everything else is ‘cool’.
Belgian Kaat van Ongeval
says 330 euros is too
much for a shared room.
And Chinese Tang Ning
dislikes having to cook in
the dorm – which he
does because canteen
food is too expensive.
One thing is clear: the
lack of internet is a pain.
And this kind of housing
crisis – two years running – is certainly not
good for Wageningen’s
image abroad, says recruitment manager Rien
Bor.
The full story?
resource.wur.nl/en
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WIETSKE EN MARIT

hebben nog geen zorgen

Allebei komen ze uit een klein dorpje en allebei twijfelden ze lang
over hun nieuwe studie. Marit en Wietske: twee van de ongeveer
duizend eerstejaars die deze week in Wageningen van start gingen. Resource kijkt elke vier weken naar hun nieuwe leven.
tekst: Stijn van Gils / foto’s: Bart de Gouw

Tot opluchting van Marit oogt
het studentenhuis (complex het
Binnenveld) behoorlijk schoon.
Een beetje kaal vindt ze het wel. In
elk geval wil ze nog wat dingen ophangen. Haar eigen kamer is trouwens niet veel persoonlijker. Pas
een week voor de AID kwam de
slaapplaats vrij; tijd om te schilderen was er toen al niet meer. In
sneltreinvaart is alles ingericht. Zo
staat er een oude kast van thuis en
een fotorekje vol vakantiefoto’s.
Haar eigen ouders zijn niet in het
rekje terug te vinden. Die ziet ze
toch elk weekend.
Marit is gelukkig met haar nieuwe huis. De sfeer is gemoedelijk en
iedereen heeft altijd tijd voor een
praatje. Bovendien zag ze er tegen-

op elke dag vier uur heen en weer
naar Aalten af te reizen. Dat ze
überhaupt nog een kamer vond

verraste haar. Na een erg gezellige
hospiteeravond werd ze tweede,
net na Wietske. ‘Je had goed in ons
huis gepast’, vertelden haar afwijzers, ‘als er nog een kamer vrijkomt, bellen we je’. En inderdaad,
vlak voor het nieuwe collegejaar
kwam die kamer vrij. Dan had
Wietske meer geluk. Gelijk na haar
eerste hospiteeravond bleek het
bingo. Dat terwijl ze het huis zonder enige verwachting - ze was één
van de twaalf - bezocht. ‘Ik wilde
alleen weten hoe die hospiteeravonden precies werken.’
TOCH GEEN VERLOSKUNDE
Ondanks dat ze elkaar niet kenden
hebben Wietske en Marit veel met
elkaar gemeen. Beiden komen uit
een dorpje, beiden twijfelden over
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hun studiekeuze en beiden kozen
uiteindelijk voor Voeding en Gezondheid. Wietske dacht tot het
laatste moment na over verloskunde in Maastricht en ook Marit dubde over studies in de gezondheidszorg. Uiteindelijk gaven de breedte
van de studie en de grotere kans op
werk voor beiden de doorslag. Nu
zijn de dames geheel overtuigd van
hun keuze.
Die keuze is puur gemaakt op
basis van de studie. Van Wageningen hadden ze niet al te hoge verwachtingen. Wietske dacht bij Wageningen aan een stom boerenstadje en Marit’s zus vroeg pestend
of je in Wageningen ook kunt winkelen. Na de AID zijn die vooroordelen geheel verdwenen, al wil Marit voor haar kleding nog altijd liever naar ‘een echte stad’.
VRIENDEN
De twee zijn blij eindelijk van het
vwo verlost te zijn – ‘al dat kinderachtige gedoe’ -, maar ze gaan hun
vrienden wel missen. Marit verlangt stiekem terug naar haar
vriendengroepje dat nu overal in
Nederland gaat studeren, ook
hoopt ze dat het contact met haar
beste vriendin die alleen in Aalten
achterblijft niet verwatert. Wietske
laat bovendien haar vriendje Jan
achter. Hij gaat Crime Sciences studeren in Twente. Straks zien ze elkaar alleen in het weekend, maar
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Marit (links) en Wietske.

