Proefboerderijen
zijn onrendabel

Do children with ADHD
beneﬁt from nature?

Studiestakers VHL krijgen
duwtje in de rug

Raalte, Heino, Zegveld en Cranendonck
door als reguliere boerderij. | p.6 |

They do better on complex tasks but not
on memory tests. | p.10 |

Niet geschikt? Zo snel mogelijk wegwezen. | p.18 |
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>> PIM + WINDVANEN
Pim Brascamp, professor, directeur Onderwijsinstituut Wageningen

‘Waarom zet iemand een
zeemeermin op een kerk?’
Wie een kerk fotografeert, laat de windvaan
meestal weg. Zonde, vindt Pim Brascamp. Bij
hem gaat het juist om die piek. Als het geen
haan is tenminste; die zijn te gewoontjes. Zo’n
480 heeft-ie er inmiddels in ons land in kaart
gebracht. Een uniek stukje cultuurhistorie.
‘Grappig’, noemt-ie het zelf. ‘Het leven is
immers al serieus genoeg.’ Kijk maar eens op
www.brascamp.nl/windvaan. En een kerk is
RK / Foto: Guy Ackermans
nooit meer hetzelfde.

‘WHY WOULD ANYONE PUT A
MERMAID ON TOP OF A CHURCH?’
People usually leave the weather vane out
of their photos of churches. Pity, says
Professor Pim Brascamp, director of
Wageningen’s Education Institute, for
whom the weather vane is a church’s
crowning glory. Unless it’s a run-of-themill cockerel, that is. He has an illustrated database on about 480 Dutch
weather vanes. A unique bit of cultural history - and a bit of fun for him.
‘Life is serious enough already.’ Take
a look at www.brascamp.nl/windvaan and you’ll never look
at churches in quite
the same way again.
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POLITIEMISSIE AFGHANISTAN
Hoogleraar Thea Hilhorst: ‘Waarom
zou je een dief oppakken wanneer
er geen rechter is om hem te
berechten?’
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OP HET MALIEVELD
Wageningse studenten in Den Haag: ‘Ik
hoop dat de regering luistert.’

KALE KIP
Het leukst bij een studentenprotest vind ik het turen naar spandoeken. De combinatie slim, jong en boos levert vaak mooie kreten op. Bijvoorbeeld het spandoek met
‘Maak kennis met ons’. Wie dat verzint, gun je een lange studietijd.
Ook aardig: Halbe 42 jaar gefeliciteerd. Wel zo vriendelijk. Heel wat minder constructief, en ook ﬂauw, vond ik de doeken met Oprutte en Rutte get a wife don’t screw students. En dan was er nog het Stop bezuinigen op onderwijs: acreatief, maar overduidelijk.
De mooiste uiting was geen spandoek. Eén van de studenten is vrijdagochtend kennelijk naar de poelier gegaan, kocht een hele kip en prikte die op een bezemsteel.
Op het malieveld ging die kale kip omhoog. Een eﬀectief beeld, het gezegde komt
vanzelf in je op.
Maar het krachtigste beeld kwam vorige week van een paar honderd meter verderop.
Dat was natuurlijk de stoet hoogleraren langs de hofvijver. De heiige zon, de lange
schaduwen en de trage gang gaven het cortège een serene sfeer. Een gepast protest.
Gaby van Caulil

PERFECT PROTEST

The full story?
resource.wur.nl/en

>>

VIER WEKEN LANG ÉÉN VAK
De onderwijsperiode na Kerst is in
tweeën geknipt. Studenten en
docenten moeten nog wennen.

There are so many ways
of making your point:
among them the impressive array of banners
held aloft by students in
The Hague last Friday,

bearing slogans ranging
from the creative to the
tasteless... But for Gaby
the most powerful image
of the day remains the
parade of professors
processing solemnly

around the Hofvijver.
What could be more appropriate?

27 januari 2011 — RESOURCE
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ﬁngen.’ Investeren in kennis en
onderwijs betekent investeren in
de toekomst, was ook de boodschap van onder meer NWO-voorzitter Jos Engelen en VSNU-voorzitter Sijbold Noorda.

De hoogleraren kwamen bijeen in
een bijzondere academische zitting, die werd voorgezeten door de
Wageningse rector Martin Kropff.
De hoofdspreker was Cees Veerman. De oud-landbouwminister
en bijzonder hoogleraar in Wageningen en Tilburg pleitte, in navolging van de visie die een commissie vorig jaar onder zijn leiding
presenteerde, voor kwaliteitsverbeteringen en een grotere diversiteit
in het onderwijs. ‘Maar dan moet
er steun en waardering zijn vanuit
de overheid. Geen ongemotiveerde
inbreuken op onderwijstrajecten
en ingrijpende ﬁnanciële bestraf-

PERSOONLIJKE BELEDIGING
Met 1050 hoogleraren woonde een
derde van het Nederlandse hooglerarenbestand de zitting bij. Uit Wageningen waren er 36 hoogleraren,
waaronder hoogleraar Experimentele zoölogie Johan van Leeuwen.
Zijn deelname is een uiting van
zijn bezorgdheid en woede, vertelde hij. ‘Het gevaar dreigt dat dit beleid het hoger onderwijs enorme
schade toebrengen. Dat kan voor
een deel irreversibel zijn’, aldus
Van Leeuwen. Huub Rijnaarts,
hoogleraar Milieu- en watertechnologie, vreest dat de ﬁnanciering
van technologische topinstituten
in gevaar komt, doordat de aard-

DAMAGING POLICY

The full story?
resource.wur.nl/en

1050 professors and 15,000 students converged on The Hague on
21 January to make clear what they
think of government policy on
higher education. ‘It could do a lot
of damage’, said a Wageningen
professor. Shared concerns include
the withdrawal of funding for re-

‘Dit is de meest bijzondere bijeenkomst die ik heb meegemaakt in mijn carrière’, blikt
Martin Kropﬀ terug op de hooglerarendemonstratie van 21 januari. ‘Er was een geweldige
saamhorigheid onder de ruim
duizend hoogleraren die in cortège langs het Binnenhof liepen.
Toen we de grote zaal binnenliepen waar de toespraken werden
gehouden, kregen we een twintig minuten durend applaus van
de mensen die daar al waren. We
hebben een duidelijk statement
afgegeven: we maken ons zorgen
over de toekomst van ons land.’
Als voorzitter van het rectorencollege was Kropﬀ de spreekbuis
van de protesterende hoogleraren. Op vrijdagochtend half 7
was hij bij BNR Radio, ‘s avonds
was hij in het RTL Journaal en
een reportage van de VARA, de
ochtend daarna trad hij op in de
Tros Nieuws Show. Belangrijke
podia om de argumenten van de
hoogleraren naar voren te brengen, vindt hij. ‘Niemand realiseert zich dat dit kabinet de FESsubsidiepot, 500 miljoen euro
groot, schrapt. Daaruit werden
kennisprojecten geﬁnancierd
met een unieke samenwerking
tussen universiteiten en bedrijfsleven. Het duurt even om
dat op te bouwen, afbreken gaat
veel sneller.’ / AS

gasbaten niet langer voor innovatie worden gebruikt. Daarnaast ziet
hij het bijna als een persoonlijke
belediging wanneer studenten als
luie, asociale types worden neergezet. Rijnaarts: ‘Het zijn vaak juist
actieve studenten, die bijvoorbeeld
een bestuursjaar doen, waarvoor
de maatregelen slecht uitpakken.’
Aansluitend op het hooglerarenprotest verzamelden zich ruim
vijftienduizend studenten op het
Malieveld. In de ochtend waren er
uit Wageningen 520 studenten
met bussen vertrokken, anderen
kwamen met de trein. Verschillende politici zoals Job Cohen en
Emiel Roemer spraken de demonstranten toe en de Wageningse
band De Langstudeerders trad op
met het protestlied ‘Beste meneer
Rutte’. Na aﬂoop van de demonstratie raakte in de binnenstad een
kleine groep van driehonderd stuAB
denten slaags met de ME.

Zie ook: Beeld op de middenpagina
en portretten van demonstrerende
studenten op pagina 25

search institutes and penalties for
students who take time out – even
for activities of broader educational value.

Wageningen rector Martin Kropﬀ.
Which could scupper hard-won innovative collaborations between
universities and the business world.

RESEARCH FUNDING SLASHED

WAGENINGEN TRAINS TEACHERS

No one seems to realize that the
cabinet is scrapping 500m euros’
worth of research funding, says

Esther Stam is the ﬁrst graduate of
Biology with Education, which qualiﬁes her to teach at junior high level

RESOURCE — 27 januari 2011
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Esther Stam is de eerste student
die de bacheloropleiding Biologie
met de minor Educatie met succes
afrondt. Zij heeft hiermee haar twee-

degraads lesbevoegdheid voor het
vak Biologie op zak en kan direct
aan de slag als leraar op het vmbo-t
en de onderbouw van havo en vwo.
De Wageningse lerarenopleiding is hiermee weer helemaal terug van weggeweest. ‘In de jaren
’60 is in Wageningen voor het eerst
een lerarenopleiding gestart, maar
door gebrek aan belangstelling is
die in de jaren ’80 weer opgehe-

ven’, zegt Martin Mulder, hoogleraar Educatie- en competentiestudies. ‘Het is tijd om de opleiding
weer terug te halen gezien het lerarentekort en de belangstelling die
er voor de studie is.’
De minor werd in september
2009 gestart en momenteel volgen
zeventien studenten de opleiding.
Op dit moment kun je met een BSc
in Biologie, Moleculaire Levenswe-

tenschappen of Economie en Beleid lesgeven in de verwante
schoolvakken biologie, scheikunde en economie. Mulder wil dit uitbouwen naar aardrijkskunde, natuurkunde en maatschappijleer.
De hoogleraar wil ook toe naar een
opleiding voor een eerstegraads
bevoegdheid. ‘We hopen daarmee
in september 2012 te kunnen starten.’ HW

NRUW
>>BUITENLANDSE STUDENTEN

:LQWHU$,'
Voor het eerst wordt er een introductieweek, of winter AID, georganiseerd voor de
65 buitenlandse studenten die in februari
naar Wageningen komen. Van 30 januari
tot 6 februari kunnen zij de stad en het studentenleven leren kennen. De introductie
is zowel bedoeld voor masterstudenten als
uitwisselingsstudenten. Tot nu toe waren
deze studenten min of meer op zichzelf
aangewezen. ‘Maar ook studenten die later
beginnen, hebben behoefte aan een goede
introductie’, vindt Liesbeth van der Linden
van Education & Research. Ze organiseert
de week, maar studentenverenigingen
ISOW en IxESN vullen het avondprogramma. NM

niet. Dat was de teneur van de hoorzitting die de provincie maandagavond in
Forum hield over de campusroute van de
bus. Ruim vijftig bezwaarschriften heeft
het plan opgeleverd. Tot nu toe vergeefs,
de provincie geeft geen millimeter toe.
De laatste hoop van de bezwaarmakers is
daarom gericht op Provinciale Staten,
die op 16 februari de knoop doorhakt. De
bezwaren richten zich met name op het
ongemak dat ontstaat door het verleggen
van de busroute van de Nijenoordallee
naar de campus. RK

>>LEEUWARDEN

'DLU\&DPSXVLQ/HHXZDUGHQ
ǋǋ+225=,77,1*

%XVURXWHRQGHUYXXU
De HOV-buslijn over de campus is een onding waar niemand beter van wordt: studenten niet, Wageningers niet en de bewoners langs de Nijnenoordallee al helemaal

Op 26 januari ondertekenen Aalt Dijkhuizen, voorzitter Raad van Bestuur van Wageningen UR, directeur Ellen Markus van
Van Hall Larenstein, de Friese gedeputeerde Hans Konst (PvdA) en de Leeuwarder burgemeester Ferd Crone (PvdA)
in Leeuwarden de overeenkomst voor
een Dairy Campus bij Leeuwarden. Die
moet het internationale centrum worden
van onderzoek, innovatie en educatie op
het gebied van de melkveehouderij. Er is
een investering mee gemoeid van 20
miljoen euro. .G0

and on the four and ﬁve-year secondary
school programme.

walls of Rutte’s tower tumbling down?

WALLS OF JERICHO

:DJHQLQJHQéVQHZEXVURXWH!! seems
popular with no one.
1HZIRUHLJQVWXGHQWV!! to get own intro
week in February.
'DLU\FDPSXV!! in Leeuwarden to go
ahead.

LQEULHI
The professors’ procession in the Hague to
protest against higher education puts Joop
Schaminee him in mind of Joshua leading
the Israelites around the walls of Jericho.
Will the professors be able to bring the

SCHAMINÉE <<
=HYHQPDDO
Op bevel van God leidde Jozua het volk op de zevende dag zeven maal rondom Jericho, waarna de dikke
muren van de stad als peperkoek verkruimelden.
Met deze Bijbelse boodschap in gedachte trokken
afgelopen vrijdag ruim duizend professoren getooid
in toga in een indrukwekkende stoet zeven maal om
de Hofvijver in Den Haag. Om te protesteren tegen
de bezuinigingen van de regering op het hoger onderwijs. De studenten, meer dan vijftienduizend in
getal, stonden op het Malieveld tegenover staatssecretaris Zijlstra. Terwijl de een zijn blote billen toonde, stak een ander boos een spandoek in de lucht
met de tekst dat hij vanaf nu alleen nog zijn eigen
lul zou kunnen aftrekken.
Je mag de helft langer doen over je bachelor en
evenveel langer over je master, daarna moet je extra
collegegeld betalen. Op het eerste gezicht lijkt deze
maatregel redelijk, maar er zitten gemene adders
onder het gras. De regeling gaat per direct in en veel
studenten zijn daarvan de dupe. En ook de universiteiten moeten voor de tijdsoverschrijding van de
studenten boeten, drieduizend euro per student per
jaar. Dat betekent het verlies van meer dan tweeduizend banen, is berekend. Halverwege de wedstrijd
de spelregels veranderen, dat is ongehoord.
Zeven maal om de aarde te gaan, als het zou moeten op
handen en voeten, dichtte Ida Gerhardt in een van de
mooiste gedichten van de Nederlandse taal. De hoogleraren liepen slechts om de Hofvijver en niet op handen en voeten, maar ook zij hoopten op een wonder.
Zouden na het zevende rondje de muren van het torentje van Rutte verbrokkelen? -RRS6FKDPLQ«H
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Een bundeling van de kennis op
het gebied van kust- en zeemanagement die bij Van Hall Larenstein in Leeuwarden aanwezig is.
Dat is het doel van het nieuwe kenniscentrum Marien dat door de opleiding Kust- en zeemanagement
in de steigers wordt gezet. Behalve
de lectoraten en de opleiding zal
ook het Centrum Marine Policy,

gericht op marien beleid, er deel
van uit maken. Lector Martin Pastoors heeft hoge verwachtingen
van het project: ‘Het kenniscentrum moet een brug slaan tussen
de praktijk en het wetenschappelijk onderzoek. Met studenten
van de opleiding kunnen we projecten uitvoeren voor opdrachtgevers.’
Voordat het kenniscentrum er
komt moet echter eerst het nieuwe
lectoraat Visserij en Aquacultuur
worden opgezet. Voor deze onderzoekspost, het derde lectoraat van
de opleiding Kust- en Zeemanagement, wordt op dit moment een
kandidaat gezocht. Volgens Pas-

toors wil de opleiding met het lectoraat meer aandacht geven aan de
visserij. ‘Hiermee spelen we in op
de maatschappelijke discussie
over de voedselvoorziening en de
grote druk op ecosystemen. Gekweekte zalm op zee wordt nu bijvoorbeeld gevoed met wilde vis.
Maar misschien kunnen we alternatieve, plantaardige voedselbronnen vinden.’
GROEIENDE INSTROOM
Ook opleidingscoördinator Angelique Kuiper is blij met het lectoraat. ‘We hebben een dynamisch
werkveld waarin veel gebeurt. Het
beheer van zee- en kustsystemen

wordt steeds complexer gezien de
conﬂicterende belangen van veel
partijen.’
Het gaat goed met Kust- en Zeemanagement (144 studenten). De
instroom van nieuwe studenten
neemt toe. ‘We kregen er gemiddeld dertig per jaar bij’, aldus Kuiper, ‘maar vorig jaar waren dat er
vijftig. Dat zijn voor ons enorme
aantallen.’ De opleiding wordt
steeds bekender in het werkveld.
Ze vermoedt dat ook de verplichte
stage in het buitenland aantrekkelijk is. ‘Onze studenten zitten over
de hele wereld van Alaska tot Aus.G0
tralië.’

