New student recruitment
drive in Arab countries

De nieuwe huisstijl van
Wageningen University

Onderzoek twee studenten
VHL alarmeert politiek

With the end of oil in sight there is more
demand for higher education. | p.4 |

Noodzakelijke versterking corporate identity of verspilling van tijd en geld? | p.20 |

PvdA noemt 737.000 dode dieren bij
stalbranden ‘schokkend’. | p.24 |
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Persoonlijke
spullen om je
heen. Prima,
als het in de
locker past.

Het Nieuwe Werken = digitaal
werken. Dat kan overal. Dus ook
in de lounge of een luie stoel.

Weg met de eigen
werkplek
p.14
Het Nieuwe Werken = bij vertrek
een schoon bu- reau achterlaten.
Papier mag, maar liever niet.
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liefdewerk

>> THEO + KUNST
Theo Brink, directie-secretaris VHL Velp

‘De kick om het voor zo’n laag mogelijke prijs te kopen’
Honderden kunstwerken heeft-ie. De oogst van vier jaar verwoed verzamelen.
Gekocht op e-Bay. Een sport op zich. Zeefdrukken en etsen. Abstract werk van
jonge en veelal nog onbekende kunstenaars. Maar ook bronzen en zilverwerk.
Met dat ene doel voor ogen: zijn eigen kunstwinkel. Over vijf jaar, na zijn
pensioen gaat het ervan komen: Arts & Links. Wie nu al wil kijken:
www.theobrink.nl. RK / Foto: Guy Ackermans

‘I GET A KICK OUT OF BUYING THINGS AS CHEAPLY AS POSSIBLE’
He has hundreds of art works: the harvest of four years of avid trawling
on E-bay. From screen prints and etchings to bronzes and silverware. It’s a sport
for Theo Brink, administrator at VHL Velp. His goal is to start his own shop
when he retires in ﬁve years’ time. He has the name already: Arts & Links.
For a sneak preview go to www.theobrink.nl
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BEDWANTSENPLAAG
De ongediertebestrijding moest
uitrukken uit na de signalering
van bedwantsen in een Wageningse studentenkamer.

BOER ZOEKT KIND
Agrariërs steunen steeds meer op
nevenactiviteiten. Belangrijkste
nieuwe binnenkomer: kinderopvang.
‘Dit is ons hoofdinkomen geworden.’
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IN EEN OOGWENK
De bewegende natuur vastleggen met high
speed camera’s. Daarmee mikt onderzoeker
David Lentink op de Academische Jaarprijs.
‘Overal kun je bijzonder vlieggedrag zien.’

OUDERWETS
Volgend jaar geven de medewerkers van het Facilitair Bedrijf hun eigen bureau op,
en als dat bevalt, gaat heel Wageningen UR Nieuw Werken.
De naam alleen al roept weerstand op. Die suggereert dat ik nu ouderwets bezig ben.
Bovendien moet ik met dit nieuwe arbeiden het veilige omruilen voor het onbekende. Nu heb ik een vaste werkplek met eigen spulletjes, en ik ken de collega’s waar ik
tegenaan kijk. Straks weet ik ’s ochtends nog niet waar en waartegenover ik kom te
zitten.
Ook leveren die ﬂexibele werkplekken een bezuiniging op: daar word ik niet enthousiaster van.
En toch… toch ben ik wel benieuwd. Dat komt door een ICT-er die ik tijdens mijn
vakantie ontmoette. Hij Werkte Nieuw bij Microsoft op Schiphol.
Deze ICT-er genoot van de afwisselende werkplekken: loungeruimte, vergaderzaal,
bureau of thuis. Thuiswerken deed hij het liefst ’s avonds. Hij vertelde dat de
mensen in zijn omgeving het meest hadden moeten wennen. Zoals de buren, die
hem ’s ochtends zagen tuinieren en dachten dat hij verzuimde.
Gaby van Caulil

OUT OF DATE

The full story?
resource.wur.nl/en

>>

So you mean I’m out of
date? And I’ll have no
desk to call my own? Ah,
and it’s all about saving
money really… These are
Gaby’s ﬁrst reactions to
the prospect of Wagenin-

gen UR’s ‘new way of
working’, coming soon to
Facilities and Services.
On second thoughts… he
recently met someone
who works for Microsoft
and loves the ﬂexible ofﬁce with its lounge spac-

es and the freedom to
choose where and when
you work. It was his
neighbours who couldn’t
get used to it. Why was
he gardening in the
morning?
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FORSE TOENAME ARABISCHE STUDENTEN
ð 6WHHGVPHHU$UDELVFKH
studenten naar Nederland.
ð :DJHQLQJHQJDDWDFWLHIZHUYHQ
in Midden-Oosten.
De universiteiten van Groningen,
Maastricht, Enschede, Leiden en
Wageningen gaan samen Arabische studenten werven. Ze stellen
ondermeer een vertegenwoordiger
aan in Riaad die tot doel heeft goede studenten te rekruteren. Dat
doen ze onder de naam Holland
Arabic Education Consortium. Het
ministerie van OCW zegde in september toe de helft van de kosten
te dragen.
‘Het Midden-Oosten is een
groeimarkt,’ vertelt de Wageningse
initiatiefnemer Rien Bor. ‘Twee generaties geleden kochten de golfstaten alle kennis in. Nu, waarschijnlijk met het besef dat olievoorraad eindig is, willen ze hun
eigen bevolking opleiden. Er zijn
allerlei fondsen waardoor duizenden mensen kunnen studeren in
het westen.’
Het belangrijkste fonds is het
King Abdullah Scholarship Program, dat jaarlijks 30.000 studenten wegzendt met 50.000 euro voor
twee jaar. Deze studenten kunnen
pas aan hun master in Wageningen beginnen, na toetsing op En-
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gelse taal, wetenschappelijk niveau en motivatie.
Tot nu toe verloopt de Arabische instroom niet vlekkeloos. Volgens het blad Transfer hebben de

Nederlandse Universiteiten en hogescholen werven al langer gezamenlijk
in het buitenland, via het Nuffic. Een paar jaar geleden hebben zes universiteiten de handen ineengeslagen in landen waar het Nuffic niet actief is,
maar waar wel beurzen en goede studenten zitten. Die collectieve werving
heet het Holland Education Consortium. Daarbij komt nu een gezamenlijke
aquisitie voor de Arabische landen.

MORE ARAB STUDENTS
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In Nederland steeg het aantal Arabische studenten met 114 procent; in die periode steeg het totale aantal visumstudenten met slechts 31 procent. De meeste Arabische studenten gaan naar de VS: 24.000 per jaar.

UNIVERSITEITEN TREKKEN SAMEN OP

The full story?
resource.wur.nl/en

2007

Wageningen is one of ﬁve Dutch
universities aiming to up student
recruitment from the Middle East.
‘A growth market’, says initiator
Rien Bor. Take Saudi Arabia: with
the end of oil in sight, people want
to branch out. Language and study
methods can pose a challenge

Saoedi-Arabische geneeskundestudenten in Groningen en Maastricht problemen met onderwijs in
groepjes en met de Nederlandse
en Engelse taal.
Ook in Wageningen lijkt het
geen onverdeeld succes. Van de
tien Saoedische studenten die in
2008 in Wageningen zijn begonnen met hun voedingsmaster, is er
nu één afgestudeerd. Studentenwerver Bor: ‘De rest is vertrokken
of nog bezig. Ze zijn kwalitatief in
orde, maar blinken niet uit in gedrevenheid.’

Bor ziet wel verschillen tussen
de Arabische landen. ‘Studenten
uit golfstaten zijn rijk, maar de op-

though: only one of ten Saudis who
started a nutrition MSc in 2008
has graduated. Where does it go
wrong? From Bor the students get
A for ability, F for eﬀort.

gen’s nutrition side, environmentalist Tia Hermans asked ‘What about
nature?’ It wouldn’t ﬁt in this festival, said the board, and returned the
ball to her court; come up with your
own nature festival proposal. She
has set to work and has had 20
emails with suggestions, so who
knows what the future may bring…

NATURE4YOU2
With the Food4you festival drawing so much attention to Wagenin-

Sommige studenten hebben
problemen met onderwijs in
groepjes en met de Engelse
en Nederlandse taal
leidingen daar zijn meestal kwalitatief minder. Studenten uit de
oude Arabische wereld, Egypte, Syrië en Jordanië, zijn relatief goed
opgeleid maar hebben weinig
geld.’ GvC
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:$*(1,1*(56:,//(11$7885)(67,9$/
(UNRPWPRJHOLMNHHQQLHXZ:D
genings festival waarin natuur en
landschap centraal staan. Tia
Hermans, domeintrekker Natuur,
/DQGVFKDSHQ3ODWWHODQGELQQHQ
:DJHQLQJHQ85JDDW]LFKGDDU
sterk voor maken.
Hermans voerde een week geleden
tijdens het voedingsfestival Food4you actie voor de ‘natuurpoot’ van

Wageningen UR. Zij vindt dat de
raad van bestuur deze tak van de
instelling niet krachtig genoeg
voor het voetlicht brengt. Voorzitter Aalt Dijkhuizen heeft de bal inmiddels teruggekaatst. ‘Hij daagt
mij en de Environmental Science
Group uit om met ideeën voor een
eigen festival te komen.’ Hermans
gedachte om aan te haken bij Food4you is afgewezen. ‘Dat is kenne-

lijk niet haalbaar. Food4you heeft
al te zeer een eigen branding. Dat
merk kun je nu niet meer veranderen.’
Ideeën zijn er volgens Hermans
genoeg. ‘Ik heb ongeveer twintig
reacties via de mail gehad. Daar zaten goede voorstellen bij. Er zijn
kennelijk genoeg mensen die het
groene domein aan het hart gaat.’
Hermans gaat nu eerst met ESG-di-

recteur Kees Slingerland kijken
welke opties haalbaar zijn. Aanhaken bij bestaande landelijke initiatieven is een mogelijkheid. ‘Er zijn
al diverse festivals, zoals de Week
van het Landschap. We moeten
eens kijken of er iets te combineren valt. Wat ik wil is een evenement waarin de link tussen natuuronderzoek en maatschappij
RK
centraal staat.’

kort
>> STUDENTENHUISVESTING

Klassiek studentenhuis is populair
Studenten wonen het liefst met z’n vijven
of zessen in een huis met gedeelde woonkamer, keuken, douches en toiletten. De
Wageningse studentenhuisvester Idealis
concludeert dat uit een enquête onder
1.100 Nederlandse studenten van Wageningen Universiteit en Van Hall Larenstein.
Idealis start volgend jaar met de bouw van
nieuwe huisvesting aan de Rijnsteeg. Er komen zo’n 70 woningen met ongeveer 330
kamers - geheel in lijn met de uitkomsten
AB
van de enquête.

ǋǋ:8(19+/

Tevreden studenten met een handicap
Studenten met een handicap kunnen het
beste bij Wageningen Universiteit studeren. Dat blijkt uit een onderzoek dat het expertisecentrum handicap & studie heeft laten uitvoeren voor 2010. De studenten

+)$&725%/8(6
Science ain’t what it used to be, says Joop
Schaminee. You can’t get on with your
work any more without being pestered
about your H factor. This is a score combining output and citations. Joop wouldn’t
know his, but did come up with impressivesounding PUB and NAT scores. That’ll send
them oﬀ to Google.

waarderen vooral de gebouwen, de
hulpmiddelen en het begrip voor hun
beperking. Onder de 34 hogescholen
staat Van Hall Larenstein op de zesde
AB
plaats.

>>AARDGASBATEN

Geen nieuwe FES-projecten
Het Fonds Economische Structuurversterking, dat kennisprojecten ﬁnanciert
uit de aardgasbaten, wordt opgeheven.
Lopende Wageningse FES-projecten, zoals Groene Genetica en het fotosynthesecentrum, blijven ﬁnanciering krijgen,
maar de overheid zet geen nieuwe FESAS
projecten meer uit.

ǋǋ(/6(9,(5

Opleidingen scoren wisselend
De Wageningse opleidingen Communicatiewetenschappen, Biologie, Economie
en Voeding & gezondheid krijgen van
studenten de hoogste score in de hogeronderwijsspecial van weekblad Elsevier.
Opvallend is dat Nederlandse hoogleraren een strenger oordeel vellen over de
Wageningse opleidingen. Communicatiewetenschappen komt voor hen pas op
de vijfde plek. Biologie staat op plaats
AS
drie.

in brief
Disabled students >> say they are well catered-for in Wageningen.
Small units >> of 5 or 6 in a house are preferred by students; Idealis is listening.
No more knowledge projects >> will be ﬁnanced with Dutch gas earnings.
Students and professors >> rate university
courses diﬀerently in a new Dutch guide.

