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>> CEES + TRAVERSO
Cees van Woerkum, hoogleraar communicatiestrategieën

‘Het gaat om hele subtiele verschillen’
Elke dag een uur op zijn dwarsﬂuit. Met minder kan hij niet
leven. De traverso is voor Cees van Woerkum een levensbehoefte. ‘Het houdt me in balans.’ Eigenlijk is het een simpel
instrument: een buis met gaten. Maar o zo lastig. ‘Een beetje spanning op je lip, en het is weg. Heel kwetsbaar. Elke
dag is anders.’ RK / Foto: Guy Ackermans

‘IT’S ALL ABOUT VERY SUBTLE VARIATIONS’
Cees van Woerkum, professor of Communication
Strategies, plays his ﬂute for an hour a day. He cannot get
by on less than that – he counts his ﬂute among his basic
needs. ‘It keeps me balanced.’ It looks such a simple instrument: just a tube with holes in it. But it is surprisingly
tricky. ‘A bit of tension in your lips and the music’s lost. It’s
very delicate. And every day is diﬀerent.’
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KANS OP LYME NEEMT TOE
Borrelia-bacterie maakt teek groter
en actiever.

RIKILT IS TEVREE
‘Ik heb leuke collega’s en krijg de
voorzieningen die ik nodig heb.’
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HET NIEUWE WERKEN
Ervaringsdeskundigen aan het woord.
‘Maandag was het vechten om een plekje.’

OMERTÀ
Vorige week belde een Ceres-lid op. Of ik zijn citaat van de Resource-site wilde verwijderen, want zijn sociale leven leed eronder.
Hij is een van de vijf leden van het Wageningse corps Ceres die de zwijgplicht hebben verbroken. Zij spraken over de ontgroening en dat is een corporale doodzonde.
Er volgde een digitale oekaze van de president en hoon van andere corpsleden.
Heel even moest ik denken aan de maﬃoso Joe Valachi. Valachi deed tegenover het
Amerikaanse congres een boekje open over de maﬃa. Hij doorbrak daarmee de
omertà, de plicht om te zwijgen over de eigen organisatie. Zijn beroemde laatste
woorden daar waren: ‘This here, what I am telling you, what I am exposing to you,
the press and everybody: this is my doom!’
Wat onthulde het gedoemde Cereslid eigenlijk? Hij reageerde op de eerste aﬂevering
van de BNN-dramaserie ‘Feuten’. De ontgroeningsbeelden in die serie vond hij
‘overdreven’. Aha.
Gaby van Caulil

REVELATIONS

The full story?
resource.wur.nl/en

A member of Ceres has
been ostracized for
breaking his oath of secrecy about the student
society’s hazing ceremonies. Gaby is reminded

of Joe Valachi’s shocking
revelations about the maﬁa. So what was revealed
about the goings on at
Ceres? Actually, all the
member said was that the

images of hazing ceremonies on a Dutch TV programme were exaggerated. No wonder his mates
were mad: this could ruin
their reputation.
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De buitenlandse studenten die waren ondergebracht in Wing, een
van de complexen voor tijdelijke
huisvesting van hotel Hof van Wageningen, hebben hun kamers verlaten. Het complex kwam vorige
maand in het nieuws toen buitenlandse studenten in opstand kwamen tegen de, in hun ogen, armoedige woonomstandigheden. Van de
verbeteringen die vervolgens werden
aangebracht, hebben ze maar kort
kunnen genieten. Volgens het contract moesten de studenten uiterlijk 12 november het complex ver-

laten omdat het ingepland stond
als Wagenings Sinterklaashuis.
De studenten gaan intussen
naar Brink Residence, een ander
complex voor tijdelijke huisvesting
van Hof van Wageningen, zo’n 400
meter verderop. Met de Wing-studenten erbij zitten daar straks 133
buitenlandse studenten. Daarnaast
zitten er nog 63 VHL-studenten in
de noodhuisvesting op Landal
Green Parcs in Hoenderloo.
7,-'(/,-.(+8,69(67,1*9(5/(1*'
Vorig jaar hadden alle buitenlandse studenten rond deze tijd een
echte kamer gevonden, dit jaar
wachten nog tweehonderd studenten op een kamer. De wachttijd is
lang. Wekelijks kunnen zo’n tien
buitenlandse studenten aan een
kamer geholpen worden.
Daar komt bij dat het huurcon-

NO ROOM AT THE WING

The full story?
resource.wur.nl/en
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No room at the inn for Wageningen’s foreign students this Christmas. Those in stopgap accommodation at the Hof van Wageningen
have been moved out to make way
for St. Nicholas with his sack of
goodies. There are still 200 foreign students on the waiting list

tract met Landal in Hoenderloo op
17 december aﬂoopt. De VHL-studenten die dan nog geen kamer
hebben, komen dan ook naar de
Brink Residence. En dat terwijl er
nog steeds internationale studenten arriveren. Voor het einde van
het jaar worden meer dan twintig
nieuwe internationale studenten
verwacht, terwijl er in januari nog
eens zestig à zeventig arriveren.
Die moeten ook onder dak.
Of het aantal buitenlandse studenten in tijdelijke huisvesting de
komende maanden afneemt, is
dus de vraag. De universiteit heeft
de huur van Brink Residence verlengd tot eind februari. Daar kunnen maximaal 180 studenten in.
Eerder had de universiteit nog de
hoop dat alle buitenlandse studenten voor de kerst een permanente
kamer zouden hebben. AS

for rooms, with new arrivals expected in January.

GRADUATE & GO
In future, Wageningen students
will have to vacate their rooms
within a year of graduating. Since
most do so anyway, this may not
do much to solve the housing

Studenten die huren bij Idealis
moeten voortaan binnen een jaar
na afstuderen hun kamer verlaten.
Dat meldt Jan Harkema van Idealis. Nu krijgen de studenten nog
twee jaar uitlooptijd. Veel extra
doorstroming levert de maatregel
van Idealis niet op: vijf van de zes
afgestudeerden zeggen hun kamer
nu al binnen een jaar op. Toch wil
Idealis nog niet verder gaan dan
een jaar. In andere studentensteden wordt vaak gewerkt met een
campuscontract, dat studenten
verplicht om uiterlijk zes maanden
na afstuderen de kamer te verlaten. Maar daar wil Harkema niets
van weten.
Wel zoekt Idealis volgens hem
naar andere mogelijkheden om de
toenemende kamernood het hoofd
te bieden. Zo gaat de studentenhuisvester vierhonderd nieuwe
eenheden bouwen aan de Rijnsteeg. Deze nieuwbouw moet eind
2011 beschikbaar zijn.
Verder overlegt Idealis met
Wageningen UR over geschikte
bouwlocaties in Wageningen om
extra studentencomplexen te bouwen. ‘We zijn in gesprek, maar
hebben nog niets concreets’, aldus
Harkema. Een lastig punt is dat
Wageningen UR marktconforme
prijzen vraagt, terwijl Idealis goedkope grond zoekt om haar sociale
woningbouwprojecten te realiseAS
ren.

shortage. But Idealis doesn’t want
to rush them and would prefer to
build new housing. Problem is the
prices Wageningen UR wants for
its land.

ROBBEN ISLAND
Joop Schaminee visited Robben Island, where Nelson Mandela and
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In februari meldde de directie van
VHL dat er veertig arbeidsplaatsen
moeten verdwijnen om meer ﬁnanciële armslag te krijgen. Sindsdien is het stil gebleven. Tot op he-

den hebben de medewerkers amper iets gehoord over de reorganisatieplannen. ‘De onzekerheid veroorzaakt onrust onder het
hogeschoolpersoneel. Er moet duidelijkheid komen, zodat mensen
weten waar ze aan toe zijn’, zegt
Klaske Klaver, werkzaam bij het
Onderwijsbureau en lid van de MR.
‘Het heeft inderdaad veel te
lang geduurd. Dat spijt de directie’, reageert directeur bedrijfsvoe-

ring Rien Komen. De komende weken wordt er meer bekend over de
reorganisatieplannen. Op 18 en 19
november zijn er informatiebijeenkomsten voor het personeel van
Training & Consultancy (T&C) in
Velp en Leeuwarden, waar volgens
het oorspronkelijke plan elf arbeidsplaatsen weg zouden moeten.
Bij de ondersteunende diensten
moesten twintig banen verdwijnen. Komen: ‘Door natuurlijk ver-

loop is een deel van de krimpdoelstelling al gerealiseerd. Verder willen we door middel van organisatieontwikkeling kijken of mensen
nog wel op de goede plek zitten.’
Daarover overlegt de directie binnenkort met de medezeggenschapsraad.
In het onderwijs waren er negen
medewerkers boventallig, door natuurlijk verloop hoeven daar inmidAB
dels geen mensen meer weg.

NRUW
>> TEACHER OF THE YEAR

ǋǋ9+/

5HFRUGDDQWDOVWXGHQWHQVWHPW

+RJHUH,&7NRVWHQWHUGLVFXVVLH

In totaal hebben 1199 studenten hun stem
uitgebracht bij de verkiezing voor beste
docent van Wageningen Universiteit. Dat is
27 procent van de stemgemachtigden, een
record volgens het Wageningen University
Fonds. De toename komt waarschijnlijk
doordat het fonds dit jaar drie mails aan
studenten verzond in plaats van twee. Eind
december maakt het fonds de vijf genomineerden bekend. AB

De medezeggenschapsraad van VHL protesteerde onlangs tegen de met 1,4 miljoen
toegenomen kosten voor ICT. Maar de bedragen zijn onvergelijkbaar, meent de raad
van bestuur. De raad laat de kostenposten
uitzoeken en zal daarna reageren. De medezeggenschapsraad stuurde een brief
over de hogere kosten die de hogeschool
betaalt voor ICT sinds Wageningen UR de
diensten levert. Daarbij baseert de medezeggenschap zich op de ﬁnanciële cijfers
van de directie. AB

ǋǋ6$0(1:(5.,1*

9+/NULMJWVWXGHQWHQXLW7KDLODQG
HQ9LHWQDP
Van Hall Larenstein gaat samenwerken met
de Vietnamese Hanoi University of Agriculture en Nong Lam University in Ho Chi
Minh City en met de Thaise Kasetsart University in Bangkok. Studenten van deze instellingen zullen de laatste twee jaar van
hun studie bij VHL Wageningen doen. Deze
opzet is vanuit de opleiding Horticulture
ontwikkeld met de Chinese landbouwuniversiteiten in Kunming en Beijing. Verder
wil Nong Lam University studenten door laten stromen naar de professional masters
van VHL. AB

many other opponents of Apartheid were
imprisoned. Deeply touched by the grim
conditions and the stories of ex-prisoner
guides, he felt it was an honour to go
there. And aware that it won’t have felt
like that to the prisoners. What this has to
do with Wageningen is left to the reader
to decide.

LQEULHI
RECORD >> numbers of students voted
in this year’s teacher of the year elections.
3527(67!! from VHL employees council about cost of WUR ICT services.
9,(71$0(6($1'7+$,!! university
students will come to VHL for two
years.

SCHAMINÉE <<
5REEHQHLODQG
Minder dan een maand geleden had ik het voorrecht
om Robbeneiland te bezoeken, om fynbos te inventariseren. Op Robbeneiland hebben Nelson Mandela en
zo veel andere niet-blanke strijders tegen apartheid
jarenlang gevangen gezeten. Het waren niet de beelden
van de kleine cellen, de troosteloze binnenplaats of
de hoge hekken voorzien van rollen prikkeldraad die
de meeste indruk op mij maakten, maar de verhalen
van de mensen die ons rondleidden, oud-gevangenen.
Een bus voert ons langs alle plaatsen op het eiland die
de geschiedenis hebben gekleurd. We komen langs
een kerkhof waar gevangenen zijn begraven. We rijden langs de kalkgroeve waar grote stukken kalksteen werden losgehakt om later, in de gevangenis,
tot gruis te slaan. In lange rijen op de binnenplaats.
Werk zonder enig nut, alleen om de ongelijkheid te
laten voelen, de wil te breken. We zien groepjes pinguïns, die hier hun noordelijkste voorkomen hebben,
mogelijk gemaakt door het koude water van de golfstroom uit het zuiden. Ik luister en kijk naar onze gids
in de bus terwijl hij vertelt over meneer Mandela die
hen leerde niet te haten, geen vergelding. In het souvenirwinkeltje bij de haven koop ik niks, maar buiten
raap ik wel een paar brokjes kalksteen op, afkomstig
uit de groeve, die ik thuis aan mijn dochters zal geven.
Wat heeft dit alles met Wageningen te maken? Misschien heel weinig, misschien helemaal niets. Ik weet
het niet. Misschien heel veel, misschien alles. Het was
een voorrecht om Robbeneiland te bezoeken. Ja, een
voorrecht. Zo zullen de gevangenen die hier, van hun
vrijheid beroofd, onafgebroken gepijnigd en vernederd
werden, het niet ervaren hebben. -RRS6FKDPLQ«H
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‘BONUSSEN BESTUUR AFBOUWEN’
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De bonussen voor de managers
van Wageningen UR moeten in
zijn geheel worden afgebouwd. Dat
vindt Cees van Dijk, voorzitter van
de centrale ondernemingsraad.
Hij hoopt dat de raad van toezicht
dit uiteindelijk gaat afdwingen.
Van Dijk reageert daarmee op

staatssecretaris Zijlstra (VVD) die
begin november aankondigde dat
hij universiteiten ﬁnancieel wil
korten wanneer ze hun bestuurders meer uitbetalen dan dan de
Balkenende-norm.
De drie Wageningse bestuurders behoren tot de topverdieners
in onderwijsland. Maar Margreet
de Boer van de Wageningse Raad
van Toezicht liet al weten dat de salariëring van de raad van bestuur
arbeidsrechtelijk gezien geen ingrijpen van de staatssecretaris toelaat. Bovendien is onduidelijk in
hoeverre Dijkhuizen c.s. ‘onder-

de kaak bij ons overleg met de
VSNU.’
OR-voorzitter Van Dijk zet ondertussen vooral in op de bonus.
‘Vorig jaar hebben we afgesproken
dat de bonussen in een periode
van drie à vier jaar worden afgebouwd van maximaal 30 naar
maximaal 10 procent van het salaris. De raad van toezicht heeft dat
vorig jaar mondeling toegezegd aan
de ondernemingsraad. Ik heb er alle
vertrouwen in dat dit ook gebeurt.’
Wat hem betreft is daarmee de
kous niet af, Van Dijk wil de bonus
het liefst helemaal afschaffen. AS

wijsbestuurders’ zijn, aangezien
een groot deel van hun tijd (46 procent) naar de onderzoeksinstituten
gaat.
Woordvoerder Dick Verduin van
de vakbonden vindt echter dat de
WUR-top zich de kritiek uit Den
Haag wel degelijk moet aantrekken, vooral nu het cao-overleg is
vastgelopen ‘De bestuurders zeggen geen loonstijging toe voor het
personeel in het cao-overleg, terwijl hun inkomen in 2009 met bijna 7 procent is verhoogd’, stelt hij.
‘We gaan formeel niet over hun salaris, maar we stellen het wel aan

%20(1%2(.(1(9(1,1+(7/,&+7

In een van de vitrines liggen drie
kleine doosjes in de vorm van een
boekje. Formaat zakbijbel. Elk van
de doosjes bevat honderd velletjes
met telkens een ﬂinterdunne ovaalvormige dwarsdoorsnede van een
houtsoort. Plakjes hout dus van 50100 micrometer (eenduizendste
millimeter!) dik. Het gaat hier om
een meesterwerk van de 19e eeuwse Duitse hoogleraar bosbouw Hermann Nördlinger. Hij maakte volgens conservator Liesbeth Missel
elf van deze bundels. De bibliotheek heeft er drie in bezit.
De bundels zijn de komende
weken te zien bij ‘Door de Bomen
het Bos’, een expositie in de Forum-

The full story?
resource.wur.nl/en
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bibliotheek. De tentoonstelling
laat tientallen boeken zien over bomen en bos van 1500 tot 1950, ge-

lukkige exemplaren die voor een
paar maanden aan de vergetelheid
worden ontrukt. Dat is maar een

BONUS OF CONTENTION

salaries have gone up. And employees’ council chair Cees van
Dijk wants the executives’ bonuses
not just reduced, but scrapped.