PROEFBOERDERIJEN IN DE VERKOOP
ð :DJHQLQJHQ85ZLODIYDQ
RQUHQGDEHOHSURHIERHUGHULMHQ
ð *HHQJHGZRQJHQRQWVODJHQ

brengen bij veevoederbedrijf
Schothorst, waarmee het praktijkonderzoek aan kippen in Lelystad
blijft.

Wageningen UR zet de dierlijke
proefbedrijven in Raalte, Heino,
Zegveld en Cranendonck voort als
reguliere boerderij. Op termijn
worden ze afgestoten, net als de
Waiboerhoeve in Lelystad. Tenzij
er alsnog externe ﬁnanciers komen die een projectboerderij willen.
Dat heeft de raad van bestuur
eind december besloten. Het dierlijk praktijkonderzoek wordt geconcentreerd in Leeuwarden
(melkveehouderij) en Sterksel (varkenshouderij). Wageningen UR
werkt nog aan een plan om het
Spelderholt (pluimvee) onder te

REORGANISATIE
De ondernemingsraad van de
Animal Sciences Group blijft tegen
de concentratie van het melkveeonderzoek in Leeuwarden,
maar gaat geen juridische stappen ondernemen om het besluit
van de Raad van Bestuur aan te
vechten.
Als gevolg van de maatregel
gaan de ruim twintig personeelsleden van de proefbedrijven in reorganisatie. Een deel van het personeel houdt een baan bij het praktijkonderzoek in Leeuwarden en
Sterksel, een deel wordt tijdelijk
geplaatst om de af te stoten boerderijen draaiende te houden. Voor

The full story?
resource.wur.nl/en

/72RYHUZHHJWRYHUQDPHYDQSURHIERHUGHULM=HJYHOG

wie geen plek meer is binnen de
proefboerderijen wordt ander

werk gezocht. Van gedwongen ontAS
slagen is geen sprake.

VHL MARINE CENTRE

FARMS FOR SALE

VHL Leeuwarden is planning a new
knowledge centre called Marien,
including the Marine Policy Centre.
The aim is to ‘build a bridge between the practice and the research’, says lecturer Martin Pastoors. Meanwhile, a new lecturer
on ﬁsheries is being sought.

Wageningen UR wants rid of its unproﬁtable experimental farms and
plans to concentrate its applied research in Leeuwarden and Sterksel. This goes against the wishes of
the ASG, but it does not plan to oppose the board’s decision. The
farms will eventually be sold oﬀ.

Staﬀ will be redeployed rather
than laid oﬀ.

EAT INSECTS...
says professor of Entomology Arnold van Huis. It requires a change
of mindset, he admits, to even
think about eating worms. But we
are going to need a big change of
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‘INSECTEN ETEN?
WAAROM NIET?’

Het is wel een lastige boodschap: eet meer
wormen.
‘Wij hebben het eten van insecten altijd vreemd
en primitief gevonden. Maar die houding verandert langzamerhand in: waarom eigenlijk ook
niet? Het is een soort eye-opener.’
Voelde u zich even beroemd?
‘Ik ben het eigenlijk wel een beetje gewend. Ik
geef bijna wekelijks interviews aan media uit de
hele wereld. Helemaal sinds we een website voor
de FAO hebben gemaakt.’ RK

ILLUSTRATIE: KITO

:LH"Arnold van Huis
:DW"hoogleraar Entomologie
:DDURP"Werd belaagd door
internationale cameraploegen
(Reuters, AFP, ZDF) tijdens een
lezing in Forum
:DDURYHU"We moeten meer
insecten eten.

U ijvert al tien jaar om het mini-vee op de agenda
te krijgen. Eindelijk succes?
’We zijn met een paradigmaverandering bezig in
onze voedselvoorziening. Het besef dringt door
dat we een andere kant op moeten. Zeventig procent van het landbouwareaal wordt nu al gebruikt voor de vleesproductie. Met de almaar stijgende bevolkingsgroei loopt dat spaak.’

mindset and food production methods if
we are to be able to feed the world.

withdrawal from Afghanistan. But it is a
drop in the ocean in a lawless situation.

DOUBTS ABOUT AFGHANISTAN

QUOTE

Professor of Disaster Studies Thea Hilhorst
has some doubts about current cabinet
plans for support for police and the legal
system in the northern province of Kunduz.
It may soften the blow of the Dutch army’s

‘There are more germs on a plate at the
university canteen than on a toilet seat.
So I wouldn’t be afraid to eat oﬀ an ATM.’
Prof. Rijkelt Beumer
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Thea Hilhorst was in 2007 op bezoek in Kamp Holland
en sprak er destijds uitvoerig met generaal Dick Berlijn
en Afghaanse ministers over de missie in Uruzgan. Ze
pleitte na aﬂoop van dat bezoek onder andere in Resource voor meer training van politie als onderdeel van
de missie in Uruzgan. Hoe denkt ze over de huidige kabinetsplannen? Desgevraagd zegt ze te twijfelen. ‘De
politiemissie zoals nu wordt voorgesteld is een druppel
op de gloeiende plaat vergeleken met de missie destijds in Uruzgan, zegt Hilhorst. ‘Die missie was breed
van opzet. Er was niet alleen militaire inzet maar ook
training van politie, justitie en overheid.’
Toch heeft zelfs die grote inzet weinig opgeleverd
als het gaat om het functioneren van justitie en politie,
concludeert Hilhorst uit evaluatierapporten. ‘De politie
kan niet werken als er niet een goed werkend rechtssysteem is. De gewone criminaliteit wordt in Afghanistan
nauwelijks aangepakt. En waarom zou je een dief oppakken wanneer er geen rechter is om die dief te berechten of wanneer de dief zich makkelijk kan vrijkopen?’
GENOEG GEDAAN
Hilhorst meent wel dat het uitzenden van een politiemacht een symbolische waarde kan hebben, namelijk
dat Nederland de Afghanen niet in de steek laat. ‘Er
zijn krachten in Afghanistan die een verbetering willen
van de mensenrechten. Samen met hen zijn we destijds het avontuur aangegaan. Een avontuur waar we
ook zelf belang bij hebben.’
Je kunt echter ook van oordeel zijn dat Nederland al
genoeg heeft gedaan met de missie naar Uruzgan,
voegt ze daaraan toe. Bovendien: ‘Tot nu toe is de ervaring dat politieagenten geen bekeuringen uitdelen of
mensenrechten handhaven. Ze worden vooral militair
ingezet. Het is voor mij dan ook zeer de vraag of deze
missie gaat bijdragen aan een verbeterde politiemacht
JT
in Kunduz.’

*(=(*'
‘Op een bord uit de universiteitskantine
zitten meer bacteriën dan op een wc-bril.
Dus van een pinautomaat durf ik ook wel
een hapje te eten.’
Rijkelt Beumer, microbioloog en hoogleraar,
AD 13 januari
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5(92/87,(,19(()2..(5,heid en levensduur van de koe.
Door effectievere selectie en nieuwe techniek verdubbelt de genetische vooruitgang per jaar, zegt De
Roos.

De stier Sunny Boy geldt als het
boegbeeld van de Nederlandse
veefokkerij. Hij bezat een combinatie van genen die een zeer hoge
melkproductie bij vrouwelijke nakomelingen opleverde. Sunny Boy
(1985-1997) heeft ontelbare koeien
bevrucht, getuige de 1,8 miljoen
rietjes met sperma die van hem
over de toonbank gingen. Mede
door zijn toedoen steeg het aantal
melkkoeien met een levensproductie van 100.000 liter melk of meer.
Toch duurde het een poosje
voordat de waarde van Sunny Boy
duidelijk werd. Zijn eigenaar wist
weliswaar dat de ouders van het
pasgeboren kalf uitstekende runderen waren, maar niet of het kalf
die goede eigenschappen had geerfd. Een stiertje moest eerst anderhalf jaar oud zijn om voldoende
sperma te kunnen produceren
voor bevruchting van een koe.
Daarna moest de dochter van de
stier eerst zelf een kalf krijgen en
melk gaan produceren. Dan pas
kon de fokker de fokwaarde van de
stier berekenen op basis van de
melkproductie van zijn dochters.
Alles bij elkaar kostte het in die
tijd zo’n vijf jaar om de fokwaarde
van Sunny Boy vast te stellen.
+(7*(+(,09$1'(60,'
Dat kan sneller. Een stuk sneller.
Met de nieuwste technieken laat
een analyse van het DNA van een
pasgeboren kalf al na een dag zien

The full story?
resource.wur.nl/en

FOTO CRV

ð '1$PHUNHUVJHYHQLQ]LFKWLQ
IRNZDDUGHVWLHU
ð $UQKHPVIRNEHGULMIJDDWNRH
VHOHFWHUHQPHWPLQGHU&22XLW
VWRRWHQJH]RQGHUHPHON

6XQQ\%R\DDQKHWZHUN

wat fokwaarde van het dier is. Dat
is een revolutie die grote gevolgen
heeft voor de veefokkerij, zegt Sander de Roos, hoofd Breeding &
Support van rundveefokkerijbedrijf CRV. De Roos promoveert op
21 januari bij fokkerijprof Johan
van Arendonk op genomic selection.
Daarbij wordt de fokwaarde van
stieren en koeien bepaald op basis
van DNA-merkers: stukjes DNA die
de eigenschappen van de stier of
koe voorspellen. Fokkers kunnen
zo snel en nauwkeurig de fokwaarde bepalen.
Melkveehouders sturen, als een
stierkalfje is geboren, een zakje
met een plukje haar op naar het
bedrijf van De Roos. Dat laat het
vervolgens analyseren door een laboratorium in Luik, waarbij een
DNA-proﬁel wordt gemaakt aan de

hand van 50.000 merkers of posities op het DNA. Wat dan volgt is
het geheim van de smid: met een
zelf ontwikkelde formule gebruikt
CRV de DNA-merkers om de fokwaarde te schatten.
CRV beoordeelt zo’n veertig eigenschappen. ‘Daarbij gaat het
niet alleen om de hoeveelheid
melk, maar ook om de samenstel-

(&2&2:&20(6&/26(5
It used to take Dutch livestock
breeders up to ﬁve years to establish the breeding value of a bull.
Genomic selection now makes it
possible to determine a newborn
calf’s breeding value. Sander de
Roos got his PhD on 21 January for
his work on genomic selection.

One of the uses of the new technology could be to reduce the carbon
footprint of dairy cows.

è9DQHHQSDVJHERUHQNDOI
NXQMHDOQDHHQGDJ]LHQ
ZDWGHIRNZDDUGHLVé
ling ervan: het vet- en eiwitgehalte’, legt De Roos uit. Ook het uiterlijk van de koe, waaronder de kwaliteit van het beenwerk en de uier,
bepaalt de fokwaarde. Ten derde
beoordeelt CRV de genetische aanleg voor gezondheid, vruchtbaar-

(,*(16&+$33(19(5%(7(5(1
De Roos begon zijn promotie in
2006. ‘Toen bestond genomic selection alleen nog in theorie.’ Doordat
wetenschappers het rundergenoom in kaart brachten en veel
DNA-merkers vonden, kan de techniek nu worden toegepast door bedrijven als CRV. De Roos lost in
zijn proefschrift belangrijke statistische vragen op, onder meer over
betrouwbaarheid van fokwaarden
op basis van de DNA-merkers. Ook
heeft hij vastgesteld hoe hij genomic selection kan toepassen in fokprogramma’s.
Een belangrijk vraagstuk in elk
fokprogramma is inteelt. ‘Ik concludeer dat genomic selection leidt
tot minder inteelt per generatie.
Dat is goed nieuws voor de geneticus. Maar let op: doordat we jonge
stieren als vaderdieren gaan gebruiken, zetten we in dezelfde
tijdsperiode meer generaties om.
Daardoor kan de inteelt per jaar
toenemen. En dat is waar de praktijk naar kijkt.’ Om de inteelt te beperken moet je zorgen voor voldoende variatie in afstammingen.
Met genomic selection denkt De
Roos in de toekomst ook een aantal
nieuwe eigenschappen te kunnen
verbeteren. Hij wil bijvoorbeeld bekijken of via fokkerij de ecologische
voetafdruk van de melkkoe kan
worden verkleind, door te selecteren op betere voerefﬁciëntie. Ook
de samenstelling van melk kan
makkelijker worden gestuurd met
$OEHUW6LNNHPD
genomic selection.

9$/8$%/($57

returns go with high risks and it
is not the most transparent of
markets. The ﬁndings are still
good news for the art world, says
Bos.

Art works have been a good investment over the past ten years, say
LEI researchers Ernst Bos and Aris
Gaaf. As with shares though, high

Birds don’t seem to care much
whether a farm is organic or not:

25*$1,&"%,5'6127%27+(5('
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Beleggen in kunst is een goed alternatief
als de aandelenmarkten in het slop zitten,
zo blijkt uit onderzoek van LEI-economen
Ernst Bos en Aris Gaaff. Het gemiddelde
rendement van naoorlogse en hedendaagse kunst bedroeg de afgelopen tien jaar
tussen de 35 en 40 procent, terwijl de
waarde van aandelen 20 procent daalde.
Wie een Oude Meester in huis had, haalde
een gemiddeld rendement van vier procent negatief. Bos en Gaaff baseerden zich
op de gegevens van 2.900 veilinghuizen.
De kans dat op een veiling aangekochte
kunst later voor een hoger bedrag wordt
doorverkocht, is 2,5 keer groter dan dat
aangekochte kunst uit een galerie later
rendeert. Wel moet de kunst zich dan dui-

VISIE <<
è.RHPDDNWODQGVFKDSPRRLHUé
$GULDQéV'LDU\XLWGRRU'DQ&KULVWHQVHQ

delijk onderscheiden van andere werken en
moet de kunstenaar nog kunstwerken maken. Net als bij aandelen geldt bij kunst: risico en rendement gaan hand in hand. Vaak
stijgt de prijs enkele jaren sterk, om daarna
te dalen. Van oude kunstwerken, die al vaker
zijn verhandeld, is de prijs veel stabieler. $6

92*(/6(7(1$//((1,1:,17(5%,2/2*,6&+
ð ,QWHQVLHYHODQGERXZIXQHVWYRRUERH
UHQODQGYRJHOV
ð 0HHUDNNHUUDQGHQQRGLJYRRUULMNHU
YRJHOPHQX

Voor vogels hoeven biologische bedrijven
niet zo. Tenminste niet in de zomer. In de
winter is een ander verhaal: dan zitten ze
bij voorkeur juist wel op biologische bedrijven. Dat blijkt uit onderzoek waar Flavia Geiger afgelopen week op promoveerde. Geiger onderzocht het effect van de intensivering van de landbouw op boerenlandvogels in acht verschillende landen in
Europa. Daarbij keek ze onder meer naar
de verschillen tussen gangbare en biologische bedrijven. Dat intensivering funest is
voor vogels die broeden op boerenland is
bekend. Dat blijkt ook zonneklaar uit de

summer bird populations are just as big
on intensive farms as on organic ones,
found Flavia Geiger, who received her
PhD last week. In winter the birds do prefer organic farms: there are more seeds.

&2:6,17+(0($'2:
Livestock researcher Paul Galama gives
his views on getting more Dutch cows in-

studie van Geiger. Maar wat de vogels betreft
is biologisch beheer in de zomer geen pre.
En dat is wel opmerkelijk. Biologische bedrijfsvoering en agrarisch natuurbeheer zijn
de belangrijkste wapens om de effecten van
intensivering tegen te gaan. Geiger trof evenwel op biologische bedrijven niet meer vogels aan dan op gangbare bedrijven. Geiger
zoekt de verklaring in de gewaskeuze van de
bedrijven. Verschillende vogels hebben een
voorkeur voor bepaalde gewassen.. Daarnaast ondervinden vogels op biologische bedrijven vaak meer verstoring door de mechanische manier van onkruidbestrijding.’
Maar in de winter slaat de weegschaal wel
positief door naar de biologische bedrijfsvoering. In open agrarische landschappen
vind je in de winter aanzienlijk meer vogels
en meer soorten vogels op biologische bedrijven. Dat komt omdat daar meer eten (onkruiden en onkruidzaden) te vinden is. 5.

to the meadows, as dairy company Friesland Campina is aiming to do. Twenty
percent of Dutch dairy cows never leave
the barn: large herds and automatized
milking make this easier. Wageningen is
researching ways around this. Another
problem: young farmers know too little
about grasslands. Wageningen to the
rescue again?