SCHAMINÉE <<
H-factor
Het is heerlijk om met wetenschap bezig te zijn, je
resultaten op papier te zetten en daarmee de opgedane kennis en inzichten met anderen te delen. Dat
was zo, is zo, en zal altijd zo zijn, maar de tijden zijn
wel veranderd. Waar vroeger de onderzoeker onbevangen zijn werk kon doen, worden nu omvang en
kwaliteit op allerlei manieren gemeten en beoordeeld. Zo is er de H-factor. De laatste tijd word ik
steeds vaker daarnaar gevraagd. Meestal antwoord
ik dat ik het niet weet en dat ik het een van onze secretaresses zal laten nakijken. Ik zou natuurlijk zomaar een getal kunnen noemen. Maar het risico bestaat dat het getal belachelijk laag of onbehoorlijk
hoog is.
Ik heb het op internet opgezocht. De Hirsch-factor
combineert het aantal artikelen in internationale
tijdschriften met het aantal keer dat ze geciteerd
zijn. Als bijvoorbeeld 17 van je artikelen 17 keer geciteerd zijn, is jouw H-factor 17. Dus het schrijven
van een alles overtreffend artikel levert niet meer
dan één punt op, stel ik vast.
Vorige week werd ik wederom door iemand op mijn
H-factor aangesproken. Ik kon hierover nog geen
nadere mededelingen doen, maar wel melden dat
mijn PUB-score met 672 nog nooit zo hoog is geweest en dat de teller van mijn NAT-waarde op 27
staat, de overledenen meegerekend. ‘Het totaal
aantal gepubliceerde pagina’s per jaar’ en ‘het
aantal medeauteurs, dat al eens in Nature heeft
gepubliceerd’, voegde ik eraan toe. Ik vermoed dat
hij later die dag aan het rekenen en googlen is geslagen. Joop Schaminée
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+(79(5'5,(79$1/(/<67$'
ð 1LHXZERXZLQ/HO\VWDG
geschrapt.
ð 0HGHZHUNHUVUHDJHUHQ
teleurgesteld.

),1$1&,/(,038/6
Dick Pouwels, directeur bedrijfsvoering van ASG, vindt het besluit
om geen nieuwbouw te plegen
‘vanuit concernbelang prima te begrijpen’. Maar hij snapt ook de reactie in Lelystad. ‘Bij de medewerkers roept het besluit een negatief

gevoel op. Dat hebben we ook besproken met de raad van bestuur.
Daarop is besloten het onderzoek
in Lelystad een ﬁnanciële impuls
te geven. We gaan dus niet investeren in bakstenen maar wel in onderzoek.’ Die afspraak moet begin
november zijn uitgewerkt in con-

ð )XVLHPRHWRRNHHQKHLGEUHQgen in cultuur van Economische
 =DNHQHQ/19

è:HJDDQKLHUQLHW
investeren in bakstenen
maar wel in onderzoek’
crete onderzoeksinvesteringen,
zegt Pouwels.
De directie van ASG verwacht
een ‘passende compensatie’ uit
Wageningen. De kenniseenheid
heeft immers ook al te maken met
stijgende huisvestingslasten. Verder heeft Pouwels een aantal verbeteringen voor de Edelhertweg
op zijn verlanglijstje staan, waardoor het pand meer inspirerend
voor de medewerkers wordt. AS

FOTO: FRED VAN WELIE

Vorige week vierde de Animal
Sciences Group het bereiken van
het hoogste punt van haar nieuwe
onderkomen op Wageningen
Campus. Directie, aannemer, architect en bewoners dronken een
glas champagne en er waren rondleidingen voor het personeel door
het gebouw in verbouwing. Dat
maakte de druiven extra zuur voor
de personeelsleden van ASG in Lelystad. Die hoorden net voor de zomervakantie dat de nieuwbouw in
Lelystad niet doorgaat.
De medewerkers van het Centraal Veterinair Instituut en Wageningen UR Livestock Research zouden bij elkaar worden gehuisvest
aan de Houtribweg. De tekeningen
voor de nieuwbouw lagen al klaar,
maar toen meldde de raad van be-

stuur dat het personeel in de oude
gebouwen aan de Edelhertweg en
Houtribweg moest blijven zitten.
Wageningen UR gaat die gebouwen
voorlopig ook niet renoveren, hoewel ze ouder dan dertig jaar zijn.
Dit nieuws kwam bovenop het
besluit eerder dit jaar dat de praktijkcentra voor de melkveehouderij
(Waiboerhoeve) en pluimveehouderij (Spelderholt) in Lelystad gaan
sluiten. Veel medewerkers voelen
zich dan ook in de steek gelaten.
‘Wageningen staat vol met prachtige WUR-gebouwen, maar hier
wordt in niets of niemand geïnvesteerd’, zegt een – anonieme – medewerker.

‘EZ ZIT DICHTER
OP DE BUSINESS’

Het personeel moet in de oude gebouwen aan de Edelhertweg en Houtribweg blijven zitten.

The full story?
resource.wur.nl/en
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MINISTRIES MERGER

Champagne to launch the ASG’s
new building in Wageningen. Sour
grapes in Lelystad where ASG staﬀ
had to swallow the news that there
will be no new buildings or renovations for them. But they have been
promised some investments, not in
bricks but in research.

Interesting times ahead as the
Dutch Ministries of Economic Affairs and Agriculture merge, thinks
Food & Nutrition Delta director
Kees de Gooijer. The focus at Economic Aﬀairs on the high achievers
in business might have consequences for Wageningen UR re-

De voorgenomen fusie tussen de
ministeries van LNV en Economische Zaken is niet alleen organisatorisch een uitdaging. Ook de cultuur en de werkwijze van de departementen moeten op elkaar worden afgestemd. Dat zegt Kees de
Gooijer, die als directeur van Food
& Nutrition Delta ervaring heeft
met beide organisaties.
Zo richt het ministerie van LNV
zich op de voedselsector als geheel, terwijl Economische Zaken
zich vooral bezighoudt met de top
van het bedrijfsleven, de tien à vijftien procent best presterende bedrijven. Voor Wageningen UR kan
dat betekenen dat onderzoeksvoorstellen straks meer op individuele ondernemers worden gericht en minder op ‘de sector’ als
geheel, meent De Gooijer.
EZ zit ‘dichter op de business’
dan LNV, vindt hij. ‘Je moet de economische waarde van een project
duidelijk kunnen maken.’ Ook de
openbaarheid van kennis zal volgens hem de invloed van de economen ondervinden. LNV werkt in
het belang van de sector, terwijl
kennisprojecten bij Economische
Zaken vaak vertrouwelijk zijn.
En dan zijn er natuurlijk de
zichtbare cultuurverschillen: EZ
heeft een corporate uitstraling,
LNV heeft groene vingers. Maar
voor die tegenstelling is De Gooijer
niet bang. ‘Binnen EZ zie je nu al
grote verschillen: jasje-dasje hier,
geitenwollensokken daar. Dat zijn
AS
stereotypen. Who cares?’

search proposals. Other cultural
diﬀerences shouldn’t matter much.
Pinstripes or socks and sandals?
Who cares?

BEDBUGS
The occupant of a student room in
the Dijkgraaf ﬂats in Wageningen
that was infested with bedbugs

nieuws << 7

‘DADERS HEBBEN
VAAK SPIJT’

Hoe raakte je betrokken bij dit project?
‘Ik werk al jaren in Congo en ken het land en de
taal dus goed. De tweelingzusjes Ilse en Femke van
Velzen vroegen mij daarom of ik hen kon helpen bij
het maken van de ﬁlm.’
Je spreekt met mensen die de vreselijkste misdaden
op hun geweten hebben. Moeilijk?
‘Natuurlijk is het soms confronterend. Maar je
merkt ook dat het mensen zijn, getekend door het
oorlogsgeweld en de verschrikkingen die ze hebben begaan. De daders hebben vaak spijt. De meesCJ
ten willen graag hun verhaal kwijt.’

ILLUSTRATIE: KITO

:LH"Nynke Douma
:DW"oud-student Internationale
Ontwikkelingsstudies
:DDURP"Interviewde
vrouwen- en kinderverkrachters
uit Congo voor prijswinnende
documentaire Weapon of War.
Sprak daarover tijdens
vertoning in de Leeuwenborch.

De gebeurtenissen in Congo waren afschuwelijk.
Waarom wil je dit soort misdadigers aan het woord
laten?
‘Het verhaal van de verkrachters geeft inzicht in de
oorzaken van het verschrikkelijke seksgeweld en
kan dus ook bijdragen aan een duurzame oplossing ervan. Congolese rebellen en militairen leggen
uit waarom ze verkrachten. Drugsgebruik, bijgeloof, oorlogstactieken spelen allemaal een rol.’

6&+$'(/,-.(è%(':$176é,1
678'(17(1)/$7:$*(1,1*(1

ð è9HUGZHQHQéVFKDGHOLMNLQVHFWDDQJHWURŉHQLQŋDW
ð 6WXGHQWHPRFKWYLHUGDJHQNDPHUQLHWXLW
Vier dagen je kamer niet uit. Dat kreeg een Wageningse
studente in studentenﬂat Dijkgraaf te horen toen ze begin oktober een insectenplaag meldde bij huisvester
Idealis. Het bleek te gaan om bedwantsen, een uiterst
schadelijk insect dat eerder leek te zijn verdreven uit
Europa. De diertjes verbergen zich in kieren in de wand
om zich ’s nachts massaal op de slapende bewoner te
storten en zich te laven aan diens bloed.
Idealis schakelde meteen de bestrijdingsdienst in,
maar die bleek pas vijf dagen later een gaatje in de
agenda te hebben. Tot die tijd mocht de studente haar
kamer niet verlaten om verspreiding te voorkomen, zo
kreeg ze te horen. Zelfs toiletbezoek was ‘lastig’ aldus
Idealis. Uiteindelijk heeft de studente dat verzoek
naast zich neer moeten leggen. ‘Het bleek dat ik allergisch was voor de beten van de bedwants en er ziek van
werd. Daarop ben ik naar huis gegaan. Wel heb ik mijn
kleding goed schoongemaakt, om mijn ouders niet
met de bedwants op te zadelen.’
1,(7(/(*$17
Inmiddels zijn alle tien de kamers gereinigd en chemisch behandeld. Jan Harkema van Idealis geeft toe
dat het ‘huisarrest’ van de studente niet de meest elegante oplossing was. ‘Maar we stonden met de rug tegen de muur. De bestrijdingsdienst kon gewoon niet
eerder langskomen.’ Idealis heeft de omliggende afdelingen en alle bewoners van het gebouw geïnformeerd.
De bedwants, de bloedzuigende gesel onzer voorvaderen, is met een opmerkelijke comeback bezig. In de
jaren zestig werden ze bestreden met het inmiddels
verboden middel DDT. Dat was zeer effectief, want een
tijdlang was het insect verdwenen. Maar de bedwants
lijkt weer helemaal terug in de westerse wereld. In New
York wordt al gesproken over een plaag en ook Amsterdamse hotels melden een opmars van het diertje. Simone Herrewijn

was asked not to leave her room for four
days until the pest control services could
come. Not the most gracious of solutions,
housing association Idealis admits. Bedbugs had almost disappeared from Europe
but they are on the march again.

:($3212):$5
Student of International Development

Nynke Douma interviewed rapists in
eastern Congo for the award-winning
documentary Weapon of War. The aim
was to gain insights into the roots of
the sexual violence. Drugs, superstition
and military tactics all played a role.
The ﬁlm shows how war damaged and
traumatized the men were. Many were
full of remorse.

GEZEGD
‘‘DAAR HALEN ZE IN WAGENINGEN VAST
HUN NEUS VOOR OP. WIJ IN EDE NIET.
WIJ ZIJN VAN HET VOLK.’’
Burgermeester Cees van der Knaap over het eten van
spekjes, tijdens opening Food4You, 6 oktober.
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MULTIFUNCTIONELE LANDBOUW IS LUCRATIEF
Boeren verdienen steeds meer
geld met zorg, kinderopvang,
recreatie en winkelverkoop op de
boerderij. De omzet daarvan
steeg tussen 2007 en 2009 met
bijna dertig procent. ‘De tijd dat
multifunctionele landbouw een
escape was, is echt voorbij.’
Een op de acht landbouwbedrijven doet aan multifunctionele
landbouw, ruim negen duizend in
totaal. In twee jaar tijd kwamen er
ruim honderd zorgboerderijen en
driehonderd boerderijwinkels bij.
Sterk in opkomst en lucratief is
kinderopvang op de boerderij, met
een omzetstijging van vier naar
veertien miljoen euro. Recreatie-

Verbreding is goed
voor veertig procent
van het inkomen
voorzieningen, zoals bed & breakfast of boerengolf, leverden het
meeste geld op: 120 miljoen in
2009. Alleen de omzet voor natuurbeheer daalde in die periode.
De totale omzet van deze nevenactiviteiten steeg van 322 tot 411

Spelende kinderen.

miljoen euro tussen 2007 en 2009,
terwijl de omzet van de totale agrarische sector met 3,4 procent terugliep. Toch blijft de bijdrage van
multifunctionele landbouw zeer
bescheiden: slechts 1,8 procent
van de totale landbouwomzet.
BOVEN DE MILJOEN
Op bedrijfsniveau kunnen nevenactiviteiten een heel belangrijke
inkomstenbron zijn, zegt LEI-onderzoeker Aïde Roest, medeopstel-

ler van het rapport ‘Kijk op multifunctionele landbouw’. ‘Zo maken
de 65 bedrijven met kinderopvang
een hoge omzet en ook sommige
boerderijwinkels lopen geweldig.
Er zijn multifunctionele bedrijven
met een omzet boven de miljoen
euro per jaar.’ Ook blijkt dat een
boerderijwinkel of bed & breakfast
geen uitvlucht is voor bedrijven die
het niet redden op de wereldmarkt. ‘Grote levensvatbare bedrijven investeren juist in multifuncti-

SPELEN MET DIEREN
Evelien Blaauwendraat heeft
sinds 2006 met haar partner Willem een kinderdagverblijf op hun
boerderij in Renswoude. Kinderen tussen de tien maanden en
vier jaar kunnen er terecht.
‘De kinderopvang is ons hoofdinkomen geworden. Het is namelijk
een stabiele bron van inkomsten,
tenminste als de bezettingsgraad

goed is. Dat lukt vanaf het begin
omdat we meer bieden dan een
doorsnee kinderopvang, namelijk
ruimte en rust en spelen met dieren. De ouders zijn heel divers,
van rijk tot arm. Sommigen rijden echt een stuk om om hier te
komen.’
Een belangrijke overweging voor
Blaauwendraat was dat de landbouw nogal wisselende inkom-

sten opleverde. ‘Daarnaast overleed mijn vader, en toen zijn we
gestopt met melkvee. Het kinderdagverblijf huist in de oude ligboxstal waar vroeger de koeien
stonden. Daarnaast hebben we
alleen nog varkens, maar die leveren veel te weinig op om van
te leven.’ / NM