The salaries and bonuses of Wageningen UR executives are still under ﬁre. The secretary of state for
education wants to penalize universities that pay their executives
too much. Union rep Dick Verdun
says they should not withold pay
rises while their own already top

TREE EXHIBITION
To pave the way for the UN Year of
Forests in 2011, the Forum library
has an exhibition of books on trees

fractie van de naar schatting duizenden bomenboeken die de Speciale Collectie telt.
De expositie biedt voor elk wat
wils. Wist u dat: Johann Hermann
Knoop (1720-1778), hovenier aan
het hof in Leeuwarden, niet alleen
de eerste auteur was die een overzicht gaf van bosbouwgereedschap, maar ook in 1742 de aardappel introduceerde in het menu
van de Oranjes? En wist u dat: het
eerste proefschrift in Nederland
over bosbouw in 1839 werd geschreven door Jan Wittewaal,
grondlegger van de wetenschappelijke landbouw in ons land. In Leiden, overigens, Wageningen UR
bestond toen nog niet.
Met de expositie haakt de bibliotheek in op het eeuwfeest van
de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging en neemt tevens
alvast een voorproefje op het komende VN-jaar van het bos. Te zien
tot 31 maart 2011. 5.

and wood sorts from the 15th to
the 19th century.

6,17(5./$$663($.6
Albert Sikkema talks to Sinterklaas, who comes to Wageningen UR
soon. He hopes to have enough
pepernoten to go round now that
Aalt, Martin and Tijs are getting a
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‘VIJFHONDERD
PEPERNOTEN
EXTRA’

Hoe gaat het met u?
‘Dank u, het gaat goed met mij. Alleen is de werkdruk erg hoog. Vroeger was een bezoek aan Wageningen zo gepiept, maar het lijkt wel of er steeds
meer jonge mensen bijkomen.’
Heeft u de cadeaus al verdeeld?
‘Het liefst geef ik alle academische jongens en
meisjes vijfhonderd pepernoten extra. Dat hebben
ze wel verdiend. Dat kan ik me veroorloven, want
Aaltje, Martin en Tijsje krijgen minder lekkers dan
vorig jaar. Dat scheelt me zo tweehonderdduizend
pepernoten. Wil je ook wat?’
Nee, dank u. Nog problemen gehad met het dubbele
paspoort bij aankomst?
‘Toen ik opgroeide, waren we allemaal Romeinen.
Een paspoort heb ik nooit gehad. En wie problemen met mij maakt, laat ik de roe geven.’
Is dat geen intimidatie, goedheiligman?
‘Luister eens, brutale vlerk! Het is voor jou “menéér
Goedheiligman”. Als je niet gauw een toontje lager
zingt, stuur ik je in een zak naar Lelystad.’ AS

ILLUSTRATIE: KITO

:LH"Sinterklaas
:DW"Komt 2 december
WUR-kinderen ontvangen
in het bestuurscentrum
van Wageningen UR
:DDURP"Dat doet ie elk jaar
op uitnodiging van
personeelsvereniging
De Binding

bit less in their shoes. He had no trouble
with Immigration: Black Peter’s whip tends
to open doors. Intimidation? Say that word
again and you’ll be sent to Spain. Or worse,
Lelystad.

GREENING AGRICULTURE
The European Commission wants to see a
greener agriculture sector, with farming

subsidies tied to environmental targets
and farmers being paid for ‘green’ services. It encourages member states to support small farmers and those farming in
fragile ecosystems, while setting limits
on subsidies for large-scale farmers.
Plenty of topics for research by Alterra
and LEI next year.

EU WIL GROENERE LANDBOUW
ð /DQGERXZFRPPLVVDULVZLOVXEVLGLHNRSSHOHQDDQ
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De Europese Commissie wil het landbouwbeleid ‘vergroenen’. Subsidies voor boeren zouden in dit scenario
worden gekoppeld aan doelstellingen op het gebied van
natuur en milieu. Bovendien wil Europa agrariërs inschakelen om tegen betaling ‘groene diensten’ te verlenen.
Dat staat in de visie op het landbouwbeleid die landbouwcommissaris Dacian Ciolos˛ op 18 november presenteert. Een concept van die tekst circuleert al enige
tijd onder onderzoekers en andere betrokkenen.
Onderzoekers van Alterra en het LEI berekenen de
gevolgen van de plannen voor Nederland. ‘De hervorming van het landbouwbeleid is een langdurig proces’,
zegt LEI-onderzoeker Petra Berkhout. ‘Op dit moment
slaat de Commissie inhoudelijk piketpaaltjes, die een
stap richting vergroening van het beleid laten zien.’ Alterra-onderzoeker Anne van Doorn voegt toe: ‘Voor ons is
deze mededeling de basis voor ons onderzoek voor het
komende jaar. We gaan scenario’s maken van de mogelijke gevolgen voor Nederland. Over een jaar komt de
Commissie met voorstellen en concrete cijfers.’
0((5$$1'$&+792251$7885
De EU stimuleert al duurzame plattelandsontwikkeling
met de zogenaamde tweede pijler van het landbouwbeleid. Nu komt ook in de eerste pijler, de directe toeslagen die boeren krijgen, meer aandacht voor milieu, natuur en duurzaamheid. Naast bestaande randvoorwaarden op het gebied van milieu, komt er straks ook een
vergoeding voor boeren die groene diensten leveren.
Daarnaast krijgen lidstaten de mogelijkheid om kleine
boeren extra te steunen en wordt, aan de andere kant,
een maximum opgelegd aan subsidie voor grote boeren.
Lidstaten mogen bovendien boeren in ecologisch beperkte gebieden extra steun geven. Anne van Doorn daarover: ‘De oude bergboeren-regeling kan worden opgenomen in de eerste pijler. Dat wil zeggen dat een deel van
de inkomenssteun wordt gekoppeld aan het gebied waar
een boer zit. Als het daar lastig boeren is, mag er meer
steun komen.’ Dat biedt volgens van Doorn mogelijkheden voor Nederland om boeren in maatschappelijk waardevolle gebieden, zoals de Veenweiden of kleinschalige
landschappen, extra te steunen. De boeren worden dan
beloond voor het behoud van het landschap, iets wat het
vorige kabinet al aangaf te willen gaan doen. JT

GEZEGD
‘Conclusie: een halve minuut in
RTLnieuws genereert meer respons dan
een wetenschappelijke publicatie. N=1.’’
Communicatiewetenschapper Reint Jan Renes
nadat hij commentaar gaf op alcholreclame langs
sportvelden (Twitter, 16 november)
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Borrelia-bacteriën zijn rotzakken.
Niet alleen veroorzaken ze de ziekte van Lyme, maar waarschijnlijk
maken ze de teken die voor de
overdracht naar de mens zorgen
ook nog eens extra gevaarlijk. Tot
die conclusie komt Fedor Gassner
in zijn proefschrift Tick Tactics, dat
hij maandag in de Aula verdedigt.
Teken met Borrelia zijn net wat
groter, actiever, hebben meer vet,
dus meer uithoudingsvermogen
en zijn minder gevoelig voor uitdroging. Daardoor kunnen ze langer in hinderlaag liggen voordat zij
in de strooisellaag moeten bijtanken. Door die manipulatie vergroot
de bacterie – hoe hij dat doet is

niet duidelijk - de kans op overdracht naar een nieuw slachtoffer.
Vanuit menselijk oogpunt: ‘Waarschijnlijk is de kans groter dat je
gebeten wordt door een besmette
teek dan door een onbesmette
teek’, aldus Gassner.
Het aantal geregistreerde besmettingen met Borrelia neemt in
Nederland nog altijd toe. Dat is
niet alleen een gevolg van extra
aandacht voor de ziekte van Lyme,
vermoedt de promovendus, maar
een werkelijk toename. ‘De meest
voor de hand liggende aanname is
dat er steeds meer besmette teken
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zijn, maar die gedachte nuanceer
ik in mijn proefschrift. Van maand
tot maand en van locatie tot locatie
is er een sterke variatie in besmetting, van nul tot meer dan 50 procent van de teken. Eigenlijk hebben we geen idee waarom steeds
meer mensen ziek worden. Wat we
zien is het topje van de ijsberg. Het

TICK TACTICS
Tick Tactics is the title of Fedor
Gassner’s PhD thesis, which he defended on Monday. He studied the
way ticks carrying Lyme disease
ﬂourish more than others, raising
the chances of humans contracting
the debilitating disease and boosting the incidence of Lyme disease

grootste deel van de pathogenen
bevindt zich in de natuur.’
21'(56&+$7352%/((0
Om deze ondergedoken vijand beter te leren kennen, verdiepte Gassner zich in de ecologie van de
teek. Uit zijn onderzoek komt een
positieve correlatie naar voren met

in Europe. Gassner wants to raise
awareness of the dangers: he says
precautions against tick bite
should be as automatic as looking
before you cross the road. You’ll be
ticked oﬀ if you don’t.

FINE TUNING
Fining pig farmers for delivering

half open bos en de dikte van de
strooisellaag. Ook is duidelijk dat
de teek ﬂoreert in de nabijheid van
kleine knaagdieren en vogels. Die
fungeren voor jonge teken als belangrijkste gastheren. Daarentegen doet begrazing in natuurgebieden de parasieten geen goed, vermoedelijk doordat de runderen de
ondergroei decimeren, de strooisellaag beschadigen en met hun
grote hoeven kleine knaagdieren
wegjagen. Dat scheelt een paar
procent aan tekenbeten bij wandelaars, vermoedt Gassner. ‘Elke beet
minder is er een. Lyme is een onderschat probleem; preventie van
tekenbeten moet net zo vanzelfsprekend worden als links en
rechts kijken bij het oversteken.’
Na zijn promotie gaat Gassner
zelf ook verder met de bewustmaking, onder meer via zijn werk voor
de Natuurkalender. Bovendien
schrijft hij samen met zijn promotor Willem Takken aan een nieuw
onderzoeksvoorstel. ‘De teken zijn
nog niet van me af.’ 5LN1LMODQG

worm-ridden pigs to the abattoir
has reduced the incidence from
more than eight percent to four
percent, found LEI researcher Coen
van Wagenberg in his PhD research. Previously the farmers had
a collective insurance; now they
feel the pinch themselves. Van
Wagenberg thinks ﬁnes should also
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Bij antibioticagebruik werkt een boetesysteem minder goed. Varkenshouders moeten aan de slachterij doorgeven of ze in de
twee maanden voor de slacht antibiotica
hebben toegediend. Dat is wetgeving van de
EU, die niet wil dat residuen van antibiotica
in vlees terechtkomen. De slachterij controleert het vlees ook op residuen. Van Wagenberg legde de twee datasets naast elkaar en
ontdekte dat er veel verschil was: Als er residuen van antibiotica in het vlees zaten, zei
negentig procent van de boeren dat ze geen
antibiotica hadden toegediend. Die informatie van de varkenshouders blijkt erg onbetrouwbaar, wat betekent dat een boetesysteem zin heeft, zegt Wagenberg. Een
boetesysteem op basis van de controle in
het slachthuis kan wél leiden tot minder
varkens met antibiotica-residu en betere
voedselveiligheid. AS

7HFKQLVFKHNHQQLVLVRQGHUJHVQHHXZGLQKHW
ZDWHURQGHUZLMV]HJW(OJDUGYDQ/HHXZHQOHFWRU
,QWHJUDDO:DWHUEHKHHUELM9DQ+DOO/DUHQVWHLQ+LM
LVDGYLVHXUELM'HOWDUHVHQJHHIWRRNOHVDDQGH
7HFKQLVFKH8QLYHUVLWHLW'HOIW6WXGHQWHQPRHWHQ
QLHWDOOHHQOHUHQHQTX¬WHUHQPDDUYRRUDOLQ]LFKW
HQNHQQLVRSERXZHQRYHUZDWHUEHKHHUPHHQW
9DQ/HHXZHQ
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Een boetesysteem voor toeleverende varkenshouders kan de voedselveiligheid verbeteren, maar werkt niet altijd. Dat concludeert LEI-medewerker Coen van Wagenberg in zijn promotieonderzoek.
Van Wagenberg concludeerde dat een
boetesysteem goed werkt bij leverafwijkingen bij varkens, veroorzaakt door een
wormbesmetting. Varkens met een leverafwijking worden afgekeurd door de
slachterij en moeten vernietigd worden.
Dat leidt tot kosten. Tot 2005 hadden de
varkenshouders hiervoor een collectieve
verzekering. Toen had 8 tot 10 procent van
de varkens een leverafwijking. Sindsdien
is de verzekering vervangen door een boeteregeling: de boeren krijgen 1 euro minder voor een varken met leverafwijking.
Het aantal afgekeurde levers daalde daarop naar 4 procent.
Van Wagenberg: ‘De varkensboer krijgt
het idee: ik laat hier geld liggen.’ Belang-

rijke voorwaarde is wel dat de boete niet
hoog is - ‘Dan gaat de varkensboer naar een
andere slachter’ – en dat de boer het probleem kan beheersen. In het geval van de leverafwijking is dat makkelijk: hij kan een
antiwormmiddel geven.

9DUNHQVWUDQVSRUW

be imposed when traces of antibiotics are
found, as farmers can be economical with
the truth too, when asked whether they
have used these drugs.