$OOHYHHKRXGHUVGLHPHONOHYHUHQDDQ)ULHVODQG
&DPSLQDPRHWHQGHNRHLHQLQGHZHLODWHQ
ORSHQ'DWEHVORRWKHW]XLYHOEHGULMIRQODQJV
*RHGSODQ"3DXO*DODPDYDQ:DJHQLQJHQ85
/LYHVWRFN5HVHDUFK
‘Friesland Campina reageert op signalen uit de
maatschappij dat de koe ’s zomers in de wei moet
staan in plaats van op stal. Koeien in de wei maken het landschap mooier en verbeteren het imago van de melkveehouderij. Steeds meer melkveehouders, inmiddels zo’n twintig procent, houden
hun koeien het hele jaar binnen. Dat heeft een
aantal oorzaken. Er zijn tegenwoordig meer boeren met tweehonderd koeien of een melkrobot of
veel percelen op afstand van de boerderij. Onder
die omstandigheden is beweiding lastig, maar
niet onmogelijk.
Beweiding in combinatie met schaalvergroting is
niet gemakkelijk. Ik denk dat we anders naar
schaalvergroting moeten kijken. Tot nu toe betekent schaalvergroting: we proppen meer koeien,
jongvee, voersilo’s en mestopslag op hetzelfde erf.
Dat wordt groot en lelijk, dat wil de samenleving
niet meer. Je kunt ook denken aan samenwerking
tussen een handvol bedrijven die samen duizend
koeien houden, met stallen in een straal van tien
kilometer. Je gebruikt dan de bestaande infrastructuur. En je bouwt een centraal voercentrum
voor deze boeren buiten de boerderij – zo combineer je het schaalvoordeel met een mooier landschap. Boeren moeten dan gaan samenwerken.
Punt van zorg is wel dat de kennis van graslandmanagement afneemt bij de jeugd. Jonge boeren
weten niet goed hoe ze moeten inspelen op het
weer en de natuur. Om de beweiding tot een succes te maken, kan een cursus graslandmanagement geen kwaad.
Wij doen onderzoek om beweiding beter mogelijk te maken in combinatie met schaalvergroting.
Een koppel van tweehonderd koeien vertrapt eerder het grasland. Maar je kunt de koeien ook opdelen in drie koppels van zeventig. Onze collega’s
in Zegveld hebben een mobiele melkrobot ontwikkeld, zodat je ook in de wei automatisch kunt
melken.’ $6
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De gunstige effecten van natuur op
het concentratievermogen van kinderen met ADHD zijn moeilijk aan
te tonen. Toch zijn ze er wel, denkt
Agnes van den Berg van Alterra. Zij
onderzocht voor EL&I of een verblijf in de natuur een gunstig effect
heeft op ADHD-kinderen. Van den
Berg sprak met deskundigen en
liet groepen kinderen met ADHD
diverse testen maken in zowel een
binnentuin als een vergaderruimte. De testen vergen meer of minder aandacht en concentratievermogen.
De resultaten zijn niet eenduidig. ‘Dat ADHD-kinderen zich beter kunnen concentreren in de natuur dan elders kun je niet zo hard
stellen’, concludeert Van den Berg.
‘Voor complexere bewerkingen
lijkt een natuurlijke omgeving een
voordeel te bieden. Maar de effecten zijn niet zo sterk. Ik ben daarom voorzichtig in mijn conclusies.
Voor een deel zijn er juist effecten
in de omgekeerde richting. Het
sterkste effect werd bijvoorbeeld
gevonden bij een eenvoudige verbale geheugentest waarbij de kinderen woordjes moeten onthouden. Dat bleken ze beter in een kale vergaderruimte te doen dan buiten in de natuur.’
1$7885,621*(6758&785((5'
‘Vergeleken met eerdere studies
naar effecten van natuur bij ‘gewone’ kinderen valt mij op dat ADHDkinderen minder gevoelig lijken

The full story?
resource.wur.nl/en

9RRUVRPPLJH$'+'NLQGHUHQLVQDWXXUWHRQJHVWUXFWXUHHUG

voor de natuur’, vervolgt Van den
Berg. ‘Hun gedrag is heel wisselend, de toestand waarin ze de onderzoeksruimte binnenstappen is

è'HZLQVWYDQQDWXXU]LWèP
PHHULQKHWZHJ]LMQXLWGH
VHWWLQJYDQGHVFKRROPHW
]LMQRSJHOHJGHUHJHOWMHVé

zien in het gedrag van hun kind in
de natuur wijt Van den Berg vooral
aan de vrijheid en ruimte van natuurlijke speelplekken. ‘Het is lastig om een directe link te leggen
tussen de natuurlijkheid van de
omgeving en een vermindering
van ADHD-symptomen. De winst
van natuur zit ‘m meer in het weg
zijn uit de setting van de school
met zijn opgelegde regeltjes en gebrek aan bewegingsruimte.’

belangrijker voor hun prestaties
dan die ruimte zelf. Ze hebben wel
baat bij natuur, maar omdat hun
gedrag zo wisselend is, valt het
minder op dan bij gewone kinderen. ADHD-kinderen hebben bovendien veel behoefte aan structuur; daar reageren ze heel goed
op. En de natuur is juist ongestructureerd, minder duidelijk en minder gereguleerd.’Dat ouders en opvoeders toch grote verbeteringen

9(5:$&+7,1*(17(+22*
Toch vindt Van den Berg dat ‘natuur als therapie’ nader onderzoek
verdient. ‘De effecten zijn klein,
maar de problemen van ADHDkinderen zijn groot. Daarom kan
het netto effect van natuur toch belangrijk zijn.’ Volgens Van den
Berg zijn er sterke theoretische

1$785$/&$/0
Does nature beneﬁt children with
ADHD? Alterra researcher Agnes
van den Berg was sceptical at ﬁrst,
but is now convinced it does –even
though her test results were not
very conclusive. Children with ADHD seemed to carry out complex
tasks better out of doors. On the

other hand, for memory tests a
bare meeting room seemed a more
conducive environment. In fact,
children with ADHD seem less
responsive to nature than those
with normal attention spans. Whatever the research shows, parents
and carers are convinced their children behave better in natural sur-

aanwijzingen dat natuur aangrijpt
op dezelfde processen in de hersenen als ADHD.
Binnen het palet van alternatieve behandelingen voor ADHD is
natuur volgens haar misschien zelfs
wel de beste optie. ‘Natuur is geen
panacee voor alles. Toen ik begon
aan dit onderzoek was ik sceptisch. Ik wil graag dat de heilzame
werking van de natuur serieus genomen wordt. Maar hier leken me
de verwachtingen te hoog gespannen. Ik dacht dat het een fabeltje
was. Nu denk ik daar toch anders
over. Het is zo’n gek idee nog niet.
Natuur heeft een functie en waarde voor kinderen met ADHD, maar
het is niet zaligmakend. En de effecten zijn heel moeilijk in kaart te
brengen.’
5RHORI.OHLV

roundings, and in theory nature
aﬀects the same processes in
the brain as ADHD. The great
outdoors won’t be a cure-all for
ADHD, but it deserves further
study, says Van den Berg.
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Reacties op resource.wur.nl over de
studentendemonstratie van 21 januari en hoe die toch uit de hand liep.
-DQXDU\GRRU*1: Het
waren vooral SP-ers en aanverwanten die op het malieveld al moeilijk
liepen te doen. Wat een simpele
types zeg. Aan het begin was het wel
indrukwekkend dat ze zich met een
man of duizend ineens bij de demonVWUDWLHYRHJGHQ0DDUHHQVSDQGRHN
hielden ze het liefst vlak voor de
gezichten van de mensen achter hen
omhoog. Als een VVD-er of CDA-er
iets wilde zeggen, begonnen ze te
krijsen (‘Leugenaar! Leugenaar!’) en
bij Halbe werd het helemaal onhoudbaar. Gewoon niet luisteren maar schreeuwen. Kop in
het zand. SP = Struisvogel Politiek. En tomaat gooien
waardoor Halbe ook geen scherpe vragen van onze
spreekstalmeester meer wilde beantwoorden.
X-DQXDU\GRRU(7&0RHWWRHJHYHQGDW
SP-ers soms een beetje door kunnen drammen, maar
dat doen ze alleen voor het goede doel. Er zijn heel
wat aanhangers van andere partijen die slechter voor
de dag komen. Laat ik niet beginnen over de egoïstische VVD-ers die doen alsof ze hard gewerkt hebben
voor het geld en iedereen die niet werkt dit wil afpakken.

ILLUSTRATIE: ESTHER BROUWER

72&+2158671$
'(021675$7,(

here that stayed open everyday
until 9 pm—I bet it would get a lot
of business.

$1,1(726(9(1-2%

Blogger Derek wrote about his
experience in a Dutch sweat-shop
with other Chinese students. He
wrote: ‘It was not easy to have an
open-hearted talk with them, just
like most of Chinese I met before.
It is the puzzle of which I’m determined to ﬁnd out the answer some
day.’
-DQXDU\E\<RXUFODVVPD
te: One of the reasons that it was
not easy to talk with other Chinese,
is because you never try to talk
with them with your open-hearted.
X-DQXDU\E\'HUHN: U r partly right
coz it’s a mutual-inﬂuenced stuﬀ. But it’s so hard to
ﬁnd a perfect time to get several Chinese together. I
don’t like a merely hi-bye relation with people.
X-DQXDU\E\<RXUFODVVPDWH: But no
one can treat you as a real good friend after just
saying “hi”. You know Chinese, they need time to
regard you as a good friend. It is just a matter of time
and interest. I know a lot of Chinese always get together to have dinner and hang out.

Correcties
',7,60,-1'(021675$7,(1,(795,(1'
Blog van Tom Rijtjes waarin hij uitlegt waarom hij
niet ging demonstreren.
-DQXDU\GRRU.HHV: Blijkbaar heeft Tom niet
echt begrepen waar het om gaat. Het gaat erom dat de
universiteiten bestraft worden als studenten lui zijn
en daarvoor moeten betalen. Dat betekent dus dat ook
de brave nominale student gepakt wordt als iemand
anders te lang studeert. De kwaliteit van het onderwijs gaat daardoor achteruit wat dan ook weer ten
koste gaat van de kenniseconomie.

Ǆ306+23,6&/26('
A Typical Dutch article about how Dutch shops are
never open after oﬃce-hours.
-DQXDU\E\,VPD\DWL,VPDLO0\GHDUWKDWéV
why they call it ‘Quality Life’. Less stress, when working hours at the shop are just like oﬃce hours.
-DQXDU\E\L]]\: It’s their culture. Just go
with the ﬂow, as we’re unable to make any changes.
-DQXDU\E\/DXUHQ: Haha, the same things
drive me crazy as an international student. I also
wonder how the Dutch make a proﬁt, or how anyone
who works manages to get their shopping done or go
to the bank! I guess that’s why all the shops are SO
crowded on saturdays! Imagine if there was one shop

De party-kalender in Resource van 13 januari vermeldt de feesten in de Woeste Hoeve op sterﬂat
Hoevestein. Studentenhuisvester Idealis gedoogt dat
de bewoners die ruimte voor feesten gebruiken maar
met de afspraak dat er via de media geen reclame
voor wordt gemaakt (het zou oneerlijke concurrentie
zijn voor kroegen in het centrum). Bij deze dus een
ander advies: niet naar toe gaan, die feestjes in
Woeste Hoeve!
In het verhaal over de goede voornemens in hetzelfde
nummer stond dat de medezeggenschap de invoering
van Engels heeft tegengehouden. Dat moet zijn: een
deel van de medezeggenschap. De studentenraad is
immers voorstander van Engels als voertaal.

Corrections
The party calendar in the last number included parties in the Woeste Hoeve in an Idealis building. That’s
against Idealis’s agreement not to advertise parties.
So we change our advice: don’t go.
We also said the participation councils opposed English as the WUR language. Only partly true: the student council was all for it.
$OVRDQRSLQLRQ"UHVRXUFHZXUQOHQ

Resource is het magazine en de website
voor studenten en medewerkers van
Wageningen UR. Resource magazine
verschijnt tweewekelijks op donderdag.
$ERQQHPHQW
Een abonnement op het magazine kost €58
(buitenland €131,50) per academisch jaar.
Opzeggen een maand voor het eind van de
lopende abonnementsperiode (1 augustus).
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Zijlstra: ‘Je kunt ook
te veel geld hebben’
Hij begrijpt dat studenten protesteren. En ook waarom hoogleraren in toga
om de Hofvijver wandelen. Maar zolang hij geen goede argumenten hoort,
zal hij zijn koers niet ingrijpend wijzigen, zegt staatssecretaris Zijlstra.
tekst: HOP, Bas Belleman en Hein Cuppen / foto’s: Hans Stakelbeek

A

fgelopen vrijdag zag hij duizenden studenten op het Malieveld tegen hem betogen. En
eerder die dag ruim een derde van de Nederlandse hoogleraren. Allemaal vanwege de
bezuinigingen op hoger onderwijs en onderzoek. Van 2012 tot en met 2014 moeten de
universiteiten en hogescholen het met in totaal 420 miljoen euro minder onderwijsgeld redden. Bovendien vervallen de extra onderzoekssubsidies uit de aardgasbaten.
Die bezuinigingen zijn volgens Zijlstra hard nodig om
de staatsschuld te verkleinen. Maar ze bieden volgens
hem ook kansen. ‘Zouden we fundamentele nieuwe keuzes durven te maken, als we daar niet ﬁnancieel toe gedwongen werden? Je kunt ook te veel geld hebben en problemen wegﬁnancieren.’
U zou geen raad weten met een miljard extra?
‘Natuurlijk wel, maar dat is het punt niet. Je moet niet alles met geld willen oplossen. Ik zal een voorbeeld geven.
Jarenlang hadden de universiteiten onenigheid. Jonge
universiteiten kregen naar verhouding minder geld dan
de oude universiteiten, maar die wilden hun voordeel niet
zomaar opgeven. De ruzie is destijds opgelost door alle
universiteiten meer geld te geven. Allemaal. Dan hoef je
de fundamentele vraag niet meer te beantwoorden hoe je
tot goed onderzoek komt en waar je dat moet verrichten.’

Wat zou er moeten gebeuren voordat u van gedachten verandert? Wat kunnen uw tegenstanders nog doen?
‘Goede inhoudelijke argumenten geven waarom wat ik
doe niet kan. Die heb ik nog niet gehoord. En alternatieven bieden – dat wil ook wel eens helpen.’
De universiteiten zeggen dat ze minstens vijfduizend mensen moeten ontslaan door uw bezuinigingen.
‘Ja, en collegevoorzitter Roelof de Wijkerslooth van de
Radboud Universiteit zegt dat hij het niveau van het onderwijs moet laten zakken. Dat vind ik vrij armoedig. En
dat is allemaal ook nergens voor nodig. De instellingen
hebben meer keuzes.’
Zoals?
‘We hebben het afgelopen decennium een explosie van
het aantal opleidingen gezien. Waarom zou je zoveel opleidingen in zoveel steden aanbieden? Zoek als instellingen de samenwerking op en kijk tegelijkertijd waar je zelf
goed in bent. Clustering kan een belangrijke bezuiniging
opleveren.’
Is al die samenwerking niet funest voor de concurrentie
waar liberalen meestal voor pleiten?
‘Nee, want we concurreren tegenwoordig met de hele wereld. We doen het niet meer voor de vierkante kilometer
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HALBE ZIJLSTRA

Halbe Zijlstra: ‘We doen mee aan een wereldwijde rat race.’