The full story?
resource.wur.nl/en

FARMING PLUS
The number of Dutch farms with
commercial sidelines such as farm
shops, tourism, healthcare and
childcare rose by nearly 30 percent between 2007 and 2009. The
biggest turnover came from bed &
breakfasts, while childcare was the
fastest growing sector. Some of

these ‘multifunctional’ farms had a
turnover of more than one million
euros. And it’s not just an escape
route for failing farms either, says
Aïde Roest, co-author of a recent
government report on mutifunctional agriculture. These farmers
are real entrepreneurs.
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www.blauwekieltje.nl

onele activiteiten’, zegt Roest. Zo
vindt de groei in de zorg plaats op
bedrijven met meer dan honderd
melkkoeien. ‘Het zijn de echte ondernemers, door bijvoorbeeld een
beter afzetkanaal voor hun producten te vinden en de productieketen
te verkorten. De tijd dat multifunctionele landbouw een escape was,
is echt voorbij.’
ZORG EN NATUUR COMBINEREN
Henk Oostindie van de leerstoelgroep Rurale sociologie van Wageningen Universiteit deed een
steekproef onder multifunctionele
boeren. ‘Ze combineren gemiddeld drie activiteiten naast de
landbouw, bijvoorbeeld natuurbeheer met zorg en boerderijverkoop.’ Die verbreding is goed voor
veertig procent van het inkomen
per bedrijf, blijkt uit de steekproef.
Roest en Oostindie deden hun
onderzoek in opdracht van de
Taskforce Multifunctionele Landbouw, ingesteld door het ministeAlbert Sikkema
rie van LNV.

MAPPING THE FUTURE
Alterra has created a digital atlas
showing the projected consequences of climate change for
3,000 Dutch plants and animals
up to 2050. Cetti’s warbler, for example, is expected to thrive, while
the large heath butterﬂy may disappear. A useful tool for policy-
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KIJKJE IN DE BIOTOEKOMST
ð .OLPDDWYHUDQGHULQJEH±QYORHGW
verspreiding van planten en dieren.
ð $OWHUUDODDWJHYROJHQ]LHQLQGLJLWDOH
atlas.

Door de opwarming van de aarde verschuiven geschikte klimaatzones voor
plant en dier. Grofweg van zuid naar
noord. Samen met een aantal natuurorganisaties heeft Alterra zo veel mogelijk beschikbare informatie verzameld over de
klimaatverandering. Die is verwerkt tot
een digitale atlas waarin gevolgen voor
drieduizend planten- en diersoorten in
Nederland tot 2050 visueel zijn verwerkt.
Neem de genoemde Cetti’s zanger. Geoefende vogelaars zullen hem kennen als
een tamelijk zeldzame zangvogel die alleen in Zuid-Nederland weleens broedt.
Dankzij de klimaatverandering keren de
kansen. Over enkele decennia kent iedereen hem. Dat geldt ook voor de bergﬂuiter
en de marmersalamander. Daarentegen
verdwijnt het veenhooibeestje, een zeldzame vlinder die nog maar op een paar
plekken in Drenthe voorkomt. Eenzelfde

lot treft mogelijk ook de velduil en de heikikker.
TOOL VOOR BELEIDSMAKERS
De database is voor terreinbeheerders en beleidsmakers een handig hulpmiddel, vertelt
projectleider Claire Vos van Alterra’s Centrum Landschap. ‘Het is interessant om te
zien hoe een bepaalde soort op de klimaatverandering gaat reageren. Het is gereedschap
dat inzicht geeft in de haalbaarheid van je
doelen.’ Maar zij wijst ook op de beperkingen. ‘Je moet dit niet als absolute waarheid
zien. Het is een simpele tool. Er is altijd een
bepaalde mate van onzekerheid. We weten
bijvoorbeeld niet welk klimaat we precies
krijgen. De modellen zeggen wat je kunt verwachten op basis van klimaatverandering.’
Het gaat dus volgens Vos om ‘potenties’.
‘Maar misschien worden er wel maatregelen
getroffen die de voorspelde verandering afremmen. Of aan de andere kant juist aanjagen.’ Bovendien zegt het klimaat niet alles
volgens Vos. ‘Het klimaat kan geschikter
worden voor bepaalde soorten, maar dat
zegt niets over de vraag of er wel leefgebied
beschikbaar en bereikbaar is en of een soort
in staat is zich te vestigen.’ Roelof Kleis

Boven: Veenhooibeestje.
Links: rood betekent afname
verspreidingsgebied, blauw
is uitbreiding verspreidingsgebied, groen is overlap van
oud en nieuw verspreidingsgebied.

makers, although project leader Claire Vos
warns that these are only projections
based on models. The climate might be
right for a species but there must be accessible space for it too.

HALF MEASURES
Prof Frank Berendse doesn’t beat about
the bush on the new cabinet’s plans to cut

the nature budget and ‘adjust’ the ecological main structure. A disaster, he
says. The half-hearted plans will delay
things and scrapping the wildlife corridors will lead to extinctions. Leaving nature management to private individuals
won’t work either.

VISIE <<
Ecologische Hoofdstructuur
Het nieuwe kabinet gaat ﬂink bezuinigen op
natuur en landschap. De realisering van de Ecologische Hoofdstructuur wordt ‘herijkt’. Wat zijn
daarvan de gevolgen?
Frank Berendse, hoogleraar Natuurbeheer en
plantenecologie:
‘De nieuwe kabinetsplannen zijn een regelrechte
ramp voor de Nederlandse natuur. De natuurorganisaties zijn in de boom geklommen om hun verontwaardiging en zorg uit te spreken. Ik denk dat dat
terecht is. Het ging tot nu toe al heel traag met de
aankoop en inrichting van de EHS. We zouden in
2018 klaar moeten zijn. Maar de provincie Gelderland bijvoorbeeld heeft nog maar minder dan een
derde van haar taakstelling gerealiseerd. Nu gaat er
een herijking plaatsvinden. Dat kan ik alleen maar
zo interpreteren dat de EHS in oppervlakte wordt
begrensd.
Bovendien zal de aankoop van gronden voor natuur
sterk worden vertraagd, zo niet tot stilstand komen.
Dat blijkt ook uit de ﬁnanciële paragraaf bij het regeerakkoord: globaal wordt er 250 miljoen euro per
jaar op natuurbeheer bezuinigd. Daar komt bij dat
de robuuste ecologische verbindingen worden geschrapt. Maar die zijn juist van groot belang. Als je
die verbindingen niet op tijd herstelt, zullen uiteindelijk veel soorten verdwijnen. Dat blijkt uit het
werk van de Finse onderzoeker Hanski. Hij noemt
de soorten die nog wel voorkomen, maar alleen in
geïsoleerde populaties, de living dead: soorten die
gedoemd zijn om uit te sterven. Als we niet doorgaan met het creëren van de EHS lopen we grote risico’s dat er veel soorten zullen verdwijnen. Een halve EHS is geen EHS. Een ketting is zo lang als de
zwakste schakel. Er liggen verspreid in de regio’s
veel percelen die al zijn aangekocht. Maar die zijn
nog niet aan elkaar gekoppeld. Als je nu stopt zijn
die aankopen voor niets geweest.
Het kabinet wil in plaats van aankopen van grond,
meer inzetten op beheer door derden. Door boeren
en particulieren dus. Maar beheer door boeren levert weinig op, dat is keer op keer aangetoond. Zelfs
in gebieden met beheersovereenkomsten zijn we
bijna alle natuurwaarden kwijtgeraakt die er vroeger waren. Natuurbeheer door particulieren hangt
af van de toevallige wens van de beheerder om daar
aan mee te doen. Dat kan soms een verrijking zijn,
maar in veel gevallen gaat het om eilandjes die aan
het grotere geheel weinig bijdragen. Daar redden we
de natuur in Nederland niet mee.’ RK

21 oktober 2010 — RESOURCE

10 >> wetenschap

NETWERK WAPENT VROUWEN
IN AFRIKA TEGEN AIDS

GARNALENVIRUS
WORDT STEEDS
GEMENER

ð $UPRHGHQLHWDOOHHQJHYROJ
maar ook oorzaak van aids
ð $LGVZH]HQZHHUEDDUGHUGDQ
gedacht

ð :DJHQLQJVHRQGHU]RHNHUV
brengen bedreigend
garnalenvirus in kaart.

Begrafenissen bijwonen om zelf de
aidsepidemie te overleven. Dat
blijkt een succesvolle strategie van
Afrikaanse vrouwen op het platteland van Ivoorkust. Ze houden zo
hun sociale netwerk in stand. Dat
schrijft Mariame Maiga in haar
proefschrift waarop ze op 14 oktober promoveerde. Veel ontwikkelingsprojecten richten zich op
vrouwen, omdat zij het zwaarst lijden onder de aidsepidemie. Vrouwen worden vooral gezien als
slachtoffer, maar dit gaat voorbij
aan de weerbaarheid en creativiteit
van vrouwen om het hoofd te bieden aan de epidemie, concludeert
Maiga. Bijvoorbeeld door hun netwerk in stand te houden. Uit eerder onderzoek van Carolyne Nombo in Tanzania, bleek juist dat het
sociale vangnet van de Afrikaanse
saamhorigheid niet bestand is tegen de sterfte aan aids. Daar vielen
zo veel relaties weg dat het netwerk
niet meer werkte. In Ivoorkust legt
het grote culturele belang van begrafenissen een enorme sociale
druk op vrouwen om met arbeid en
geld bij te dragen, waardoor het
netwerk de aidsepidemie kon overleven.
POSITIE VROUWEN VERSTERKEN
Beide studies komen uit een onderzoeksprogramma over aids,
vrouwen en voedselzekerheid in

Vrouwen lijden het zwaarst onder de aids epidemie.

Afrika (African Women Leaders in
Agriculture and Environment,
AWLAE), onder leiding van Anke
Niehof, hoogleraar Sociologie van
consumenten en huishoudens. Al-

Het sociale vangnet van de
Afrikaanse saamhorigheid
is niet bestand tegen de
sterfte aan aids
gemene conclusie uit het programma is dat vrouwen zwaarder getroffen worden door aids dan mannen.
Omdat ze minder zeggenschap
hebben over hun seksueel gedrag,
maar ook omdat ze minder toegang hebben tot land en hulpbronnen. Armoede en ongelijkheid tussen man en vrouw komen niet alleen naar voren als een gevolg van
aids, maar blijken ook een oorzaak

AIDS AND AFRICAN WOMEN

The full story?
resource.wur.nl/en
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Mariame Maiga received her PhD
on 14 October for a study showing
how women in Ivory Coast cope
with AIDS through their network.
One of the ways they maintain
their network is by attending funerals. In Africa AIDS aﬀects women more than men, and 19 African

van de snelle verspreiding van de
epidemie.
Er komen ook onverwachte resultaten uit het programma. Verwacht werd dat aidswezen het extra moeilijk hebben omdat ze van
hun ouders geen landbouwkennis
kregen overgedragen. Maar promovenda Rose Fagbemissi concludeert dat aidswezen in Benin weerbaarder zijn dan gedacht. Omdat
ze vaak verantwoordelijk zijn voor
een heel huishouden, doen ze
noodgeboren zelfs meer kennis op
over gewassen en bestrijding van
plagen dan niet-wezen.
Alle 19 promovendi in het programma zijn Afrikaanse vrouwen.
Veel van hen kregen na hun promotie in Wageningen een betere
baan bij hun universiteit of onderJT
zoeksinstituut in Afrika.

women are studying its impact in a
doctoral programme run by Prof.
Anke Niehof (Sociology of consumers and households).