*(77(&+1,&$/
Water Management programmes should
be far more technical, says Elgard van
Leeuwen from VHL. They all seem to con-

centrate on learning to conduct surveys
and discussing climate change. That
won’t put sods on the dyke, as the Dutch
saying goes. And when future water
management projects are awash with
wannabe visionaries, applied sciences
graduates will need technical knowledge to help them keep their feet on the
ground.

‘De onderwerpen in het waterbeheer zijn aan mode
onderhevig. Tien jaar geleden ging het over verdroging, daarvoor over verzuring en nu gaat het over de
gevolgen van klimaatverandering. Als opleiding watermanagement moet je niet focussen op die thema’s, maar op de achterliggende waterprocessen.
Die verouderen niet zo snel. De essentie van waterbeheer is ingrijpen. Om te kunnen ingrijpen, moet
je weten hoe het systeem in elkaar zit.
Techniek staat niet tegenover natuur, ze kunnen
goed hand in hand gaan. Wanneer je bijvoorbeeld
de capaciteit van een gemaal vergroot, kun je de waterstanden in een natuurgebied beter afstemmen
op de natuur. Zo ontstaat er ruimte om bepaalde natuurdoeltypen te realiseren.
De eenzijdige oriëntatie op de communicatie- en
proceskant van de gebiedsinrichting zie ik niet alleen in Velp, maar ook bij andere wateropleidingen
en bij Alterra. Aan de andere kant zijn Wageningse
wetenschappers ‘geaarder’ dan Delftse. Ze kennen
de kwaliteiten van de fysieke leefomgeving veel beter en gaan graag naar buiten. Dat zie je ook bij
Land- en watermanagement in Velp, dat is ontstaan
vanuit de cultuurtechniek. Die sterke kant moeten
we koesteren en daarnaast moeten we een dieper
technisch spoor leggen.
Studenten moeten zich niet beperken tot het enquêteren van burgers om meningen te verzamelen. Ze
kunnen hun tijd beter besteden aan probleemanalyse en watersysteeminzicht. Als iedereen in projecten de visionair gaat uithangen, moet juist de hboingenieur het hoofd koel houden en zinnige van onzinnige ideeën scheiden. Het spelen van die rol vereist veel exacte en technische kennis.
Soms krijg ik van docenten het verwijt dat ik er een
hts van wil maken. Nee, ik wil juist een goed alternatief bieden voor de hts. Ik wil de concurrentieslag
aangaan om de mensen die technisch begaafd zijn
en zich betrokken voelen bij complexe delta-vraagstukken. Met meer technische kennis kun je met
die betrokkenheid echt iets doen.’ $%
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Plantenveredelaars die de zaadzetting van gewassen willen verbeteren, lopen het risico dat
ze de ontvankelijkheid van die gewassen voor
schimmelziekten vergroten. Dat schreven fytopatholoog Francine Govers en haar collega
Gerco Angenent voruie week in een commentaar in Science over ‘vruchtbaarheidsgodinnen als paard van Troje’. De eiwitten in planten die nodig zijn voor de bevruchting, blijken
ook schimmelinfectie te bevorderen.

9HHOSODQWHQKHEEHQODVWYDQ
PHHOGDXZ,QGHJUDDQWHHOWOHLGW
GH]H]LHNWHWRWJURWHYHUOLH]HQ
Govers baseert zich op onderzoek van geneticus Sharon Kessler en collega’s bij de modelplant Arabidopsis. ‘Pollenbuizen die de stamper binnendringen van een bloem om zaadcellen af te leveren, hebben veel overeenkom-

sten met de kiembuis van schimmels’, zegt Govers. ‘Het eiwit in de plant die de aﬂevering van
de zaadcellen reguleert, is nauw verwant aan het
eiwit dat de ontvankelijkheid van gerst voor de
echte meeldauw regelt.’
0((/'$8:
Meeldauw is een lastig te bestrijden schimmelziekte die wit of grijs schimmelpluis op de plant
afzet. Veel planten hebben last van echte meeldauw. In de graanteelt leidt deze ziekte tot grote
verliezen. ‘Veredelaars die resistentie tegen
meeldauw willen inbouwen in graan, moeten
dus rekening houden met een verstoring van de
bevruchting’, zegt de fytopatholoog.
Er zijn meer voorbeelden van schimmels die
de plant infecteren via de bloem, zegt ze. Telers
merken in eerste instantie niets van zo’n schimmelinfectie, tot de vruchtzetting plaatsvindt. Zo
kampte Europa in de middeleeuwen met de
schimmelziekte moederkoren in graan. ‘Mensen overleden of gingen hallucineren van brood
gebakken van het geïnfecteerde graan. Ook een
komkommer die in de koelkast wegrot, is aangetast door een schimmel die via de stempel van
de bloem binnendringt.’ AS
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Niet alleen verse, maar ook bewerkte groenten en fruit verlagen
het risico op een hartaanval. Dat
meldt voedingsonderzoeker Linda
Oude Griep die daarvoor putte uit
gegevens van het RIVM. Tien jaar
geleden enquêteerde het RIVM
twintigduizend Nederlanders tus-
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sen de 20 en 65 jaar, die aanvankelijk geen klachten hadden in verband met hart- en vaatziekten. Gevraagd werd naar de gebruikelijke
voedselconsumptie. De deelnemers werden in de navolgende tien
jaar gevolgd waarbij geregistreerd
werd wie een hartaanval kregen.
De mensen die veel groenten en
fruit aten, bleken daarbij 34 procent minder kans te hebben op
een hartaanval dan mensen die
weinig groenten en fruit aten. Dat

resultaat komt overeen met eerder
onderzoek naar de gezonde werking van groenten en fruit.
Nieuw is echter dat Oude Griep
onderscheid kon maken tussen
consumptie van verse en bewerkte
groenten en fruit. Bij bewerkt fruit
moeten we denken aan vruchtensappen en appelmoes, bewerkte
groenten zijn bijvoorbeeld gekookte en gebakken groenten en wortelsap. Die blijken de kans op een
hartaanval bijna net zo veel te ver-

lagen als verse groenten en fruit.
Dat is verrassend, zegt Oude Griep.
‘We weten dat door de bewerking
bepaalde beschermende stoffen
verloren gaan. Maar door die behandeling komen andere stoffen
weer beter beschikbaar voor het lichaam.’ Het onderzoek van Oude
Griep wordt geﬁnancierd door het
Productschap Tuinbouw. Ze publiceerde haar onderzoek twee weken
geleden in het wetenschappelijke
tijdschrift PLoS ONE. AS

752-$1+256(3527(,1
Plant breeders working to improve
germination in crops may unwittingly make them more vulnerable
to fungal infections, write phytopathologist Francine Govers
and her colleague Gerco Angenent
in this month’s Science. This is
because proteins involved in fer-

tilization can also promote stubborn fungal infections such as
mildew.

Oude Griep in the journal PLoS
ONE. Data on 20,000 Dutch
adults shows that those who ate
lots of fruit and veg had 34 percent less chance of a heart attack. Some protective nutrients
get lost in processing, but others
are activated.

)58,7-8,&(,6+($/7+<722
Processed fruit & veg is as good as
the fresh stuﬀ when it comes to
cutting the risk of a heart attack,
says nutrition researcher Linda
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A.N.M. Pannekoek informs us that you can hire now
wheels4all cars in Wageningen.
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Ben jij op de hoogte van de nieuwe plannen van het
kabinet Rutte? Weet jij dat je geen studieﬁnanciering
voor de master meer ontvangt vanaf 2012? Heb je
meer dan een jaar vertraging? Dan betaal je vanaf
2011 4700 euro collegegeld en ben je de OV-kaart
kwijt, ongeacht de reden van vertraging!
Deze maatregelen hebben drastische gevolgen voor
het studentenleven in Wageningen. Het studentenleven dat mogelijk maak dat jij kunt sporten en dat je
jezelf naast je studie kunt ontplooien. Wil jij nog een
bestuursfunctie op je nemen, wanneer je het risico op
4700 euro collegegeld loopt?
Maar hiermee zijn we er nog niet. De plannen van de
nieuwe regering hebben namelijk ook gevolgen voor
de universiteiten. Loop jij meer dan een jaar uit, dan
NULMJWGHXQLYHUVLWHLWYDQMRXHXURH[WUDPDDU
6000 euro minder van het ministerie: dit betekent
dat de universiteit 3000 euro inlevert. Hierdoor
wordt de universiteit onder druk gezet om studenten
zo snel mogelijk af te laten studeren. Het gevolg is dat
de onderwijskwaliteit achteruit gaat. En dat terwijl de

ambitie van het kabinet is om tot
de top 5 kenniseconomieën van de
wereld te behoren!
Voor Wageningen zullen de gevolgen nog groter zijn. Wie gaat er
nog kiezen voor een zware vijfjarige opleiding? Je zult immers de
laatste twee jaar moeten lenen en
door een hogere studiedruk bij
onze studies is de kans dat je uitloopt ook nog groter.
Zelfontplooiing naast je studie
wordt tegenwoordig alleen maar
ontmoedigd, maar vroeger was dit
heel normaal. Zo heeft minister
Verhagen, verantwoordelijk voor
Wageningen University, 11 jaar
over zijn studie geschiedenis
gedaan. Uitgerekend hij wil langstudeerders korten!?
Maar te laat is het nog niet. Alle
studenten moeten nu vechten voor hun rechten. Vechten voor onze kenniseconomie. Vechten voor onze toekomst. Teken daarom nu de petitie minimaalnominaal.nl. Meer dan 60.000 studenten gingen je al voor.
Kom in actie!
6WXGHQW&RXQFLO:DJHQLQJHQ8QLYHUVLW\ :DJHQLQJVH
6WXGHQWHQ2UJDQLVDWLH :62
ILLUSTRATIE: ESTHER BROUWER
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Tot voor kort kon je in Word zelf je
default lettertype instellen. In het
kader van de nieuwe huisstijl is
iedere medewerker nu echter verplicht om Word documenten te
starten met het lettertype Verdana
8.5.
In de praktijk betekent dit in ieder
geval voor mij dat je bij ieder
nieuw document enthousiast
begint te typen, na een halve regel
de aha-erlebnis hebt van ‘Oh ja,
het veel te kleine Verdana lettertype’. Vervolgens de tekst selecteren, lettertype aanpassen en maar
weer verder gaan. Daarna goed
oppassen met copy en paste, want
voor je het weet heb je weer een
stuk Verdana tekst in je document.
Ik ben helemaal voor de huisstijl
maar dan voor documenten die naar buiten gaan. Van
al mijn documenten blijft 99 procent intern. Brieven
gaan via het secretariaat, dat de huisstijl keurig toepast.
Het lijkt me dat de bemoeizucht van de huisstijlcommissie in het geval van de Word-documenten te ver
gaat. Ik vind het geen prettig vooruitzicht dat ik tot
aan mijn pensioen bij ieder Word-document de lettertype moet aanpassen. Een aantal geraadpleegde collega’s delen deze ergenis volledig. Opgeteld voor alle
WUR medewerkers levert dit ook een ﬂinke kostenpost aan verbruikte werkuren op.
3HWHU+HQGULNVHQ
2QGHU]RHNHU5,.,/7
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In Resource 6 las ik een vergelijkend artikel over
huurauto’s. Conclusie: helaas geen Greenwheels in
Wageningen. Wees iemand u in de afgelopen week al
op het wél voorkomen van Wheels4all in onze goede
stad? Er staat zelfs een auto voor WUR-medewerkers
gereserveerd op het terrein van de Leeuwenborch.
Alle denkbare informatie over deze deelauto-organisatie op www.wheels4all.nl .
$103DQQHNRHN

)2172):,6'20
RIKILT researcher Peter Hendriksen wants to choose
his own font, thank you. Not the compulsory house
style one.

INTO ACTION!
WSO and the Student Council call for student action
against the Dutch cabinet’s planned higher education
cutbacks: sign the petition at minimaalnominaal.nl.

GREEN CARS
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Niemand pakt de regie
De intensieve veehouderij in Nederland ligt onder vuur. Niemand neemt
de verantwoordelijkheid voor de problemen, iedereen wijst naar elkaar.
Nieuwe coalities bieden een uitweg uit de impasse. Ook de Wageningse
onderzoekers moeten hun horizon verbreden.
tekst: Albert Sikkema / illustratie: Yvonne Kroese

D

e petitie van de Nijmeegse hoogleraar Psychologie Roos Vonk zette de discussie dit
voorjaar jaar op scherp. Ruim tweehonderd
hoogleraren ondertekenden haar aanklacht
tegen de intensieve veehouderij, waarin onder meer werd geconcludeerd dat het ‘tijd is
om ons te bezinnen op de fundamentele uitgangspunten
van onze vee-industrie.’
Een belangrijk keerpunt? Nee, zegt Hans Huijbers van
de landbouworganisatie ZLTO. Buiten het blikveld van
Vonk c.s. was de bezinning volgens hem al volop gaande.
‘Ditzelfde voorjaar zaten Wageningse onderzoekers samen met stakeholders uit de sector om de tafel om milieuen diervriendelijke stalconcepten voor varkens te ontwikkelen.’ Een ‘mooi stuk werk’, zegt Huijbers. Maar het resultaat ervan werd in het mediageweld rondom de ‘emotiegedreven’ aanklacht van Vonk nauwelijks opgemerkt.
Volgens Huijbers is die situatie tekenend voor de discussie. Naar eigen zeggen kan hij heel veel argumenten
aanreiken waarom een intensieve veehouderij beter is
dan een extensieve landbouw. ‘Maar het is lastig praten
met iemand die vanuit emotie of onderbuikgevoelens
zegt: ik wil dit niet. Hoe ga je daar mee om?’