Nederland. We doen mee aan een wereldwijde rat race.
Daarom moeten we verstandig omgaan met het geld. Je
kunt twee keer een half uitgeven of één keer één. We moeten veel meer top genereren. Ook als je Europese onderzoekssubsidies wilt krijgen, kun je maar beter zorgen dat
je de krachten bundelt: het geld gaat namelijk naar grote
clusters van onderzoeksinstellingen. Dat heeft weer invloed op hun onderwijsniveau. Het hangt allemaal samen.’
Hoe kunnen de instellingen nog meer bezuinigen?
‘Ze kunnen ook een managementlaag schrappen. En als
ze dan nog altijd op een min uitkomen, dan hebben ze
ook nog hun reserves. Het is niet mijn doel om te zeggen:
u hebt een reserve, gebruik hem maar. Maar om meteen te
roepen dat je je personeel eruit gooit... Men moet ook verder kijken dan 2012. Er is alleen de eerste twee jaar een
dip in de ﬁnanciering. Vanaf 2014 komt het budget voor
de instellingen dankzij investeringen weer vrijwel op hetzelfde uit. Na 2015 gaat het zelfs weer omhoog. Maar dat is
wel afhankelijk van de studentenramingen.’
Hoe kwam het kabinet eigenlijk bij de bezuiniging van
jaarlijks 370 miljoen op het hoger onderwijs? Waarom
niet het dubbele of de helft?
‘De prijs per student is gemiddeld nu eenmaal zesduizend

euro. Het huidige aantal langstudeerders maal zesduizend euro is ongeveer 370 miljoen. Daarvan betalen instellingen en trage studenten ieder de helft. Dat geld gaat
voor een deel eerst naar andere onderwijssectoren en
komt vanaf 2015 weer vrijwel helemaal terug in het hoger
onderwijs. Hierdoor gaat in feite het budget voor de rest
van de studenten omhoog.”
Bent u niet bang voor een ‘perverse prikkel’? Komen universiteiten en hogescholen niet in de verleiding om de eisen voor dure langstudeerders te verlagen?
‘Ik hoop het niet, maar we zijn er wel op bedacht. We hebben natuurlijk de Onderwijsinspectie en de Nederlands-

‘Instellingen kunnen ook een
managementlaag schrappen.
En ze hebben nog hun reserves’
Vlaamse Accreditatie Organisatie, die het niveau in de gaten houden. In de nieuwe accreditatieronde, die in 2011
van start is gegaan, wordt strenger gecontroleerd op het
eindniveau van afgestudeerden.’
Studenten moeten een verhoogd collegegeld betalen bij
studievertraging, maar ze mogen niet weten bij welke

Halbe Zijlstra is geboren
op 21 januari 1969 in Oosterwolde, Friesland. Na
zijn vwo studeerde hij
commerciële economie
aan de Groningse Hanzehogeschool (afgerond in
1994) en sociologie aan de
Rijksuniversiteit Groningen (doctoraal in 1996).
Hij verhuisde naar
Utrecht, waar hij in 1998
gemeenteraadslid werd
voor de VVD. Sinds 1996
was hij accountmanager
bij autoleasemaatschappij
Arval en projectmanager
bij diverse bedrijven. In
2001 begon hij als zelfstandig projectmanager
voor Shell in Zuid-Europa
en Latijns-Amerika.
In 2004 werd hij fractievoorzitter van de Utrechtse VVD en in 2006 Tweede
Kamerlid. Hij was drie jaar
woordvoerder hoger onderwijs en wetenschap van
de VVD-fractie. Die portefeuille droeg hij eind 2009
over aan zijn nieuwe collega Mark Harbers.
In 2010 werd Zijlstra benoemd tot staatssecretaris
van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap in het kabinet
Rutte. Behalve hoger onderwijs, wetenschap en lerarenbeleid heeft hij ook
cultuur in zijn portefeuille.
Zijlstra is getrouwd en
houdt van wielrennen, reizen en lezen.
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ZIJLSTRA SPEAKS
Secretary of State for Education Halbe Zijlstra
saw enough evidence of
how his policies are going down in higher education last Friday, with
15,000 students and half
the country’s professors
taking to the streets of
The Hague. Has it
swayed him? Nope. He
has not heard any good
alternatives for the
planned cuts. Anyway, he
thinks people will be
more innovative when
they can’t solve problems by throwing more
money at them. We are in
a global rat race, he says,
and Dutch institutions
must collaborate more
on both research and education, prune duplicate
programmes and superﬂuous management –
and put the ﬁnancial
thumbscrews on both institutions and students
to keep their noses to the
grindstone. He took more
than six years over his
studies himself, but
thinks if that had hurt his
purse he would have got
a move on. As for positive discrimination for
women professors or immigrant students, that’s
too soft. Rules are rules
for this cabinet.
The full story?
resource.wur.nl/en

15.000 studenten demonstreren op 21 januari tegen de plannen van de staatssecretaris.

masteropleidingen snel wordt gestudeerd en bij welke
niet. Waarom is die informatie nog niet beschikbaar?
‘Omdat de harde knip tussen bachelor- en masteropleiding nog niet overal is ingevoerd. Daardoor kun je de statistieken niet allemaal met elkaar vergelijken.’
Maar de masteropleidingen bestaan al jaren. Die informatie had er toch allang moeten zijn?
‘Ik zou zeggen, ga eens met mijn voorgangers praten. Het
is namelijk een kwestie van politieke wil. Er was geen
meerderheid voor de landelijk verplichte harde knip. Mijn
voorganger Ronald Plasterk heeft de Kamer er uiteindelijk
van overtuigd dat die knip er wel moet komen en daarvoor
verdient hij een compliment.’
Eén van de dingen die Plasterk ook wilde, was prestatiebekostiging in het hoger onderwijs. Maar hij kon geen goede
criteria vinden, zei hij later. Hoe gaat u op kwaliteit bekostigen, zoals in het regeerakkoord is afgesproken?
‘Ik heb er wel ideeën over, maar die zult u te zijner tijd wel
zien. Overigens is er in de periode van Plasterk wel een
potje met ‘extra’ geld naar het hoger onderwijs gegaan,
dat op grond van kwaliteit werd verdeeld. Ik denk dan: als
het met extra geld kan, dan kan het ook met de basisbekostiging. Dat is misschien wat pijnlijker, maar het gaat
om de kwaliteit van het onderwijs. Autonomie van instellingen is een groot goed, maar die heeft ook zijn grenzen.’
Wat zal er gebeuren met de stimuleringsmaatregelen voor
allochtone studenten of vrouwelijke hoogleraren?
‘We zijn er nog niet uit. Ik ben nooit een groot voorstander
van doelgroepenbeleid geweest. De overheid kan niet voor
elke uitzondering het probleem oplossen. Zulk uitzonde-

ringenbeleid is volgens mij deels de oorzaak van de teleurstelling in de politiek: je schept daarmee het beeld dat je
voor elke groep alle problemen kunt wegnemen. En dat
kunnen we niet, daar moet je helder over zijn. Wij willen
graag zo min mogelijk uitzonderingen op de regels.’
‘Die lijn zullen we ook volgen als we de studieﬁnanciering gaan moderniseren. Dan gaan we die meteen vereenvoudigen. Het aantal uitzonderingen zullen we terugdringen. Voor gehandicapte studenten blijven we een uitzondering maken; die krijgen ook in de langstudeerregeling
een extra jaar. Er zullen ook aanvullende beurzen blijven,

‘Ik ben nooit een groot voorstander
van doelgroepenbeleid geweest.
De overheid kan niet voor elke uitzondering het probleem oplossen’
voor studenten met minder draagkrachtige ouders. Maar
verder wil ik er niet op vooruit lopen. Kijkt u maar na welke uitzonderingen er nog meer zijn.’
U heeft zelf aan de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen gestudeerd. Wilde u toen al iets veranderen?
‘Ik had 32 contacturen in het hbo en maar zes tot acht aan
de universiteit. Dat vond ik wat uit balans. Verder hield ik
me niet zo bezig met het stelsel van hoger onderwijs. Ik
heb overigens zes jaar en vier maanden over mijn studies
gedaan en zou dus extra collegegeld hebben moeten betalen. Maar ik denk dat ik dan gewoon eerder was afgestudeerd.’

RESOURCE — 27 januari 2011

5(6SDFKWHUJURQGLQGG



achtergrond << 15

PERS NEGEERT WAGENINGSE MERKEN
In negen van de tien gevallen komen de instellingen
van Wageningen UR verkeerd in de krant. Dat blijkt uit
de maandelijkse overzichten van persvermeldingen
van de afdeling Corporate Communicatie.
Slechts zelden gaat het helemaal goed, erkent Simon
Vink, woordvoerder van de raad van bestuur van Wageningen UR. Maar hij relativeert meteen. ‘Ofﬁcieel heet de universiteit Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR. Maar is Wageningen Universiteit een erge fout?
Nee. Toch willen we graag bij de juiste naam genoemd
worden.’ Veel erger vindt Vink: Alterra, het ingenieursbureau uit Wageningen. Maar het ergste is zoiets als ‘insectenkundige Dicke’. Vink: ‘Het komt nogal eens voor dat
onze medewerkers niet aan onze instelling gerelateerd
worden. Dat is vervelend omdat je dan als organisatie onzichtbaar bent.’
DAGELIJKS GETURFD
De persvermeldingen worden dagelijks geturfd. De directies en communicatieadviseurs krijgen die score maandelijks onder hun neus: een Excel-graﬁek met de kolommen
persvermeldingen ‘totaal’, ‘goed’ en ‘fout’.

WHAT’S IN A NAME?

ASG en Rikilt, beide onderdeel van Wageningen Universiteit, in het AD.

lijstje, waar de nadruk ligt op het aantal keren dat het wel
goed is aangeleverd. De telling concentreert zich bovendien eenzijdig op kranten. Als je internet meetelt, is de
score aanzienlijk anders. Daar is gewoon meer ruimte.
Een eindredacteur van een krant kijkt naar wat essentieel
is voor de lezer. Non-informatie wordt geschrapt. Het zinnetje na de komma in ‘Imares, onderdeel van Wageningen UR’ sneuvelt dan dus.’
Daarmee raakt Bothe aan de kern van het probleem: de
naam van de instelling. Die is te lang. ‘Er zou volgens mij
veel minder geschrapt worden als de merknaam Wageningen UR Imares zou zijn. Dat is één naam waar moeilijk

‘Er zou veel minder geschrapt worden
als de merknaam WUR Imares zou zijn’

De landbouwuniversiteit in Forum (VNO-NCW).

Rikilt is een van de instellingen die slecht ‘scoren’ . Directeur Rob van Gorcom wast zijn handen in onschuld. ‘Ik
weet dat we zelf heel erg zorgvuldig proberen te zijn in onze uitingen naar buiten toe. Ik zou liever hebben dat we
daar op worden beoordeeld, want dat kan ik beïnvloeden.
Op wat de pers ermee doet, heb ik geen invloed. Bovendien wordt maar naar een beperkt deel van de media gekeken: internet zit er niet bij.’
Het rondsturen van lijstjes is volgens Vink bedoeld om
de boel scherp te houden. En vrijblijvend is dat niet, de directies worden erop aangesproken. Vink: ‘Natuurlijk ben
je niet honderd procent verantwoordelijk voor wat een
journalist opschrijft. Maar je kunt wel checken waar het
mis is gegaan. Je kunt je medewerkers er op aanspreken.
En als een krant het consequent fout doet, kun je eens bellen hoe dat komt.’
‘Ik bekijk die lijstjes nooit zo enthousiast. Het irriteert
me’, zegt Imares-voorlichter Hans Bothe desgevraagd.
‘Het is een vorm van afrekenen. Ik heb liever een positief

in te schrappen valt.’ Nog beter: WUR Imares. Bothe: ‘Net
zoals DSM of KLM. Dat staat als een huis.’ Maar dat is
voorlopig vloeken in de kerk.
Directeur Corporate Communications & Marketing
Viola Peulen: ‘KLM of DSM dat zijn sterke merken. Daar is
heel veel in geïnvesteerd. WUR zegt behalve ingewijden
niemand iets. We weten dat we een vrij complexe merkenstructuur hebben. Onze organisatie bestaat uit een aantal
onderdelen die bij elkaar gevoegd zijn. In de fase waarin
we nu zitten is de toevoeging ‘onderdeel van Wageningen
UR’ qua merkenbeleid nodig. Maar in de praktijk blijkt
Roelof Kleis
het lastig te zijn.’

A lot, says WUR, sorry,
Wageningen UR Corporate Communications,
which is waging a losing
battle against inaccurate
names and titles for
Wageningen institutes
and staﬀ in the Dutch
press. Spokesman Simon
Vink is irritated by references to the likes of ‘Alterra, a Wageningenbased consultancy ﬁrm’
or ‘insect expert Dicke’.
Citation scores have
gained a new meaning
with institutes being
sent the data on the misnomers of the month,
and asked to make sure
the press get it right next
time. Staﬀ are not convinced it’s worth the
fuss. Internet reports are
generally accurate and
names such as ‘IMARES,
part of Wageningen UR’
are obviously too much
of a mouthful for newspaper journalists.
Wouldn’t WUR IMARES
be acceptable, asks Hans
Bothe (Communications
at IMARES). Oh no, says
Viola Peulen, Director
Corporate Communications. We are not KLM:
outside the organization
no one has heard of
WUR. But she admits it is
diﬃcult to enforce.
The press go on valuing
brevity above being
WURd perfect.
The full story?
resource.wur.nl/en

Wageningen Universiteit in De Gelderlander.
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1050 HOOGLERAREN OP RIJ
In cortège trokken ongeveer 1050 hoogleraren op vrijdag 21 januari
door het centrum van Den Haag. Voorafgegaan door de pedels liepen
ze vanaf Het Plein langs de Hofvijver en het Spui naar de Dr. Anton
Philipszaal. Een van hen was Harry Wichers, bijzonder hoogleraar
Immuunmodulatie door voedsel bij Wageningen UR. ‘Hoogleraren
gaan niet zo snel de straat op. Toen ik de uitnodiging kreeg, dacht ik:
AB / foto Hans Stakelbeek
nu is er echt wat aan de hand.’