FIERCE SHRIMP VIRUS
The shrimp virus WSSV is becoming more virulent as it spreads, unlike most viruses, which gradually

Virussen worden meestal snel
zwakker wanneer ze zich verspreiden, maar niet het garnalenvirus
WSSV. Dat wordt juist steeds agressiever naarmate het zich verder uitbreidt en is daarmee een wereldwijde bedreiging voor de garnalenteelt. Dat melden virologen uit de
Wageningse onderzoeksgroep van
Just Vlak in het tijdschrift PLoS
One.
De meeste virussen, zoals het
griepvirus, doven geleidelijk uit
naarmate de epidemie vordert. Het
witte vlekken syndroom virus
(white spot syndrome virus, WSSV)
is een uitzondering. Het virus
wordt steeds gevaarlijker voor de
garnalenteelt naarmate het langer
rondwaart.
De Wageningse onderzoekers
reconstrueerden hoe het virus zich
vanuit het oorspronggebied verspreidde en welke genetische veranderingen in die tijd plaatsvonden. De toename van de virulentie
is volgens de onderzoekers kennelijk een aanpassing van het virus
aan de garnalenteelt.
Het WSSV-virus werd in 1992
ontdekt in Japan, daarna volgden
heftige uitbraken in China en
Equador. Inmiddels heeft het virus
zich wereldwijd verspreid, en ook
wilde garnalenpopulaties in EuroAS
pa bereikt.

weaken. Wageningen virologists
have tracked the genetic changes
the virus has undergone and put
its increasing virulence down to
adaptation to shrimp farming. The
virus now poses a global threat.

post << 11
post

colofon

A. van Diest objects to the use of the terms ‘Bachelor’
and ‘Master’ in Resource 4’s Master Special. Bad English, he says: ‘bachelor’ and ‘master’ refer to people.
To refer to a degree, you should use ‘Bachelor’s’ and
‘Master’s’. No, respond the editors: ‘Bachelor’ and
‘Master’ are new Dutch terms, albeit with English origins, and are used by government and media alike.
The Dutch language borrowed the words but not the
grammar.
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MRSA
Als betrokken onderzoekers willen
wij graag reageren op een bericht
dat in de meest recente Resource
(nr. 4, 7 oktober 2010) is verschenen.
Op 30 september jl. verscheen een
bericht op de website van Resource, waarin aandacht werd besteed
aan een onlangs verschenen artikel
in The Veterinary Journal over
MRSA in varkens. De titel van dat
bericht was ‘Veel varkens lopen
MRSA op in het slachthuis’. Een
gedrukte versie van dit bericht is
7 oktober jl. in de Resource
geplaatst. Tot onze verbazing was
daarbij de titel gewijzigd in ‘MRSA-bacterie tiert
welig in abattoir’.
In ons onderzoek, gezamenlijk uitgevoerd door Wageningen University, RIVM en GD, hebben we varkens
gevolgd van de boerderij naar het slachthuis. Ons
onderzoek toonde aan dat varkens tijdens transport
op de vrachtwagen en/of tijdens verblijf in de wachtruimten van het slachthuis MRSA kunnen oplopen. Bij
aankomst in het slachthuis zijn dus meer varkens
besmet dan op de boerderij, waarna het aantal
besmettingen verder toeneemt tijdens de wachttijd in
het slachthuis. Wij hebben onderzoek gedaan aan
levende dieren tot aan het moment van slachten, en
de conclusie dat de ‘MRSA welig tiert in het slachthuis’, kunnen wij niet trekken. Ons onderzoek richtte
zicht op overdracht van MRSA tussen levende varkens
vóór de slacht. Het ging niet om het schone gedeelte
van het slachthuis waaraan de lezer waarschijnlijk
denkt. Het gaat daarbij om een MRSA-stam die wordt
overgedragen van dier naar mens, en die van belang
is voor personen die met levende varkens werken. De
overdracht van mens tot mens hebben we niet onderzocht, maar uit recent onderzoek in ziekenhuizen
blijkt dat deze veegerelateerde stam veel minder
spreidt tussen mensen dan de ‘klassieke’ ziekenhuis
MRSA.
Drs. E.M. Broens, Dr. ir. E.A.M. Graat , Prof. dr. ir.
M.C.M. de Jong
Leerstoelgroep Kwantitatieve veterinaire epidemiologie

BACHELOR/MASTER?
Al meerdere malen heb ik mij gestoord aan het foutieve gebruik van het woord ‘bachelor’, maar nu het
woord ook misbruikt wordt op de titelpagina van
Resource acht ik het wenselijk u daarover te benaderen.
Het woord heeft in de Engelse taal twee betekenissen,
te weten ‘vrijgezel’ en ‘houder van een bachelor’s
graad’. Het gaat hier uiteraard om de tweede beteke-

ILLUSTRATIE: ESTHER BROUWER

OOK EEN MENING? Mail je reactie naar resource@wur.nl.
Reacties kunnen voor plaatsing in het magazine worden ingekort.
nis. Abusievelijk wordt het tegenwoordig in universiteitskringen en
nu dus ook in uw periodiek,
gebruikt ter aanduiding van de
graad zelf en niet van de houder
van de graad.
In Angelsaksische landen wordt de
term ‘Bachelor’s Degree’ vaak afgekort tot ‘Bachelor’s’ en die term
zouden we dus in Wageningse universiteitskringen ook moeten hanteren.
Evenzo werken we niet toe naar, of
bezitten we geen master, maar een
master’s.
Gaarne aandacht hiervoor ter
bestrijding van het in Wageningen
welig tierende steenkolenengels.
A. van Diest
Naschrift redactie: In Nederland kennen we geen gradensysteem, de term bachelor’s klopt hier dus niet. Het
woord ‘bachelor’ verwijst in het Nederlands naar
bacheloropleiding of bachelortitel. Datzelfde geldt voor
master. Deze verkortingen worden niet alleen door de
media gebruikt, maar ook door bijvoorbeeld het ministerie van OCW en de onderwijsinstellingen zelf. Bachelor
en master zijn dus geen Engelse termen, maar Nederlandse woorden met een Engelse etymologische herkomst.

MISLEADING MRSA HEADLINE
Somewhere between the Resource website and the
last magazine (Resource 4), a headline changed from
‘Many pigs get MRSA in slaughterhouses’ to ‘MRSA
thrives in slaughterhouse’. This is not what we said,
protest the researchers involved. They had made clear
the pigs picked up the infection somewhere en route
to the slaughterhouse – in a truck or outhouse perhaps. The bacteria are being transferred between live
pigs – important for those working with them, as they
can be transmitted to humans too.

MASTERING DEGREE TITLES
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De langste race
Een marathon lopen? Nou nee, dat was-ie eigenlijk nog niet van plan. Maar samen
met jeugdidool Rob Druppers ‘New York’ lopen in de strijd tegen kanker? Kijk, daar
kun je als survivor geen nee tegen zeggen. En zo staat Imares-onderzoeker Martin
Baptist aan de vooravond van de langste race van zijn leven.
tekst: Roelof Kleis / foto: Edo Kooiman

O

f hij al van de marathon heeft gedroomd? Martin
Baptist kijkt ongelovig bij die vraag. ‘Man, ik lig
er wakker van! 42 kilometer is een takke-eind. Ik
heb die afstand hier op het eiland geﬁetst. Daar
deed ik één uur en 53 minuten over. Het is echt heel ver.’
Baptist zit er ontspannen bij in zijn kleine propvolle kantoortje op Texel. Buiten schijnt de zon uitbundig. Het
weekeind staat voor de deur met een lange duurloop van
dertig kilometer op het programma. Daar ziet hij wel een
beetje tegenop. Zo ver heeft-ie nog nooit gelopen.
Baptist is een van de ruim 38.000 lopers die op 7 november in New York van start gaan. Samen met elf min of
meer bekende Nederlanders verdedigt hij de kleuren van
het Run for KiKa-team. Een team met een missie: geld inzamelen voor een nieuw onderzoekscentrum voor kinderkanker. Onder de lopers bevinden zich oud-topsporters
als hardloper Rob Druppers, hockeyer Marten Eikelboom
en triatleet Gregor Stam. Maar ook acteur Bas Muijs
(GTST), actrice en schrijfster Elle van Rijn en oncoloog
Huib Caron van het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam doen mee. Wetenschapper en VHL-lector Marine Ecosystems Management Martin Baptist is op het eerste gezicht een wat vreemde eend in de bijt.
Hoe komen ze bij jou terecht?
‘Het idee voor de sponsorloop komt van Gaius Voute. Hij
is de zoon van de beroemde kinderoncoloog professor
Voute van het Emma Kinderziekenhuis. Voute was zelf

27 oktober
augustus2010
2009
RESOURCE — 21

een fervent hardloper die ook in New York heeft gelopen.
Ter ere van zijn vader kwam Gaius op het idee om voor Kika (Kinderen voor kanker) New York te gaan lopen. Rondom dat idee is een aantal min of meer bekende Nederlanders gezocht. Bovendien wilden ze een ‘survivor’: iemand
die kanker heeft gehad.’
Een survivor?
‘Ja, ik ben de Lance Armstrong van het team. Ik ben als
jongetje van dertien bij professor Voute in behandeling
geweest. Sindsdien kom ik ieder jaar nog op het AMC voor
controle. Ze hebben daar een poli die onderzoek doet naar
de langetermijneffecten van kinderoncologie. Ze kennen
me daar dus. En ze weten dat ik hardloop.’
Wat voor kanker had je?
‘Ik had een melanoom, een kwaadaardige moedervlek.
Het voordeel van een melanoom is dat het op de huid zit.
Het is zichtbaar. Er zat een vreemd pukkeltje op mijn rug.
Maar het nadeel is dat het een heel agressieve vorm van
kanker is, die uitzaait en moeilijk te behandelen is. Chemo werkt er heel slecht op en onderhuids zaaien satellieten uit. Ik had ook uitzaaiingen in mijn lymfeklieren. Met
operaties en chemotherapie ben ik gered.’
Hoe beleefde je als kind kanker?
‘Je ondergaat het allemaal. Mij is toen nooit verteld hoe
erg het allemaal was. Lichamelijk kwam ik er wel vrij snel
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RACE OF A LIFETIME
Martin Baptist is een van de ruim 38.000 lopers die op 7 november in New York van start gaan

weer bovenop, maar geestelijk was het veel zwaarder. Het
ergste kwam eigenlijk pas daarna. Die angst dat het terugkomt vreet aan je. Twee jaar geleden kreeg ik opnieuw een
melanoom. Daar kwamen ze achter bij een controle in het
AMC. Opnieuw is het weggesneden. Gelukkig was het niet
uitgezaaid.’

hardgelopen. Ik loop vrij makkelijk, ook met heel weinig
training. Zonder op te scheppen, mag ik wel zeggen dat ik
er talent voor heb. Maar ik was helemaal nog niet van plan
om een marathon te lopen. Dat wilde ik pas doen op mijn
42ste. Ik ben nu 38. Maar voor KiKa zet ik dat plan graag
opzij. En New York is natuurlijk wel dé marathon.’

Leef je met de voortdurende angst dat het weer terugkomt?
‘Dat is wat zwaar aangezet. Het is meer een soort onzekerheid. Ik heb blijkbaar talent voor kanker. Naast die twee
melanomen zijn al drie keer afwijkende moedervlekken
weggehaald. Inmiddels is mijn DNA onderzocht op afwij-

En je loopt samen met Rob Druppers.
‘Ja, een jeugdidool! Ik heb hem als jongetje nog om een
handtekening gevraagd. In 1983 bij de Sprintcross in Breda. Daar heb ik nog een foto van. Nu lopen we samen de
marathon!’

‘Ik heb als jongetje Rob Druppers
nog om een handtekening gevraagd
en nu lopen we samen de marathon’
kingen in bepaalde genen. Ik heb net gehoord dat er geen
afwijkingen zijn gevonden. Dat is goed nieuws, ook voor
mijn kinderen.’
Ben je eigenlijk een marathonloper?
‘Nee. Halve marathons doe ik wel. Van jongs af aan heb ik

Hoe sta je ervoor?
‘De echte lange duurlopen moet ik nog doen. Je moet je
lijf trainen op vetverbranding. Collega’s vragen dan meteen: waar zit dat vet dan dat jij moet gaan verbranden? Het
komt er daarnaast op aan of ik heel blijf en die lange duurtrainingen wel kan doen. Maar al moet ik hem uitkruipen…’
Wordt dit de race van je leven?
‘Heel veel mensen hebben een goede reden om New York
te willen lopen. Maar ik heb wel een verdómd goede reden
om mee te doen. Er komt een hoop emotie bij kijken. In
die zin kun je het de race van mijn leven noemen.’

Imares researcher Martin
Baptist is training for the
New York marathon in
November. Something he
couldn’t have dreamt of
when he was a 13-yearold boy being treated for
cancer. He’s joining
Dutch sportsmen, celebrities and an oncologist
in a team called Run for
Kika (Children for Cancer). Launched in memory of the oncologist who
treated Baptist, the team
will be running to raise
funds for a research centre for childhood cancer.
An emotional business
for Baptist, who has never run a marathon before
but is determined to run
this one even if he has to
crawl over the ﬁnish line.
The full story?
resource.wur.nl/en
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Werken aan je eigen bureau, omringd door je eigen spulletjes, met
uitzicht op je eigen vaste collega’s. Vergeet dat beeld. Wageningen
UR rolt een nieuw tijdperk binnen, de era van HNW: Het Nieuwe
Werken. Te beginnen op de campus bij het Facilitair Bedrijf.
tekst: Roelof Kleis / foto: Guy Ackermans

L

ange gangen met links en rechts kamertjes. Iedereen in zijn eigen hok. Sober, strak, deprimerend.
De kamers zelf zijn al niet veel beter: een bureau,
een stoel, een kast, een kapstok. Lekker veel plek
voor rotzooi, dat dan weer wel. De werkplekken van het Facilitair Bedrijf (gebouw 116, hoek Akkermaalsbos/Bornsesteeg) zijn herkenbaar voor de doorsnee werknemer van
Wageningen UR. Nog wel.
Maar kom over een jaar eens kijken. Links hangen collega’s in luie hippe stoelen: ze overleggen, ze zijn aan het
werk! Rechts wordt in een gesloten ruimte vergaderd. Ver-

Het Nieuwe Werken = digitaal
werken. Dat kan overal. Dus ook
in de lounge of een luie stoel.

derop aan de bar zijn een paar mensen druk in gesprek.
Aan de grote houten stamtafel is het gezellig: er is kennelijk iemand jarig. In de focusruimte in de verte wordt in
stilte gewerkt. Wat ook opvalt: er zijn nauwelijks wanden.
CREATIEF BRAINSTORMEN
Het nieuwe gebouw waar dat allemaal gebeurt, komt aan
het Akkermaalsbos en staat haaks op het huidige Wisselgebouw. Zeg maar: op de plek van de huidige tennisvelden. Het Facilitair Bedrijf wordt proefkonijn voor Het
Nieuwe Werken binnen Wageningen UR.

Persoonlijke
spullen om je
heen. Prima,
als het in de
locker past.