dan moet Wietske ook nog voetballen.
In Wageningen gaan ze hun sociale leven zelfstandig opbouwen.
Een studentenvereniging hebben
ze daar niet bij nodig. ‘Dat heeft
mijn zus gedaan in Eindhoven,
maar het is haar vreselijk tegengevallen.’ Marit twijfelde nog even
over KSV, maar SSR vond ze ook
wel leuk, dus besloot ze niets te
kiezen. ‘Een week is veel te kort om
te bepalen hoe die verenigingen
echt zijn.’

van enige negatieve ervaring. ‘Dat
gaat vast nog wel gebeuren’, aldus
Wietske. Marit wil na even denken
wel een minpuntje opnoemen.
‘Toen ik mijn kamer inrichtte had
een huisgenoot muziek opstaan.’
Er iets van zeggen vond ze te ver
gaan. ‘We kennen elkaar nog nauwelijks, en eh, ik had er niet echt
last van hoor, het huis is gewoon
gehorig’, zegt ze verontschuldigend. ‘Daarbij, dat was in de vakantie, tijdens collegeweken zal hij
dat vast niet doen.’

HARDE MUZIEK
Hun korte Wageningse leven is vrij

Marit en Wietske keren terug in
Resource #4 (van 7 oktober 2010)

MARIT

WIETSKE AND MARIT
PART ONE

Wie: Marit Navis.
Uit: Het buitengebied van Aalten, in de Achterhoek.
Hoogtepunt: De biercantus, al
kan ze haar vrienden niet uitleggen waarom.
Mooi meegevallen: In haar studentenhuis is altijd tijd voor een
praatje. Ook om half vijf ‘s
nachts.
Ziet op tegen: De lange studiedagen. Ze hoopt maar dat het
huiswerk meevalt, want Marit
volgt ook nog rijlessen en moet
op zaterdag werken om destudie
te betalen.

Resource is going to follow the fortunes of two
new Wageningers: Wietske and Marit, both embarking on the ﬁrst year
of a BSc in Nutrition and
Health. They have more
than that in common:
both come from the countryside, both found a
room quite quickly – in
the same house. Both are
pleasantly surprised by
Wageningen – their
housemates are very
friendly and the town is
livelier than they
thought. Highlights so
far were the beer cantus
for Marit and the Ceres
foam party for Wietske.
Neither sees the need to
join a student society.
The real work is yet to
begin, and Marit is
slightly daunted by the
prospect. Watch this
space in Resource 4.

WIETSKE
Wie: Wietske van Haalen.
Uit: Winssen, ten westen van
Nijmegen
Hoogtepunt: Het schuimfeest
van Ceres, tijdens de AID.
Mooi meegevallen: Wietske keek
op tegen het geitenwollensokkenimago van Wageningen. Die
angst bleek onterecht.
Ziet op tegen: ‘Geen idee, maar
daar kom ik vast nog wel achter.’

The full story?
resource.wur.nl/en
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DUOHULP

LULLIG BAANTJE

Vind je jezelf te belangrijk om administratie te doen? Er is hulp in barre
tijden. Twee Amsterdamse oud-studentes hebben een bedrijfje opgericht
dat studenten helpt met hun DUO-administratie. Voor 75 euro per jaar
kun je bij de dames terecht. ‘Destijds hebben we met succes een ﬂink
aantal bezwaarschriften geschreven.’ Doorgewinterde klaagsters dus.

In de jaarlijkse Studenten Informatiegids staat een opvallende advertentie. Onder het motto ‘geld verdienen met lullen’ kun je aan de slag als
webcam-girl of als gesprekspartner aan de telefoon. Door de advertentie
is de SI-gids in Wageningen, Leeuwarden en veel andere studentensteden
niet verspreid. Onzin natuurlijk. Je kunt zelf wel bedenken of je keiharde
euro’s wilt verdienen.