PROFESSORS IN PROCESSION
About 1050 Dutch professors processed solemnly through
the streets of The Hague on Friday 21 January, past the houses of
parliament to the Dr. Anton Philipszaal. Among them Wageningen
professor of Immunomodulation Harry Wichers. ‘Professors do not
readily take to the streets. When I got the invitation I thought: now
there really is something up.’
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Zo snel mogelijk…

WEG BIJ VHL
Van Hall Larenstein voert de strijd tegen de studie-uitval op.
Door geheide studiestakers zo vroeg mogelijk de deur uit te werken,
hoopt VHL de schade voor student en instelling te beperken.
tekst: Alexandra Branderhorst / illustratie: Miesjel van Gerwen

S

tudie-uitval is onvermijdelijk. Altijd zullen
er studenten zijn die na een aantal colleges
ontdekken dat de studie toch niets voor hen
is. Te moeilijk. Of hun interesse is verschoven naar een andere discipline. Geen probleem, je mist een jaartje en gaat weer fris
aan de slag met de volgende opleiding. Ernstig wordt het
pas wanneer een student er na twee, drie, vier jaar of nog
later de brui aan geeft. Dat betekent om te beginnen een
verliespost voor de hogeschool, die maar deels betaald
krijgt voor haar investering in de afvaller. Maar het is vooral rampzalig voor de student zelf. Die heeft ﬁnancieel immers nauwelijks nog de mogelijkheid om een doorstart te
maken met een nieuwe studie.
Dat probleem wordt nijpender nu langstudeerders vrijwel zeker extra collegegeld moeten gaan betalen. Met
minder beurs en meer collegegeld wordt een overstap
voor laatstoppers nog moeilijker. Voor Van Hall Larenstein is dat een extra reden de aanpak van studie-uitval
hoog op de agenda te houden. Van alle eerstejaars die in
2008 begonnen met hun studie bij VHL, stopte ruim 17

GESPREKKEN OVER STUDIEKEUZE
Intakegesprekken zijn mogelijk een goed middel om
studie-uitval te voorkomen, schreef de commissie Veerman in haar advies over het hoger onderwijs uit 2010. De motivatie
van toekomstige studenten kan dan worden getoetst en verkeerde beeldvorming mogelijk gecorri-

geerd. Enkele maanden later bleek uit onderzoek
van het Kohnstamm Instituut dat studiekeuzegesprekken inderdaad positief uitwerken. Ze verkleinen de kans op uitval en
vergroten de binding met
de opleiding.
De VHL-opleiding Tuin- en
Landschapsinrichting is

nu, als proef, ook begonnen met studiekeuzegesprekken. Waarnemend
opleidingsdirecteur Johan
Meurs: ‘In de entreegesprekken kunnen we waarschuwen voor het gevaar
van een verkeerde inschatting. Zo proberen we studenten binnen te krijgen
die de studie aankunnen.’

procent in het eerste jaar. Dat is bijna 2 procentpunt hoger
dan het landelijk gemiddelde, zo blijkt uit cijfers van de
hbo-raad. Gedurende de hele studie zal ongeveer 23 procent het bijltje erbij neergooien, conform het landelijke
gemiddelde.
Volgens decaan Tom Wiggers van VHL Wageningen
gaan er veel verschillende oorzaken schuil achter die cijfers. Ziekte kan een oorzaak zijn bijvoorbeeld. Een andere
oorzaak is dat studenten het tweede jaar worden ingeloot
voor de studie van hun keuze, en daarop hun ‘tijdelijke’
studie vaarwel zeggen. Waar de aanpak van VHL-opleidingen zich volgens hem vooral op richt is de grote groep voor
wie de studie of te moeilijk is, of voor wie de opleiding niet
de inhoud biedt die de student ervan verwacht had.
PROPEDEUSEJAAR VERZWAARD
De aanpak van VHL bestaat uit verschillende elementen:
goede voorlichting, strakke begeleiding en een stevig onderwijsprogramma in het eerste jaar van de studie. Sommige studies hebben de lesstof in het eerste jaar expres
verzwaard. Zoals Tuin- en landschapsinrichting in Velp.
In de propedeuse wordt veel aandacht besteed aan speciﬁeke vakken als sierplantenkennis en ontwerpvaardigheden. Waarnemend opleidingsdirecteur Johan Meurs: ‘De
vakkenindeling is zo opgezet dat studenten die de opleiding niet aankunnen, dat in het eerste jaar al beseffen. Na
afronding van de propedeuse is er zo goed als geen studieuitval.’
Ook de grote opleiding Diermanagement in Leeuwarden heeft besloten tot een strengere selectie in het eerste
jaar. Drie modules met enkele struikelonderdelen zijn
verplicht gesteld. Als deze modules niet zijn gehaald, volgt
een negatief bindend studie-advies. De maatregel leidt tot
een grotere uitval onder eerstejaars, die is gestegen van 26
naar 31 procent. ‘Maar de uitval in de hogere jaren is nagenoeg nul’, aldus opleidingsdirecteur Hans Hardus.
‘Door te ﬁlteren voorkom je ook dat je in vervelende di-
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VHL GETS THE DROP ON
DROPOUTS

lemma’s terechtkomt, bijvoorbeeld rondom de genadezesjes die iedereen pijn doen’, schetst Hardus. De maatregel is niet alleen ingevoerd vanuit rendementsoverwegingen, benadrukt hij. ‘Plezier in het onderwijs vind ik aanzienlijk belangrijker. Studenten van mindere kwaliteit beinvloeden de anderen.’
Of Diermanagement voorloopt? Hardus noemt het een
luxe om te kunnen selecteren. ‘Kleinere opleidingen troetelen langer met studenten. Dat komt door het marktgerichte denken in het onderwijs. We worden afgerekend op
targets en productie, niet op kwaliteit.’ Hardus vreest dat
dit probleem alleen maar groter wordt met de nieuwe kabinetsplannen omtrent langstudeerders . ‘Het staat haaks
op hetgeen docenten beweegt. Er is niks mooier dan studenten opleiden. In sectoren als de zorg en het onderwijs
zou de kwaliteit leidend moeten zijn.’
Een ander instrument in de strijd tegen studiestaken is
de begeleiding van studenten. ‘De eerste twee jaar wordt
bij alle studenten de vinger aan de pols gehouden, niet alleen bij studenten met slechte resultaten’, meldt senior
beleidsmedewerker Ben Schulte. ‘Vanaf het eerste begin
krijgen ze een goed zicht op het beroepenveld en op de rol

die ze daar zelf in gaan spelen. Vroeger hadden we nog wel
studenten die ‘iets met dieren’ wilden. Nu weten ze dat ze
met onze opleidingen vooral in het management bezig
zijn.’
VOORLICHTING
Maar de hogeschool probeert ook realistische verwachtingen te scheppen door een goed beeld van de opleiding en
het werkveld neer te zetten tijdens open dagen en meeloopdagen en in de folders. Toch blijft het lastig voor een
17-jarige met een havo-diploma in zicht om de toekomst
uit te stippelen. ‘Je zou tegenwoordig maar moeten kiezen’, verzucht decaan Tom Wiggers. ‘Je moet eerst door de
mooie namen heen prikken. Iedere instelling huurt een
reclamebureau in en het gaat er voornamelijk om zoveel
mogelijk hits te krijgen op internet met zo fancy mogelijke woorden.’ Dat is dus precies de reden waarom VHL veel
informatie aan de poort verstrekt, wil hij maar zeggen. ‘Bij
Equine, leisure and sports denken mensen soms dat ze
veel met paarden bezig zijn, maar je ziet vier jaar lang bijna geen paarden. Dat vertellen we van tevoren, om teleurstellingen te voorkomen.’

Van Hall Larenstein
wants to reduce its student dropout rate. Dropping out in the ﬁrst year
is one thing, but dropping out at a later stage
means a loss for the institution and can be disastrous for the students
themselves. VHL programmes in Garden and
Landscape Design and in
Animal Management
have toughened up the
ﬁrst year so students ﬁnd
out fast whether they
have what it takes. This
raises the dropout rate in
the ﬁrst year, but reduces
it to almost zero after
that. VHL is also improving on the supervision of
students in the ﬁrst year
and the information provided to prospective students, to help them make
an informed choice. That
way they do not, for example, sign up for the
Equine programme expecting to spend all day
in a stable. One programme is trialling the
use of screening interviews with applicants,
something recommended
by the Veerman commission on higher education
last year as a way of cutting dropout rates by
getting students on the
right track from the start.
The full story?
resource.wur.nl/en
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Het geheim van
Leeuwarden
Wetsus, het topinstituut voor watertechnologie in Leeuwarden, maakt een
enorme groei door. De Wageningse directeur Cees Buisman weet wel waarom:
het inspirerende kennisklimaat.
tekst en foto: Hans Wolkers

H

et is een weinig bekende maar zeer veelbelovende methode om stroom op te wekken:
blauwe energie. Wetsusonderzoeker Michel
Saakes legt uit hoe het werkt. Hij opent enkele kranen van een demonstratie-installatie
waardoor zoet- en zoutwater een vierkante
plexiglas houder instromen. Vrijwel meteen begint het
propellertje op de installatie overtuigend te draaien. De
houder bevat namelijk een elektrische cel, de generator
van het systeem, legt Saakes uit. Die zit volgepropt met
membranen waartussen om en om zoet en zout water in
laagjes door de cel stroomt. ‘Zeewater bevat veel opgeloste
zouten, zoet water veel minder’, vertelt de onderzoeker
‘Dat verschil in zoutconcentratie kun je omzetten in elektriciteit en is de basis voor wat wij blauwe energie noemen.’ Voor Wetsus betekent een project als dit kassa. Afgelopen jaar ging er een miljoen aan Europese subsidies
naar het project en belangrijker nog: bedrijven staan ervoor in de rij.
WATERCAMPUS
Wetsus ontwikkelt innovatieve technologieën op het gebied van watertechnologie en zoekt daarbij nadrukkelijk
een partnerschap met het bedrijfsleven. Jonge wetenschappers van Wageningen UR en meer dan tien andere
kennisinstellingen werken vervolgens samen met mensen van de deelnemende bedrijven aan de onderzoeksprojecten. Tegen de economische klippen op groeide het onderzoeksbudget van Wetsus de afgelopen twee jaar van
negen naar vijftien miljoen euro, terwijl het aantal projecten toenam van zestig naar bijna honderd. Die groei is on-

der meer te danken aan private middelen: het aantal deelnemende bedrijven steeg van 66 naar 80. Wetsus heeft
zich daarmee sterk op de kaart gezet als regionaal kenniscentrum, blijkt uit de aandacht van noordelijke overheden. Eind vorig jaar maakte het Samenwerkingsverband

Bedrijven stellen al snel de vraag
‘is het allemaal wel zo nuttig
wat we aan het doen zijn?’
Noord-Nederland bekend 6,8 miljoen te willen investeren
in een nieuwe Water Campus in Leeuwarden, waarvan
Wetsus maar liefst de helft van de oppervlakte voor haar
rekening neemt. De verhuizing word verwacht in 2014.
Wetsus is nu nog een buur van Van Hall Larenstein, op het
plein Agora in Leeuwarden.
‘DE BESTE MENSEN’
Het geheim? Een inspirerende omgeving waar promovendi uit verschillende disciplines én mensen uit het bedrijfsleven hun kennis delen. Dat zegt Cees Buisman, onderzoeksdirecteur bij Wetsus en daarnaast hoogleraar milieutechnologie in Wageningen. ‘Neem de microbiële
brandstofcel. Hiervoor zijn microbiologen, membraamtechnologen en elektrochemici nodig. Wetsus heeft de
beste mensen op die vakgebieden. Daardoor is ons instituut het beste op het gebied van brandstofcellen.’
Milieutechnoloog Bert Hamelers is universitair docent
bij Wageningen UR en betrokken bij de blauwe energie.
Hij bevestigt dat de mix van kennis een vruchtbare weten-
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WATER RESEARCH
BOOMING

Promovendi en ondernemingen delen hier hun kennis,
aldus Cees Buisman

Michel Saakes laat een propellor draaien door zout en zoet
water te mengen.

schapsomgeving oplevert. ‘Milieutechnologen uit Wageningen en membraantechnologen uit Twente zien elkaar
bij Wetsus’, vertelt hij. ‘Vanuit zo’n gevariëerde achtergrond krijg je een verschillende kijk op problemen en komen visies van diverse vakgebieden hier samen. Zo kun je
echt multidisciplinair samenwerken.’ De betrokkenheid
van het bedrijfsleven ziet hij als een voordeel. Hamelers:
‘Bedrijven stellen al snel de vraag ‘is het allemaal wel zo
nuttig wat we aan het doen zijn?’ Hierdoor wordt de discussie over nut en noodzaak en de meerwaarde van een
concept scherper.’

En dat maakt Wetsus uiteraard tot een interessante
partner voor Wageningen UR, nu dat zelf de broekriem
moet aanhalen. Dat vindt ook hoogleraar bioprocestechnologie René Wijffels. Hij kwam bij Wetsus terecht met
zijn algenonderzoek waar inmiddels veertien bedrijven
aan meedoen.
Maar hij heeft ook zijn twijfels bij de samenwerking.
‘Ik wil liever een geïntegreerde groep in Wageningen hebben. Ze zitten daar nu een beetje op een eiland. Ik vind integratie in de hele groep belangrijk en dat is nu minder.’
Daarnaast zijn er organisatorische nadelen. ‘Soms betaal
ik aan zowel Wetsus als Wageningen UR overheadkosten.
Kostentechnisch zijn het daarom niet altijd aantrekkelijke projecten.’
Aantrekkelijk of niet, Wetsus zet zijn opmars voort.
Naast de groei van omzet en activiteiten in Nederland,
kijkt Buisman inmiddels ook over grens. ‘We willen EUprojecten koppelen aan onderzoeksthema’s en daarnaast
bedrijven uit de EU voor ons onderzoek interesseren.’ Ook
dat traject kan voor het internationale Wageningen UR,
dat steeds minder geld uit krijgt van de nationale overheid, buitengewoon interessant zijn.
Het propellertje op het demo-apparaat is intussen gestopt met draaien. De reservoirs voor het zoete en zoute
water zijn leeg. Wat rest is een bak met ‘afval’: brak water.
In een opgeschaalde installatie kan dit zonder problemen
in de Waddenzee of in een speciaal daarvoor ingedamd
brakwatermeer geloosd worden. Zo ontstaat een brakwaterzone, waar zelfs zeegras zou kunnen groeien. Energieopwekking en natuurontwikkeling kunnen zo hand in
hand gaan.

VEEL GELD
Bedrijven betalen momenteel zo’n 3,5 miljoen euro om
aan het onderzoek deel te nemen, aldus Buisman. Dat is
een kwart van het budget. De helft van het budget komt
van de overheid, terwijl kennisinstellingen het laatste
kwart in de vorm van begeleiding voor promovendi betalen. Buisman: ‘Hierdoor hebben we relatief veel geld.’

PARADEPAARDJES
Het onderzoeksprogramma
van Wetsus is onderverdeeld in 17 verschillende
onderzoeksthema’s. Paradepaardjes zijn onder
meer de energiewinning
uit het mixen van zoet en

zout water, microbiële
brandstofcellen, winning
van zoet water uit zeewater (ontzilting) en diverse
manieren om afvalwater te
zuiveren.

In the teeth of the recession, business is booming at Wetsus, Leeuwarden’s top institute for
water technology: the research budget has gone
from 9 to 15m euros in
two years. Research director Buisman knows
why: the inspiring academic environment. Wetsus seeks answers to
questions posed by the
business world and collaborates with companies and other institutions in interdisciplinary
projects on, for example,
generating ‘blue energy’
from salt and fresh water, desalination and
waste water puriﬁcation.
Wetsus is attracting a lot
of local interest and will
be the centrepiece of
Leeuwarden’s planned
Water Campus. But the
organization is also targeting European-wide
companies and EU
grants. Wageningen UR
may want to hitch a ride
in view of its shrinking
national government
funding.
The full story?
resource.wur.nl/en
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Hoe bevalt de

VIERWEEKSE

periode?

Wageningse studenten hebben voor het eerst een onderwijsperiode van
vier weken. In die tijd volgen ze één vak. Dat is een ﬂinke aanpassing
voor zowel studenten als docenten. Hoe bevalt het?
tekst: Simone Herrewijn, Arianne van Leeuwen, Kees van der Ark, Nicolette Meerstadt / foto: Guy Ackermans

Terrens Saaki
derdejaars biotechnoloog
‘In de ochtend volg ik het vak Research Methods in Organic
Chemistry, een erg interessant vak. Vorig jaar werd dit vak
uitgespreid over een hele periode, nu is het veel korter en
dat is te merken. Ik moet ‘s ochtends echt niet te laat beginnen en heb meer tijd nodig om mijn proeven af te krijgen. Als
ik even niet scherp ben, loop ik vertraging op en heb ik in
slechts een ochtendje niet genoeg tijd om het allemaal af
te krijgen. Eigenlijk zou het ook iets meer dan drie ECTS
moeten zijn, of in een normale, lange periode gegeven
moeten worden. Dat geldt voor alle vakken eigenlijk, dan
kan ik me beter in de stof verdiepen. ‘

Marijn de Bruin
docent Communicatie en Technologie
‘Door het nieuwe systeem moest het vak van zes ECTS teruggebracht worden naar drie. Dat was veel werk, want zomaar het vak doormidden knippen was niet voldoende.
De doelen en werkvormen van het vak moesten bijgesteld
en aangepast worden, en er is minder diepgang. Voor dit
vak speciﬁek is dat niet een groot probleem, voor de technologen is het een prima uitstapje naar communicatie.
Daar staat tegenover dat het een heel ander vakgebied is
met voor de studenten minder bekende werkvormen en literatuur, en tijd om daar aan te wennen is er nauwelijks.
Omdat het ook een korte periode is, zorgt dit voor meer
druk bij de studenten. Daarnaast, als je een vak grondig
herziet, is niet alles wat we achter het bureau verzonnen

hebben in de praktijk meteen ideaal. We hebben tijdens
het vak al wat aanpassingen gedaan. De eerste keer is deels
ook een pilot, logisch dat er dan wat kinderziektes zijn.’