Vaste collega’s
bestaan niet
meer. Iedereen
werkt overal.
Het Nieuwe Werken = bij
vertrek een schoon bureau achterlaten. Papier
mag, maar liever niet.
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Weg met de vaste
werkplek
Weg dus met de vaste werkplek. Dat is wel zo’n beetje
de kern van het containerbegrip Het Nieuwe Werken, legt
projectleider Annet de Haas van Facilitair Bedrijf uit. ‘Een
gebouw gevuld met werkplekken die passen bij het werk
van het moment. Dus concentratieruimtes, lounges om te
overleggen met collega’s, vergaderruimtes voor grotere
groepen en gezellige zitjes voor creatief brainstormen.’
GAMEZONE EN BARRETJE
Doel van die complete make-over van de werkvloer is volgens De Haas dat werknemers beter gaan samenwerken.
‘HNW zorgt voor veel meer onderling contact tussen de afdelingen. Het faciliteert creatiever en efﬁciënter werken.
Dat is ons uitgangspunt.’ Dat HNW ook geld bespaart, is
mooi meegenomen. ‘Veel bedrijven denken dat het een
kwestie van geld is: een besparing op je vierkante meters.
Dat kan het zijn, maar voor ons is dat niet het belangrijkste. Voor ons is betere communicatie het uitgangspunt.’
De nieuwe werkplek zit daarom vol ruimte voor ontmoeting en overleg. Interieurarchitect Ramon Beijen
(Rietmeijer Concept & Interior Design) presenteerde vori-

Het Facilitair Bedrijf wordt
proefkonijn voor Het Nieuwe
Werken binnen Wageningen UR
ge week de eerste plaatjes van de nieuwe werkvloer. Blikvangers - naast de al genoemde diversiteit aan werkplekken - zijn bijvoorbeeld een plek om te wii-en (gamezone),
een barretje en een reusachtige stamtafel met een zogeheten vertical garden: een wand vol groen.
ANDERE WERKCULTUUR
Dat zijn de extraatjes. Maar het gaat natuurlijk om het
werk, de juiste plek voor de juiste arbeid. ‘We zijn daarom
begonnen met een activiteitenonderzoek’, legt De Haas
uit. In een doorsnee week is in kaart gebracht wie op welk
moment wat doet. Wanneer is het druk en wanneer zijn
ruimten bezet? Dat levert gegevens op over het aantal en
de soort werkplekken die nodig zijn.
Daaruit blijkt dat het Facilitair Bedrijf een gewoon kantoor is. Gemiddeld is bijna de helft van de werkplekken
bezet. Op piekdagen loopt dat op naar net iets meer dan

HOT-DESKING
ON CAMPUS

Maquette met werkplekken, concentratieruimtes, lounges
om te overleggen, vergaderruimtes en gezellige zitjes.

‘IK BEN SNEL AFGELEID’
Gezonde scepsis. Met die
twee woorden vat inkoper
Ans Geerling (zie foto)
haar houding ten opzichte
van het nieuwe werken samen. ‘Ik zeg niet: het
wordt niks. Maar ik ben
wel benieuwd hoe ik het
ga ervaren. Het idee dat
iedereen bij elke activiteit
voortdurend van plek wisselt, daar geloof ik niet in.
Ik denk dat wie het eerst
komt, de beste plek kiest
en daar de hele dag blijft

zitten. En wie gaat daar op
toezien, wie wordt de politieagent? In mijn beleving
wordt het ook erg rumoerig. Ik heb zelf bijvoorbeeld een vrij harde stem.
Ik ben vrij snel afgeleid
door allerlei geluiden en
bewegingen om me heen.
Aan de andere kant: mensen zijn over het algemeen
natuurlijk behoudend. Ik
heb mijn twijfels, maar ik
ga er wel open in.’

zeventig procent. De drukste dag is dinsdag, en op vrijdag
kun je bij wijze van spreken een kanon afschieten.
Los van de fysieke werkplek steunt HNW op digitalisering en een andere werkcultuur. Digitaal werken is essentieel. ‘Je moet immers op elk moment en op elke plek bij je
informatie kunnen’, legt De Haas uit. Daarnaast zullen
managers veel meer op afstand leiding moeten geven.
‘Aansturen op output. Je hebt immers niet meer de hele
groep constant om je heen. De mensen krijgen veel meer
vrijheid en verantwoordelijkheid.’ Te beginnen dus met
een schoon bureau.

The staﬀ of Facilities and
Services are to be guinea
pigs for the ﬁrst trial of
Wageningen UR’s new
approach to oﬃce work.
The experiment is
planned for the new
building going up on the
Akkermaalsbosweg on
campus. No more gloomy
corridors lined with oﬃces where staﬀ have their
own desks. Instead there
will be open spaces offering all sorts of options
– a focus area for quiet
work, comfy corners for
consultations, meeting
rooms and even a bar
and a game zone. It will
need a new attitude, explains Annet de Haas.
Hot-desking will of
course save space and
money, but the main aim
is to promote communication. One staﬀ member
wonders whether it will
work. Won’t it just mean
ﬁrst come ﬁrst served?
And won’t it be distractingly noisy? She’s willing
to give it a try, though.
The full story?
resource.wur.nl/en
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VIEWPOINT WAGENINGEN
Het kan vriezen en het kan dooien in Wageningen. Zes
jaar lang legde biologiestudent Gerjon Ikink regelmatig het uitzicht vast vanuit zijn studentenkamer. ‘De
foto’s zijn voor mij ook een beetje een symbool voor de
periode dat ik aan Wageningen Universiteit studeerde’,
aldus Ikink. Inmiddels woont hij in Amsterdam, waar
het sombere zeeklimaat als een grijze sluier over de
RG / foto’s Gerjon Ikink
stad hangt…

ROOM WITH A VIEW
You get all kinds of weather in Wageningen.
Biology student Gerjon Ikink kept photographic
records of the changing view from the window of his
student room over the six years that he studied here.
‘The photos are a bit of a symbol of my time at Wageningen University’, he says. Now he lives in Amsterdam, where the sea mists shroud the city…
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Zwaluwvlucht, lucht in een tunnel, vallend esdoornzaad, vliegende fruitvlieg, zwemmende larve, ‘hangende’ kolibri.

‘Parende gierzwaluwen in de
lucht zijn nog nooit geﬁlmd’
Het vliegen van doodgewone dieren is nog nooit in high speed geﬁlmd.
David Lentink wil daarom camera’s aan gewone mensen uitlenen.
tekst: Marion de Boo

T

wee weken geleden ﬁlmde David Lentink met zijn
compacte Casio EX F1, die 600 beeldjes per seconde vastlegt, fraaie luchtgevechten tussen zweefvliegen en bijen in zijn eigen achtertuin. ‘Ik zat
een bij op een bloem te ﬁlmen, toen ineens een zweefvlieg
pal op haar rug landde. De bij moest echt inschikken,
waarna de zweefvlieg weer opsteeg. In slow motion zag het
er nogal cartoonesk uit’, vertelt de onderzoeker bij Experimentele zoölogie.
Van allerlei doodgewone diersoorten is nog nooit in
high speed geﬁlmd hoe zij vliegen. Dit wil Lentink veranderen door het uitlenen van de camera’s. Met zijn plan
maakt hij kans op de Academische Jaarprijs. ‘Vechtende
merels leveren ook mooie ﬁlmpjes op, net als jachtgedrag
in de lucht, of boerenzwaluwen die in een ﬂits hun jongen
voeren zonder zelfs maar op het nest te landen. Parende
gierzwaluwen in de lucht zijn nog nooit geﬁlmd.’
Hoe effectief een stel vleugels de lucht kan wegduwen

27 oktober
augustus2010
2009
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en de lucht kan manipuleren om een manoeuvre te maken, hangt helemaal van de vleugelvorm af. Dit valt alleen
te begrijpen door de vleugelvorm in detail te bestuderen.
Uit laboratoriumproeven blijkt dat vogels, vleermuizen en
insecten dezelfde technieken gebruiken om meer draagkracht op te wekken. ‘We zien veel convergentie in de natuur’, zegt Lentink. ‘Hoe zo’n hommel ineens opstijgt was
tot voor kort een mysterie, volgens de gangbare formules
waarmee we vliegtuigen ontwerpen zou hij moeten neerstorten. Pas in 1996 bleek dat opstijgende hommels een
enorm sterke werveling boven hun vleugels genereren om
zichzelf omhoog te zuigen.’
Ook esdoornzaden gebruiken soortgelijke wervelingen
om op te stijgen. Vorig jaar publiceerde Lentink, die is opgeleid als ruimtevaartexpert maar promoveerde in de experimentele biologie, in Science over de vliegkunst van esdoornzaden. Lentink publiceerde ook in Nature over vervormbare vogelvleugels. Dankzij laboratoriumproeven
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7500 FRAMES PER
SECOND

weten we nu hoe sterke wervelingen zo’n vleugel omhoog
zuigen’, zegt Lentink. ‘Maar hoe dat nou echt in de natuur
gaat, welk vlieggedrag al die beesten in de natuur hebben,
hoe ze daarmee zo efﬁciënt en energiezuinig hard kunnen
vliegen, zacht kunnen vliegen, bochten draaien, dat weten
we niet. Al dat unieke vlieggedrag van al die verschillende
beesten in de natuur willen we gaan vastleggen. En daaruit krijg ik als wetenschapper weer inspiratie om nieuwe
proeven te bedenken.’
IMKERS EN HUISVROUWEN
Met kleine, compacte high-speedcamera’s kan iedereen
in het veld gemakkelijk ﬁlmen. Een hommel ﬁlmen die
van een bloem opstijgt, is een kwestie van geduld. De klassieke high-speedcamera joeg er dan heel veel dure ﬁlm
door. ‘Met de moderne digitale camera’s selecteer je gewoon de mooiste momenten en de rest gooi je weg’, zegt
Lentink. ‘Zwart-witcamera’s zijn lichtgevoeliger, maar
voor een publieksproject spreekt kleur meer aan. Als we
de jaarprijs winnen, willen we twintig handzame camera’s
gaan uitlenen aan imkers, vleermuisexperts, studenten,
huisvrouwen en iedereen die maar enthousiast is om overal in Nederland bijzonder vlieggedrag in de natuur te ﬁlmen. Het is heel leuk om in gesprek te raken met iemand
die bijvoorbeeld alles van lieveheersbeestjes weet en nu

‘Hoe zo’n hommel ineens opstijgt
was tot voor kort een mysterie’
eens precies wil zien hoe zij hun vleugels uitklappen.’
Deelnemers krijgen eerst een introductiecursus en een inleiding in de natuurkunde van het vlieggedrag.
Daarnaast komt er een zeer professionele supercamera, de Phantom 217, momenteel de best beschikbare pro-

NAAR DE FINALE
Wageningse vliegkunstenaars zijn doorgedrongen
tot de ﬁnale van de Academische Jaarprijs. ‘We willen high-speedcamera’s
aan gewone mensen gaan
uitlenen om allerlei alledaagse vliegkunstenaars
in de natuur te ﬁlmen’,
zegt David Lentink, captain van een elfkoppige
campagneteam. ‘Je kunt
overal om je heen bijzonder vlieggedrag zien van
vogels, vleermuizen, insecten en zaden, ook als je
gewoon door de stad
ﬁetst. Van al die ﬁlmpjes
maken we dan een gratis

beschikbare database van
vliegkunstenaars op Youtube. Daaruit ontstaan
vanzelf nieuwe wetenschapsvragen omdat dit
soort high-speed beelden
van vlieggedrag nauwelijks bestaan.’
Op woensdag 27 oktober
blijkt in Leiden wie van de
vijf ﬁnalisten de Academische Jaarprijs wint voor de
beste vertaling van wetenschappelijk onderzoek
naar een breed publiek.
Het creatiefste communicatieplan wint 100.000
euro.

fessionele camera, die zo’n 70.000 euro kost en 7500
beeldjes per seconde maakt. ‘Dat geeft het effect van een
bioscoopﬁlm en zo’n ﬁlm kun je nog veel beter vertragen’,
zegt Lentink. ‘We gaan hem gemakkelijk bruikbaar maken in het veld, foolproof en spatwaterdicht, met een karretje met een lenzenset en extra batterijen.’
Is het niet riskant om zo’n dure camera zomaar uit te
lenen? Lentink schiet in de lach. ‘Je moet hem goed verzekeren en deelnemers een bewijs van goed gedrag vragen.
Bovendien worden wij gesponsord door het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) dus ik maak mij echt geen
zorgen.’

If David Lentink’s team
wins the annual academic prize for a project that
brings science to the
people, they will be
handing out state-of-theart highspeed cameras to
20 lay people with an interest in how the birds
and the bees get around.
Not much animal ﬂight
behaviour has been recorded on highspeed ﬁlm
to date; there is no ﬁlm
of mating swifts in ﬂight,
or barn swallows feeding
their young on the wing,
for example. Aerospace
engineer and biologist
Lentink wants to identify
the unique ﬂight behaviour of many diﬀerent
species. He has published on the mechanisms of
bird and seed ﬂight in
Science and Nature. He
enjoys working with lay
enthusiasts and is sure
their 7500-frames-persecond ﬁlms will generate new and interesting
research questions. The
ﬁlms will be put on
Youtube for all to enjoy.
The winner of the prize
will be announced on 27
October in Leiden.
The full story?
resource.wur.nl/en
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HUISSTIJL
WAGENINGS DRUKWERK KRIJGT NIEUW JASJE
Sinds 1 oktober heeft Wageningen UR een nieuwe huisstijl voor
drukwerk. Dat betekent nieuwe huisstijlsjablonen op je computer, nieuwe
visitekaartjes, ander briefpapier en nieuwe enveloppen. Een terechte
aanpassing van de corporate identity? Of een verspilling van tijd en geld?
tekst: Nicolette Meerstadt/Albert Sikkema/Hans Wolkers

Elisa Salentijn,
Projectleider huisstijl
‘De aanpassingen van de huisstijl leiden tot een herkenbaarder corporate merk waarbij de pay-off – for quality of
life – duidelijker en eensgezinder naar voren komt, ook op
het briefpapier van de submerken. Vanwege het internationale karakter van Wageningen UR worden de visitekaartjes alleen nog in de Engelse taal opgemaakt, met achterop
voor iedereen de pay-off. Het volgpapier is afgeschaft en
we gaan dubbelzijdig printen. En verder is het aantal soorten enveloppen drastisch teruggebracht. Daarmee besparen we ﬂink. Door de aanpassingen gaan de kosten van
het huisstijldrukwerk van 100 duizend naar 50 duizend
euro per jaar. Ook de visitekaartjes zijn voordeliger geworden.’

