Plastic waste transported as Is onafhankelijk contractfar as Antarctica by seabirds onderzoek gewaarborgd?

Moet een universiteit een
ﬂimhuis ondersteunen?

Fulmars carry the plastic in their
stomachs | p.10 |

‘Als Wageningen UR hier vertrekt wordt
het net zo stil als in Renkum’ | p.22 |

Ja, maar er is een grijs gebied, zegt
ethiekvoorman Herman Eijsackers | p.18 |
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Dit is een tomaat
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>> EDWIN + VLIEGVISSEN
Edwin Foekema, onderzoeker Imares Den Helder

‘Het is bijna een meditatief gebeuren’
‘De moeilijkste manier om een vis te vangen’, noemt Edwin
Foekema zijn passie gekscherend. Maar voor hem wel de
mooiste. ‘De voldoening is veel groter dan bij gewoon vissen.’ De kunst is om de vis te verleiden toe te happen. De
kunstvlieg moet daartoe zachtjes op het water landen. Alsof-ie echt is. Een kwestie van techniek. En die rare
badeend? Dat is de bellyboot waarmee de vliegvisser zich
voortbeweegt. RK / Foto: Marcel Valkema

‘THERE IS SOMETHING MEDITATIVE ABOUT IT’
Edwin Foekema, a researcher at Imares Den Helder,
makes fun of his hobby: ‘The hardest way to catch a ﬁsh’.
But the best way, in his view. ‘It is far more satisfying than
ordinary ﬁshing’, he says. The trick is to tempt the ﬁsh into
taking the bait. So the artiﬁcial ﬂy must land on the water
as softly as a real one. A ﬁne art. And that outsized bath
duck? That is the bellyboat the ﬂy-ﬁsherman gets around in.
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Het contract met Albron loopt af.
Welke eisen stellen we aan de
nieuwe cateraar?
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KNOTSBAL
Wageningen telt maar liefst 63 teams.
En is al vier jaar Nederlands kampioen.

SCEPSIS
Nadat milieustaatssecretaris Joop Atsma dinsdag de jaarlijkse rapportage van klimaatwetenschappers ontving, zei hij dit: ‘Nederland heeft net een van de koudste
jaren ooit meegemaakt. Is het dan gek dat er scepsis ontstaat?’
Ja, dat is gek. En verontrustend dat een bewindsman dit überhaupt opmerkt. Kennelijk hecht hij waarde aan meningen van mensen die niets begrijpen van geograﬁsche
variatie (wereldwijd was 2010 een van de warmste jaren sinds 1850).
Ronduit onthutsend was het kamerdebat eind maart met PVV-er Lilian Helder (zoek
ter vermaak en schaamte op youtube naar ‘pvv’ en ‘statistiek’). Ze begrijpt werkelijk
niets van statistiek, maar helaas denkt ze zelf van wel.
Uit een onderzoek was gebleken dat taakstraf gemiddeld (!) tot minder recidive leidt
dan een gevangenisstraf. Ach, die onderzoekjes, mompelde Helder, en herhaalde
drie keer dat iemand met een taakstraf niet te vergelijken is met iemand met een
gevangenisstraf. Dat onderzoekers daarom geen individuen maar groepen vergelijken, ging er bij haar niet in.
Mijn scepsis betreft vooral het politieke klimaat.
Gaby van Caulil

CLIMATE SCEPTIC

The full story?
resource.wur.nl/en

>>

On receiving the latest
climate change report,
the Dutch environment
secretary asked whether
it was surprising that
people were sceptical
about climate change af-

ter the coldest winter in
years. Well, yes, it is. And
really worrying that a
minister even mentions
it. His doing so suggests
that he values the views
of people who have no
idea what they are talk-

ing about. Almost as toecurling as the PVV MP
who recently displayed
her total failure to understand crime statistics.
Gaby is sceptical too.
About the political climate in the Netherlands.