Fiona Fransen
begon na een master Gezondheidswetenschappen in
Maastricht in november aan een master in Wageningen
‘Afgelopen najaar ben ik met een MSc Biologie in Wageningen begonnen. De overstap van de universiteit van
Maastricht naar de WUR is gelukkig niet moeilijk verlopen. Ik was mijn scriptie aan het afronden en kon de overstap goed timen, voor andere overstappers ligt dit misschien moeilijker. Toch ga ik liever weer terug naar het oude systeem. Iedereen leert het best op zijn eigen manier,
maar als je een vak volgt met veel practica en veel leerstof
en daarnaast nog een groepsopdracht moet doen, is vier
weken erg kort om alles te behappen en op tijd af te krijgen. Het betekent harder werken in de weekenden, en
minder tijd voor leuke dingen. Aan de andere kant, als je
een moeilijk vak hebt, ben je er wel in vier weken van af. Ik
heb trouwens wel het idee dat, doordat je de stof in zo’n korte tijd moet leren, het naderhand slechter blijft hangen.’

Marcel Dicke
leerstoelhouder Entomologie
‘Om de aansluiting met andere universiteiten te vergroten
is het de bedoeling dat alle vakken van één BSc minor in
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HET COLLEGEJAAR
IN TWEEËN
Voor het eerst heeft dit
collegejaar een knip halverwege het jaar (Towards
Flexibility). Dat maakt het
mogelijk dat Wageningse
studenten halverwege
naar een andere instelling
kunnen en – nog belangrijker! – dat studenten over
willen stappen naar Wageningen.
Pim Brascamp, directeur
van het Onderwijsinstituut: ‘Ik hoop dat Erasmusstudenten nu ook een
volledige minor komen
volgen in Wageningen,
waardoor ze ook eerder
geneigd zullen zijn om hun
master hier te doen.’
Om het collegejaar in
semesters in te kunnen
delen, moest de onderwijsperiode van acht
weken na de kerstvakantie
gesplitst worden in twee
maal vier weken. Zo zijn er
drie overstapmomenten
ontstaan, na de Kerstvakantie, vier weken daarna
en acht weken daarna. Die
drie momenten zijn nodig
omdat andere onderwijsinstellingen het collegejaar
op verschillende momenten in tweeën hakken.

hetzelfde deel van het universitaire jaar vallen. Hierdoor
hebben wij ook onze minor moeten aanpassen met als gevolg dat de inhoud wat veranderd is. De nadruk ligt nu namelijk minder op immunologie, en iets meer op de economische impact van infectieziekten. De nieuwe versie van de
minor is een goede vervanging van de oude, maar het was
niet mijn keuze.
Of Towards Flexibility er ook echt toe leidt dat meer nietWageningse studenten hier een minor komen volgen,
kunnen we pas over een paar jaar zeggen. Het zou prachtig
zijn als dat lukt.’

Merlin Wensink
vierdejaars Food Innovation Management aan VHL, doet
minor aan WU
‘Voor studenten van VHL komt het nieuwe rooster goed
uit, na periode drie zijn ze klaar met hun minor en hebben

CRASH COURSES

ze precies genoeg tijd, een half jaar, om hun thesis te
doen. Ondanks deze goede aansluiting vond ik mijn overstap naar de universiteit erg pittig. Het niveau ligt sowieso
een stuk hoger maar nu moeten alle colleges en practica
ook nog eens in vier weken. Ik moet nu vanaf dag één goed
zorgen dat ik bijblijf met lezen en het maken van opgaven.
Er wordt van je verwacht dat je alles snel oppikt, maar
vooral met exacte vakken is het een kwestie van veel oefenen totdat het kwartje valt, dan is vier weken erg kort. Dat ik
daarbij ook nog wat wiskunde op moet halen maakt het er
niet makkelijker op. Ik denk dat er wat meer rust in de tent
zou zijn als de periode gewoon acht weken duurde. Gelukkig heb ik na mijn drukke stage nu meer tijd over voor sociale contacten, maar sporten of veel uitgaan zit er helaas
nog steeds niet in.’

Wageningen University
has introduced four-week
intensive modules as
part of the new division
of the academic year into
two semesters with three
points at which students
can transfer from other
institutions and abroad.
The hope is to attract
more students to follow
Wageningen minors (now
doable in one semester)
and Master’s programmes. What do people think of it so far? The
students we asked agree
on one point: it is hard
work. On the plus side,
you are done with a
tough module quickly.
The downside is that you
don’t have a life, it’s too
short to acquire skills
that demand extensive
practice, and you may
not retain knowledge
gained at such speed.
Teachers have some
doubts too but hope the
crash courses will enable
more students to combine Wageningen modules with studies elsewhere. It’s not all plain
sailing, but there is always some teething trouble with a new system
ﬁrst time round.
The full story?
resource.wur.nl/en
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DAGBOEK UIT BRISBANE
De Wageningse student Anne Armerdorﬀer
(Celbiologie) is sinds half augustus in Brisbane, Australië, voor haar stage. Bij het Queensland Institute of Medical Research doet ze
onderzoek naar malariainfecties. Anne maakte de watersnoodramp van dichtbij mee. Voor
Resource maakte ze een dagboek.
tekst en foto’s: Anne Armdorﬀer
MAANDAG 10
Ik kom terug van een minivakantie
in Perth (40 graden, strak blauwe
lucht en felle zon), en moet weer
wennen aan het grauwe regenachtige Brisbane. Alle collega’s zeggen
dat ik de slechtste zomer heb uitgekozen om naar Brisbane te komen. Gelukkig hoef ik nog maar
drie weken, en heb ik een leuke
rondreis in het vooruitzicht. Mijn
laatste belangrijke timepoint experiment vindt deze week plaats.
DINSDAG 11 JANUARI
Vandaag hoorde ik het bericht op
het lab dat er grote overstromingen waren in omliggende dorpen
van Brisbane. Het gevaar bestaat
dat het water deze kant op komt. Ik
woon dichtbij het lab, slechts op
10 minuutjes lopen, en op een

heuvel. Dus ik maak me eigenlijk
nergens druk om. Het besef van de
overstroming komt pas wanneer ik
thuis de tv aanzet en de vloedgolf
zie die het stadje Toowoomba
heeft verrast, met water tot aan de
daken, drijvende auto’s, reddingsoperaties. In Brisbane zelf komt
het water ook steeds hoger te
staan. Mijn huisgenote is naar
haar zus gevlucht omdat ze niet
graag alleen thuis is. Dus nu zit ik
alleen thuis, gekluisterd aan de tv
en internet. Om mezelf maak ik
me niet zoveel zorgen (al heb ik op
aanraden van het thuisfront toch
maar wat lege ﬂessen met water
gevuld).
WOENSDAG 12 JANUARI
Vandaag ben ik gewoon naar het
lab gegaan. Ik kan toch mijn laat-

ste experiment niet zomaar achterlaten? Bovendien kun je in mijn
buurt totaal nergens aan merken
dat er 5 kilometer verderop huizen
compleet onder water staan. Het
besef dat een deel van Brisbane in
totale chaos verkeert, terwijl in andere delen niets aan de hand is, is
heel erg raar. Er zijn geen versproducten te verkrijgen en ook ik heb
maar extra blikgroenten ingeslagen ‘voor het geval dat’. Veel delen
van Brisbane hebben geen elektriciteit (dat zal een week duren).
DONDERDAG 13 JANUARI
Na mijn bezoek aan het lab heb ik
vandaag toch de ramptoerist uitgehangen. Deze dag zou de rivier zijn
hoogste punt bereiken, maar gelukkig reikte de waterstand niet zo
hoog als voorspeld werd en het is
inmiddels ook gestopt met regenen. De rivier die normaal erg rustig stroomt, is nu woest en bruin.
Straten zijn ondergelopen en andere delen waar het water al weg is,
zijn een grote modderpoel.
ZONDAG 15 JANUARI
Dit weekend zijn de grootschalige
schoonmaakacties begonnen. Op
tv werd het ‘de tweede vloedgolf in
Queensland’ genoemd, dit keer
een van vrijwilligers. Overal bieden
mensen zich aan. Op de ofﬁciële

meldpunten nemen ze op het moment zelfs geen mensen meer aan.
Ik vind de sfeer erg gemoedelijk,
mensen zoeken elkaar op. Volslagen onbekenden helpen elkaar
met het schoonmaken van hun
huizen. Een van de beelden die me
zullen bijblijven is het grasveld tegenover ons lab. Normaal sporten
daar schoolklassen, maar nu is er
een tijdelijke vuilstort ontstaan.
Bankstellen, wasmachines, koelkasten… hele interieurs worden
aangevoerd.... Langzaam wordt
duidelijk dat de schade enorm is.
De overstroming heeft gelukkig

‘Het besef dat een deel van
Brisbane in totale chaos
verkeert, terwijl in andere
delen niets aan de hand is,
is heel erg raar.’
geen consequenties voor mij gehad, al had ik mijn laatste drie weken hier heel anders voorgesteld.
Mijn stage heb ik gewoon af kunnen maken en de woningen van
vrienden/collega’s zijn gelukkig
niet ondergelopen. Volgende week
begint mijn reis door Australië,
dus heel hard duimen dat de voorspelde cycloon die de Oostkust
gaat raken een andere richting op
draait!
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Wageningse studenten in Den Haag

‘Hopen dat de regering luistert’

tekst en foto’s: Suzanne Overbeek
ANOUK HOEBERICHTS
Bedrijfs- en consumentenwetenschappen, 3e jaar

‘Volgens mij gaat het een gezellige
dag worden met z’n allen. Dit is
nieuw voor mij. Ik heb nog nooit
eerder geprotesteerd, dus ik ga
vandaag ook om het mee te maken. Zelf heb ik geen studievertraging. Mocht ik nog studievertraging oplopen, dan verwacht ik dat
het onder de grens van één jaar
blijft. Ik hoop dat de regering luistert en over de voorstellen na gaat
denken.’
ARVID DE RIJCK
Bodem, water atmosfeer, 2e jaar
‘Belachelijk, een boete van drieduizend euro voor actieve studenten.
Actief zijn is een investering in je-

zelf en in de maatschappij.
Studenten die niks doen en acht
jaar of meer over hun studie doen,
mogen van mij een boete krijgen.
Maar dan is het nog steeds raar
dat de universiteit óók een boete
van drieduizend euro krijgt.
Ik heb een periode vertraging,
doordat ik aan het jaarboek van
KSV heb gewerkt vorig jaar. Ik
hoop dat deze demonstratie een
regeling oplevert die besturen en
commissies ook extra tijd geven
voor hun studie.’
JOS TRENTELMAN
Biologie, 8e jaar
‘Het is belachelijk dat studenten
die al bezig zijn met hun studie, te
maken krijgen met de gevolgen
van deze plannen. Zelf ben ik bezig met mijn masterstage, dus ik
heb er geen last van. Anders zou ik
ook het haasje zijn geweest: ik heb
vertraging opgelopen door een
langdurige ziekte, vier maanden

introductiecommissie van Ceres
en een paar verkeerde keuzes van
vakken of specialisaties. Ik hoop
dat de bezuinigingen niet doorgaan of dat in elk geval degenen
die nu studeren er geen last van
krijgen.’
PETRA VAN DIJK
Dierwetenschappen, 4e jaar
‘Ik ben hier om te protesteren tegen bezuinigingen en boetes.
Waarom? Omdat het stom is dat
mensen die zich verder willen ontwikkelen door actief te zijn in het
studentenleven, beloond worden
met een boete. Ik heb al studiever-

BRISBANE DIARY

traging opgelopen doordat ik in de
activiteitencommissie zat bij mijn
studentenvereniging SSR-W. Nu zit
ik bovendien fulltime in het bestuur van Thymos. Voor die twee
activiteiten staan veertien maanden FOS (ﬁnanciële ondersteuning
studenten). Daarnaast heb ik ook
in het bestuur van Aquarius, ondervereniging van “De Veetelers”,
gezeten. Ik heb nog circa dertig
studiepunten nodig voor mijn bachelor. Ik heb dus ‘legale’ studievertraging volgens de universiteit,
maar niet volgens het kabinet.’
FRANK BUURSSEN
Landschapsarchitectuur, 2e jaar
‘Met huisgenoten en verenigingsgenoten sta ik hier vandaag te protesteren. Zelf heb ik twee jaar studievertraging omdat ik twee keer
van studie ben geswitcht, daarvoor
wil ik geen drieduizend euro betalen. Ik ben hier vandaag met de
trein gekomen voor de gezelligheid, om een biertje te drinken.
Maar ook omdat ik hoop dat het

goed komt, dat zou erg ﬁjn zijn.
Maar eerlijk gezegd betwijfel ik
het.’

CREDIT FOTOGRAAF

Met trein en bus togen honderden Wageningse studenten 21
januari naar Den Haag om hun
stem te laten horen tegen de
plannen van Halbe Zijlstra. Wie
waren die studenten eigenlijk?
En wat willen ze?

Wageningen student of
Cell Biology Anne Armdorﬀer is doing a research internship in Brisbane and kept a diary for
Resource during the recent ﬂoods. For Anne it
was business as usual as
she lived and worked on
a hill. But friends were
aﬀected, much of the area was in chaos and the
ﬂoodwaters were impressive, leaving a trail of
havoc in their wake. Just
as impressive, once the
waters receded, was the
ﬂood of cheerful volunteers who put their
shoulders to the plough
to help clean up the
mess.

HOPE THEY’LL LISTEN
Resource interviewed
some of the students
who demonstrated last
Friday. Not all are personally aﬀected by the
plans to penalize students who take longer
over their studies, but
they all feel strongly
about it. OK, penalize
anyone who messes
around for eight years,
says Arvid de Rijck. But
in most cases they are
doing valuable work and
investing time in a
broader self-development. Just hope the government will listen, says
Anouk Hoeberichts.
The full story?
resource.wur.nl/en
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KOPEN

ECO BELT

Zwaante Zultekop koopt aanzienlijk sneller een aanbieding dan Aaltje
Aanrecht. Dat blijkt uit onderzoek gepubliceerd in het Journal of Consumer Research. De eerste letter van de achternaam is bepalend voor koopgedrag. De verklaring van het fenomeen zit ‘m – zoals zo vaak- in de
jeugd. R-Z-kinderen komen altijd als laatste aan de beurt op school. Dat
wordt gecompenseerd door sneller te reageren: tot wel een kwart sneller,
blijkt uit proeven. O ja, en trouwen helpt dus niet!

Is heel Nederland dan rechts geworden? Nee. De lijn Haarlem-Amsterdam-Utrecht-Wageningen-Arnhem-Nijmegen, ook wel bekend als de eco
belt, houdt dapper stand. Zegt weekblad Vrij Nederland (eerste nummer
dit jaar) in een vermakelijk gidsstuk door Rechtsland. Omdat wij hier nog
stemmen op ‘groene splinterpartijtjes, een stel bestuurlijke hervormers
dat redelijk als een geuzennaam beschouwt of een partij die hoofdzakelijk thee drinkt met immigranten’. Een no-go area dus. Driewerf hoera!