VASTGELOPEN SYSTEEM
Emotie die het wint van de rationele overweging. Beleid
dat bepaald wordt door onderbuikgevoelens. Is dat verwijt
terecht? Cees Leeuwis meent van niet. De hoogleraar
Communicatie- en Innovatiewetenschappen en mede-ondertekenaar van de petitie noemt de term emotie in dit
verband ‘hoogst ongelukkig’. ‘Door tegenargumenten als
emotie weg te zetten, trek je je terug in je eigen wereld. Het
is niet zo dat andersdenkenden niet rationeel zijn, ze kijken
vanuit andere waarden naar dezelfde werkelijkheid en komen dan tot andere
evaluaties.’
De intensieve veehouderij is een regime waarin het technisch-economische denken dominant is, zegt Leeuwis. ‘Het is een systeem dat is vastgelopen. Dat zeggen niet alleen tweehonderd hoogleraren, maar ook mensen als Herman Wijffels
en Cees Veerman.’ De problemen zijn bekend: milieuvervuiling, dierenwelzijn, antibioticagebruik en de lage marges op de wereldmarkt die schaalvergroting en intensive-

ring aanjagen. In dit systeem is sprake van georganiseerde
onverantwoordelijkheid, vindt Leeuwis. ‘De overheid laat
het aan de markt over. De boeren en supermarkten wijzen
op de consument die graag kiloknallers koopt, en de burger vindt dat de overheid wat moet doen. Iedereen verplaatst de verantwoordelijkheid naar een ander.’
VERBOND VAN OUDE VIJANDEN
Ja, het is gemakkelijk om naar anderen te wijzen, zegt
Marc Jansen, directeur Consumentenzaken en Kwaliteit
van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, de branche-organisatie van de supermarkten. ‘Maatschappelijke
organisaties spreken ons aan, supermarkten zeggen dat
de boeren het moeten doen, de boeren zeggen dat het geld
kost en de overheid, afkerig van nog meer regeltjes, zegt
dat de ketenpartijen het moeten oppakken. Dat laatste is
prima, maar dan moet de overheid vervolgens niet ongeduldig en belerend met een vingertje gaan wijzen naar de
anderen.’
Gevolg: niemand pakt op dit moment de regie over de
intensieve veehouderij. De supermarkten worden nu in de
rol van ketenregisseur gedrongen. Vaak onterecht, vindt
Jansen. In de zuivel zou Friesland Campina het voortouw
moeten nemen en bij het vlees ligt het volgens hem voor
de hand dat voedingsbedrijf VION de regierol pakt. VION
wijst echter op marktleider Albert Heijn.
Nu geen van de partijen iets kan afdwingen, lonen
nieuwe coalities. Albert Heijn en VION hebben samen een
‘tussensegment’ voor vlees ontwikkeld. De eisen die hier-

‘Ik kan een criticus niet met rationele
argumenten uitleggen dat intensieve
veehouderij beter is. Dat debat verlies ik’
voor gesteld worden aan milieu en dierenwelzijn zitten
tussen de gangbare en biologische productie in. Ook de
Dierenbescherming committeerde zich aan dit tussensegment.
Zelfs oude vijanden zitten tegenwoordig om tafel met
een gemeenschappelijk belang. ‘Wakker Dier is onze beste partner op het gebied van dierenwelzijn’, zei boerenvoorman Huijbers begin november tegen het Agrarisch
Dagblad in een gesprek met campagneleider Sjoerd van
der Wouw van Wakker Dier. Beiden willen dierenwelzijn

18 november 2010 — RESOURCE

14 >> achtergrond

INTENSIVE FARMING
DEBATE
‘It’s time to rethink our
intensive livestock farming system’ said 200
Dutch professors in a petition to the government
last spring. An emotive
appeal that is typical of
the discussion on livestock, says Hans Huijbers
of agricultural organization ZLTO. Wageningen
professor Cees Leeuwis
disagrees: there is a lot
wrong with intensive
farming in terms of pollution, animal welfare, antibiotic use and uncontrolled market forces.
Meanwhile everyone
passes the buck: governments, supermarket
chains and consumers.
The good news is that
new coalitions are
emerging – between
farmers and the animal
welfare organization
Wakker Dier, for example. Meanwhile, Wageningen’s Animal Sciences
Group has its eggs in
both baskets, as it were.
It helped develop the
new animal-friendly Rondeel barn for laying hens.
But its researchers also
defend intensive agriculture as the only way we
can feed the world, and
develop technology to
make it more sustainable
and animal-friendly.
The full story?
resource.wur.nl/en
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via beïnvloeding van het koopgedrag regelen, waarbij de
consument de meerprijs betaalt. ‘Wakker Dier komt voor
het eerst met het signaal dat niet alleen de boer de schuld
krijgt’, zegt Huijbers. Van der Wouw beaamt dat: ‘We hebben kritiek op het systeem. Supermarkten moeten de
omslag naar kwaliteit maken.’ Ook Marc Jansen
ziet inmiddels mogelijkheden tot samenwerking
met Wakker Dier. ‘We hebben een gemeenschappelijk doel: het dierenwelzijn verbeteren’, vertelde hij het Agrarisch Dagblad.
VERTROUWEN ONTBREEKT
De vraag nu is of de veehouderij kan volstaan
met het optimaliseren van het huidige systeem of dat
het intensieve productiesysteem als geheel wordt afgeserveerd. Die kans wordt niet uitgesloten door kenners. ‘We
komen voortdurend met innovaties en technologie, maar
we winnen het maatschappelijk debat niet meer’, zei Dirk
Duijzer van de Rabobank begin deze maand tijdens het
congres van de Nederlandse Zoötechnische Vereniging.
‘Als we ons verhaal vertellen, reageert de zaal vaak met: we
geloven het niet.’ Boerenvoorman Huijbers herkent dat.
‘Ik kan een criticus niet met rationele argumenten uitleggen dat intensieve veehouderij beter is. Dat debat verlies
ik.’
Wat de veehouderijsector parten speelt, is gebrek aan
vertrouwen, meent Jan Staman. Hij is directeur van het
Rathenau-instituut, de organisatie die zich buigt over de
maatschappelijke gevolgen van wetenschap en technologie. Staman: ‘Zolang er vertrouwen is, kun je een regime
optimaliseren. Als de maatschappij geen vertrouwen
meer heeft, dan werkt optimaliseren niet meer. Zie wat er
gebeurde in Brabant. Door de uitbraak van Q-koorts en de
toename van antibioticaresistentie heeft de provincie
vastgesteld: geen megastallen meer. Ziekenhuizen gingen
een eigen boodschap naar buiten brengen: ongehoord. Er was een code van vertrouwen met de
boeren in Brabant, maar daar ging een streep
door.’
De kritiek op de veehouderij heeft te maken
met schaalvergroting en intensivering, zegt
Staman. ‘Maar het laatste wat je dan nodig hebt,
is een blik onderzoekers opentrekken die het allemaal nog eens komen uitleggen. Dat kun je beter laten, want dat versterkt de opvatting van de
critici dat er niets van deugt. De sector moet stoppen met het zenden van boodschappen. Centraal
moet staan: wie is die ander die kritiek uit? Zoek
die ander, luister goed en incasseer de kritiek. En
stel vervolgens daden.’
DIERENWELZIJN VERSUS EMISSIE-EISEN
De Animal Sciences Group van Wageningen UR
zit in een lastige positie. Aan de ene kant is ze betrokken bij het paradepaardje van innovatie in de
veehouderij: het Rondeel. Dit diervriendelijke stalconcept
voor leghennen werd in een interactief proces met maat-

schappelijke organisaties door Wageningse onderzoekers
ontwikkeld. De Rondeeleieren worden voor een meerprijs
verkocht door Albert Heijn, met Milieukeur en drie sterren van de Dierenbescherming.
Aan de andere kant verdedigen ASG-onderzoekers op
rationele gronden de huidige intensieve en grootschalige veehouderij. Afgelopen zomer betoogden veehouderijhoogleraren in NRC dat met
technische innovatie een concurrerende, milieu- en diervriendelijke veehouderij mogelijk
is, waarin het antibioticagebruik (vrijwel) is uitgebannen. Als we de wereldbevolking willen blijven voeden, moet de dierlijke productie verdubbelen met halvering van de ecological footprint, stelt
Wageningen UR ter toelichting van haar marktveld
‘Agroproductie 21e eeuw’. Dat kan alleen bij een uiterst efﬁciënte en intensieve productiewijze.
Wat het bovendien complex maakt: er is geen enkel
systeem dat alle problemen oplost. Dat zegt Imke de Boer

‘Het laatste wat je moet doen, is een
blik onderzoekers opentrekken die het
allemaal nog eens komen uitleggen’
van de leerstoelgroep Dierlijke Productiesystemen, die life
cycle analysis maakt van productiesystemen. Zo leidt een
beter dierenwelzijn volgens haar tot meer landgebruik en
hogere milieuemissies. Bovendien is de pas verboden legbatterij in de pluimveesector relatief beter voor het klimaat dan de bewierookte Rondeel-stal. ‘We hebben geen
eenduidige boodschap’, zegt De Boer. ‘De vraag is eerder:
hoe wentel je de verschillende aspecten van duurzaamheid af?’
Daarover zijn de maatschappelijke organisaties het
ook niet eens: milieugroeperingen komen met andere eisen dan Wakker Dier, de Dierenbescherming en Varkens
in Nood, die onderling ook weer verschillende accenten leggen.
INNOVATIE DOOR SAMENWERKING
Ondertussen zitten veel intensieve veehouders klem
tussen ambities, gemeentelijke vergunningen en
argwanende buren.
‘De burger heeft geen idee welke technologische ontwikkeling de veehouderij de afgelopen
twintig jaar heeft doorlopen’, zegt Imke de Boer.
Dat mag ook Wageningen UR zich aanrekenen.
Marc Jansen van de supermarkten heeft weinig op
met de polariserende en technofobe ngo’s. Maar
hij zegt ook: ‘De Wageningse veetelers zijn te weinig naar buiten gericht, net als de leerstoel Bedrijfseconomie waar ik ben opgeleid. Ook die gaat
erg uit van de boer en te weinig van de consument
en burger.’ Wil Wageningen UR onderdeel zijn van de
oplossing, dan moet dat veranderen, zegt Cees Leeuwis.
‘Door uit je hok te gaan, kun je nieuwe coalities creëren.
Zo kom je tot innovatie.’
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‘IK KRIJG WAT IK NODIG HEB’

Medewerkermonitor 2010: Rikiltmedewerkers zijn het meest tevreden.

Het mag wat warmer in de kantine en de labs mogen
groter, maar verder zijn er in de gangen van het
Rikilt weinig wanklanken te horen. Waarom zijn de
medewerkers er zo tevreden?
De Medewerkermonitor 2010, waarvan de resultaten
eerder deze maand bekend werden, laat zien dat bij Rikilt de medewerkers het meest van alle onderdelen van
Wageningen UR tevreden zijn over hun werk, hun collega’s, hun baas en hun mogelijkheden.
Een ochtendje rondlopen in het gebouw levert geen
ander beeld op. ‘Ik heb leuke collega’s en krijg de voorzieningen die ik nodig heb’, zegt Stephan Stappers. ‘Als
je een probleem hebt wordt er wat mee gedaan’, vult Els
te Brinke aan. ‘En onze nieuwe directeur praat ons geregeld bij.’
De collegiale sfeer komt deels door de aard van het
werk. ‘Je kunt hier niet als eilandje functioneren’, vertelt
Michel Buijsman. ‘Iedereen heeft zijn eigen taken, maar
je hebt altijd met elkaar te maken.’ Bijvoorbeeld omdat
de een de monsters screent en een ander de conclusies
moet controleren. ‘Je moet elkaar dus wel leren kennen.
En omdat je van elkaar afhankelijk bent, heb je ook
meer voor elkaar over. Zo spring je elkaar bij als er een
voedselcrisis uitbreekt bijvoorbeeld. Heb je een paar dagen geen werk, dan loop je bij een paar mensen binnen
en heb je weer genoeg te doen.’
ONVOLDOENDE LABRUIMTE
Wat mee kan spelen bij de hoge tevredenheidscore is
dat Rikilt weinig ﬁnanciële zorgen en reorganisaties

kent. De herverdeling van taken vorig jaar tussen Rikilt
en RIVM heeft wel wat verdriet opgeleverd, maar de
sfeer en samenwerking bleef goed, aldus een medewerker. ‘Er is alleen onvoldoende labruimte. Vaste plekken
ontbreken, je weet nooit of je bij je apparatuur kunt en
soms is het door de drukte lastig concentreren.’ Ook van
de jonge onderzoeker Guillaume ten Dam mogen de
labs beter, maar hij ergert zich vooral aan storingen als
een kapotte afzuiging. ‘De sfeer is verder ontspannen en
mijn leidinggevende stimuleert me om nieuwe dingen
te doen.’
WEINIG KINNESINNE
Als stagiair of tijdelijke kracht kun je je wel wat verloren
voelen in de organisatie, weet Grishja van der Veer.
‘Maar ik zie weinig kinnesinne.’ Ook als buitenlandse
medewerker is het niet altijd makkelijk bij Rikilt. ‘Ze
moeten er hier nog aan wennen dat niet iedereen Nederlands spreekt. Het gaat de laatste maanden iets beter,
maar bij PRI loopt dat al veel soepeler’, vertelt een medewerker die liever anoniem blijft.
Met de groei van het aantal tijdelijke krachten is er de
laatste jaren wel minder continuïteit op het gebied van
vakkennis, constateert Dini Venema. Ze betreurt ook
dat communicatie vaak binnen een businessunit blijft.
‘Terwijl we één instituut zijn.’ Wel blij is ze met de mogelijkheden die ze de laatste jaren krijgt om zich verder te
ontplooien. ‘Van een routinematig onderzoeksinstituut
zijn we veranderd in een instituut dat meer voorop
Yvonne de Hilster
loopt, en dat is leuk.’

RECIPE FOR HAPPY STAFF
The canteen could be warmer and the labs bigger, but
on the whole, Rikilt staﬀ are
among the happiest in Wageningen UR, according to the
results of the Employees’
Monitor. So what’s the recipe, asks Yvonne de Hilster on
a visit to the food safety institute. Nice colleagues and
good facilities, says Stephan
Stappers. Help with solving
any problems you encounter,
adds Els te Brinke. Strong
collaboration, says Michel
Buijsman, along with a clear
division of tasks. A boss who
encourages innovation, says
Guillaume ten Dam. Rikilt
has had few ﬁnancial problems or reorganizations,
which may have contributed
to the relaxed atmosphere
many staﬀ referred to.
The full story?
resource.wur.nl/en
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FEESTMAAL
Verrukkelijk, zo’n petrischaaltje bloed, helemaal
wanneer het gegarneerd is met heerlijk riekende
bacteriekoloniën. Een feestmaal, bereid door entomoloog Niels Verhulst die binnenkort promoveert
op de interactie tussen malariamuggen, onze zweetgeur en de huidbacteriën die de aantrekkelijke
AS / foto Hans Smid
geurstoﬀen maken.

FEAST
Delicious, a petri dish full of blood, especially with a garnish of reeking bacteria. A feast ﬁt
for a mosquito. Niels Verhulst prepared it as part of
his PhD research on the interaction between malaria mosquitoes, our sweat and the skin bacteria that
produce the odours so attractive to the mozzie.
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Schrijf eens een

TOPARTIKEL
Elk jaar publiceren onderzoekers anderhalf miljoen artikelen in
wetenschappelijke tijdschriften. Allemaal willen ze het liefste met hun
onderzoek in Nature of Science. Hoe schrijf je zo’n wetenschappelijk
topartikel? Negen tips van toppublicisten Rik Leemans en Dolf Weijers
en informatiespecialist Wouter Gerritsma.
tekst: Albert Sikkema / Illustratie: Kito

1)

Wees de eerste

Je artikel moet natuurlijk kwaliteit hebben. Maar
het eerste wat de wetenschappelijke uitgever wil weten: is
het nieuw? Er zijn altijd meerdere onderzoekers of onderzoeksgroepen met vergelijkbaar onderzoek bezig. Zorg ervoor dat je de resultaten snel publiceert.