CAMPUS CULINAIR

door Arianne van Leeuwen

VHL Velp: 7,5
Wielrennen

STIJN <<

Mijn broer (Freek heet hij) is een fanatieke amateurwielrenner. Onze
vader weliswaar niet, maar in een kortstondige, doch hevige drang
om jong te blijven heeft de vijftiger ook zo’n raceﬁets gekocht. Het
plezier bleek van korte duur. Na twee valpartijen – wielrenschoentjes
klikken vast in de pedalen, maar dat vergeet mijn vader wanneer hij
moet afstappen – staat de ﬁets werkloos thuis. Deze zomer ben ik
daarom met mijn broer gaan ﬁetsen. Hij voor de kilometers, ik voor
het landschap. Het werd beslist geen succesformule. Toen ik zijn bidon – een collector’s item – per ongeluk liet vallen en er vervolgens
zelf overheen reed, bleef het bij gefronste wenkbrauwen. Echt geïrriteerd werd hij pas toen ik tijdens de sprint een noodstop maakte om
in de verte een familie patrijzen te bekijken. Met agressieve kracht
sloeg hij zijn arm naar beneden. Wat hij naar me riep, heb ik niet
kunnen verstaan, maar hij zal ongetwijfeld ﬂink gevloekt hebben.
Onze ﬁetsrondes werden een bron van wederzijdse ergernis, tot ik
plotseling een geheim ontdekte: door heel dicht achter mijn broertje
te rijden, ging ik harder. Sindsdien ben ik fanatiek. Met gemak halen
we snelheden van 38 kilometer per uur en met genoeg zelfovertuiging
weten we andere amateurrenners te passeren. Het is fantastisch, alleen het landschap ontgaat me sindsdien geheel. Het enige wat ik
vanaf de ﬁets nog zie is mijn broers achterwerk met daarop de woorden ‘Rabo Doelsparen’.
Levensgevaarlijk is het. Ik ga zo dicht achter hem rijden dat ik regelmatig bijna z’n achterwiel raak. Zelfs duidelijk rood wit gestreepte
paaltjes op het ﬁetspad signaleer ik pas het laatste moment. Hevig
slingerend weet ik tot op heden bloederige incidenten te voorkomen.
Eén keer miste ik een bocht en kwam ik midden in een dennenbos
tot stilstand. Gelukkig werd mijn mislukking alleen opgemerkt door
een luid krijsende groene specht en kon ik een moment later gewoon
weer doorrijden.
Het kan me ook niets schelen. Alleen het ﬁetsen telt nog. Ik studeer
bos- en natuurbeheer, maar als ik op de pedalen sta, beperkt het
maatschappelijk nut van bos zich tot het tegenhouden van wind, een
voordeel dat het absoluut verliest van al die irritante boomwortels
tussen het asfalt. De afgelopen weken is ﬁetsen het belangrijkste in
mijn leven geworden, maar wie dacht dat ik voortaan het stuk van
Rheden naar Wageningen ﬁetsend ga aﬂeggen, heeft het mis. Mijn
gewone ﬁets staat met twee lekke banden in de schuur. Tja, daar had
Stijn van Gils
ik natuurlijk geen tijd voor met al dat wielrennen.
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Ik ben: in Velp, op de ‘groenste hogeschool van Nederland’, Van Hall
Larenstein. Midden in een woonwijk staat een op een cruiseschip
gelijkend gebouw waar opleidingen, diverse trainingen en cursussen worden gegeven binnen thema’s als natuur, milieu, water,
groene leefomgeving en internationale handel. Midden in de eetzaal
staat een pingpongtafel en Avenance maakt er de dienst uit.
Ik eet: Toscaanse tomatensoep,
een focaccia met paté, en één, nou
ja, twee appelﬂappen.
Ik proef: heerlijke soep, dik, zuur,
huisgemaakt. Een kruidige, knapperige focaccia met dikke plakken
paté, en een smeuïge, vette, plakkerige, warme appelﬂap. Alles
smaakt even lekker, alsof mijn
oma het zelf heeft klaargemaakt.
Ik ga zelfs terug voor een tweede
appelﬂap, ik moet immers goed
proeven, nietwaar?