CULT <<

Vijf docu’s op een dag
STIJN <<
Dansmachine
Gewoon lopen gaat mij goed af. En rennen voor bus en trein, dat
ook. Okay, soms loop ik ergens tegenaan. Stoelen en tafelpoten
zijn mijn favoriet. Vooral in doodstille computerlokalen veroorzaak ik regelmatig een knullige botsing vol lawaai. Al met al, echter, vind ik mijn wandelvaardigheden voldoende om dagelijks in
de praktijk te brengen.
Op dansgebied ligt dat anders. Ik kan niet dansen. Daar ben ik te
onhandig, te onritmisch en te knullig voor.
Toen ik nog aan Van Hall Larenstein studeerde was mijn dansgebrek nooit een probleem. De meeste van mijn medebos- en natuurbeheerders dansten ook niet. Bovendien werd mijn dansgebrek gewoonweg geaccepteerd. ‘Prima Stijn, wij vinden het best
hoor, als jij in je eentje in een hoekje wil staan.’ Hooguit kwam ik
terecht tussen elkaar ‘beukende’ Achterhoekers, waarbij de dans
bestaat uit het proberen overeind te blijven staan.
Nu in Wageningen ligt dat anders. Niet kunnen dansen, wordt
simpelweg niet geaccepteerd. Zelfs in een halﬂege Flatkroeg de
Bunker op dinsdagavond word ik zwaar onder druk gezet.
Een voorbeeld: ‘Kijk dat podium daar is nog vrij, ga je mee?’
‘Nee’, antwoord ik. ‘Jawel’, waarbij ik indringend wordt aangekeken. ‘Ik kan niet dansen’, zeg ik zelfverzekerd. ‘Onzin, iedereen
kan dansen’, vinden mijn Wageningse vrienden. ‘Nou’, zeg ik
quasi-intelligent, ‘ik heb hier zo eens om mij heengekeken en..’
Mijn zin kan ik niet meer afmaken, met kracht word ik meegesleurd richting het kleine donkere podiumpje.
Daar sta ik, totaalonbeholpen, met de Spice Girls – zoiets gebeurt
nu eenmaal in de Bunker – op de achtergrond. Voorzichtig begint
mijn rechterbeen een soort dansachtige beweging te maken,
mijn linkerbeen weigert mee te doen, waarna mijn rechterbeen
dit bedroevende schouwspel ook maar staakt. Een keer of vijf
probeer ik deze sputterende dansmachine opnieuw te starten,
dan ineens staakt mijn linkerbeen zijn principes: mijn lijf danst.
Langzaam breidt mijn dans zich uit. Tot twee keer toe weet ik een
val van het podium ternauwernood te vermijden. Een pasje naar
links, rechts, oh ja, en ook nog iets met mijn armen. Plotseling
vliegt de avond voorbij. ‘Je danst nog niet eens zo heel slecht
hoor’, hoor ik na aﬂoop. ‘Is het echt redelijk?’, reageer ik hoopvol. ‘Ja. Nou ja, voor een bosbouwer dan.’ Stijn van Gils

S

tel je voor: een hele oude man
met van dat losse vel, haar uit
zijn oren, loopt een beetje krom en
niet helemaal soepel meer. Je reguliere hoogbejaarde. Maar deze
heeft een witte tanktop aan, een
kruising tussen zijn vertrouwde
hemd en blitse moderne sportkleren. Elke dag trekt hij zich op aan
een rekstok in zijn kamer, rent hij
trappen op en af en gaat op zijn
hoofd staan.
De documentaire Autumn Gold
gaat over vijf atleten ‘in de herfst
van hun leven’, die naar een kampioenschap in Finland gaan. Daar
strijden ze voor goud in atletiekonderdelen als verspringen, discuswerpen en hardlopen. ‘Ich will
euch überleben’, is het motto van
een van hen. Kortom, een ontroerende documentaire die op z’n
minst voor een glimlach zorgt.
Autumn Gold is een van vijf documentaires die te zien zijn tijdens
het IDFA-weekend bij Cinemec in
Ede. De mega-bioscoop met commerciële uitstraling heeft ook voor
de echte ﬁlmliefhebber een interessante programmering. Opmerkelijk, want hoewel ze aan een opmars bezig zijn, weten documen-

taires het grote publiek nog altijd
niet te boeien. Dit is de kans om je
horizon eens te verbreden, en de
docu een kans te geven. Gewoon
tussen de grote Hollywood-ﬁlms,
met een grote zak m&m’s in je
hand. Voor 25 euro kun je in één
dag alle vijf de ﬁlms op een enorm
scherm zien.
Into Eternity gaat over de opslag
van nucleair afval en de invloed
daarvan op de generaties die na
ons komen. Een echt Wagenings
thema, maar wel een beetje belerend misschien. Curacao gaat over
de vraag waarom Antillianen geen
leiding willen geven. People I could
have been and maybe am, waarbij
de ﬁlmer vriendschappen sluit met
allerlei onbekenden, is geheel geﬁlmd met een mobiele telefoon.
En in de mini-docu (15 minuten)
Maria’s Way, deelt een oude vrouw
stempels uit aan pelgrims op de route naar Santiago de Compostela.
Kortom, er is van alles wat. Van
serieus tot vrolijk en over individuen of de maatschappij.
En je hoeft niet bang te zijn dat
je je hele weekend kwijt bent, want
het programma op zaterdag en
NM
zondag is hetzelfde.
Best of IDFA on tour is
op 5 en 6 februari te
zien in Cinemec Ede,
14.00 -21.45 uur. Passepartout 25 euro. Zie
ook cinemec.nl.

Foto: Autumn Gold
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DAPPER
Wageningse Bos- en natuurbeheerstudenten hebben hun jaarlijkse winterrijnduik gehouden. Maar dit keer niet in de Rijn, want die zit nogal vol
met gevaarlijk stromend water. Vijftien dappere bosbouwers sprongen in
de Forumvijver, zo meldde de ‘International forestry students organisation’. Maar erg internationaal was het duikgezelschap niet. Vijf Amerikaanse studentes haakten teleurgesteld af omdat de duik niet in de Rijn
was. Van hen is nooit meer iets vernomen.

COME DANCING

Filmindustrie moet Friese platteland redden
Groepen studenten onderzochten
de wensen van in totaal 450
jongeren in Noord-Friesland en
stelden een jongerenagenda op.
Tijd voor een paintballdorp en
een Friese ﬁlmindustrie, concludeerden ze.
‘Ambtenaren denken teveel vanuit zichzelf, ze kunnen zich niet
goed in de jongeren verplaatsen’,
zegt de Velpse student Doede
Kooistra. ‘Er zou veel meer moeten
gebeuren met jongerenparticipatie’, vult een van zijn studiegenoten aan. Ze maken deel uit van een
groepje Velpse studenten dat voor
de minor Ontwikkelingsplanologie
betrokken was bij het project ‘Jonge Friezen Foarút’.
De bevolking in Noord-Friesland neemt af, dus is het een zogenaamde krimpregio. Jongeren
trekken weg omdat ze er bijvoor-

‘DE TRANEN
KWAMEN THUIS’

Wie? Sanne van Paassen,
student Management,
Economics and
Consumer Studies
Wat? Veldrijder bij
team BrainWash
Waar? In Hoogerheide
Waarom? Won zondag
23 januari voor het eerst
het wereldbekerklassement

beeld geen werk kunnen vinden.
Jonge Friezen Foarút is een initiatief van regionale overheden en het
lectoraat Groene leefomgeving van
steden van Van Hall Larenstein.
De afgelopen maanden bracht
het groepje uit Velp zo’n tien bezoeken aan Friesland. ‘O, spreken
jullie geen Fries?’, was de eerste reactie die ze vaak kregen. ‘Maar de
mensen waren wel meteen heel enthousiast’, aldus Merel Enserink.
En het was handig dat Doede, die
wel uit Friesland komt, het ijs kon
breken in zijn moederstaal.
FROLLYWOOD
Het groepje bedacht projecten om
de ruimte op het Friese platteland
te benutten en tegelijkertijd de locale economie te stimuleren. Zoals
bijvoorbeeld een paintballdorp en
een Friese ﬁlmindustrie onder de
naam Frollywood. En een ‘Tsjerke

Toer’, een tocht langs kerken waar
kunstenaars exposeren of lokale
producten worden gekocht. ‘De
kerken zijn eigenlijk landmarks,
en de route daartussen verbindt de
dorpen’, legt Doede uit. ‘Je zou
landschapskunst kunnen maken
die je vanuit de kerktorens ziet, bijvoorbeeld met maaipatronen.’
De studenten presenteerden
hun ideeën tijdens een symposium
in Leeuwarden op 20 januari, waar
de jongerenagenda werd onthuld.
Het bijzondere was dat de sprekers
jongeren en studenten waren, terwijl het publiek bestond uit ambtenaren, wethouders en ondernemers. De agenda bestaat onder
meer uit punten op het gebied van
wonen, werken, mobiliteit en veiligheid en wordt het komende jaar
uitgewerkt. Zie: www.jongefriezenfoarut.nl. AB

Gehuild bij het Wilhelmus?
‘Het was de tweede keer dat voor mij het volkslied werd gespeeld. De
eerste keer was eerder dit seizoen na winst in een wereldbekerwedstrijd. Op het podium hield ik het zondag droog, de tranen kwamen
uiteindelijk thuis. Deze overwinning was echt speciaal.’
Je directe concurrenten misten verschillende wedstrijden.
Waarom jij niet?
‘Topsport is keuzes maken. Ik wilde dit jaar minstens mijn klassering
van vorig jaar evenaren, een derde plek. Dus ik ben altijd gestart, ook
toen ik laatst eigenlijk niet lekker was. En het is me dus gelukt.’ (hoest
even)
Nog een dikke envelop gekregen?
‘Een paar duizend euro. Dat is inkomen dat ik weer investeer. Maar als
het me om geld te doen was had ik beter snel kunnen afstuderen.’
Wanneer verlos je jezelf van het predicaat ‘Nummer drie van
Nederland’?
‘Wie weet wat er gebeurt, komend weekend op het WK.’
YdH

Stijn got away without
dancing at VHL, where he
wasn’t the only forester
to avoid the dance ﬂoors.
But in Wageningen that’s
just not done. And so he
found himself pulled onto
the dance ﬂoor - to dance
to the Spice Girls, to add
insult to injury. Afterwards he was told he
wasn’t a bad dancer. For
a forester that is.

BEATS HOLLYWOOD
It makes a change from
Hollywood movies: Cinemec in Ede is oﬀering an
afternoon of ﬁve documentaries for 25 euros on
5 and 6 February. They
range from a touching
ﬁlm about aging athletes
to a more Wageningen
theme of nuclear waste
and a ﬁlm made entirely
with a mobile phone.
www.cinemec.nl.

NEXT: FROLLYWOOD
VHL Velp students following a minor in Development Planning did a survey of the wishes of Frisian youth and came up
with ideas for livening up
the region. Ranging from
paintballing to an artistic
tour of rural churches.
And... a Frisian ﬁlm industry.

TEARS OF JOY
Sanne van Paassen on the
sweet taste of victory at
last Sunday’s cycling
world cup races, where
she came ﬁrst. She had
dry eyes on the podium
but shed a few tears at
home later. Now she’s on
a roll, Sanne hopes to
raise her national ranking
(3rd) at the next race.
The full story?
resource.wur.nl/en
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GADVER
Een Canadese student heeft vijftien maanden lang dezelfde spijkerbroek
gedragen. Zonder te wassen. Nadien zaten er nog evenveel bacteriën op
als na twee weken. Wel merkte hij dat de broek in de zevende maand wat
meer stonk, maar een nachtje vriezer hielp daar prima tegen. Bovendien
leerde hij veel nieuwe mensen kennen. Wij hadden hem graag een vuurtje
gegeven.

>> HET
ECHTE
WERK

VIEW FROM THE TOP

MODDERPLOETEREN IN TANZANIA
Wie? Goke Pieters (Master International Land and
Water Management)
Wat? Onderzoeksstage naar ontwikkeling van
door boeren zelf aangelegde irrigatiesystemen
Waar? Aan de voet van de Kilimanjaro in Tanzania
Waarom? Volgens de literatuur irrigeren de boeren
illegaal en ik was benieuwd of dat echt zo is
‘Op de mountainbike ploegde ik met mijn vertaler
door de velden om boeren te interviewen en waterstromen in kaart te brengen. Er waren nauwelijks
kaarten van het gebied en van de aangelegde irrigatiesystemen. Ik kwam erachter dat de irrigatie niet
illegaal is, maar wel ongepland. De boeren kopieerden het nieuwe irrigatiesysteem dat benedenstrooms was aangelegd met harde arbeid en weinig
technische snufjes. De regering wilde dat liever niet,
maar de boeren hebben toch waterrechten gekregen.
Op een keer, toen ik zonder mijn vertaler op stap
was, ging het regenen. Dan is plotseling alles anders:
alle mensen verdwijnen en de weg van klei wordt
een soort glijbaan. Ik strandde in de stromende
regen in mijn regenponcho bij een rivier en ik wist
niet waar ik die over moest steken. Een man kwam

met een kapmes en drie bananentrossen uit de bosjes. Hij bood aan om mij door de stroompjes te dragen. Zoveel vriendelijkheid van een wildvreemde
vond ik heel bijzonder.
Verder ben ik bevriend geraakt met een bewaker van
het hostel waar ik woonde. Hij had zelf een dambord
en stukken gemaakt van karton en doppen waarmee
we elke avond speelden en ik steevast verloor. Als hij
even weg ging om eten of drinken op te halen vroeg
hij mij om op zijn geweer te passen.
Het beklimmen van de Kilimanjaro was wel het
hoogtepunt. Een bizarre expeditie. Houten tafels en
stoelen en verwarmde tenten worden bijvoorbeeld
mee omhoog gedragen. Ik vond het klimmen helemaal niet zwaar. Alleen het laatste stuk. Dan loop je
een poos langs een kraterrand. Door de hoogteziekte
was ik heel vrolijk en niet heel gecoördineerd. Ik liep
huppelend en de gids omarmend naar boven, terwijl
anderen aan het overgeven waren. Daar heb ik wel
geluk mee gehad.
Achteraf blijkt dat ik mijn onderzoeksgebied gefotografeerd heb vanaf de Kilimanjaro. Op die foto kan
ik zien welke gebieden geïrrigeerd worden, wat precies met mijn GPS metingen overeen komt. Ik had
mezelf een hoop gedoe kunnen besparen.’ TdG

Goke Pieters (MSc International Land and Water
Management) did a research internship among
farmers at the foot of
Kilimanjaro, looking at
the irrigation systems
that they were installing
themselves with little
technology and plenty of
hard labour. To map out
the irrigation systems,
Goke struggled through
muddy ﬁelds on a mountainbike. She got caught
in a downpour one day
and was amazed at the
friendliness of a total
stranger who oﬀered to
carry her across a swollen stream. When she
climbed Kilimanjaro and
took photos of the area,
she realized she could
have saved herself a lot
of time and eﬀort - her
photos showed everything she had painstakingly mapped with her
GPS.
The full story?
resource.wur.nl/en
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Wageningen UR zoekt:
Projectmedewerker 2
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: AFSG-FCH-0005

Projectmedewerker 3 / Communicatiemedewerker
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: AFSG-FCH-0006

PhD candidate for project Increase of feed efﬁciency by speciﬁc
carbohydrates
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: AFSG-FCH-0007

PhD candidate for project Immunomodulating properties of
oligosaccharides from various sources
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: AFSG-FCH-0008

Hokjesdenken
‘Hier in Brazilië stijgen ze ook’, mailden ons Renée en Susan van der Salm.
‘Gelukkig heeft PPO in Lisse een scanner zodat we nog samen kunnen
hokjesdenken. Lang leve de moderne communicatie.’ De Wageningers in
Brazilië doelden op de voedselprijzen, de oplossing van vorige keer.
Ook goed ingestuurd door: Cees Niemeijer, Willem Menkveld, Herman Slink,
Bestuur Thymos 10/11, Marije Oostindjer, Evelien Kooij, Anita’s Angels,
Leerstoelgroep Nematologie, Herman van Eck, Marianne van der Gaag, Ellen
Slegers, Hanneke Pompe en Gosse Schraa, Sexy Chickies, Willem de Visser,
Food Chemistry Coﬀee Corner Club, Sylvia Teunissen & Loes Bugter (receptie
Zodiac), Ditje van der Vossen.