7 april 2011 — RESOURCE

4 >> nieuws

VERANDERING VAN SPIJS…
Studenten en medewerkers van
Wageningen UR willen wat nieuws
op hun bordje. Dat lijk je te mogen
concluderen uit de vele groepen
die zich plotseling beijveren voor
duurzamer, internationaler en/of
goedkoper voedsel in de kantines.
Aanleiding is de start van de aanbesteding voor een nieuwe cateraar. Het contract met de huidige
cateraar Albron loopt volgend jaar
af en Wageningen UR bekijkt nu
aan welke eisen de opvolger zou
moeten voldoen.
EAT-IN
Die heeft een duurzamer aanbod,
als het aan sommige bewoners van
de Leeuwenborgh ligt. Daar wordt
sinds september een tweemaandelijkse Eat-in gehouden. Een groepje van zo’n twintig studenten
neemt dan zelf eten mee, gemaakt

FOTO: MANON BRUININGA

ð &RQWUDFWPHW$OEURQORRSWDI
ð /DDWVWHLQVSUDDNPRPHQWYRRU
NULWLVFKHJHEUXLNHUV

9HHOJHEUXLNHUVZLOOHQHHQEHWHUDDQERGLQGHUHVWDXUDQWVYDQ:DJHQLQJHQ85

van duurzame producten. Door het
met elkaar te delen, willen de deelnemers laten zien waar hun voorkeur ligt.
Maar de Leeuwborghbewoners
zijn al lang niet meer de enige
groep die zich met de catering bezig houdt. Ook het Wageningen
Environmental Platform, de Boerengroep en de Studentenraad ver-

zamelen ideeën voor een betere catering. Zij zijn voorstander van regionale producten van bijvoorbeeld boeren uit het binnenveld
bij Wageningen. Die hoeven niet
duur te zijn, zeggen ze.
Dat laatste is belangrijk, want
de voorstanders van duurzaam
voedsel mogen dan opvallend aanwezig zijn, de zwijgende meerder-

heid wil óók gewoon een goedkope
hap. ‘De prijs is voor studenten het
allerbelangrijkste.’ Dat zegt Noémi
Uehlinger die met andere studenten een onderzoek deed naar de
duurzaamheid van de kantines van
Wageningen UR en de wensen van
studenten. Hun aanbeveling: kies
niet voor eenheidsworst, maar laat
verschillende cateraars met elkaar
concurreren om ook de wensen
van de minderheid een kans te geven.
VISIEGROEP
Al deze ideeën komen samen bij
de Visiegroep catering waarin zowel studenten, medewerkers als facilitaire professionals zijn vertegenwoordigd. Hun eindrapport
(‘Visie’) dient straks als basis voor
de nieuwe aanbesteding. De groep
heeft ideeën verzameld bij verschillende belangengroepen en is
gaan kijken bij andere universiteiten. Er is nog één inspraakmoment: een openbare brainstorm op
19 april in Forum. Wie zijn zegje
wil doen, kan daar terecht. NM

STUDENTEN WILLEN NIET NAAR HUISARTS
ð 6WXGHQWHQZLM]HQDOWHUQDWLHI
YRRUVWXGHQWHQDUWVPRJHOLMNDI
ð 9UHHVYRRUYHUVQLSSHULQJYDQ
GH]RUJ

Wageningse studenten maken zich
zorgen over de medische opvang
van studenten, nu de laatste Wageningse studentenarts, André Godkewitsch, met pensioen gaat. De
universiteit wil de taken van God-

The full story?
resource.wur.nl/en
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kewitsch verdelen over de decanen, de studentenpsycholoog en
de Wageningse huisartsenpraktijk
Van der Duin en Van Dinther. De
studentenraad vreest echter dat
die constructie ten koste gaat van
de kwaliteit van de medische zorg.
Ze weigert vooralsnog in te stemmen met de plannen.
‘Voorheen kwam alles samen
bij de studentenarts. Nu raakt die
zorg versnipperd’, zegt Martijn
Kuller van VeSte, een van de twee

fracties in de studentenraad. Een
belangrijke functie van de studentenarts was volgens hem het signaleren van problemen en ontwikkelingen. ‘Bijvoorbeeld dat studenten uit bepaalde landen gevoeliger
zijn voor sommige ziektes. Ook
kende hij de risico’s bij stages
naar bepaalde landen. Die expertise heeft een huisarts niet’,
De studentenraad maakt zich
vooral zorgen over de medische opvang van buitenlandse studenten

en studenten met studiegerelateerde klachten. ‘Een huisarts heeft
hooguit tien minuten per patiënt’,
aldus Kuller. Dat Godkewitsch de
nieuwe huisartsen voorlopig een
dag per week komt ondersteunen,
is voor de studenten niet genoeg.
De studentenraad studeert nog
op de details van het voorstel van
de raad van bestuur voordat ze een
deﬁnitief oordeel velt. De goedkeuring van de studenten is vereist om
de plannen door te laten gaan. AB

CATER FOR ALL TASTES

outlets. Views can be aired at a
brainstorm session on 19 April.