Ik word: een beetje in de war gebracht door dit cruiseschip. De eetzaal is hip met veel knalgroene accenten en een tafelopstelling als in
een echt restaurant. De kantine
lijkt echter wel een gaarkeuken,
een achterafgangetje met witte tegeltjes, waar iedereen in colonne
langs de uitgestalde voedingswaren loopt. De keuze is wel ﬂink, alles wat je maar uit de frituur wenst
plus een groot assortiment broodjes met eiersalade, paté, gerookte
zalm. Iedereen houdt ervan maar
hoe vaak kom je ze nog tegen?
Ik vind: twee appelﬂappen echt
meer dan genoeg voor een lunch.
Het toont wel aan dat ook verwende lekkerbekken aan hun trekken
kunnen komen in de kantine-typegaarkeuken in Velp. Verwacht geen
luxe maar wel een lekkere lunch
voor een hele schappelijke prijs.
Cijfer: 7,5
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FITNESS
Luiheid blijkt aangeboren. IJverige wetenschappers van de Riverside University (Californië) hebben dat ontdekt. Bij muizen tenminste. Met de
juiste pilletjes kan daarom iedereen zin krijgen in bewegen, denken de
onderzoekers. Een kwestie van het aanzetten van de juiste genen. Resteert een ander probleem: de ﬁtnessruimte in De Bongerd is nu al te
klein.

RACING BIKE

Meer inbraken bij studentenhuizen
Inbrekers hebben het vaak op
studentenkamers voorzien.
Vorige week werd nog een laptop
ontvreemd uit een studentencomplex aan de Haarweg in
Wageningen.

TIPS TEGEN INBRAAK
ð,QEUHNHUVPLMGHQOLFKWODZDDLHQ
lang werk
ð0DDNYDQMHNDPHUJHHQHWDODJH
ð/DDWMHKXLVVOHXWHOVQLHWURQG

Een inbraakgolf wil de politie
het niet noemen. ‘Er wordt iets
meer ingebroken dan normaal,
maar er is geen sprake van een
golf. Het gaat om bijvoorbeeld studentenkamers, gezinswoningen en
vrijstaande huizen’, zegt een
woordvoerder van de politie. De inbrekers richten zich dus niet speci-

slingeren
ð*RHGDIVOXLWHQ2RNDOVMHPDDUHYHQ
weg bent!

ﬁek op studenten. Dat neemt niet
weg dat ook studenten het slachtoffer worden. Zo werd vorige week

woensdag nog een laptop gestolen
aan de Haarweg.
Om acht uur ’s ochtends hoorde buurvrouw Simone glas rinkelen. ‘Ik dacht eerst dat het niets
was. Toen ik toch even ging kijken
hoorde ik van ganggenoten dat er
iemand was weggerend met een
laptop.’ De inbreker had een baksteen door de ruit in de deur gegooid om binnen te komen. De bewoonster zelf was niet thuis, maar
volgde de introductie van studentenvereniging Sint Franciscus. Ze
had de gordijnen open gelaten met
TR
haar laptop in het zicht.

Osiris wéér de grootste
De studentenverenigingen die
zijn verbonden aan hogeschool
Van Hall Larenstein, trekken net
zoveel eerstejaars als vorig jaar.
Osiris, de aan Van Hall Larenstein (VHL) Leeuwarden gelieerde
vereniging haalde 170 nieuwe leden binnen. Vijf minder dan vorig

‘EINDELIJK GEEN PROBLEMEN MET DE KLOK’

Wie? Pim Meurs
Wat? student Levensmiddelentechnologie (WU)
Waar? Werd derde op
EK dammen in Polen
Waarom? Verdiende hiermee
WK-ticket en grootmeestertitel

jaar, maar genoeg om nummer één
te blijven. Ook in Velp blijft de aanwas stabiel. Met 30 voor Arboricultura en ongeveer 27 voor Quercus
liggen de aantallen gelijk aan het
vorige collegejaar. ‘Maar je moet
eigenlijk begin oktober terugbellen’, zegt Quercus-secretaris Evelien Vervoort.‘Wij zijn nog altijd aan

het werven.’ In Wageningen kreeg
Nji-Sri na een opleving in 2009 (30
nieuwelingen) slechts 22 aanmeldingen. Nji-Sri twijfelt of deze aantallen voldoende zijn om op termijn
in haar sociëteit te blijven. SvG
Zie pag. 14 voor de groei bij
Wageningse studentenverenigingen