2)

Schrijf voor een doelgroep

De meest gemaakte fout van onderzoekers is dat
ze het verhaal van zich afschrijven, zegt hoogleraar Rik
Leemans. Je moet het artikel juist naar het lezerspubliek
toeschrijven. Verdiep je in de doelgroep en het jargon van
het tijdschrift, anders is je artikel out of scope en wordt het
afgekeurd.

3)
SYMPOSIUM
De tips in deze publicatie
zijn grotendeels gebaseerd
op het minisymposium
How to write a world class
paper op 26 oktober van
uitgever Elsevier en de bibliotheek van Wageningen
UR in het Forum.

27 augustus
RESOURCE — 18
november2009
2010

Kom snel to the point

Als de redacteur van het tijdschrift het artikel accepteert, gaat het naar de reviewers. Die mensen hebben
het druk. Rik Leemans beoordeelt artikelen voor het vakblad Current Opinion in Environmental Sustainability. In
het begin besteedde hij een uur aan een artikel, nu beoordeelt hij ze in tien minuten. Zorg er dus voor dat je je punt
snel duidelijk maakt. Schrijf een samenvatting met een
heldere conclusie (maak er geen inhoudsopgave van),
maak actieve en korte zinnen en maak expliciet welke
nieuwe kennis of innovatie je hebt gevonden.

4)

Stem de reviewer gunstig

Als het commentaar van de reviewers fors is,
neem dan de tijd om het artikel te herschrijven. Je mag het
oneens zijn met de kritiek van de beoordelaar, maar leg altijd aan hem uit wat je met het commentaar hebt gedaan.
Anders moet de beoordelaar gaan zoeken of zijn kritiek is

overgenomen. Dat irriteert hem (hij heeft immers weinig
tijd) en irritaties leiden tot een kritischer oordeel.

5)

Mik op een high impact tijdschrift

6)

Verbeter je netwerk

7)

Citeer!

Iedereen wil in een tijdschrift met een hoge impactfactor publiceren. Dat is namelijk goed voor je publicatie- en citatiescore. Maar reken je niet rijk: slechts 0,5
procent van de aangeleverde artikelen bij Nature wordt geaccepteerd en slechts 20 procent van de wel geaccepteerde artikelen wordt daarna geciteerd.

Samenwerken met (andere) excellente onderzoekers loont, daarmee wordt ook jouw track record beter. Het
meest geciteerde artikel van Rik Leemans (1.200 keer)
ontstond in een internationale workshop. ‘Dat wordt beschouwd als een wereldartikel omdat het is geschreven
door excellente onderzoekers en de resultaten heel goed
waren toe te passen.’ Let op: de impact van een artikel met
internationale collega’s is gemiddeld hoger dan een nationale copublicatie, die op zijn beurt weer vaker wordt geciteerd dan een publicatie van een individuele onderzoeker.

Het loont zich om andere onderzoekers veel te citeren. Hoe meer jij collega’s citeert, des te meer ze jou
weer citeren. De ene hand wast de andere, wetenschappers zijn net mensen. Vergeet jezelf ook niet te citeren.
Zelfcitaties tellen niet mee in je citatiescore, maar je zet
wel andere onderzoekers op het spoor van je oude werk.
Wageningse onderzoekers zijn op dit punt te timide, vindt
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TOP TIPS

informatiespecialist Wouter Gerritsma van de bibliotheek. In een kwart van de publicaties verwijzen Wageningse onderzoekers helemaal niet naar eerder werk.

8)

Schrijf je naam consequent

9)

Maak je onderzoek breed toegankelijk

Veel onderzoekers schrijven hun naam niet consequent. Zo schijnt F. (Fons) Voragen alias A.G.J. Voragen
alias F.G.J Voragen dezelfde hoogleraar Levensmiddelenchemie te zijn. Datzelfde geldt voor de naam van je organisatieonderdeel. Grote kans dat een deel van je publicaties
dan niet wordt opgepikt. ‘Web of Science scant twee of drie
organisatieniveaus bij je naam. Geef de zoekmachine
geen keuze, beperk je tot twee.’ Voor de vrouwen heeft
Gerritsma een extra tip: publiceer onder je eigen achternaam, ook als je bent getrouwd (één op de drie huwelijken
eindigt in scheiding).

Waarom publiceer je eigenlijk? Zo’n 40 procent
doet dat voor de eigen carrière of onderzoeksﬁnanciering.
Maar 78 procent publiceert om de wereld te verbeteren.
Om de toegankelijkheid te vergroten, publiceren onderzoekers steeds vaker in open access. Vooral onderzoekers
in ontwikkelingslanden proﬁteren daarvan. Maar onder-

zoekers kunnen nog meer doen. Gebruik de sociale media om je onderzoek toegankelijk te maken. Zet je publicaties op LinkedIn en Facebook. Publiceer je Research ID op internet met je belangrijkste publicaties.

10)

Stel grote vragen

Maar het begint natuurlijk met goede resultaten. Biochemicus Dolf Weijers, die drie keer in Nature
en één keer in Science publiceerde. ‘Je moet grote vragen durven stellen. Elk wetenschapsveld heeft belangrijke openstaande onderzoeksvragen. Het risico dat je
het antwoord op zo’n vraag niet vindt, is groot. Maar
wees er niet bang voor. Als je zo’n vraagstuk wel oplost,
heb je de ingrediënten voor een toppublicatie. Net als
creativiteit en hard werken is “een grote vraag” een basisvoorwaarde voor een toppublicatie. De kans dat een
kleine vraag een groot antwoord oplevert, is nu eenmaal
veel kleiner.’
Zo stelde Weijers zich de vraag: hoe weten plantencellen in het jonge embryo wat ze moeten worden? Om
die vraag te beantwoorden, moest hij weten hoe de
stamcellen in het plantenembryo worden aangelegd.
Het antwoord daarop publiceerde hij begin maart in
Nature.

How do you make sure
your academic article
gets to the top of the pile
of 1.5 million papers produced by scientists every
year? Nine tips were offered at the symposium
on How to Write a Worldclass Paper run in the Forum on 26 October by
publisher Elsevier and
Wageningen UR library.
1. Get in ﬁrst. The big
question publishers ask
is: is it news?
2. Know your target
group and their jargon.
3. Get to the point. Busy
reviewers will take ten
minutes to judge your article.
4. Rewrite. If your paper
is trashed by a reviewer,
eat humble pie and revise it thoroughly.
5. Aim high. But realize
that Nature accepts 0.5%
of what it’s oﬀered – and
only 20 percent of that
ever gets cited.
6. Collaborate – preferably with big international
names. Get networking.
7. Cite a lot. ‘You cite my
paper and I’ll cite yours’
is how it works. Oh, and
don’t forget to cite yourself.
8. Keep to exactly the
same name. Makes it
easier to Google you.
Women: stick to your
own name. One less
thing to worry about after a divorce.
9. Share your research,
using open access and
social media. After all,
your aim is a better
world. Isn’t it?
The full story?
resource.wur.nl/en
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‘Elk dier heeft het recht te leven’
Deze winter zullen weer honderden grote grazers
verhongeren in de Oostvaardersplassen. Daar kunnen
wij slecht tegen. Ingrijpen dus? Hoogleraar Dier en
maatschappij Elsbeth Stassen houdt de motieven van
voor- en tegenstanders tegen het licht.
tekst: Roelof Kleis / foto: ANP

I

n de tweede helft van de winter, zo vanaf eind januari, is het zover. IJs en weder dienende, natuurlijk. ‘Sneeuw in maart is desastreus’, weet Stassen. ‘Evenals late vorst.’ Het gras in de Oostvaardersplassen, een van de weinige natuurlijke gebieden in ons land, is dan op. Zo’n dertig procent
van de konikpaarden, heckrunderen en edelherten, de
grote grazers in het gebied, overleeft dat niet. Mag dat?
De commissie Gabor komt eind november met een advies over het natuurlijk beheer in de Oostvaardersplassen.
Hoe dat advies ook luidt, de verdeeldheid over wel of niet
ingrijpen zal blijven. Dat komt volgens hoogleraar Stassen
doordat mensen vanuit twee tegenovergestelde startpunten redeneren. ‘Mensen zien grote grazers als gehouden
dieren of als niet-gehouden dieren. Voor gehouden dieren
geldt zorgplicht. Er staat een hek omheen, er is geen migratie en er zijn geen predatoren. De dierethische principes gelden, waarbij het welzijn van het individuele dier
centraal staat. Maar voor niet-gehouden dieren is dat allemaal anders. Er is wel zorgplicht, maar de mens heeft
geen beschikkingsmacht en de ethische principes zijn
van toepassing op het functioneren van het ecosysteem.’
ONVERENIGBARE UITGANGSPUNTEN
De uitgangspunten van beide kampen zijn in principe onverenigbaar. Maar in de kern gaat het er volgens Stassen
helemaal niet om of de dieren nu gehouden zijn of niet.
Daarbij baseert ze zich op de wet. ‘De wet zegt dat elk dier
in nood, ongeacht of het gehouden is, geholpen moet worden. Als een dier lijdt, in nood is, dan moet je iets doen.’
Die zorgplicht is geregeld in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Artikel 36, lid 3 van die wet zegt dat
‘een ieder verplicht is hulpbehoevende dieren de nodige
zorg te verlenen’. Volgens Stassen is dit artikel zowel van
toepassing op gehouden dieren als op dieren die vrij in de
natuur leven. Stassen: ‘De voor- en tegenstanders van in-
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grijpen vliegen elkaar in de haren vanwege die tegenstelling tussen gehouden en niet-gehouden dieren. Maar de
crux is dat dieren niet onnodig en uitzichtloos mogen lijden. Dat is heel cruciaal in de discussie. Dat betekent overigens niet dat we dieren niet mogen doden.’

‘Het lijden van konikpaarden en
heckrunderen roept heftige reacties
op, omdat mensen ze vergelijken
met dieren die gehouden worden’
Het maakt dus niet uit of een dier wild is of niet?
‘Als we zien dat een dier lijdt, vinden we dat we iets moeten doen. De basiswaarde van waaruit mensen redeneren
ten aanzien van dieren is dat alle dieren waarde hebben
en we er dus voor moeten zorgen. Het lijden van konikpaarden en heckrunderen roept heftige reacties op, omdat mensen ze vergelijken met dieren die gehouden worden. Hier speelt ook mee dat ze zo groot en zichtbaar zijn.
Er loopt een spoorlijn langs de Oostvaardersplassen. Bij
echte wilde dieren loop je overigens ook tegen die dilemma’s aan. Neem zeehonden. Wij halen zieke dieren van
het wad om ze aan te laten sterken. Maar het zijn toch echt
wilde dieren.
Geldt honger als ‘onnodig en uitzichtloos lijden’?
‘Af en toe voor kortere tijd honger lijden is niet alleen nadelig voor het welzijn: het werkt ook positief, omdat het de
exploratie en migratie stimuleert. Het welzijn en de gezondheid van de dieren in de Oostvaardersplassen is een
groot deel van het jaar uitstekend. Dat blijkt ook uit het
feit dat de populatie grote grazers in bijna dertig jaar gegroeid is van tientallen tot ongeveer vierduizend dieren.
De groep mensen die grote grazers als gehouden dieren
ziet, focust teveel op het lijden van dieren die geen kans
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NATURE’S VICTIMS OF
SUCCESS

Jong hert in Oostvaardersplassen, gestorven na afschot.

maken. In een ecosysteem is het nuttig dat de zwakken
sterven, omdat daardoor de populatie sterker wordt. Door
natuurlijke selectie zijn dieren beter geschikt om de wisselende gebiedsomstandigheden het hoofd te bieden.
Maar dat betekent niet dat verhongeren geen ernstig lijden is. Uit sectie op sterk vermagerde runderen blijkt dat
die dieren allerlei onverteerbare stoffen als bast, riet en
takjes in hun pens hebben, waardoor een rottende massa
ontstaat. Blijkbaar hebben die dieren dat door de grote
honger gegeten, terwijl ze dat normaliter niet eten.’

‘Het afschieten van wilde zwijnen
op de Veluwe vinden we nog
wel acceptabel, mede omdat de
dieren overlast veroorzaken’
De dierenartsen willen het lijden van grote grazers voorkomen door dieren proactief te gaan doden. Van de populatie grote grazers moet 30 procent worden afgeschoten.
Wat vindt u daarvan?
‘Met proactief doden voorkom je dat de populatie te groot
wordt. Maar ik zie morele bezwaren. De burger in Nederland vindt dat alle dieren recht op leven hebben. Dat blijkt
uit het onderzoek van Nina Cohen die deze week in Wageningen promoveert. Dat is het belangrijkste morele principe. Door proactief te doden, doe je daar inbreuk op. Bovendien: welk dier ga je schieten? Het dier dat zwak is? Of
dood je gericht bepaalde groepen? Ook vanuit ecologisch
perspectief is het een lastige uitdaging om die selectie te
maken. Ik verwacht dat er maatschappelijk ook geen
draagvlak is voor proactief doden. Het afschieten van wil-

de zwijnen op de Veluwe vinden we nog wel acceptabel,
mede omdat de dieren overlast veroorzaken. Het doden
van edelherten ook nog wel. Dat zijn wilde dieren. Maar ik
zie niet voor me dat er in ons land grootschalig paarden
worden gedood. Paarden zijn van landbouwhuisdier gezelschapsdier geworden. Je ziet ook dat er in ons land nauwelijks nog paardenvlees wordt gegeten.’
U bent voorzitter van de commissie ethiek van de dierenartsen. Uw advies is dus niet opgevolgd?
‘Het standpunt tot nu toe was dat er reactief moet worden
gedood. Dus alleen om uitzichtloos lijden te stoppen.
Maar in de populatie dierenartsen zie je ook die twee kampen die grote grazers zien als gehouden of niet-gehouden
dieren. Het hoofdbestuur heeft de leden drie opties voorgelegd: er is geen zorgplicht, we gaan eerder reactief doden of we gaan proactief doden. Van de respondenten
heeft driekwart aangegeven voor proactief doden te zijn.’
Ziet u die verschuiving ook in de rest van de samenleving?
‘Het politieke spectrum verschuift. Ik verwacht meer beweging richting het standpunt van de gehouden dieren.
Een opkomend argument vóór ingrijpen is bovendien dat
er vraagtekens te plaatsen zijn bij het ecosysteem dat in de
Oostvaardersplassen ontstaat. Doordat de grote grazers
het zo goed doen, neemt de biodiversiteit van het gebied
af. Bepaalde vogels komen er niet meer voor en door overbegrazing staat de fauna onder druk. Ik ben heel benieuwd wat de commissie Gabor daarover gaat zeggen. Als
de biodiversiteit afneemt, zijn we dan ons doel niet voorbijgestreefd? Het lijkt erop dat de grote grazers aan hun
eigen succes te gronde gaan.’