STUDENTS WANT OWN DOCTOR

edge and ample time. He will be
helping the new GPs for a while
though. The student council is
studying the proposals.

The student council fears for the
quality of health care if the student
doctor is replaced by GPs, as proposed by the board. Dr Godkewitch
oﬀered students specialist knowl-

Foreigners struggling to make their
way around Wageningen by bike
can ﬁnd tips on a new website:

The catering for Wageningen university is up for tender next year.
Various groups are making their
preferences known – for eco products and locally sourced food, for
example. Meanwhile, what most
students want most is cheap food.
The solution could lie in a range of

STOP AND HO
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FIETSEN IN WAGENINGEN: ZO DOE JE DAT!
ð 1LHXZHZHEVLWHJHULFKWRS
EXLWHQODQGHUV
ð +RRRRRRRREHWHNHQWVWRSSHQ

In Wageningen studeren en werken mensen uit meer dan honderd
verschillende landen. En die hebben moeite met ons verkeer. Wie
vaak in Wageningen ﬁetst of rijdt,

stuit regelmatig op voorbeelden
van gevaarlijk verkeersgedrag door
buitenlanders. Maar mogelijk verandert dat. De gemeente Wageningen lanceert op 7 april in Forum
een website (www.cyclinginwageningen.nl) die buitenlanders leert
hoe je per ﬁets te bewegen op de
Wageningse wegen.
De site is in opdracht van de gemeente Wageningen gemaakt door

staf en studenten van Wageningen
UR in samenwerking met het bedrijf Mobycon. De website is in het
Engels, op een paar veelgebruikte
Nederlandse woorden na. Die
staan in het nogal brave lemma
Tips & Tricks. ‘Hoooooooo’, with
the ‘o’ sound as in ‘go’; this yell
means that you should stop.
Verder veel aandacht voor de
verkeersborden en verkeersregels.

Vooral de voorrangsregels krijgen
veel aandacht. ‘But beware; if you
have the right of way it does not
mean that you will get the right of
way.’ De bijbehorende plaatjes zijn
Wagenings. Dat wil zeggen Wageningse verkeerssituaties en met internationale studenten als ﬁguranten. Verder beknopte informatie
over ﬁetsenmakers, -accessoires,
RK
-verhuur en dergelijke.

NRUW
>> RAAD VAN STATE

3URPRYHQGDYHUOLHVWYDQXQLYHUVLWHLW
Wageningen Universiteit mag promovendi
in het eerste jaar van hun promotie beoordelen en de deur wijzen. Dat oordeelde de
Raad van State in een zaak die was aangespannen door een buitenlandse promovenda. In februari 2009 bepaalde het college
voor promoties dat een uit Armenië afkomstige promovenda haar promotietraject
niet mocht voortzetten, omdat elf van de
zeventien beoordelingspunten onvoldoende waren. De promovenda vond dat deze
beoordeling te vroeg was gedaan. De Raad

van State oordeelde, net als eerder de
rechtbank, dat de universiteit zelf mag bepalen wanneer ze een promovendus beoordeelt. AS

>> NWO

0HW5XELFRQQDDU+HOVLQNL
De Wageningse onderzoeker Henjo de
Knegt heeft een Rubiconsubsidie gekregen
van NWO waarmee hij twee jaar lang naar
de universiteit van Helsinki kan. De ecoloog onderzoekt hoe de beweging van individuele organismen de dynamiek van de
groep bepaalt en welke invloed het landschap heeft op dat proces. Van de 29 Rubiconsubsidies ging er dit jaar slechts eentje
naar Wageningen. De subsidies zijn bedoeld om jonge onderzoekers enige tijd in
het buitenland te laten werken. RG

>> GIFT

$QRQLHPHGRQRUVFKHQNWPLOMRHQ
Een anonieme particulier heeft Wageningen UR een gift van 3,2 miljoen beloofd, te
besteden aan malaria-onderzoek in Afrika.
Dat is de grootste particuliere gift ooit.
Sinds vorig jaar zet de afdeling Alumni &
Fondsen stevig in op het verkrijgen van giften en legaten. De doelstelling is 15 miljoen in vijf jaar. Tot nu toe kwam er een
half miljoen per jaar aan giften en legaten
binnen. *Y&

www.cyclinginwageningen.nl. Such as: if a
Dutch person yells ‘Ho!’, stop.