Heb je jezelf verrast in Polen?
‘Ja. Ik heb een grootmeester verslagen en zelfs de Nederlands kampioen
achter me gehouden. De grootmeesternorm heb ik vooral eerder gehaald
dan verwacht.’
Wat gaf de doorslag?
‘Ik ben nooit in problemen geweest met de klok, de dubbele klok met je
speeltijd. Vaak kwam alles op de laatste tien minuten aan. Ik ben best gedisciplineerd, maar dus niet met tijd. Ik heb er met mijn coach aan gewerkt.’
Hoe moeten we je nu aanspreken?
‘Gewoon met Pim. In plaats van MI mag ik nu GMI achter mijn naam zetten, van Internationaal Grootmeester.’
Wanneer komt daar een BSc-titel bij?
‘Het studeren schiet door het dammen nog niet erg op. Maar ik krijg ondersteuning van NOC*NSF, als High Potential. Dat scheelt als ik wat
moet regelen.’ YdH

Stijn and his brother went
touring on racing bikes
this summer and Stijn discovered the joys of riding
in his brother’s slipstream.
Back at uni, his regular
bike still has two punctures. He had no time to ﬁx
them, did he? Too busy cycling.

CRUISE CUISINE IN VELP
Arianne checked out the
VHL Velp canteen this
week. Food like Grandma
made, with yummy apple
puﬀs. The building felt like
a stranded cruise ship, but
the décor was hip. Unlike
the soup-kitchen-like canteen. Verdict: good choice,
tasty food, fairly priced,
grade 7-5.

MORE BREAK-INS
A laptop was pinched from
a student’s room in Wageningen last week. Tips for
avoiding being next: keep
valuables and keys out of
sight and always lock up,
even if you are just popping out.

OSIRIS BIGGEST AGAIN
VHL Leeuwarden student
society Osiris has recruited 170 new members,
keeping its ﬁrst place
among Wageningen UR student societies. The Velp
societies held their own,
but Wageningen’s Nji-Sri
may not have enough
members to stay viable.

GRAND MASTER
Pim Meurs, student of Food
Technology (WU) surprised
himself by coming third in
the EU draughts championships in Poland. He earned
the title Grand Master and
a ticket to the World Cup.
The full story?
resource.wur.nl/en
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NIEUWE BULL?
Een oud-studente uit Amsterdam wil een nieuwe bul. Na haar studie is zij
namelijk een man geworden. Nu zegt hij problemen te hebben tijdens sollicitaties, omdat zijn vrouwennaam nog op het diploma staat. De UvA wil
wel een verklaring verstrekken, maar geen nieuw diploma. De man stapt
naar de Commissie Gelijke Behandeling.