The starvation of horses,
cattle and deer in the
Oostvaardersplassen nature reserve towards the
end of harsh winters is a
controversial issue in the
Netherlands. Professor of
Animals and Society
Elsbeth Stassen has analysed the thinking in the
two camps: those for and
those against intervention to save the animals.
Those who favour action
think of the creatures as
domestic animals, for
which humans tend to
feel responsible. Those
who say ‘let nature run
its course’ see them as
wild animals and part of
an entire ecosystem that
should not be tampered
with. Dutch law, however, makes no such distinction between domestic and wild animals and
says that all animals in
need should be helped.
There is still a heated debate about how you can
best help them, and more
and more Dutch vets support pro-active culling of
the herds, whose growth
is now a threat to biodiversity. The Gabor Commission is about to publish its advice on managing the Oostvaardersplassen. Whichever way
it goes, the large grazers
there seem to be victims
of their own success.
The full story?
resource.wur.nl/en
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WERKT

NIEUW WERKEN?

Flexwerken, dynamisch werken, Het Nieuwe Werken. Hoe je het ook noemt, de
kern is het zelfde: werken zonder een vaste werkplek. Sommige ‘Wageningers’
hebben er, binnen of buiten de organisatie, al ervaring mee.
tekst: Roelof Kleis / foto: Sjoerd Sijsma

Francine Loos
Communicatieadviseur ESG
‘Een jaar of twee geleden, toen we naar een nieuwe gang
verhuisden, zijn we met de directiestaf gaan ﬂexwerken.
Elf werkplekken voor ongeveer tien mensen, die allemaal
de hele dag achter hun computer zitten. Daar ging het
misschien al mis: je zag dat iedereen toch steeds op dezelfde plek ging zitten. Ik vond dat heel irritant. Er waren
er een paar die voor zichzelf een vaste plek namen. Daar
krijg je onderling zo’n raar sfeertje van, als mensen zich
toch een vaste plek toe-eigenen. Want dat was dus niet de
bedoeling. Het idee is intussen doodgebloed. Ofﬁcieel is
er nog steeds een clean desk policy, maar dat is allang een
wassen neus. Behalve voor Kees Slingerland, onze directeur. Zijn kamer is nog steeds helemaal leeg en beschikbaar voor collega’s. Ik vind het jammer dat het zo is gelopen met het ﬂexwerken, want het concept is grappig. Het
idee dat je steeds bij andere mensen zit is verfrissend. Het
leverde leuke gesprekken op, die vaak ook goed bruikbaar
waren in mijn werk. Maar het heeft dus geen blijvende verandering opgeleverd. Dat komt misschien ook wel omdat
het een beetje halfslachtig is aangepakt.’

Simone Baars
Hoofd Vastgoed en Huisvesting
‘Ik heb hiervoor bij AOS Studley gewerkt, een adviesbureau in Rotterdam. Daar stapten we over op HNW in een
hele andere kantooromgeving: een oud bankgebouw. Met
een ontmoetingszone, vergader- en werkzone en een concentratiezone. Inclusief een grote bar en een lange lunch-

RESOURCE — 18 november 2010

tafel. Eigenlijk dezelfde elementen als we straks bij ons
ook krijgen. Ik vond het erg leuk en inspirerend. De oude
omgeving was ook goed, maar weinig uitdagend of spannend. Je zag in de nieuwe omgeving dat mensen het leuk
vonden om op kantoor te zijn, om er bezoek te ontvangen.
Het bevordert communicatie, je kunt veel meer op elkaar reageren. En het stimuleert echt de samenwerking. Ik moest
erg wennen toen ik bij de WUR kwam: weer alleen op een
kamertje. Ik kijk uit naar de nieuwe huisvesting. En ik ben
ervan overtuigd dat de meesten snel zullen wennen.’

Anja Kombrink
Promovendus Fytopathologie
‘Toen we van de Binnenhaven naar Radix verhuisden,
heeft Fytopathologie gekozen voor ﬂexwerken. Bij ons
werken veel aio’s en postdocs die vaak in het lab zijn. Er
zijn veel minder werkplekken dan er mensen zijn. Als je
langer dan drie kwartier van je plek bent, moet je je bureau ontruimen en uitloggen. Als je dat niet doet, wordt er
automatisch uitgelogd en ben je niet-opgeslagen gegevens kwijt. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Het
moet wel zo, anders wordt het onwerkbaar. Ik zit meestal
op dezelfde plek. Over het algemeen heeft iedereen zijn eigen voorkeursplekje. Dat gaat eigenlijk automatisch, het
is een gewoonte. Maar dat gaat meer om het plekje, de
computer en het beeldscherm, dan om dezelfde mensen
om je heen. Het is werkbaar, maar een vaste plek vind ik
ﬁjner. Het grote nadeel is dat je alles moet meenemen, je
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OPEN TO THE OPEN
OFFICE?

kunt geen persoonlijke spullen laten liggen. En op sommige dagen is het druk, dan moet je wel even zoeken naar
een plekje. Het is ook soms ook lawaaiig. Maar het is te
doen.’

Corine de Goede
Freelance webredacteur LEI
‘Als freelancer heb ik een paar maanden bij een kenniscentrum voor de zorg in Utrecht gewerkt. Daar werkten ze
sinds enige tijd met ﬂexplekken. Ik verheugde me erop,
want ik geloofde heel erg in ﬂexplekken. Maar het viel erg
tegen. Het zag er wel vrolijk uit allemaal, met mooie kleurtjes en allerlei soorten bureaus die je makkelijk kunt verstellen. Maar ik vond het vooral heel rumoerig en onrustig. Er waren afgesloten hokjes, bedoeld voor ‘lawaaiige’
klussen als lange telefoongesprekken. Maar in de praktijk
werden ze juist gebruikt als stiltekamer. Die zaten dus altijd vol. Maandag was de drukste dag. Dan was het vechten
om een plekje. Mensen van ver kwamen dan al om half
acht op kantoor, omdat er anders geen plek meer was. Ik
heb me ook nog nooit ergens zo geïsoleerd gevoeld. Met
ﬂexplekken heb je geen idee waar iedereen zit. Ik had het
idee alsof ik elke dag een nieuwe organisatie binnen stapte.

Er is geen tijd om iemand goed te leren kennen. Je investeert niet echt in iemand, omdat je morgen weer naast een
ander zit. Het is allemaal erg vluchtig. Net alsof je elke dag
in een bibliotheek zit. Maar misschien is het anders als je
een vaste medewerker bent en iedereen al kent.’

Astrid van Noortwijk
Senior beleidsmedewerker Vastgoed
‘Zowel bij ING als bij Deloitte heb ik volgens het concept
gewerkt dat we nu Het Nieuwe Werken noemen. Dat wil
zeggen outputgericht, anytime en anyplace.
Wat dat betreft was het in het begin wennen bij het Facilitair Bedrijf, waar ik sinds een half jaar werk. Ik merk dat ik
zaken mis, zoals een laptop, de open dynamische kantooromgeving, maar ook de samenwerking met collega’s.
Voordeel van HNW is dat je meer in minder tijd doet. Het
is prettiger om niet aan een werkplek gebonden te zijn,
waardoor je ﬂexibeler bent en meer contact hebt met mensen buiten je werkplek. Daarnaast is het ﬁjn om je werktijden ﬂexibel in te delen.
Wat dat betreft kijk ik echt uit naar HNW. Ik hoop dat in
het nieuwe pand ontmoeten en samenwerken makkelijker wordt. Ik zie eigenlijk alleen maar positieve kanten.’

The open oﬃce is coming
soon to Wageningen UR.
Resource talked to staﬀ
with experience of this
new way of working. The
ESG management tried
it, says Francine Loos,
but some people bagged
their own spots and
since most people were
also at their computers
most of the time, it
didn’t really work. Too
half-hearted, she thinks.
Corine de Goede, freelancer at LEI, found the
open oﬃce she worked at
disappointing too: not
only was it noisy and
overfull, but she actually
felt isolated – she never
knew where to ﬁnd anyone. Might be diﬀerent
for fulltime staﬀ though.
The Wageningen phytopathology department
went ‘ﬂexible’ when they
moved to Radix. Doable,
says PhD researcher Anja
Kombrink, although
sometimes too busy and
noisy. On the wholeheartedly positive side,
Simone Baars, head of
real estate and accommodation, loved the
open oﬃce in a previous
job: people enjoyed coming to work and it improved collaboration.
She feels sure people
will quickly get used to
it. Her colleague Astrid
van Noortwijk was already used to the open
oﬃce and missed her
laptop and the dynamic
atmosphere when she
came to Wageningen.
She says in an open ofﬁce you get more work
done, collaborate better
and have more ﬂexibility.
She can’t wait.
The full story?
resource.wur.nl/en
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WSO in actie tegen bezuinigingen

Wie de ‘leerfabriek’ doorloopt
krijgt van de actievoerders gratis
een ‘diploma’ uitgereikt. Daarop
staan de belangrijkste pijnpunten
uit de kabinetsplannen: een masterstudent krijgt geen studieﬁnanciering meer, en langstudeerders
betalen drieduizend euro extra collegegeld.
Maar het gaat de studenten niet
alleen om het geld, legt WSO-voorzitter Karmijn van den Berg uit.
‘Ook de onderwijskwaliteit loopt
gevaar. Voor elke langstudeerder
moet de universiteit voortaan drieduizend euro terugbetalen. Wageningen UR heeft nu achthonderd
langstudeerders, die zouden de
uni dus 2,4 miljoen euro gaan kosten.’ Volgens haar is het onvermijdelijk dat de universiteit dan meer
druk gaat leggen op snel afstuderen. ‘Het zal gaan om rendement,
niet om kwaliteit.’
65.000 HANDTEKENINGEN
Afhankelijk van de reacties van
studenten gaat de WSO, samen

FOTO: NICOLETTE MEERSTADT

Met een zelfgebouwde ‘leerfabriek’ bij de ingang van het
Forum, voerden studenten van
WSO op 16 november actie tegen
de bezuinigingen op het hoger
onderwijs.

met bonden uit andere steden, acties op touw zetten. De landelijke
petitie ‘minimaalnominaal.nl’
werd binnen een week al 65 duizend keer ondertekend, een ongewoon hoge score. Van den Berg
vermoedt dat dat komt omdat de
plannen nu concreet worden. ‘De
huidige generatie studenten gaat
de voorgestelde maatregelen aan
den lijve voelen. Wie nu tweede-

jaars is, moet straks zonder studieﬁnanciering de masteropleiding
doen.’
NEDERLAND DRIJFT OP KENNISECONOMIE
Een van de studenten die haar
handtekening heeft gezet is Sanne
Vercauteren, derdejaars tropische
landbouw bij VHL. ‘De kenniseconomie houdt Nederland overeind,

we hebben geen goedkope grondstoffen of arbeid. Dan moet je geen
barrières opwerpen om opleidingen af te ronden.’ Sanne ziet een
studieschuld als een risico. ‘Voor
mensen met rijke ouders is het
probleem minder groot. Als ik een
master wil doen, dan moet ik al de
volle mep betalen. En ik heb nog
een broertje en een zusje, die willen ook studeren.’ NM

Meer baankans met een strak cv

1. Zorg dat je cv genoeg informatie
bevat
Dus niet teveel en niet te weinig.
‘Soms zie je een hele beschrijving
over één simpel bijbaantje bij de
C1000. Het hele cv op één A4’tje is
het andere uiterste.’
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2. Noem nevenactiviteiten.
Bedrijven vinden dat erg belangrijk. ‘Wageningers doen relatief
veel commissiewerk, dus daar kunnen ze op scoren.’
3. Kies a-chronologische volgorde
‘Zet de meest recente opleiding bovenaan. Het maakt nogal een verschil of een bedrijf eerst je middelbare school of je universitaire opleiding ziet.’
4. Geef je motivatiebrief net dat
beetje extra
‘Een brief moet niet alleen een dui-

delijke opbouw hebben, maar ook
blijven hangen. Waarom moet zo’n
bedrijf jou eigenlijk hebben?’
5. Zoek een interessante stage
Veel studenten kloppen aan bij een
leerstoelgroep, maar je kunt ook
een minder voor de hand liggende
stage doen. ‘Een bedrijf als Kraft
Foods zit bijvoorbeeld te springen
om onze consumentenwetenschappers. Landelijk heeft Integrand 750
SvG
stages open staan.’
www.integrand.nl/vestigingen/14/
wageningen/

ILLUSTRATIE: ESTHER BROUWER

Cv’s en motivatiebrieven verdienen meestal geen schoonheidsprijs, vindt stagebemiddelaar
Integrand. Hun stageweek, met
cv-check op 17 november, moest
daar verandering in brengen. Vijf
tips van voorzitter Luke van der
Windt.
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De professor een handje helpen
Stop studenten landschapsarchitectuur twee dagen in een kaasboerderij en er ontstaan originele ideeën. Wetenschappers
kunnen daar wel wat mee.
In een kleine zaal van congrescentrum Hof van Wageningen hangen
drie posters van een Tielse uiterwaard. Nog even en dan worden ze
door een groep studenten van Van
Hall Larenstein Velp gepresenteerd aan wetenschappers die deelnemen aan de conferentie Scaling
and Governance. Die gaat over het
probleem dat ruimtelijke projecten vaak op verschillende schaalniveau’s gevolgen hebben. Hoe ga
je daarmee om? Onderzoekers
hebben volgens VHL-docent Ad
Koolen veel theoretische kennis op
dit gebied. ‘Maar ze willen weten
hoe die kennis in de praktijk kan
worden toegepast’, legt hij uit.
De VHL-studenten stortten
zich op die missie en namen daarvoor het Tielse uiterwaardenproject als een case study. De studen-

ten spraken met mensen van de
gemeente Tiel, Rijkswaterstaat en
een projectontwikkelaar. Vervolgens bleven ze twee dagen intern
in de Bennekomse kaasboerderij
Hoekelum om daar te brainstormen en een plan te schetsen. VHLstudent Ruud Versteegen legt de
dilemma’s uit waar ze op stuitten:
‘De gemeente wil huizen bouwen
in de uiterwaarden. Eigenlijk is
hier onvoldoende ruimte, maar ze
hebben die woningen al beloofd
aan een projectontwikkelaar. Op
landelijke schaal vindt Rijkswaterstaat echter dat dit gebied hoogwater af moet voeren en Europa wil
weer dat Nederland haar riviernatuur verbetert.’
SPELEN MET SCHAALNIVEAUS
In hun presentatie laten de studenten zien welke oplossing ze hebben
gevonden. Vooraf zag Ruud een
beetje op tegen de presentatie voor
een gezelschap van wetenschappers.
‘Zij hebben veel meer verstand van
dit onderwerp dan ik. Eerlijk ge-

zegd begrijp ik niet wat een onderzoeker met ons werk moet.’ Na afloop laat hoogleraar landschapsecologie Paul Opdam weten dat hij
daar heel anders over denkt. ‘Het is
interessant om te kijken hoe je dergelijke creatieve processen in je onderzoek kunt betrekken. Als onderzoeker zeggen we heel gemakkelijk:
Tiel is te klein voor die ontwikkelingen, dat moet maar ergens anders.
Hier laten studenten zien dat dit
niet kan. Een gemeente gaat natuurlijk geen woningen buiten haar
eigen gemeentegrens realiseren.
Voor ons is het interessant te onderzoeken hoe je beleidsmatig met die
schaalniveaus kunt spelen.’
Ruud is inmiddels zelf ook overtuigd van de toegevoegde waarde
van het VHL-project. ‘Ik begrijp
mijn rol als hbo’er beter; eigenlijk
testen wij of de onderzoeken van
academici ook betekenis hebben in
de echte wereld. Van Hall Larenstein noemt zichzelf University of
Applied Science. Eindelijk snap ik
wat daarmee bedoeld wordt.’ SvG