Marcel Zwietering
Hoogleraar Levensmiddelenmicrobiologie
‘Ik ben erg blij met onze huisstijl, die ziet er mooi en goed
uit. En bij de nieuwe huisstijl hebben we weer Wageningen University in ons logo en niet meer AFSG. Zo’n interne
organisatiestructuur is geen nuttig merk en is alleen van
belang binnen de muren van onze organisatie. Wageningen University is een merk dat ik graag wil uitdragen. Ik ben
nu dik tevreden.’

Hanneke van Ommeren
Secretaresse bij Biometris (PSG)
‘We moeten allerlei templates opnieuw in de computer
zetten. Dat is wat werk en daar zijn we nog niet aan toegekomen. Het nieuwe papier en de enveloppen met dubbele
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vensters zijn geleverd. We zijn wel iets herkenbaarder geworden als organisatieonderdeel, want in het bovenste
venster kun je zien waar de brief vandaan komt.
‘Dit is de derde keer dat ik dit meemaak, en al het restpapier wordt zo weggedaan. Dat zal dan vast wel hergebruikt
worden, maar ik denk dan toch: weer een regenwoud’. Goed
dat is misschien wat overtrokken, maar toch. Verder dobberen we gewoon mee op de beslissingen die genomen
worden.’

Marcel Zwietering
Hoogleraar Levensmiddelenmicrobiologie
‘Het is wel erg veel werk om alle colleges en presentaties
aan de nieuwe huisstijl aan te passen. Veel collega’s vragen zich af waar we mee bezig zijn en maken zich niet
druk om die aanpassingen. Ik heb de indruk dat Communicatie zich niet realiseert hoeveel moeite dit is. Wisseling
van huisstijl mag daarom niet te vaak gebeuren. In feite
wordt het door Communicatie opgelegd. Iedereen moet
maar dit en moet maar dat. Het gaat te veel richting dwingen
en dat is niet verstandig. Onze doelstelling is er voor onderwijs en onderzoek. Niet om steeds maar te luisteren naar
de bevelen van Communicatie. Mensen verleiden is beter
dan mensen dwingen en onze huisstijl is zo mooi, die verkoopt zichzelf.’

Lisette Bourquin
Secretaresse bij Integrated Water Resources Management
‘De nieuwe huisstijl zou vooral een grote kostenbesparing
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De nieuwe huisstijl vergeleken met de vorige.

moeten zijn, maar ik vind de invoering niet erg doordacht.
De oude enveloppen hadden bijvoorbeeld een plakstrip.
Nu moeten we enveloppen dichtlikken of plakken. Dat is
bij een of twee brieven niet erg, maar we hebben ook mailings van vijfhonderd brieven. Dan moet iemand echt
apart zitten plakken. Daar hebben we de tijd niet voor en
het is vervelend werk. We bekijken nu of we het dichtplakken kunnen uitbesteden aan de centrale postkamer, maar
dan is de bezuiniging weer deels verdwenen.
‘Daarnaast is het briefpapier veranderd. Om een print te
maken op de kleurenprinter heb je nu geen voorgedrukt
papier meer nodig. Dat is best handig. Maar we hebben
ook papier gekregen waar het logo al op staat, omdat niet
iedereen een kleurenprinter heeft. Maar wij hebben er wel
een, dus voor ons is het dubbelop. Het nieuwe briefpapier
ziet er trouwens goedkoop uit. Het papier en de enveloppen
met de blauwe balk waren veel netter naar de klanten toe.’

Rogier de Jong
Promovendus bij Isric
‘Een nieuwe huisstijl? Daarbij denk ik aan presentatie
naar buiten toe: website, presentaties, nieuwe formats.
Waar ik dat kan vinden en hoe dat verder moet, daar heb
ik geen informatie over gekregen. Wel een mailtje waar in
staat dat ik mijn naam moet invullen. Verder heb ik er

niks van gemerkt eigenlijk.
Nieuwe instellingen bij Word? Nu je het zegt, ik had er
laatst wel problemen mee dat ik mijn instellingen weer
moest veranderen. Maar dat had ik niet geassocieerd met
de nieuwe huisstijl.’

Elisa Salentijn,
Projectleider huisstijl
‘Waar mensen niet blij mee zijn: ze krijgen nu standaard
een nieuwe letter op hun scherm, de Verdana 8.5. Mensen
klagen dat die letter te klein is. Ik ga kijken of we de
schermweergave standaard groter kunnen instellen. En
ja, mensen moeten inderdaad het oude briefpapier en oude enveloppen weggooien. We hebben iedereen van te voren ingelicht, om te zorgen dat er niet veel papier in voorraad was rond 1 oktober. Ik heb geen idee hoeveel papier er
is weggegooid. We hebben geen verzoek gehad om extra
containers voor het oud papier. Er zijn maar weinig klachten binnengekomen.’

HAPPY WITH THE
HOUSE STYLE?
A good thing for corporate identity or a waste
of time and money? Resource asked how people
felt about the new house
style and all that comes
with it. Project leader
Elisa Salentijn is proud
of the savings that will
be made, and says no
one can miss Wageningen’s slogan any more:
‘For quality of life’ is on
everything. Pity about
the quality of the paper,
says secretary Lisette
Bourquin. And secretary
Hanneke van Ommeren
worries about the rain
forest that is being
thrown away. No sympathy from Salentijn on
that one: people had
plenty of warning. ‘I
have no idea how much
paper is being chucked
out.’ Professor Marcel
Zwietering is glad to see
‘Wageningen University’
on his card again. He
does think it’s a lot of
work to adjust all your
teaching material –
something they don’t
think about in Communications when they dream
up these schemes. But
PhD researcher Rogier de
Jong hasn’t noticed
much. House style? New
Word settings? Oh, that’s
why I had to change all
my settings recently.
The full story?
resource.wur.nl/en
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is one of the world’s leading companies with 25,000 employees in
over 90 countries dedicated to one purpose:
We contribute to addressing some of the planet’s most critical issues such as the
rising demand for food from a growing population. Syngenta employees have a
major impact on the health and wellbeing of communities all around the world.
They work in a focused, highly collaborative culture and beneﬁt from the training,
development and inspirational colleagues that you’d expect to ﬁnd in a fast
growing, international company.
Do you have interest in leading molecular and trait breeding research in
vegetable crops ? Would you like to develop commercial cultivars with
superior performance, through the discovery and implementation of
trait-speciﬁc genetic information? Would you like to see yourself working in
an environment where team approach and self development (technically and
personally) are highly appreciated ?
THIS JOB MIGHT BE YOUR NEW CHALLENGE:
GENETIC PROJECT LEAD - SALADS

8e

INTO ACTION
You will be responsible for leading the deﬁnition, design and planning of molecular
/ trait breeding projects, within the framework of agreed-upon strategies in
salads. Managing these projects from initiation to delivery of readily-usable
breeding material or trait-speciﬁc genetic information and ensuring proper project
advancement within allocated resources and timelines will be your main goals.

editie!

vrijdag 12 en
zaterdag 13 november
Amsterdam RAI
Ontdek jouw mogelijkheden
bij de Overheid

Voor meer informatie en gratis entree ga je naar

www.carrierebeursoverheid.nl

Proefschriftenprinten.nl
Printingmythesis.com
Home
Home

Aanlevering
FTP-login
Verzenden

Wie zijn wij

Offerte

Bedrijf

Specialist in
proefschriften
aliteit,
w
k
e
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e
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r
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Kijk voor meer informatie op
www.proefschriftenprinten.nl
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THE CHALLENGE
In this environment you will work closely with relevant groups such as genomics,
bioinformatics, molecular genetics, genotyping laboratories, physiology,
pathology, and breeding.
You will coordinate the execution, report on project progress / achievements
and ensure appropriate technical and business reviews as well as portfolio
consolidation.
At the same time it will be your role to maintain awareness of new developments
and scientiﬁc advances through active monitoring of internal and external activity
and participate in or lead the acquisition or development of new technologies or
methodologies as appropriate.
Securing intellectual property protection as appropriate and maintaining awareness of intellectual property landscape and evolutions are completing your role.
YOUR PROFILE
For this position we are looking for a highly motivated and dedicated person with
a Ph.D., or MSc. in plant breeding, quantitative genetics or related ﬁeld with 1 to
3 years of experience. Knowledge of breeding theory, Mendelian genetics, molecular markers, and genomics principles is critical. A good understanding of principles in statistics, physiology (including pathology), and biochemistry will also be
important.
Based in Enkhuizen in the Netherlands, you enjoy working with people and your
excellent organizational, communication, and interpersonal skills are essential to
function as part of or lead cross-functional, cross-cultural, multi-location teams.
Demonstrated project leadership and management experience is critical. Demonstrated technical or scientiﬁc successes in molecular / trait breeding are a plus.
TAKE YOUR CHANCE
Are you interested to fulﬁll this position in our organization? Please apply online via
www.werkenbijsyngenta.nl

VIND JE HET LEUK OM KENNIS
OVER TE DRAGEN (`125 / DAG)?
Help middelbare scholieren met hun examen! Voor o.a. de vakken Biologie,
Economie, Geschiedenis, M&O, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde A en B
en de moderne vreemde talen komt de Universiteit Leiden graag in contact met
(assistent)docenten. Uitermate leerzaam en goede verdiensten: `125 per dag
(incl. logies en maaltijden). Je kunt rekenen op een gedegen opleiding. Heb je
minimaal een 8,0 (CSE) voor het vak waarvoor je belangstelling hebt en hoge
cijfers voor je overige vakken, mail dan je CV en ingescande cijferlijst van de
middelbare school naar Gabriela Estramil: sollicitaties@sslleiden.nl. Zie ook
www.examencursus.com, menu-item ‘voor docenten’.
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Topbaan bij
een grote bank?

begin eerst hier. nl
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Afstuderen op DIERENLEED
‘Het leed van de individuele dieren is zo heftig. Daar ben ik wel van
geschrokken’, vertelt Madelaine
Looije. Een dierenarts vertelde
haar hoe hij na een brand, varkens
aantrof met vreselijke brandwonden van kunststof isolatiemateriaal. ‘De dieren moesten snel geëuthanaseerd worden, maar hij kon
er niet bijkomen. Je verwacht wel
zoiets, maar als je stilstaat bij de
gebeurtenissen bij een stalbrand,
is het toch schokkend. Mensen
concentreren zich op de aantallen,
maar de ernst van het probleem is
ook heel groot.’
Samen met Michelle Smit studeerde Looije af bij Diermanagement bij VHL Leeuwarden met een
onderzoek naar stalbranden voor
de Dierenbescherming en landbouworganisatie LTO. Op 14 oktober overhandigden ze hun rapport
aan Alida Oppers van het ministerie van landbouw tijdens een conferentie over dierenwelzijn.

Michelle Smit (links midden) en Madelaine Looije (rechts midden) reiken hun onderzoek uit aan Alida Oppers (links), directeur Voedsel, Dier en Consument bij het ministerie van LNV onder het toeziend oog van directeur van de Dierenbescherming Frank Dales
(rechts).

Door intensiever gebruik van
elektrische apparaten en installaties neemt het aantal branden toe,
constateren Smit en Looije. Kortsluiting, werkzaamheden in de stal
en oververhitting van machines
zijn de belangrijkste oorzaken.
Door de schaalvergroting in de
landbouw neemt bovendien het
aantal dode dieren per brand toe.
‘De gevolgen zijn vaak enorm. Het
gaat over dierenwelzijn én over de
ﬁnanciële en emotionele schade
bij de betrokkenen’, legt Smit uit.

pen om bij 736 stalbranden, becijferden de twee. Op grond van hun
rapport heeft de PvdA op 18 oktober schriftelijk Kamervragen gesteld. De partij noemt de cijfers
schokkend en vraagt het kabinet
om maatregelen die de stallen
brandveiliger maken. De stof die
het onderzoek doet opwaaien, verrast Looije niet. ‘Het is wel duidelijk dat er iets met dit probleem
moet gebeuren.’