>> HET
ECHTE
WERK

HELPING SAVE
ELEPHANTS

STROPERS AANPAKKEN IN KENIA
Wie? Natascha van den Bosch
Wat? Onderzoek naar relatie tussen de illegale
jacht op olifanten in Afrikaanse landen en de
straﬀen die daarvoor gelden
Waar? Kenia
Waarom? De aanpak van de illegale jacht op olifanten verbeteren
‘Deze stage heeft m’n ogen geopend door me te laten zien wat je allemaal kunt doen om stropen en
illegale handel te voorkomen. Ik deed voor het
Monitoring the Illegal Killing of Elephants programma
(MIKE), onderzoek naar de relatie tussen de illegale
jacht op olifanten in Afrikaanse landen en de wetgeving en straffen hiervoor. Voor veertien Afrikaanse
landen keek ik wat voor wetgeving er geldt, wat voor
straffen er op de misdrijven staan en hoeveel olifanten er gedood worden door stropers. De uitkomst
van het onderzoek, waar nog steeds aan gewerkt
wordt, moet uitwijzen of de nadruk moet liggen op
strengere wetgeving of betere opsporingsmethodes.
Dankzij dit onderzoek had ik een ideale combinatie
van mijn studies Criminologie en Diermanagement.
‘Toen ik in Kenia aankwam voelde ik mij net een
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toerist, ik moest heel erg wennen. Op mijn werk waren de mensen erg aardig, ze deden hun best om me
op mijn gemak te stellen. Maar op straat was het oppassen geblazen. De politie is erg corrupt en liep
rond met knuppels. Als vrouw kon je ’s avonds echt
niet veilig over straat en wanneer je met een taxibusje naar je werk ging, kon je geen waardevolle spullen
bij je dragen. In het begin woonde ik bij een Keniaanse familie. Dat had als voordeel dat ik snel de gewoontes en gebruiken van de Kenianen leerde kennen. Toch wilde ik na een paar maanden weer graag
mijn eigen ding doen, dus ben ik bij andere stagiaires ingetrokken.
‘Ik heb veel bijzondere opdrachten voor mijn stage
mogen doen. Zo heb ik geholpen met het opzetten
van een workshop over de verschillende methodes
om de handhaving en opsporing van stropers te optimaliseren. Ook heb ik de jaarlijkse vergadering
van de adviesgroep van het MIKE programma mogen bijwonen. Daarin werd de voortgang van het afgelopen jaar besproken, terwijl veldwerkers en dataanalisten interessante presentaties gaven. Het
leukste hieraan was dat ik er veel van geleerd heb en
waardevolle contacten heb opgedaan.’ Karin Flapper

Natascha van den Bosch
found the perfect internship for combining her
majors of Animal Management and Criminology. Working in Kenya for
a programme on monitoring poaching, she compared the ﬁgures on illegal elephant hunting in
14 African countries with
the laws and punishments in force there. She
learned a lot, both about
Kenya (she lived for a
while with a Kenyan family) and about her topic.
She was given many interesting assignments,
including helping to organize a workshop on
how to tackle poaching
better. ‘An eye-opener’,
was Natascha’s verdict
on the experience.
The full story?
resource.wur.nl/en
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Hokjesdenken
De oplossing uit het eerste nummer is kamerschaarste. Maar afdeling 1E
van Hoevestein laat weten dat dat in Wageningen eigenlijk het probleem
is. Volgens de Hoevesteiners zou de oplossing dus ‘bijbouwen’ moeten
zijn…
Goed toegemaild door: Leerstoelgroep Nematologie, Willem Menkveld,
Renée & Susan van der Salm, koﬃeclub van de derde verdieping Humane
Voeding, Evert Jan Bakker, Marianne van der Gaag, Cees Niemeijer, Sexy
Chickies, Conny van Soest-Tiggelman, de harde kern van het WaHobestuur, Willem de Visser, Hanneke en Gosse Schraa en voor de laatste
keer het Thymos Bestuur 09/10. Thymos mailt: ‘Het nieuwe bestuur gaat
vanaf 6 september aan de bak, hopelijk houden zij ook van puzzelen...’
Deze week een extra moeilijke hokjesdenken. Stuur je oplossing uiterlijk
woensdag naar hokjes@wur.nl, donderdag staat de oplossing op
resource.wur.nl.

Horizontaal
1 Opende het academische jaar 9 Slopende ziekte 11 Paradijs 12 Kunnen studentes wat mee bijverdienen 14 Begin van een sprookje
15 Ondergetekende 16 Inter of AC 18 Natuurgebied met een hutje
19 Cadeautje van de natuur 22 Kan tegen de krib gegooid worden
23 Balt 27 Daar groeit het geld 28 Brouwers of Dolman 29 Was Bob
Marley 32 Protestmiddel van de vakbonden 34 I.p.v. nog meer namen
35 Wordt verkocht in tijden van schaarste 37 Man van stand 38 Zitten
achter de computer 40 Zie je weer steeds minder in de Weerribben
41 Bedreigde vis 42 Een stief kwartiertje lopen
Verticaal
1 Die soldaat komt uit de lucht vallen 2 Onderarmlengte 3 Franse hond
4 Voetstuk 5 Ongezellig licht 6 Getapte boom 7 Eerste hond in de ruimte 8 Hadden zo’n 180 nieuwe masterstudenten niet 9 Getapte leerling
van Rembrandt 10 Annemiek __, ons eigen zeilmeisje 11 Verdwenen
route 12 Koon 13 Zij heersen in de keuken 17 Vertrekken voor een
bepaald doel 20 Goed voor hartpatiënten met diabetes 21 Die geleerde
is bekend wegens z’n vergissingen 24 Angstige watermanager 25 Verkoop waarmee je hogerop komt 26 Hein die 800.000 euro in de wacht
sleepte 27 Koek die blijft drijven 30 Vakomschrijving 31 Lokkertje
33 Schaakrating 36 Luctor __ emergo 38 VN in het buitenland 39 Daarop
werd dammer Meurs derde