CHOOSE YOUR WORDS
A ﬂooding plan for the Hedwig polder has
caused alarm in Zeeland, where the word
‘ﬂood’ evokes bad memories. There was no
outcry when another polder was turned into a marsh. Call it a Marshing Plan then?

LQEULHI
UNIVERSITY WINS >> lawsuit brought by
PhD student, conﬁrming its right to dismiss PhD researchers.
RUBICON GRANT >> for Wageningen ecologist Henjo de Knegt to spend two years
at Helsinki University.
ANONYMOUS DONATION >> of 3.2m euros
to Wageningen UR for malaria research.

SCHAMINÉE <<
Verschorren
De Daily Mail meldde vorige week dat Mahatma Gandhi een biseksuele relatie zou hebben gehad met een
Duitse bodybuilder. In zijn column in de Volkskrant
wijst Bert Wagendorp erop dat het onverteerbare verborgen zit in de combinatie van woorden. Hoe anders zou het effect van dit bericht zijn als was gesproken van een Duitse dichter of een Napolitaanse bodybuilder? Het gaat in veel gevallen inderdaad om de
keuze van woorden.
In de politiek worden woorden om die reden op een
goudschaaltje gewogen. Zo kan het gebeuren dat
men wekenlang debatteert over de vraag of een nieuwe missie naar Afghanistan een militair karakter
heeft of louter het opleiden van politiemensen beoogt. De houdbaarheid van een minister kan afhangen van één enkele uitspraak.
Met België bestaat de afspraak dat het Nederlandse
deel van de Westerschelde voor grote zeeschepen bevaarbaar moet blijven. Daartoe moet de vaargeul worden uitgediept, wat gepaard gaat met het verlies van
schorren. Om de natuurschade te compenseren werd
besloten de Hedwigepolder te ontpolderen. Ontpolderen, dijken doorsteken! In Zeeland, waar de herinnering aan ‘de ramp’ nog lang niet is vervlogen. Het
kan ook anders. Over de natuurontwikkeling in de
Prunjepolder op Schouwen, waar een grote oppervlakte boerenland wordt omgezet in zilte natuur, zijn
veel mensen enthousiast. Het succes kwam snel: alom hoor je nu het gekrijs van zeevogels, en bijzondere zoutplanten als zeegerst keerden terug. Het woord
ontpolderen is hier niet gebruikt. Misschien kunnen
we de Hedwigepolder verschorren? -RRS6FKDPLQ«H

7 april 2011 — RESOURCE

6 >> nieuws

JAPANSE GEMEENSCHAP HELPT LANDGENOTEN
lerlei mensen belden of mailden
me om te vragen hoe het met mijn
familie was.’

‘Communicatiemiddelen werken
niet, dus ik heb geen direct contact
met mijn familie en vrienden in Japan. Mijn oom en tante en hun vijf
kinderen worden vermist. We denken dat ze geëvacueerd zijn naar
een schuilplaats in hun dorp, maar
die hele plek is weggevaagd.’
Makiko Take volgt de master International Development Studies
in Wageningen. Samen met andere Japanse studenten en onderzoekers haalde ze vorige week geld op
voor de slachtoffers van de aardbeving en de tsunami in Japan. Wie
een bedrag doneerde kreeg als
dank een origami kraanvogel.
IN SHOCK
De actie zelf is breder dan de Ja-

FOTO: NICOLETTE MEERSTADT

ð ,Q]DPHOLQJGRRU-DSDQVHVWXGHQWHQHQPHGHZHUNHUV
ð )DPLOLHQDWVXQDPLYHUGZHQHQ

'H-DSDQVHJHPHHQVFKDSLQ:DJHQLQJHQ]DPHOWJHOGLQYRRUVODFKWRŉHUV
0DNLNR7DNHLVGHYLHUGHYDQOLQNV$VDNR.DZDLLVGHWZHHGHYDQUHFKWV

panse gemeenschap in Wageningen, vertelt Asako Kawai, een van
de organisatoren. ‘Met vrienden en
collega’s uit allerlei landen hebben
we deze kraanvogels gevouwen. Er
staat een groot internationaal

team achter ons.’ De Japanners waren in shock na de ramp, vertelt ze.
Volgens de laatste cijfers zijn er 28
duizend doden en vermisten.
‘Maar de reacties van mijn vrienden hier waren overweldigend. Al-