FOTO: ISTOCK

737.000 DIEREN
De afgelopen vijf jaar kwamen er
737.000 runderen, varkens en kip-

FOTO: ROB DOOLAARD

Je mag je afstudeerscriptie overhandigen aan een vertegenwoordiger van de minister, de media
duiken erop en er worden zelfs
Kamervragen gesteld. Het afstudeeronderzoek naar stalbranden
van Madelaine Looije en Michelle
Smit doet veel stof opwaaien.
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VERANTWOORDELIJKHEID
De studenten gingen te rade bij
verzekeringsmaatschappijen, trokken mediaberichten na en voerden
gesprekken met veehouders, dierenartsen en brandweerlieden.
Ook zetten ze de aanwezige wet- en
regelgeving op een rij.
Vooral in de preventie valt er
nog veel te winnen, menen de inmiddels afgestudeerde VHL-ers.
Bijvoorbeeld als het gaat om het
ontwerp en het bouwmateriaal van
de stallen en de controle op elek-

trische installaties. Looije: ‘We
doen aanbevelingen aan de rijksoverheid, de gemeenten en de veeboeren. Hopelijk nemen de partijen zelf hun verantwoordelijkheid
en wijzen ze niet naar elkaar.’
HBO-SUCCES
‘Tot nu toe ontbraken betrouwbare
cijfers over de omvang, de aard en
de ernst van stalbranden’, zegt lector Welzijn van dieren Hans Hopster, die het onderzoek begeleidde.
Het onderzoek levert volgens hem
een vrij compleet overzicht op de
problematiek. ‘Ik ben er trots op
dat je met hbo-studenten een al
langer spelend probleem van een
fundament kunt voorzien voor
maatschappelijke discussie.’
Hopster acht de kans dat LNV
gevolg geeft aan het onderzoek
vrij groot. ‘Meer succes kun je
als student niet hebben,
Alexandra Branderhorst
toch?’

Het rapport staat op:
www.vanhall-larenstein.nl, zoekterm ‘veestallen’
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Ketsen met een woknok

FOTO: BART DE GOUW

FIRE ALARM

Oh Oh Cherso is een hype. Het tv-programma over aso-jongeren uit Den Haag die losgaan op het eiland Chersonissos
wordt ook in Wageningen goed bekeken. Studenten blijven er op donderdag voor thuis, en komen standaard later aan
op feestjes. Woorden als ‘woknok’ (de vrouwelijke variant van een odol) en ‘ketsen’ (coïtus) doen hun intrede.
Donderdag 14 oktober gaven zowel SSR-W als Ceres een ‘Oh Oh Cherso-feest’. Veel vrouwen droegen grote oorbellen
of een witblonde barbiepruik. Een veel geziene uitrusting bij mannen waren twee ster-tattoos, het handelsmerk van
Sterretje. Sterretje is een van de mannen uit Cherso, zijn openingszin: ‘Ik heb twee sterretjes, wil je mijn derde zien?’
En zijn ideale vrouw: ‘Iemand met een hartslag, dan ben ik al snel tevreden.’
Suzanne Overbeek

Nieuw kabinet voert prestatiedruk op
Bachelorstudenten behouden
hun basisbeurs onder kabinet
Rutte. Maar Wageningse studentenorganisaties hekelen het leenstelsel voor masterstudenten en
vrezen hogere collegekosten
voor actieve studenten.
Dankzij CDA en PVV is de basisbeurs voor bachelorstudenten gespaard. Voor masterstudenten vervalt de beurs echter, zij moeten lenen of op een andere manier hun
studie bekostigen. Het vrijgekomen geld wordt geïnvesteerd in de
kwaliteit van het onderwijs, aldus
het regeerakkoord. Wat dat inhoudt, staat er niet bij.
Voor Wageningse studenten is
de klap extra groot omdat de masteropleidingen van Wageningen
Universiteit twee jaar duren, zelfs
in de social siences. Dat betekent
twee jaar lang lenen, terwijl studenten in andere steden al na een
jaar klaar zijn. Of Wageningse studenten een tegemoetkoming krij-

gen, is nog onduidelijk.
Al zijn de plannen nog vaag, volgens de Wageningse Studenten Organisatie (WSO) ziet het er niet
echt rooskleurig uit. ‘Wij vinden
het niet verantwoord dat de keuze
om door te studeren straks ﬁnancieel gestuurd is. Onderwijs moet
toegankelijk zijn voor iedereen’,
reageert WSO-voorzitter Karmijn
van den Berg.
ACTIEVE STUDENTEN SPAREN
Verder gaat het nieuwe kabinet
lang studeren ontmoedigen. Mensen die langer dan een jaar uitlopen, moeten 3000 euro meer collegegeld betalen en raken hun OVkaart kwijt. Dit heeft mogelijk ook
consequenties voor activiteiten
naast de studie, zoals voltijds bestuursfuncties bij verenigingen.
Luie studenten mogen best meer
betalen, vindt Ewoud Nijhof, voorzitter van de Progressieve Studenten Fraktie (PSF). ‘Actieve studenten zouden echter gespaard moe-

ten blijven.’ Martijn Kuller van
VeSte, de andere partij in de Studentenraad, beaamt dat. ‘Wanneer
er geen uitzonderingen voor actieve studenten komen, zou dat behoorlijk hypocriet zijn.’ Het nieuwe kabinet wil namelijk dat het onderwijs beter aansluit op de arbeidmarkt. Activiteiten naast de
studie kunnen daar juist bij helpen.
VeSte voorziet ook problemen
bij de invoering van de plannen.
Kuller: ‘Studenten zijn begonnen
aan een master met het idee een
vergoeding te krijgen en nu zou die
vergoeding plotseling wegvallen.
Dat geldt ook voor studenten die
hun tweede studie ineens volledig
moeten betalen.’
De organisaties zijn het erover
eens dat de prestatiedruk groeit.
Een enquête van de Landelijke Studenten Vakbond wijst uit dat toch
veel studenten voor een master
SH, SO
zullen blijven kiezen.

VHL students of Animal
Management Madelaine
Looie and Michelle Smit
graduated with a thesis
on the eﬀects of barn
ﬁres. Their ﬁndings have
created a stir. In the past
ﬁve years, 737,000 cows,
pigs and chickens died in
ﬁres in the Netherlands.
With terrible suﬀering,
say the students. Their
supervisor Hans Hopster
is proud of their research
and hopes it will be followed up.

MORE PRESSURE ON
STUDENTS
The new Dutch cabinet
will not scrap student
grants for Bachelor’s students, but Master’s students will now have to
take out loans. This hits
Wageningen students extra hard as all the MSc
programmes here take
two years. So student organizations WSO, PSF
and VeSte are not happy.
Also, measures to hurry
students through the system will discourage people from extra-curricular
activities like running societies. It all adds up to
more pressure on students, the organizations
agree.

OH NO CHERSO
Both SSR-W and Ceres
threw an Oh Oh Cherso
party on 14 October. This
Dutch TV programme
about Dutch youth on a
party island is a hit with
Wageningen students. Its
level? Well, when one of
the ‘stars’ was asked
about his ideal woman,
he said ‘one with a heartbeat, then I’m happy.’
The full story?
resource.wur.nl/en
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SPRUIT

KLINKT VIES

De traditionele Hollandse pot levert twee keer zoveel zaadcellen op als
andere voedingspatronen. Dat beweren onderzoekers van de IVF-kliniek
van het Erasmus MC. Kijk, dat is nou eens voedingsonderzoek waar je wat
aan hebt. Toch één vraagje: hoe zit dat met Chinees?

Achtergrondlawaai beïnvloedt de smaakbeleving. Dat hebben Britse voedingskundigen ontdekt. Hoe meer geluid, hoe minder we proeven. Kijk,
dat is nou eens voedingsonderzoek waar je wat aan hebt. Een tip: mag de
muziek in de Forumkantine wat harder?

CAMPUS CULINAIR

door Arianne van Leeuwen

Mensa met een jurkje
STIJN <<
Normale verdeling
Toen ik mijzelf aanmeldde voor Ecological Methods I had ik me
voorbereid op hele andere drama’s. Als naïeve, net afgestudeerde
hbo’er zag ik mezelf al stuntelen met ingewikkelde statistische
formules. In mijn dromen zat ik met betraande ogen in een enorme collegezaal. Eenzaam kijkend naar alle andere studenten die
in die begrijpend meeknikken op het monotone ritme van een
docent. En ondertussen voor mij totaal onbegrijpelijke aantekeningen aan hun schrijfblok toevertrouwen.
De werkelijkheid van het vak is anders. Mijn docenten zijn prima
te volgen en tussendoor maken ze grapjes waar ik ook echt om
moet lachen. En haha, zelfs tijdens mijn eerste twee deeltentamens snapte ik het allemaal nog prima. Nee, tot vorige week verwachtte ik überhaupt geen probleem. Tot vorige week. Al in de
eerste minuut van ‘het in een klein projectgroepje toepassen van
de kennis’ ging het mis.
Het is mijn projectgenote. Ze kijkt te lief, ze praat te lief, ze lacht
te lief. Ineens ben ik weerloos gefocust op blonde haarlokken en
zachte ogen, in plaats van op eindeloze datasets. Zelfs in Excel
– een programma dat ik normaal gesproken beter begrijp dan
mijn medemens – gooi ik de eenvoudigste formules door elkaar.
Echt, mijn werkresultaat is waardeloos. Als een kip zonder kop
smijt ik mijn data door het statistiekpakket SPSS. Te pas en te onpas check ik voor een normale verdeling. Of het resultaat van
mijn werk signiﬁcant is of niet interesseert me niet eens meer.
Als er na mijn opmerking maar een glimlach op haar gezicht verschijnt.
Echt, het is een drama. Ik voer statistische toetsen uit waar ik nog
nooit van heb gehoord. Analyses die, gezien de grote hoeveelheid
errors op mijn scherm, waarschijnlijk ook nooit echt voor deze
materie bedoeld waren. Voor de vorm produceer ik nog wat boxplots, ondertussen vluchtig omkijkend of ze nu nog steeds zo
vriendelijk kijkt.
Dankzij mijn geklungel zitten we tot diep in de middag samen
achter de computer. Als we na half zes de trap aﬂopen, zeg ik hakkelend: ‘Ik vond het best gezellig.’ ‘Ja’, antwoordt ze gapend.
‘Nou, ik vond het ook wel best.’ Stijn van Gils
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Ik ben: in het Grand Café van het
Forum. Na jaren te zijn voorzien
van maar liefst drie mensae voelde
Wageningen zich de laatste tijd
leeg en ontheemd. Het Forum probeert deze leegte te vullen door
warme avondmaaltijden te verzorgen tegen studententarief; drie
vijfennegentig voor een hoofdgerecht, soep en dessert zijn elk een
euro extra.
Ik eet: groentesoep, chili con carne
met witte rijst en rauwkost en vanillevla met zoete saus en slagroom toe.
Ik proef: geen culinaire hoogstandjes, maar dat is dan ook het
enige dat op te merken valt aan het
Forum-eten. Alles smaakt prima,
je waant je zelfs een beetje in een
restaurant. Flessen bronwater en
rode wijn op tafel, vanillevla met

een ﬂinke toef slagroom geserveerd als een cappuccino in bijbehorend kopje en de maaltijd kan
men desgewenst afsluiten met een
latte macchiato. Het is een mensa
met een jurkje aan.
Ik word: net als vorige keer in de
Bongerd bediend! Het gaat nog ietwat onwennig, maar ideaal voor de
gehaasten onder ons die binnen
tien minuten willen terugkeren
naar hun afstudeervak. Ik ben in
geen enkel restaurant ooit zo snel
geholpen.
Ik vind: zowel voor groepen, eenlingen, jaarclubs, stelletjes en medewerkers het Forum een bijna
ideale plek om te eten. Het is niet
voor iedereen om de hoek helaas.
En voor de jurk moet wel betaald
worden.
Cijfer: 8+
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FEUTEN!
BNN heeft een prachtig programma bedacht: feuten. Over de harde ontgroeningen bij het corps. Over individualiteit. Over mores die conﬂicteren met wie je bent en waar je vandaan komt. Maar BNN gaat verder! Ze
stelt vragen over de regels in onze maatschappij. Doe je mee of lig je
eruit? Maandag 1 november voor het eerst op de buis.

DISTRACTED
Stijn was afraid he might
be out of his depth on his
MSc course on Ecological
Methods, but he sailed
through the ﬁrst couple
of tests. The trouble
started with pair work.
His partner is distractingly sweet. Normally quite
a whizz on Excel, Stijn
keeps messing up now. At
least, in terms of educational goals. Because it
does mean long afternoons together.

FOTO: BART DE GOUW

POSH CANTEEN

BOREN VOOR DE ROEM. Terwijl de modder ze om de oren vliegt, proberen 66 teams zich hard schreeuwend
naar de overwinning te boren. Op een stukje akker achter de Wageningse Haarweg vond op 5 oktober een
onwaarschijnlijk evenement plaats: het studentenkampioenschap grondboren. Boor erin, een paar slagen
draaien, boor eruit, grond eruit drukken, en snel terug in het gat. De grondboor wordt normaliter gebruikt
om monsters te nemen, maar deze keer was het doel volledig onwetenschappelijk. De grondboor moet helemaal in de grond in de snelst mogelijke tijd.
Vies worden hoort er bij. ‘Het is traditie dat de verliezer je besmeurt met modder’, zegt deelnemer Boyen
van Gorp. ‘En eigenlijk ook dat je ze weer terugpakt.’ Wat twaalf jaar geleden begon als studentikoze grap
bij studievereniging Pyrus is inmiddels uitgegroeid tot een wedstrijd met ruim 350 deelnemers. Het WagenSdK
ingse Pyrus-team BP Oﬀshore Drilling Team nam de felbegeerde Gouden Grondboor mee naar huis.

FEESTBAAR
WAGENINGEN

Waarom heb je de site opgericht?
‘We hadden een paar keer een mooi feest in ’t Gat gemist omdat we niet
wisten dat het er was. Balen. Eigenlijk kan je je het in Wageningen gewoon niet permitteren om een feestje te missen.’
Zijn jullie beter dan sites als Wageningen UP?
‘We zijn vollediger. We zetten bijvoorbeeld ook bieraanbiedingen op de
site, zodat je zelf goedkoop een huisfeestje kan geven. Bovendien hebben
we kroegrecensies, we hebben een paar keer een kroegentocht gedaan
om ze allemaal af te werken. Binnenkort gaan we ook kijken naar feesten
buiten Wageningen.’