Bert Higler
L.W.G. (Bert) Higler, oud-Alterra
medewerker, is op 30 augustus
overleden na een kort ziekbed.
Ondanks dat hij wist dat hij zijn
laatste strijd niet meer kon winnen, streed hij als wijs en krachtig
persoon. Menigeen heeft Bert de
laatste maanden nog gesproken en
aan alle heeft Bert zijn dankbaarheid betuigd; als collega, kennis of
vriend. Wij nemen nu afscheid van
hem en zullen hem herinneren als
een gewaardeerde collega, éminence grise en een voorbeeld voor
studenten en junior-medewerkers.
Bert startte zijn loopbaan in 1960
bij het RIVON aan een project over
kokmeeuwen. Al snel begon hij zijn
macrofaunakennis te ontwikkelen
en ging hier als onderzoeker in
1969 op door. Bert promoveerde in
1977 op het onderwerp ‘Macrofauna-cenoses on Stratiotes-plants in
Dutch broads’. Dit proefschrift
geldt als een mijlpaal binnen het
Nederlandse zoetwateronderzoek.
Bert was - en blijft - een zeer
gewaardeerd macrofaunaspecialist
met een bijzondere kennis van en
voorliefde voor kokerjuﬀers. Vanaf
1985 tot 1998 leidde Bert met succes de afdeling Hydrobiologie/
Aquatische ecologie.
Bert nam op 29 september 2004,
na de pensioengerechtigde leeftijd
bereikt te hebben, afscheid van de
actieve dienst. Zijn internationaal
aanzien bracht wereldtoppers naar
Wageningen om acte de presence
te geven. Daar hield echter zijn
actieve loopbaan niet op. Hij bleef
als gastmedewerker verbonden

aan het team Zoetwaterecologie.
Bert genoot ervan zijn kennis en
ervaring te delen met collega’s.
Veel jonge medewerkers luisterden
uren naar zijn op smakelijke wijze
gebrachte verhalen en leerden ‘kijken’ naar de waternatuur in het
veld. Tot nog maar enkele dagen
geleden deelde Bert zijn ervaringen op even humorvolle wijze als
altijd al had gedaan! Wij zullen een
grote bron van inspiratie missen.
Nederland verliest een belangrijk
macrofaunist en bovenal levensgenieter.
Namens ESG, Piet Verdonschot

agenda
13 September

Project Happy meal? A critical
journey through our food system.
Van sept. t/m december maakt
Stichting Ruraal Wageningen
(RUW) met het ‘Happy Meal?-project’ een kritische reis door de
voedselproductieketen.
Als introductie op het project
wordt de ﬁlm ‘Food, inc.’ bij Movie
W vertoond met aansluitend korte
presentaties van de Youth food
Movement.
LA13, 20.30 UUR. WWW.STICHTINGRUW.NL

16 September

Otherwise Participatory Workshop: Discovery based learning
Stephen Sherwood (Communication
and Innovations Sciences Group)
will address ‘Discovery-based learning for ecological literacy; working with farmers for knowledgebased, rural transformation in
Central America and the Andes’.
LA13, 19.30-22.00 UUR. WWW.ST-OTHERWISE.0RG