Postdoc Bio-Nanoparticles for Enhanced Oil Recovery
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: AFSG-ORC-0010

PhD for the FOM-BRM project Multiple protein glass transitions at
low water content
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: AFSG-PCC-0005

Secretaresse voor leerstoelgroep Productontwerpen &
Kwaliteitskunde
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: AFSG-PDQ-0003

Veterinair epidemioloog / modelbouw
Central Veterinary Institute, Lelystad; vac.nummer: ASG-CVI-ONDZ-0008

Veterinair epidemioloog / risico analist
Central Veterinary Institute, Lelystad; vac.nummer: ASG-CVI-ONDZ-0016

Horizontaal
1 Het ruime sop kiezen 7 Film met omstreden posters 10 Op __ janboerenﬂuitjes 12 Gevoel van de vierde klasse 13 Riga is de __ hoofdstad
15 Stemming van bovenaf 16 Van __ Larenstein 17 Past na super of ﬁlm
18 WK-stad in 2014 19 Heeft iets met Moos c.q. Swiebertje 21 Dokkumer __
22 Meel bereid uit palmmerg 27 Barnevelds pijltje 28 __ vivat, klassiek
studentenlied 29 __ atque __, van weerskanten 31 Afkorting voor hoger
onderwijs 32 Kan helpen om de fokwaarde van 7 verticaal vast te stellen
35 Zong Smooth Operater 37 Dorpsgrond 38 Spoedig 39 Hoorbare
ontevredenheid 40 Marine __ Pen 41 Gevolg 42 Prof die de leiding nam
tegen de bezuinigingen

Verticaal

Hoofd Bedrijfsvoering
Central Veterinary Institute, Lelystad; vac.nummer: ASG-CVI-ONDZ-0017

Medewerker Bedrijfsbureau IT
Wageningen UR, Wageningen; vacaturenummer: FB-0001-8

Operationeel technicus Elektrotechniek
Wageningen UR, Wageningen; vacaturenummer: FB-0002-6

(Functioneel) Applicatiebeheerder junior
Wageningen UR, Wageningen; vacaturenummer: FB-0010

Managementassistente UB
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: ESG ECO-0052

1 Stoornis waar de natuur (geen) positief eﬀect op heeft 2 Tussen BEL
en ESP 3 Hinderlaag 4 Beginnen (Duitse) woorden mee 5 Zilverelement
6 Girlband (Crazysexycool) 7 Jarig in april of mei 8 Internetaanbieder
9 Past voor hemd of 5 10 Is irritant bezig met een stofzuiger 11 Duurzame
buur op de campus 14 Respectvolle toegang 15 Hij verzamelt windvanen
17 __ Jayewardenapura Kotte, hoofdstad 20 Rotterdamse krant
22 Pruttelt in menige Nederlandse keuken 23 __ van Paassen, Wageningse
wereldbekerwinnares 24 Geweldig slot 25 Wordt met een omega uitgedrukt
26 Tussen tom en dom 27 Tweestrijd 30 Wat daar niet uitkomt, is te weinig
overtuigend 32 Tekort op het platteland 33 Die van onze Anish Giri is 2686
34 Bijv.: 36 De aanblik van ellende 39 Niet kl.

Onderzoeker bio-energie / groene grondstoffen

Mail de groene hokjes uiterlijk komende woensdag naar hokjes@wur.nl. De
oplossing komt donderdag op resource.wur.nl.

2 PhD positions: Institutions and policies for agricultural
development in Africa

Wageningen UR, Lelystad; vacaturenummer: PSG-AGV-0008

Bioprocestechnoloog
Wageningen UR, Lelystad; vacaturenummer: PSG-AGV-0009

Post-doc Microbiology/Bacteriology
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: PSG-FYTO-0004

Technical assistant Molecular Genetics
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: PSG-PPH-0004

PhD student Extended Life Cycle Analysis
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: SSG-BEC-0007

Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: SSG-DEC-0000

Meer vacatures op pagina 31
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mededelingen
Mededelingen van en voor studenten en medewerkers. Lever maximaal 75 woorden aan op donderdag voor verschijning via
resource@wur.nl, met als onderwerp ‘Mededeling’.
International Christian Fellowship
Wageningen is a place where many
diﬀerent cultures meet each other,
because people from all over the
world come to study or work at
Wageningen University. The number of international students is increasing each year. ICF is challenged to reach out to both Christian
and non-Christian internationals.
ICF is a bible based international
community where internationals
can meet each other and share
their faith in Christ. We have
Church Services each Sunday at
the Costerweg 75 at 10.30 hrs. We
would love to receive you there.
LOOK AT OUR SITE WWW.ICFWAGENINGEN.ORG

Missa Luba
Zing en musiceer mee met de Congolese Missa Luba en meld je vandaag nog aan. In de Wereld – SP
organiseert in maart in Wageningen een uitvoering van de Missa
Luba in een koorproject voor studenten. De Missa Luba is samengesteld uit muziek van de Luba stam
en tekst uit de Latijnse mis. De uitvoering is zondag 13 maart. Gezongen wordt de Afrikaans-Europese
Missa Luba. In 4 repetities studeren we de zangpartijen en percus-

sie in op de WUR Duivendaal 7 onder leiding van Wieneke Groot. Repetities: 2 vrijdagavonden vanaf
19 uur (4 en 11 maart) en 2 zaterdagen van 10 tot 16 uur (5 en 12
maart). Kosten: 10 euro (dat is inclusief bladmuziek).
AANMELDEN: STUDENTENPASTORAAT@WUR.NL

Gezocht: jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling.
Ben jij geïnteresseerd in duurzame
ontwikkeling? Wil jij op de volgende klimaattop de stem van jongeren laten horen? En krijg jij alle
scholieren aan het klimaatdieet?
Als jongerenvertegenwoordiger
vorm je de schakel tussen jongeren
en beleidsmakers. Je gaat actief op
zoek naar de meningen en ideeën
van jongeren en bespreekt die met
onder andere ministers.
Alle Nederlandse jongeren tussen
de 18 en 26 jaar kunnen zich tot 31
januari kandidaat stellen voor de
functie van jongerenvertegenwoordiger duurzame ontwikkeling. De
verkiezing wordt georganiseerd
door NJR.

>>
GO

Zondagmiddag 13 februari

TYPISCH NEDERLANDS
We worden gek als het vriest, we zijn horken
in het verkeer, we zeuren, zijn anti-autoritair
en houden er rare winkelsluitingstijden
op na. Maar waarom zijn we zoals we zijn?
Waar komt dat allemaal vandaan? Herman
Pleij, emeritus hoogleraar Historische
Nederlandse Letterkunde, maar bovenal
begenadigd causeur, gaat op zondag
13 februari in op die vraag. Een moetje
voor liefhebbers van Typical Dutch en
buitenlanders die ons echt willen begrijpen.
Je moet er wel voor naar Lelystad.

NIEUWLAND ERFGOED (OOSTVAARDERSDIJK 0113, LELYSTAD), ZO 13 FEBRUARI 15.00-16.30 UUR.
KOSTEN 10 EURO. WWW.NIEUWLANDERFGOED.NL.

Thursday) you will be prepared to
run the famous Bergrace by Night
(April 2011). Start training sessions: February 3, 19:00 hrs.
Sports Centre De Bongerd.

ces the end is coming for farmers,
emperors and children alike.
The moral of the story: use your
life well, as Death can invite you to
dance anyday.

19:00 HRS, DE BONGERD.
WWW.TARTLETOS.WUR.NL

20.15 HRS., GROTE KERK, MARKT, WAGENINGEN,
WWW.VIVAVOCE.NL/

Zaterdag 29 januari, t/m woensdag
2 februari (m.u.v. maandag)

Saturday, 5 February

WWW.NJR.NL/JONGERENVERTEGENWOORDIGERS

agenda

IO SONO L`AMORE IN FILMHUIS
MOVIE W

Thursday 27 January

INFORMATION EVENING: CLINIC
RUNNING FOR BEGINNERS
Every year you make plans to start
running but somehow you never
realize them. This year will be different because we will show you
how much fun it is to run! During
13 training sessions (weekly on

Maandag 31 januari

COLLEGE SCIENCE & INNOVATION POLICY

>>
NO GO

Bent u al in slaap gevallen bij de titel van
dit stukje? Toch zal het best druk worden
op 31 januari. Het college wordt namelijk
gegeven door Maxime Verhagen, minister
van EL&I. Deze grote man komt ‘ons’ die dag
voor het eerst bezoeken. Na een onderonsje
met de raad van bestuur en een bezoekje aan
Friesland Campina, zal Verhagen zijn licht doen
schijnen over de kwestie Science & Innovation.
Benieuwd welke voorbeelden hij zal aanhalen.
Het wordt vast een mooie veer voor de Wageningse kont. Na het college
moet Verhagen snel weg, want er is een CDA-manifestatie in Ede.
31 JANUARI, 16.15 UUR, FORUM ZAAL 222, AANMELDEN: EVENTS.CS@WUR.NL

Herinneringen aan Visconti en ander Italiaans drama zetten de toon
in de openingsbeelden van een besneeuwd Milaan. Io Sono l`Amore
is een van de best bezochte arthouse-ﬁlms van afgelopen jaar.
Trouw schrijft: ‘Io Sono l`Amore’
is een ﬁlm die lustig goochelt met
de ﬁlm- en literatuurgeschiedenis;
die niet alleen Visconti en Hitchcock samenbrengt, maar ook een
kook- en natuurﬁlm is, en daar mythische dimensies aan geeft’. Maar
recensies zeggen natuurlijk niet alles, zelf zien des te meer
20.30 UUR, LA13, WWW.MOVIE-W.NL

Sunday 5 February

CONCERT VIVAVOCE
Vivavoce is a choir from Wageningen with young singers and a fresh
sound. We sing classical music.
Our concert ‘Vergankelijkheid’ is
about the role that Death plays in
everyone’s life. The main piece of
the evening is the Totentanz by
Hugo Distler. Actor Howard van Dodemont plays Death who announ-

BASSBALL FEAT. MCMASH CLAN
(UK) & RESIDENT DJ’S
Bassball is back! To celebrate this
we invited the McMashClan from
London to mash up the place! This
group consists of 3 DJ’s using 4
turntables, 2 CD-players, 2 mixers
and a Kaoss Pad 3 to mix dubstep,
drum and bass, bassline, techno,
hardcore, electro, jungle, gabba,
hip hop, reggae, breakcore and
psytrance. They’re the founding fathers of a brand new genre called
Turntablecore! No other act is as
energetic as they are! The Bassballcrew will of course be present
to get you dancing through the
night; A-Flex, One-Mike, Pitch,
Wallop and MC Dart will rock your
boots oﬀ.
23.00 – 6.00 HRS. JUNUSHOFF, PLANTSOEN 3,
WAGENINGEN, WWW.JVUNITAS.NL

Zaterdag 5 februari

DA GOODNESS DELUXE: LADIES
NIGHT
De vetste R&B party is weer in Arnhem, de alweer 4e editie van deze
High Quality R&B Party. De eerste
150 ladies die in de voorverkoop
een kaartje kopen, kunnen gratis
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een andere dame meenemen. Bij
Da Goodness word je getrakteerd
op het beste wat R&B, Swingbeat,
HipHop & Reggae te bieden heeft
in een luxueuze, state-of-the-art
club setting. DJ Prime & DJ Marvell, beter bekend als Goodfellas,
behoren tot Nederlands beste DJcrews en staan erom bekend geen
enkele dansvloer onberoerd te laten. Da Goodness residents DJ
WaxFiend en SMP draaien wat jij
wilt horen om los te gaan in real
Da Goodness Deluxe style.
23.00 UUR, LUXOR, GROTE ZAAL, WILLEMSPLEIN 11, ARNHEM, WWW.LUXORLIVE.NL/

cussieavond over Q-koorts. Door
het rapport van de Evaluatiecommissie Q-koorts (o.l.v. Prof. Van
Dijk) is dit onderwerp opnieuw actueel. De avond zal beginnen met
een inleiding door een lid van de
Evaluatiecommissie Q-koorts (nog
te organiseren) en vervolgens zal
er een paneldebat plaatsvinden
waaraan een aantal experts en betrokkenen zullen deelnemen: Hendrik-Jan Roest (CVI), Han Swinkels
(Voormalig LTO), Toos Waegemaekers (GGD), Klaas Sjoerd Meekma
(geitenboer), Arno Olislagers (geitenboer), LNV en veearts.
20.00 UUR, LA13, WWW.BOERENGROEP.NL

Dinsdag 8 februari

4E NATIONALE
VOEDINGSCONGRES

Donderdag 10 februari

Een congres met een gevarieerd
aanbod van deskundige sprekers
over verschillende thema’s, waaronder: Per- en postoperatieve voeding met Prof. Kees de Jong en Jose
Maessen-Janssen; Transmurale
voeding met Ir. Marieke Plas, projectleider zorgpad ondervoeding in
Ziekenhuis Gelderse Vallei; Eetstoornissen, met Hans Bloks,
Hoofd Klinische behandeling, Centrum Eetstoornissen Ursula, Leidschendam; Voeding bij Kanker, Dr.
Sandra Beijer, diëtist Academisch
Ziekenhuis Maastricht en Bruinvet,
Dr. Wouter van Marken Lichtenbelt

Op het programma staan Festive
Overture van Sjostakovitsj, Fata
Morgana van Ruud Bos, Slava van
Bernstein, Escape from Plato’s
Cave van Stephen Melillo, Nessun
Dorma van de opera Turandot van
Puccini, Sevens van Sam Hazo, Noche de Abril van Maino Remmers
en Feeling Good á la Michael Bublé

CONCERT ONTZETTING

DISCUSSIEAVOND Q-KOORTS – 1
JAAR LATER
Stichting RUW, stichting Boerengroep en studievereniging Veetelers organiseren opnieuw een dis-

(Vervolg van pagina 29)
Postdoc researcher - Environmental Sociology and Governance
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: SSG-ENP-0003

Assistant or associate professor
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: SSG-ENR-0006

PhD postion for Multi-Objective Assessment of Sustainability
Scenarios for Food Chains
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: SSG-LDI-0003

PhD position for Quality controlled logistics in virtualized
horticultural trade networks
Wageningen UR, Wageningen; vacaturenummer: SSG-LDI-0004

PhD Position: Information systems in virtualized horticultural trade
networks
Wageningen UR, Wageningen; vacaturenummer: SSG-LDI-0005

Directeur Life Sciences and Technology
Hogeschool Van Hall Larenstein, Leeuwarden; vac.nummer: VHL LSM0003

Full Professor of Behavioural Ecology
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: WU-2011-HL001

20.15 UUR, AULA WAGENINGEN UNIVERSITEIT,
GEN.FOULKESWEG 1, WWW.ONTZETTING.WUR.NL

9.30 - 17.30 REEHORST, EDE,
WWW.NATIONALEVOEDINGSCONGRES.NL/

woensdag 9 februari

Wageningen UR zoekt:

Proefschriftenprinten.nl
BRUILOFTEN, FEESTEN, BORRELS, BARBECUES,
ZAKENLUNCHES, PROMOTIES, ETC.
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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

Hasty Lunch Break
China has an old saying about the three meals in a day: at breakfast eat until full, at lunch eat
well, and at dinner eat just a little. This is also regarded as a way of adhering to the heart of Chinese culture: the philosophy of Yin and Yang.

A typical Chinese lunch break means a well prepared, fresh, warm lunch followed by a half-hour
nap at home. People keep this in mind and try to stick to it. When I started living abroad, I compromised by heating food which I prepared the night before and taking a 10 minute catnap in my
ofﬁce chair.
But because of an accident two months ago, the ﬁre brigade conﬁscated the microwave oven from
our ofﬁce kitchen. As a result, I had to give up my hot meal and pay attention to what Dutch people eat for lunch, and try to survive on it. Most Dutch people take a packed lunch to work, typically
consisting of a home-made sandwich with brown bread and cheese or ham, a piece of fruit, a glass
of cold milk or an instant cup-a-soup. It looks quite like another breakfast which is easy to prepare, easy to package and easy to ﬁnish in a few minutes. I truly believe that Dutch people spend
the least time on lunch compared with other nations. I think that just because of this less extensive lunch menu, people do not feel sleepy and go back to work immediately. And obviously the ofﬁce canteen is not the only place to enjoy their lunch. There are many options for this bread-andcheese time: in the ofﬁce, on the train, bus or car, in the park, on the grass, or under the summer
sun.
If you ask me if I am suffering from this typical Dutch lunch break, the answer is no. Lunch time
Yanyan Sun, PhD-student Animal Breeding & Genetics
now, everyone, eet smakelijk!
Do you have a nice anecdote about your experience of going Dutch? Send it in! Describe an encounter
with Dutch culture in detail and comment on it brieﬂy. 300 words max. Send it to resource@wur.nl
and earn ﬁfty euro and Dutch candy.
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KARIGE LUNCH
Ontbijt tot je vol zit,
neem een ﬂinke lunch en
een klein diner. Dat is
een Chinees gezegde.
Een Chinese lunch bestaat dan ook uit een
goed klaargemaakte verse warme maaltijd, gevolgd door een middagdutje van een half uur.
Sinds ik in Nederland
woon, probeer ik te overleven op een karige Hollandse lunch: bruine boterhammen met kaas of
ham, fruit en een cup-asoup. Daarom zijn Nederlanders niet moe na de
lunch en gaan ze meteen
weer aan het werk. Ik lijd
niet onder deze gewoonte. Sterker nog, eet smakelijk.