FEUTEN WEKT
BEROERING
De nieuwe BNN-serie Feuten heeft
de nodige opwinding veroorzaakt in
corporaal Wageningen. Landelijk
was door de corpora afgesproken om
geen commentaar te geven op de
serie, waarin onder meer beelden
van ontgroeningen worden nagespeeld. Maar kennelijk was niet
iedereen daarvan op de hoogte,
want Resource kreeg bij Ceresleden
zonder veel moeite een vijftal
meningen los en plaatste die op
resource.wur.nl.
Tot groot verdriet van het Ceresbestuur, zo bleek al gauw toen redactie
en zelfs het bestuur van Wageningen
UR een barrage van boze mailtjes en
telefoontjes van de Cerestop te verwerken kregen. De kern daarvan,
haal de citaten van internet, bleef
ongehonoreerd. Wel werd uit een

WSO UP IN ARMS
The WSO is going into action to ﬁght the Dutch
governments plans for
higher education: no
more grants for Master’s
students and fees for students who take longer to
ﬁnish higher. The measures will aﬀect quality,
says WSO chair Karmijn
van den Berg. Wageningen students do not
stand alone: record numbers have signed a national petition.

JUST THE JOB: SHARP CV
Top tips for a good CV
from internship broker
Integrand: be informative; mention all your extracurricular activities;
start with the present
and work backwards;
give your covering letter
all you’ve got; think outside the box.

APPLIANCE OF SCIENCE
VHL students of landscape architecture presented a case study to
professors at a conference on Scaling and Governance in Wageningen
last week. They designed
a solution for water
meadows near Tiel,
where a contractor wants
to build housing and the
water board wants to
catch ﬂoodwater, while
the EU urges Holland to
improve its riverine nature. That’s real applied
science for you.

CERES CROSS

later bericht de tekst van een mail
verwijderd waarin het Ceresbestuur
het spreekverbod aan de leden
oplegde, omdat het om een vertrouwelijk document zou gaan.
Inmiddels is ook duidelijk dat het

BNN-programma niet bepaald een
kijkcijferkanon is: naar de meest
recente aﬂevering van Feuten keken
slechts 280.000 mensen, ver onder
het zendergemiddelde van Nederland 3.
RG, foto BNN

The Dutch TV series Feuten has caused a stir with
its depiction of student
society hazing practices.
Ceres was cross with Resource for publishing
views of members.
The full story?
resource.wur.nl/en
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PIL

CO2

Dertig procent van de belijdend christelijke studentes slikt de pil. Dat
blijkt uit onderzoek van het Nederlands Dagblad. Onder meer studenten
van Ichthus werden bevraagd. De helft van de belijdende pilgebruikers
heeft geen problemen met seks voor het huwelijk. Tip voor Hilversum:
O,o Biblo Belto?

Het Restaurant van de Toekomst heeft ecologische footprints bij de producten gezet. Twee plakjes oude kaas zijn goed voor een footprint van
520 gram CO2. Bewustwording, weet je. Ter vergelijking: een auto blaast
gemiddeld per kilometer 140 gram CO2 de lucht in. Zo’n half plakje kaas
dus. Eet smakelijk.

CAMPUS CULINAIR

door Arianne van Leeuwen

Twee sliertjes sla
STIJN <<
OV-chipkaartsadist
Mijn relatie met de OV-chipkaart is niet goed begonnen. Mijn
pasje kon in het begin niet worden opgeladen en de klantenservice (€ 0,10 p/m) vond dat mijn probleem. Immers, hun computer zei dat mijn product het wel deed.
Sindsdien gaat het goed tussen mij en mijn kaart. Mijn laatste
echte probleem is van een maand geleden. Toen stond er op de
poortjes ‘buiten werking’. Maar volgens de chauffeur was dat
‘onzin’, want op zijn schermpje stond geen foutmelding. ‘Kijk
hier, mijn kastje zegt dat het systeem werkt, dus jouw kaart is
kapot.’
Helaas mocht ik uiteindelijk gewoon met de bus mee en helaas
komen deze ergernissen überhaupt nog maar zelden voor. Ik baal
daarvan, want door mijn slechte start ben ik verworden tot een
heuse OV-chipkaartsadist. De kaart moet falen en dus vermijd ik
gesprekken met enthousiaste OV-chipkaartreizigers en absorbeer ik slechte ervaringen. Bij elk kapot kastje zie ik even een bevestiging van mijn gelijk. Maar ja, als je dan alsnog gewoon door
mag lopen blijft er weinig over om me echt aan te ergeren. Zelfs
het uitchecken in de overvolle lijn 88 gaat me tot mijn spijt inmiddels redelijk af. Jammer. Waar blijft die begriploze buschauffeur om mijn discussiecompetenties te trainen?
Zo nam langzaam mijn cynisme af en ik begon al bijna een tevreden chipkaartreiziger te worden. Tot ik op een drukke dag tegen
de terminal aan moest staan. Echt, zo’n ding (vooral die van Veolia) is bloedheet. Er zit zelfs een speciaal rooster in om al die warme lucht te lozen. Met andere woorden: hoe veel stroom verbruikt zo’n kastje wel niet? En hoeveel CO2 stoot Nederland extra
uit door dit belachelijke systeem? Glimlachend voel ik die heerlijke boosheid langzaam terugkomen.
Met nieuw enthousiasme surf ik naar de digitale klantenservice
van de kaart. Tot mijn enorme ergernis staat mijn ervaring niet
bij de veelgestelde vragen en tot mijn nog grotere ergernis moet
ik eerst een enorme lijst invullen alvorens ik mijn vraag kan stellen. Boos vul ik het hele formulier in en boos druk ik op verzenden. Zo, dat lucht op. Nu maar hopen dat ik schandalig lang op
mijn antwoord moet wachten. Stijn van Gils
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Ik ben: afgereisd tot waar de uitlopers van de WUR reiken, namelijk
het hoge noorden. In Leeuwarden
bevindt zich een vestiging van hogeschool Van Hall Larenstein en ik
ben hier om uit te zoeken wat je
daar zoal te eten krijgt.
Ik eet: geen soep vandaag, dat geloof ik nou wel. In plaats daarvan
een pistoletje saté met pinda’s en
geraspte kokos, een hamburger
‘speciaal’ en ik pik een paar frietjes
mee omdat ik me daar in de trein
zo op zat te verheugen.
Ik proef: niet bepaald ’s werelds gezondste maaltijd. Op mijn pistoletje zitten twee sliertjes sla, maar op
mijn speciale hamburger is een
vers plakje tomaat in geen velden
of wegen te bekennen. De friet
wordt geserveerd in een bak formaat stoomboot. Alles bij elkaar

wordt het nogal een heftige lunch.
In een hoekje staat een meisje
naarstig broodjes gezond te smeren, maar ondanks haar inspanningen waan ik mij in een snackbar.
Ik word: kriegelig van de puinhoop
in de kantine. Het is er op zijn
zachtst gezegd nogal smoezelig,
om niet te zeggen een grote bende.
De dame met het schoonmaakdoekje, die de helft van de tafel
overslaat, brengt daar weinig verandering in.
Ik vind: de kantine van Van Hall
Larenstein niet bepaald inspireren
tot grote wetenschappelijke prestaties. Voor liefhebbers van
schransen en uitbuiken is het echter een prima eetschuur.
Cijfer: een 5

student << 27
SINTERPEEN
Sinterklaas: grote kindervriend of mega marketingtruc? Dat supermarkten
en speelgoedwinkels ﬂink gebruik maken van de goedheiligman is wel duidelijk. Maar dat je kinderen ook gezonde voeding door de strot kunt duwen
is voor ons nieuw. Tijdens de intocht in Scheveningen kregen brave kindertjes worteltjes. Sponsor FlevoWortelBos deelde twintigduizend zakjes uit.
Twíntigduizend. Die kunnen weer in de schoen voor Amerigo.

CHIP ON HIS SHOULDER
Stijn rather enjoyed getting worked up about the
problems he had using
the ‘useless’ new digital
ticketing system on Dutch
public transport. The
fun’s over now he reluctantly has to admit it’s
working pretty well. But
when he felt the heat
coming out of one of the
automatic check-in posts,
he started wondering
about the system’s carbon footprint. Great:
something to get cross
about again!

NORTHERN FARE

UNITAS EN CARNAVAL MIXEN NIET. Brabanders houden van carnaval en Unitassers van feesten. Helaas
kwam de integratie niet goed van de grond op het ‘Insane in the brain’ feest van Unitas en het Brabants Studenten Gilde (BSG) op 11 november. Volgens de uitsmijter van het Gat bevinden zich zo’n 400 studenten in
de tent. Bij binnenkomst in het Gat zie je een stuk of veertig ‘Brabanders’. Een drietal heeft een echte carnavalsoutﬁt, de rest draagt een kartonnen of stoﬀen punthoedje. Op de achtergrond speelt weliswaar Nederlandse carnavalsmuziek, maar er vliegt geen bier door de lucht, er wordt niet geslempt uit gigantische bierpullen en er wordt niet gebekt. Het merendeel van de feestgangers zit in de kelder verstopt: een paar honderd
op elkaar gepropte, normaal geklede meisjes en jongens. Vergezeld van een indringende zweetgeur gaan ze
los op hun favoriete ‘Unitasmuziek’. Soms zie je een verdwaald punthoedje door de menigte. CJ, foto BdG

‘HAPPIE DOEN’

Wie? Ilse Vermeij
Wat? Bezig met de
Happietaria die op donderdag 18 november opent
Waar? Markt 11
Waarom? ‘We proberen
geld op te halen voor een
mooi project in Ethiopië’

Wat is de Happietaria?
‘Een gelegenheidsrestaurant dat wordt gerund door vrijwilligers. Het initiatief
ligt bij de christelijke studentenverenigingen. In Wageningen is dit de derde
keer, in andere steden bestaat de Happietaria al veel langer. De laatste keer in
Wageningen kwamen er in drie weken tijd bijna 1100 mensen eten.’
Hoeveel kost een maaltijd?
‘Een hoofdgerecht kost minimaal € 7,00, een driegangenmaaltijd € 13,50.
Is het wel lekker?
‘Het menu is samengesteld door vrijwilligers en een professionele kok. Het is
best wel gevarieerd met rijst, pasta, aardappelen en een Ethiopisch menu van
stoofschotels en verschillende bijgerechten. Er is een vegetarisch gerecht, er
worden biologische producten gebruikt. Het sap en bier komt van Fair Trade.’
Wat gebeurt er met de winst?
‘De opbrengt wordt verdubbeld door ICCO en Kerk in Actie en gaat naar een
ontwikkelingsproject in Ethiopië voor onder andere landbouwverbetering. Op
de placemats staat meer informatie over het gesponsorde project.’ TdG
Happietaria ligt aan de Markt 11 in Wageningen en is tussen 18 november en 10 december van maandag t/m zaterdag geopend. Zie www.happietaria-wageningen.nl.

This week Arianne ventures north to Leeuwarden to sample the
fare in the VHL canteen
there. It felt like a ‘greasy
spoon’ snack bar, complete with grubby tables
and stodgy food garnished with a meagre
wisp of lettuce. Mind you,
she did choose a hamburger and a kebab roll.
They didn’t pass her test:
grade 5.

NO CARNIVAL
It was a big party, but the
carnival element of the
joint Unitas and Brabant
Students’ Guild party, ‘Insane in the brain’ in Het
Gat on 11 November
didn’t really take oﬀ.
Seems it’s just not Unitas’s style.

HAPPIER MEALS
You can eat good food in
a good cause at the Happietaria from 18 November to 10 December, Monday to Saturday. The proceeds will go towards
agricultural projects in
Ethiopia. See www.happietaria-wageningen.nl.
The full story?
resource.wur.nl/en
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PANDORA’S BOS
Vond je Avatar ook zo’n geweldige ﬁlm? Binnenkort worden drie zulke
bossen van de maan Pandorra nagebouwd in Nederland. Er komen boomhutten in de wilgen te hangen, en er zijn zwerfpaden en droomplekken.
Regisseur James Cameron bekostigt het project. Zou het niet leuk zijn als
er ook bioluminiscerende planten zouden groeien? Of paddo’s.