Wie? Jonas van Duijvenbode
Wat? Richtte met studiegenoot
Alan FeestbaarWageningen.nl op.
Waarom? ‘Omdat je
meer wilt dan studeren’

Heb je nog een boodschap?
‘Ga ook eens naar feesten waar je normaal nooit heen gaat, zoals bij de
International club. En als je een huisfeest geeft, laat het dan weten via
onze site. En: abonneer je op onze nieuwsbrief.’ NM

Wageningen has a student canteen again. And
none other than the aptly
named Grand Cafe in the
Forum. Main course
€3.95, soup and dessert
both one euro. All served
at your table, with wine
and followed by a macchiato if you wish. Arianne had vegetable soup,
chili con carne with salad
and the famous Dutch
vla. Posh canteen, she
says. Posh prices too.
Grade: 8+

DRILLING FOR VICTORY
An unlikely sight could be
enjoyed on the Haarweg
in Wageningen on 5 October. Sixty six mud-spattered screaming teams
drilling soil like there
was no tomorrow. The
hotly contested Golden
Soil Drill was won by
Wageningen’s Pyrus student club.

PARTY SITE
If you don’t want to miss
the fun in Wageningen,
check out www.feestbaarwageningen.nl
The full story?
resource.wur.nl/en
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GAAP
Universiteitsblad Mare beschreef deze week de studententijd van Mark
Rutte. Daaruit blijkt dat hij zijn studie drie jaar onderbrak om voorzitter
van de JOVD te zijn. Niks geen zeven jaar studeren en lammen dus. Van
het corps hield hij niet, te kolossaal. Dansen op tafel? Ook niet. Wel zat
hij graag onder een boom in de hortus te studeren. Wij missen J.P.

>> HET
ECHTE
WERK

A RUM DO IN TRINIDAD

BEDELEN IN TRINIDAD
Wie? Tetje Henstra en Frans-Joost Boogert,
studenten Internationaal Land- en Waterbeheer
Wat? Onderzoek naar rivierwaterkwaliteit
Waar? Trinidad en Tobago
Waarom? Verplichte bachelorstage;
Leuk om het onbekende op te zoeken
‘We hadden dure apparatuur uit Wageningen mee
gekregen om de kwaliteit van het water te kunnen
meten. Tot ons middel in de rivier, wel met lieslaarzen aan, begonnen we met onze metingen. Onze
eerste waarneming was dat de Wageningse apparatuur niet in staat was de waarden van de stoffen in
het water te meten. Onze tweede dat er gaten in
onze laarzen zaten en ze dus totaal nutteloos waren.
Om te kijken of er een verband was tussen het
gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw
en de waterkwaliteit interviewden we een aantal
boeren. Ze gebruiken niet opzettelijk (te) veel van
deze middelen, maar het blijven toch ondernemers
die naar winst streven.
We hebben ook van de Trinidadiaanse cultuur
mogen proeven. De tuinman van de campus nodigde ons uit een keertje mee te ‘limen’. Ja hoor, zeiden
we, zonder te weten wat dat was. Na twee uur rijden
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begonnen we te twijfelen of het wel zo verstandig
was. We kenden de man nauwelijks. Uiteindelijk
kwamen we aan bij een vaag cafeetje. Daar kwamen
we er achter dat limen niet veel meer was dan wat
wij hier hangen zouden noemen. Rum, Malibu en
een beetje praten. Normaal met alleen mannen
onder elkaar, nu was er dus ook een keer een vrouw
bij. Wat de vrouwen dan doen? We hebben geen
idee eigenlijk, al viel het ons wel op dat de vrouwen
een stuk ambitieuzer zijn dan de mannen. Er waren
veel meer vrouwelijke studenten en ook bij onze
leerstoelgroep waren de vrouwen duidelijk in de
meerderheid.
Een stage in het buitenland is best duur. We schrokken ons dan ook kapot toen we erachter kwamen
dat onze stagevergoeding veel minder was dan het
overeengekomen minimum. Terwijl we vanuit Wageningen betaald werden! Omdat we toch ook moesten eten, zat er niks anders op dan te gaan bedelen.
Frans-Joost bleek een natuurtalent. Het resultaat
was één Trinidad en Tobago dollar, ongeveer twaalf
eurocent, van onze begeleider daar. Veel belangrijker was de lol die we erom hadden, zeker nadat het
hele verhaal, met foto, ervoor zorgde dat de vergoeding alsnog omhoog ging.’ Kees van der Ark

International Land and
Water Management students Tetje Henstra and
Frans-Joost Boogert went
to Trinidad for their BSc
internship. They researched water quality
and its relation to pesticide use. They learnt
something about appropriate technology when
the pricy Wageningen
equipment for measuring
water quality didn’t work
for their purposes. They
learnt something about
Trinidadian culture when
they went on a mystery
‘liming’ tour with the locals. Liming turned out
to be Trinidadian for
hanging out – with rum
of course. They also
learnt how to make a
point. When they
couldn’t eat from their
allowance they went out
begging. They gained a
grand total of 12 eurocents but when the story
got out their allowance
was raised.
The full story?
resource.wur.nl/en
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Wageningen UR zoekt:
PhD redesign processing of mushroom
Wageningen University, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-FPE-0001

Logistiek Manager Voedingsonderzoek
Wageningen University, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-HNE-0018

2 PhD positions: Gut Microbial Ecology
Wageningen University, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-MIB-0002

PhD Immune effects of Low-Frequency Electromagnetic Fields
(LF-EMF)

Hokjesdenken
De oplossing van 7 oktober was Biodiversiteit, en dat had iedereen goed.
Wel had de hangplek op de derde verdieping van Humane Voeding nog
wat klachten. ‘Hooguit 5 minuten lang was onze theepauze vanmiddag,
omdat de puzzel toen toch echt alweer klaar was. Wij kennen het Koninklijk Huis op ons duimpje, zijn dol op cryptische woordraadsels, weten
wat er zoal speelt op het gebied van eetgrage insecten en vragen over
voeding zijn voor ons gesneden koek... Kortom, wij hebben iets meer
uitdaging nodig ;-)’
De andere hokjesdenkers zijn: Andrea Bor en Hella van Asperen, Sexy
chickies, Cees Niemeijer, Renée en Susan van der Salm, Peter, Marije en
Ruben van Dijkgraaf 13a, Humane Voeding derde verdieping, Evert Jan
Bakker, Yvonne de Hilster, Willem Menkveld, Lisanne en Diecke, Leerstoelgroep Nematologie, Mirjam Breure, Patrick Gravemaker, Ditje van
der Vossen, Almanakcie 27 Zoowiezoo, Gert-Jan Steeneveld, Erlyn Douwstra en Chansuay van Son, Marianne van der Gaag, Annemarie Louwerse,
Hanneke Pompe en Gosse Schraa, Huize Steen, Mevrouw de Vries-Eras,
Evelien Kooij, SWU Thymos 10/11, Willem de Visser en Nikkie & Ari.
Horizontaal
1 Verdienen boeren steeds meer geld mee 11 Concertgebouw in Amsterdam 12 Werkeenheid 13 Presentator met een glimmend hoofd 15 Als
los zand 16 Weekblad 18 Helpt prima tegen buik-loop 21 Wordt de
‘pizzamaan’ genoemd 22 Jarreau of Jazeera 23 Flipje-town 25 Jezus __
30 __ Lazio, oude club van Winter en Stam 31 Inval 33 Essentieel ingrediënt van Panoramix’ tover-drank 35 Kan je met elkaar te bespreken
hebben 36 Protestant die de marathon van New York gaat lopen
38 Eazy E, Ice Cube en Dr. Dre 40 Eenling in de wereldliteratuur
42 Op z’n Grieks 44 Voor die van Arjen Gerssen zijn geen proefdieren
meer nodig 45 Koud, hè?
Verticaal
1 Teken van goedkeuring 2 Miezerig 3 Geen ﬂauw idee wie hij is
4 __ Lentink, rust burgers uit met hogesnelheidscamera’s 5 __ Kiddin’ Me,
Anouk 6 Van de wereld 7 Spreekt voor je 8 Slecht logeeradres 9 Sportief autotype 10 Is Massu d’Or het beste in 11 Daar gaat de WUR studenten werven 14 Treft in Afrika vooral vrouwen, aldus Mariame Maiga’s
proefschrift 17 Order of York 19 Edwin __, legendarische hordenloper
20 Achteraf 23 Daar slaat men zijn eerste slag 24 Alternatief voor stromend water 26 Chicago __, American Football-team 27 Zit in één pot
28 Drie-tal 29 __ James, blues- en soulzangeres 32 Art __ 34 Oude kop
36 Gekmaker 37 Internetgigant 39 Weapon of __, documentaire waar
Nynke Douma aan meewerkte 41 __ Airforce 43 Let op, een provincie!
Mail de groene hokjes uiterlijk komende woensdag naar hokjes@wur.nl.
De oplossing komt donderdag op resource.wur.nl.

Wageningen University, Wageningen
Vacaturenummer: ASG-DW-CBI0000

Promovendus zout op natuur
Wageningen University, Wageningen
Vacaturenummer: ESG CWK-0069

Inkoper
Wageningen UR, Wageningen
Vacaturenummer: FB-0001-4

Senior inkoper
Wageningen UR, Wageningen
Vacaturenummer: FB-0004-1

Technisch developer/software ontwikkelaar
Wageningen UR, Wageningen
Vacaturenummer: FB-0005

Postdoc researcher
Wageningen University, Wageningen
Vacaturenummer: SSG-ENR-0004

Postdoc position, Semira project
Wageningen University, Wageningen
Vacaturenummer: SSG-LDI-0002

PhD societal responses to nanotechnology
Wageningen University, Wageningen
Vacaturenummer: SSG-MCB-0002

Special Professor Facility Management
Wageningen University, Wageningen
Vacaturenummer SSG-MST-0002

COMING SOON
www. proefschriften.nl
www.phd-thesis.nl

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

Gratis
fiets
+

50% korting
op de Volkskrant?

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

vk.nl/fiets
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Dé carrièrebeurs in het najaar voor student, starter en professional!

vrijdag12 & zaterdag13 november
Amsterdam RAI
Voor meer informatie en gratis entree ga je naar

De Nederlandse Carrièredagen is een activiteit van

www.carrieredagen.nl
onderdeel van de

service << 31

Woonmanifestatie
Zondag 31 oktober
Nieuw Kortenoord wordt een prachtige
groene woonwijk op het voormalige
terrein van de Universiteit Wageningen
aan de Kortenoord Allee. In verschillende
fases worden eengezinswoningen, tweeonder-een-kapwoningen en vrijstaande
woningen gebouwd. De eerste fase, het
Mozaïekpark, met 350 woningen zal
vanaf begin 2011 in de verkoop gaan.
Op 31 oktober kun je samen met vrienden
en familie genieten van een middag
Wageningen te buiten: de woonmanifestatie
waar we met veel trots presenteren
wat je straks van Nieuw Kortenoord
kunt verwachten.

Wageningen te buiten
Zondag 31 oktober, 12.00 uur tot 14.30 uur.
Informatiecentrum Nieuw Kortenoord,
Binnenhaven 5 (gebouw voormalige
bibliotheek, achter De Vaas)

Schrijf je in als b
elangstellende
Crêpebus / Schminken
C
Mozaïeken
Bek
kiijk de gebiedsmaq
quet
Rondleiding

te

DJ Swoo
lish

or je
Magazine ligt vo

klaar

Meer informatie op
www.nieuwkortenoord.nl
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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

Spot The ‘G’
Any Indonesian can perfectly pronounce at least three Dutch words—koelkast (refrigerator), kraan
(tap), and stopkontakt (electric outlet). Those three words have the same meaning and pronunciation in Dutch and in Indonesian. The real test of our pronunciation of Dutch comes when it involves the mythical ‘G’ sound.

After one year of studying in the Netherlands, of course I can say more than those three words. I
can even handle short conversations quite smoothly. However, my Dutch friends still spot the imperfection of my ‘G’ sound!
In Indonesia, we pronounce ‘G’ like in the English word Game or Great, or like the way the Germans pronounce Guten Morgen. It’s not the same in Dutch. We have this theory that our ‘G’ pronunciation is improving when we have a sore throat. It usually takes us some time to be able to
pronounce Wageningen properly. In that case, we consider ourselves more fortunate than our
friends who are studying in Groningen!
One evening after basketball training, a Dutch friend came up with a better theory. He said that
everyone in the world can pronounce this mythical ‘G’ sound ﬂawlessly when they are gargling—
bubbling liquid in one’s mouth, for example after brushing your teeth. Amazingly, people say that
one of the hardest Dutch words to pronounce is gegorgeld! It has three ‘G’s, one in each syllable.
Steisianasari Mileiva, MSc Development and Rural Innovation
And yes… it literally means gargled!
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.

TYPISCH: HARDE G
Steisianasari Mileiva
heeft haar harde G nog
niet gevonden:
Indonesiërs kennen standaard drie woorden Nederlands: koelkast, kraan
en stopcontact. Die zijn
in het Indonesisch namelijk hetzelfde. Meer moeite hebben ze met woorden waar een harde G in
zit. Steisianasari is dan
ook blij dat ze niet in
Groningen studeert. Een
Nederlandse jongen legde haar laatst uit dat iedereen ter wereld de G
prachtig kan uitspreken
tijdens het gorgelen. Gek
genoeg is het moeilijkste
Nederlandse woord: gorgelen.