-REYDFDQF\²3URJUDP&RRUGLQDWRUKUV
2WKHU:LVHLVDQRUJDQLVDWLRQOLQNHGWR:DJHQLQJHQ85ZRUNLQJ
RQWKHLQWHUIDFHRIVFLHQFHDQGVRFLHW\:HZRUNLQWKHVSKHUHRI
VRFLDOMXVWLFHLQWHUQDWLRQDOFRRSHUDWLRQDQGVXVWDLQDEOHGHYHORS
PHQW
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Wageningen UR zoekt:
Manager Business Unit Fresh Food and Chains
Food & Biobased Research, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-FFC-0009

PhD redesign processing of mushroom
Wageningen University, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-FPE-0001

Onderzoeksassistent (MBO) Plantenbiotechnologie en weefselkweek
Wageningen UR, Wageningen
Vacaturenummer: PSG-PB-0004

PhD position Molecular Plant Physiology
Wageningen University, Wageningen
Vacaturenummer: PSG-PPH-0001

HBO-Onderzoeker Contaminanten
Rikilt, Wageningen
Vacaturenummer: RIKILT-NTP0003

www. proefschriften.nl

PhD position In vitro meat: why will we (not) want to eat it?
Wageningen University, Wageningen
Vacaturenummer: SSG-MCB-0001

Management Assistent Projectburo
Hogeschool Van Hall Larenstein, Velp
Vacaturenummer: VHL BNB-0000

www.phd-thesis.nl
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Facilitair Bedrijf Facilities and Services

Informatie Technologie

Microsoft Ofﬁce 2010
@ Wageningen UR
September 2010: Student facilities
December 2010: entire/heel Wageningen UR

www.intranet.wur.nl/nl/services/ict/ofﬁce2010
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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

A ‘full’ treat from Oma and Opa
Inviting guests and serving them with food is common in every country. Back home in Indonesia,
when we invite guests we serve them with all kinds of food, but without the sequence of appetizer, main course and dessert. You can have anything anytime, and normally we don’t serve coﬀee.
I found out that it is diﬀerent here in the Netherlands, as the story below will show.
During the summer holidays I was invited by distant relatives, an Oma and Opa, to spend several
Sundays with them, having lunch and dinner at their place and going to museums. Every Sunday
at exactly 11:00 am, Opa picked me up and we headed to his small allotment in Ede to harvest
some vegetables, while at home Oma was busy preparing the lunch. When we arrive at their
home, Oma would usually oﬀer me a cup of coﬀee served with a cookie, to accompany our conversation until lunch time. After lunch we headed to a museum and walked around until we stopped at the café to have a cup of tea (of course with a cookie) and review the items in the museum.
Towards ﬁve o’clock we arrived home and Oma oﬀered me a drink, usually asking, ‘Would you
like coﬀee, tea or juice?’ I needed a few seconds to think whether I wanted anything after a whole day of drinks. Oma said ‘dinner is served’ and we started with the appetizer of tomato soup,
and then continued with the main course of asparagus with a huge bowl of stamppot. I am a big
eater but this time I gave up. It was too much but I couldn’t say that to them because Oma had
spent time preparing it. Then here came the dessert of ice cream and chocolate sauce. I like ice
cream so much but this time I could only ﬁnish half of the bowl. For a moment I thought that the
feast was over until 15 minutes after dinner Oma asked me ‘Shindi, would you like a cup of cofSri Shindi Indira, MSc Landscape Architecture and Planning
fee?’
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.

TE GAST BIJ
‘OPA EN OMA’
‘In Indonesië krijgen
gasten van alles te eten,
zonder vaste volgorde’,
zegt Sri Shindi Indira,
die afgelopen zomer te
gast was bij ‘Opa en
Oma’. ‘Om elf uur was
het koﬃetijd, met voor
de lunch een tweede kopje. Dan naar een museum
waar we thee dronken
met een koekje. Bij thuiskomst mocht ik kiezen
tussen koﬃe, thee en
sap. Avondeten was tomatensoep vooraf, dan
asperges en stamppot.
Wat was dat veel! Daarna
nog ijs met chocoladesaus. En toen: ‘Shindi,
wil je koﬃe?’’