>> HET
ECHTE
WERK

FUN IN THE JUNGLE

NOOTJES KRAKEN EN LARFJES TELLEN
Wie? Karin Steijven, Master studente Bos- en
natuurbeheer
Wat? Onderzoek naar het eﬀect van de verspreiding van palmbomen op zaadproductie en zaadpredatie
Waar? Panama, Barro Colorado Island
Waarom? Afstudeervak ecologie
‘Bestuiving is het mooiste wat er is! Daarom wilde ik
eigenlijk een heel ander onderzoek doen. Ik wou
van een andere boomsoort de bestuiving meten.
Jammer genoeg ging dat onderzoek niet door. Uiteindelijk heb ik met mijn begeleider het nieuwe
onderzoek bedacht. In Panama liep ik als roodkapje
alleen door het bos, wel met een gps. Elke dag
struinde ik uren door de ondergroei van de jungle.
Ik bezocht mijn palmbomen en verzamelde hun
vruchten. Door een net op te hangen in de bomen
zorg je ervoor dat de vruchten niet op de grond vallen en opgevreten worden door knaagdieren. Na het
verzamelen lag het fruit twee maanden te drogen in
het lab, vervolgens moest ik het aantal keverlarfjes
tellen dat erin zat.
Op het eiland waren geen winkels, geen auto’s en
geen wegen. Er staat alleen een onderzoeksinstituut
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en er wonen alleen wetenschappers. Het is een soort
speeltuin voor onderzoekers, echt bizar. Je loopt
dan uren alleen door de jungle en komt dan plots
een medebewoner tegen die met een vlindernetje
langs komt huppelen. Soms heb je het idee dat je in
de wildernis bent, maar dan kom je weer onderzoeksveldjes van wetenschappers tegen. Het verblijf
is daar echt superlux. Er wordt heerlijk voor je
gekookt, je hebt er airconditioning, televisie, een
balkon, internet, alles. We zaten daar ook met een
hele leuke groep mensen, allemaal jonge onderzoekers die zo gek als een deur waren. We hebben heel
wat toffe feestjes gehad op het eiland.
Vervelend is dat je overal om je heen water hebt,
maar je mag er niet in zwemmen terwijl het snikheet is. Er zitten krokodillen in het water van een
paar meter lang. Eén keer, na een gek feestje, zijn
we met ons dronken hoofd toch in het water
gesprongen, de beheerders van het gebied inclusief.
Het was echt een supertijd in Panama. Ik heb slingerapen, agoutis, een miereneter en luiaards gezien,
zelfs eentje die werd opgegeten door een ocelot, een
kleine katachtige. Alleen de brulapen die zich uitsloven vlakbij je raam om 5 uur ’s ochtends waren
echt irritant.’ CJ

MSc student of Forest
and Nature Policy Karin
Steijven had the time of
her life on a research station on an island in Panama. She spent her days
traipsing through the
jungle to collect fruit
from the palm trees she
was researching. She
was interested in the effect of their propagation
on seed production and
predation. The accommodation was luxurious and
the company various:
monkeys, wild cats,
sloths… Not to mention a
great bunch of researchers, who partied hard –
and came up with a new
sport after a few drinks
too many: swimming
with crocodiles. Happily,
Karin lived to tell the
tale.
The full story?
resource.wur.nl/en
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Wageningen UR zoekt:
Ambtelijk Secretaris Centrale Medezeggenschap
Wageningen UR, Wageningen; vacaturenummer: 0000-5

PhD Aquifer Thermal Energy Storage in Brownﬁelds
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: AFSG-ETE-0006

Senior Researcher / Expert Postharvest Technology
Food & Biobased Research, Wageningen; vac.nummer: AFSG-FFC-0011

Post doc project FES NANONED
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: ESG CB-0042

PhD Uncoupling of Carbon and Nitrogen cycles in forest soil
due to shifts in microbial communities
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: ESG CB-0043

Hokjesdenken
We ontvingen complimenten voor de puzzelmakers van Studio Steenhuis.
Ze werden ‘knap’ genoemd, de puzzel was eindelijk lekker op niveau. ‘Een
beetje moeilijker, dus meer puzzelgenot’, vond De Hangplek. Volgens de
Leerstoelgroep Nematologie ‘viel het niet mee’.
Toch vonden zij de oplossing: Paal van Bernard. Net als: Paul Veenstra, Renée
& Susan van der Salm, Cees Niemeijer, PDQ-pauze-addicts, Willem Menkveld,
Herman van Eck, Hanneke en Gosse Schraa, Gijs Hulsebosch, Marian BosBoers, Ditje van der Vossen, Peter en Nadia Vendrig, Bert Rijk, Sexy Chickies,
Marianne van der Gaag, Willem de Visser, Ellen Slegers en het Dagelijks
Bestuur van Thymos.

Horizontaal
1 Kopie-ontvanger(s) 3 Willen de studentenbonden gaan indienen tegen de
kabinetsplannen 9 Daar loopt een tentoonstelling over 11 verticaal 12 Ligt
regelmatig uitgestrekt op de weg 14 Die bacterie begint feestelijk, maar
veroorzaakt helaas ook lymeziekte 16 Tapijtstad die tegenwoordig Izmir heet
18 Verongelukte Lady 19 Paleislocatie 21 Ga zo maar door 22 Contra
24 Wordt bewaard tussen oorlogen 31 Grote dapperheid 33 Horecagelegenheid met typerende deurtjes 36 ‘Dejeuner __ l’herbe’, schilderij van Manet
37 Wedstrijd biologisch knutselen 40 Moet de paprika-oogst vergemakkelijken
42 (We gaan op) weg 43 Aantrekkelijke kaart 44 Wolvenprooi 45 Zouden de
bezwaren tegen intensieve veehouderij op neerkomen, volgens sommigen.

Verticaal
1 Legt haar leden zwijgplicht op 2 Gaan er 100.000 van in een kilo 3 Om en
nabij 4 Heet nu tbs 5 Griekse stamvader uit Delphi 6 Soort dwarsﬂuit die
Cees van Woerkum bespeelt 7 Heeft vaak in Delft gestudeerd 8 Verklaring
9 Houdt van allebei 10 Antwoord op ‘Papegaaitje leef je nog?’ 11 Discussiëren
13 Tussen Boxtel en Vught 15 Voorloper van de Franse frank 17 Ambitieuze
stadsbewoner 20 Oliebollen- en haringtester 23 Karel de __ 25 Tevreden
Wagenings instituut 26 Wordt volkomen ongecontroleerd gemaakt 27 __ Penh,
Cambodja 28 D.w.z. 29 Luchtige pose 30 Feest(kleding) 32 De __ lucht van
zweet en bier 33 Watermerk 34 Gedraaid oog 35 Torre del __, bouwwerk in
Sevilla 38 ‘__ Impermeabili’, hit van Paolo Conte 39 Verplaatsbaar onderdeel
41 Luchtvaartmaatschappij 42 Afkorting op de gevel.
Mail de groene hokjes uiterlijk woensdag naar hokjes@wur.nl, donderdag
staat de oplossing op resource.wur.nl

Universitair Docent LAR
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: ESG CL-0052

Lecturer in Tourism
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: ESG CL-0056

PhD-position Catchment Hydrology
Wageningen UR, Wageningen; vacaturenummer: ESG CWK-0082

Technisch (Applicatie) Beheerder
Wageningen UR, Wageningen; vacaturenummer: FB-0006

Projectleider Ketenmanagement
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Randwijk of Lisse;
vacaturenummer: PSG-BBF-0004

Postdoc The role of RNA silencing in Arabidopsis defense against
the fungal pathogen Verticillium
Wageningen UR, Wageningen, vacaturenummer: PSG-FYTO-0003

Molecular biologic assistant
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: PSG-GEN-0002

Onderzoeker Water, Voeding en Plantengroei
Wageningen UR, Bleiswijk; vacaturenummer: PSG-GLAS-0013

PhD Modelling Food processing Contaminants
Rikilt, Wageningen; vacaturenummer: RIKILT-NFA0001

Bijzonder Hoogleraar Humanistische Wijsbegeerte
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: SSG-APP-BHL-0001

Onderzoeker (internationale) Markten en Ketens
LEI, Den Haag; vacaturenummer: SSG-LEI-KP-0000

Complaints of Arms, Neck and Shoulders (formerly known as RSI)

$OORZ&$16
1R&KDQFH
Do you already use Workpace?
www.intranet.wur.nl/CANS
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in memoriam

ook: ‘ik heb weer zoveel om voor
te leven’…
Lieve Fineke, we zullen je missen.
We wensen Harald, de wederzijdse
familie en haar vele vrienden de
kracht om dit verlies te dragen.
HR en al je collega’s van het Departement zullen je nooit vergeten.
Wilbert Houweling, Departement
Maatschappijwetenschappen,
afdeling HR

FINEKE VAN ROEKEL - TOXOPEUS
Ons bereikte het droeve bericht dat
Fineke is overleden. In het voorjaar van 2009 werd geconstateerd
dat ze ongeneeslijk ziek was. We
hebben veel respect voor de manier
waarop ze met haar ziekte omging.
Ze sprak openhartig over de emoties en de gevolgen ervan in werk
en privé. We hebben met elkaar
gehuild, gelachen en ook haar
trouwfeest gevierd. Ze was trots
op haar gezin en nieuwe naam.
Fineke was een ﬁjne collega, met
een groot relativeringsvermogen
en een dito gevoel voor humor.
Binnen De Leeuwenborch heeft ze
meerdere functies vervuld, waarvan de laatste bij het secretariaat
van de afdeling HR. Fineke hield
van mensen en omgaan met mensen. Ze zat bij ons dus op haar
plek. Ambitieus als ze was, had ze
een pad uitgestippeld, om haar
kennis en ervaring in de psychologie ten dienste te stellen van de
organisatie. Zowel privé als op het
werk was er een toekomst om naar
uit te kijken en was de zon deﬁnitief weer gaan schijnen. Ze zei het

AREN VAN ES
With the decease of Prof. dr. ir.
Aren van Es on 15 October 2010,
the life of one of the leading scientists of energy metabolism in humans and ruminants of the 20th
century has come to an end.
Although born in 1925 as a son of a
family doctor in the city, Aren spent
his holidays on the rural family
farm, increasing his curiosity about
farming. After his military service
in the Dutch East Indies and graduation at Wageningen University, he
started his scientiﬁc career at the
laboratory of Prof. Brouwer, using
the newly built respiration chambers for dairy cattle research. He
obtained his PhD in June 1961 on
‘Between-animal variation in the

LEARN DUTCH!
Twice a week in the evening in Wageningen
Language courses from Level 0 to State Examinations
Meant for people who are used to studying

Costerweg 5 Wageningen | T 0318 45 55 00 | E info@roc.a12.nl

RESOURCE — 18 november 2010

amount of energy required for the
maintenance of cows’. The ambition
for a single European energy system for ruminant species united
European experts during that period. This provided Aren with an opportunity to develop an international network, and his expertise was
recognised with invitations for presentations at scientiﬁc meetings.
Van Es was appointed as extraordinary professor in Wageningen and
in 1972 he became scientiﬁc director of IVVO (a predecessor now contributing to Wageningen UR Livestock Research in Lelystad). Aren
was a pioneer in using computer
programmes for data handling, and
often carried trays of punch cards
and output ﬁles of his colleagues
between Wageningen and Lelystad.
In 1975, Aren’s research formed the
basis of practical feeding standards
in the Netherlands. Until today, the
VEM-and VEVI-systems have been
used as net energy systems for lactating and growing ruminants, respectively, in the Netherlands, Belgium and Switzerland. Aren was
also the leading scientist pioneering Near-Infra Red Spectroscopy
for feed analyses in the Netherlands in the mid-eighties.
Around 1980, Aren changed his
ﬁeld of interest to human energy
metabolism. For this, respiration
chambers at Wageningen were renovated and Aren became one of
the ﬁrst subjects of his own experiments. Once again, within a few
years Aren’s expertise within this
ﬁeld of research was recognized
and he was made a member of the
National Nutrition Council (nowadays incorporated in the Health
Council of the Netherlands).
Aren retired in 1986, but remained
active in coaching and teaching international students from Norway
and China. Aren was deeply impressed by the Chinese culture and
disseminated his impressions within his networks. Aren’s admiration

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

for nature in all its facets made him
a pioneering and respected scientist, but also a modest and respectful person. Aren will be remembered as a special person by those
who had the privilege to know him.
Aren is survived by his wife Gees,
his son and his three daughters.
Ynze van der Honing, Jaap Keijer,
Seerp Tamminga, Paul Vriesekoop
and Ad van Vuuren, Wageningen
University: Human and Animal
Physiology, Animal Nutrition;
Wageningen UR Livestock Research

mededelingen
Lever maximaal 75 woorden aan
via resource@wur.nl, met als
onderwerp ‘Mededeling’.
St Nicholas feast
On Wednesday December 1, the
Union of Personel O&O organizes
the yearly St Nicholas feast for
children of 3 to 8 years old. Venue:
Canteen, Sportcentre De Bongerd,
Bornsesteeg 2, Wageningen. Time:
14.00-15.30 hrs.
The children will be treated with a
performance of St Nicolas and his
traditional assistants (‘zwarte pieten’), sweets and - of course - PRESENTS. Only children of O&O-members can attend the feast. Parents
and supervisors are also welcome,
especially if they are prepared to
help with cleaning up the place after the show. Registration: By email to Henk Vegter, (e-mail: Henk.
Vegter@wur.nl) before Friday, November 26th (in order of registration). On registration please state:
Name O&O-member; group/unit;
ﬁrst name child + gender; family
name child; age; suggested present; info for St Nicholas.
N.B.: St Nicholas is a typical Dutch
tradition.

THANKS, VOTERS!
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BestGraduates wordt georganiseerd in samenwerking met onderstaande topwerkgevers
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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

Dutch Masters of Integration
When I ﬁrst came to the Netherlands I was astonished to ﬁnd so much green space in this densely
populated country. Shortly after my arrival in Wageningen, on what the Dutch would call a hot
summer day, I went to the river for the ﬁrst time. Caravans of students were streaming in the
same direction, the closer I came. Since I was not yet familiar with this kind of group relaxation
and to avoid trampling on others, I decided to go further downstream.

After some time dozing in the grass and dreaming of Clint Eastwood I realized that the stamping
hooves I was hearing came from a herd of real horses, who were examining my backpack. Immediately I grabbed my stuff and saved myself by jumping over a fence. I felt safe again and decided
to give recreation another shot, this time with my back to a couple of trees. Suddenly a twig
cracked. Another one. Then a snufﬂe and a huge horned head broke out of the bushes. Scared
stiff, I went quickly in the direction where I suspected my bike to be. But this time I encountered
animals that were highly gezellig: on my way to the next fence I was gently accompanied by seven
impressively big cows. Fortunately the queasy feeling in my stomach did not last long. When I
stopped, they also stopped. If I walked faster, they walked faster. It seemed to me that here even
the cows do their best to integrate foreigners. Later, passing some sheep I started wondering
whether every Dutch herd has to have a certain number of black sheep. Finally, two minutes from
Dijkgraaf, seeing a man going for a walk with his pig, I already felt at home. Maria Alekav
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.

ZWART SCHAAP
De eerste keer dat maria
aleka naar de Wageningse uiterwaarden ging,
was een voor Nederlandse begrippen hete zomerdag. Hordes studenten
vochten om een plekje,
en Maria zocht haar rust
stroomafwaarts.
‘Daar werd ik al snel verrast door een kudde echte paarden. Verderop,
met mijn rug tegen een
boom, werd ik al snel
omringd door ‘gezellige’
koeien. Later liep ik
langs wat schapen en
vroeg me af of elke Nederlandse kudde een
zwart schaap heeft. Vlakbij mijn huis liet een man
zijn varken uit, en ik
voelde me thuis.’