LIJST VAN OVERLEDENEN
Ook Makiko voelt de steun van
haar mede-studenten. ‘Ze zijn geweldig. Zonder hen zou ik niet
meer naar college gaan. Nu geven
ze me elke dag nieuwe energie met
hun steun. Ze zijn zo belangrijk
voor me, ik kan het niet eens uitleggen.’
Elke ochtend kijkt ze naar de
lijst van overledenen van de politie
in Japan. ‘De eerste keer dat ik die
opende klopte mijn hart in mijn
keel terwijl ik de namen van mijn
familieleden zocht. Maar nu ben ik
afgestompt; het is een dagelijkse
routine geworden. Er zijn zoveel
doden en er is te weinig brandstof
om ze te cremeren. Ze zijn begonnen om ongeïdentiﬁceerde lichamen te begraven. Zonder dat we
weten wie ze zijn.’ NM

WAGENINGERS GEVEN TUINBOUWLES IN CHINA
ð 2SHQLQJDJUDULVFK
RQWZLNNHOLQJVFHQWUXP
ð &KLQDNULMJWHHQ:DJHQLQJHQ
5RDG

Nog deze zomer gaan de eerste
cursussen van start in het spiksplinternieuwe Sino-Europe Agricultural Development Center
(SEADC) in Xiamen. Op vrijdag 8
april wordt dit centrum in de Chinese kustplaats geopend. Wageningen UR is een belangrijke partner in het project, waarin ook de

The full story?
resource.wur.nl/en
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EU en de Nederlandse bloemensector deelnemen.
Het SEADC is volgens China-coördinator Jan Fongers (Wageningen International) een trainingscentrum voor potplanten en groententeelt. Het centrum moet de
tuinbouw in de provincie Fujian op
een hoger plan tillen en de samenwerking tussen de Nederlandse en
Chinese tuinbouwsector faciliteren. In het gebouw zijn kassen,
trainingsfaciliteiten en kantoren
voor (Nederlandse) bedrijven. Het
Nederlandse bedrijfsleven heeft de
kassen ingericht.

Wageningen UR gaat de komende jaren in het centrum cursussen
geven op gebied van onder andere
plantenveredeling en groenteketens. Het SEADC is gevestigd bij de

SUPPORT FOR JAPAN

preciated the support and concern
of friends here.

Japanese students and researchers
in Wageningen were in shock after
the tsunami. They soon got organized though to collect money to
help the victims. MSc student
Makiko Take has family missing
and scans police lists of names
daily. The students have much ap-

%LMGHRSHQLQJYDQKHW
JHERXZ]LMQEXUJHPHHVWHU
*HHUWYDQ5XPXQGHQ$DOW
'LMNKXL]HQDDQZH]LJ
campus van Xiamen University. Bij
de openingen van het gebouw zijn
onder meer Aalt Dijkhuizen en
burgemeester Geert van Rumund
aanwezig. Wageningen heeft

WAGENINGEN ROAD
Wageningen UR is a leading partner in the new Sino-Europe Agricultural Development Center
(SEADC) in Xiamen in the Chinese
province of Fujian. And Wagenin-

vriendschapsbanden met Zhangzhou, een grote stad in de buurt van
Xiamen. Die vriendschap uit zich
symbolisch in de straatnaam van
de weg naar het nieuwe centrum:
Wageningen Road.
De betrokkenheid van Wageningen UR vloeit voort uit de nauwe
banden die bestuursvoorzitter
Aalt Dijkhuizen onderhoud met
China. Dijkhuizen is technisch adviseur van de gouverneur van de
provincie Fujian, waar Xiamen
deel van uitmaakt. Dijkhuizen
werd vorig jaar zelfs ereburger van
RK
Fujian.

gen road links the centre with the
city, reﬂecting Wageningen’s close
relations with Fujian province, of
which board chairman Aalt Dijkhuizen is an honorary citizen.

UN YOUTH DELEGATE
Liset Meddens (MSc Development
Studies) has been elected UN
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‘ECHTE DINGEN
DOEN VOOR
DUURZAAMHEID’

:LH"Liset Meddens (25),
masterstudente International
Development Studies
:DW"Verkozen tot
VN-jongerenvertegenwoordiger
Duurzaamheid
:DDURP"Jongeren en
internationale politici om
aandacht vragen voor de
toekomst van de aarde

Waarom hebben de jongerenorganisaties jou
gekozen?
‘De combinatie duurzaamheid, jongeren en internationale politiek past bij mij. Ik heb gastcolleges
gegeven op middelbare scholen over de ﬁlm van Al
Gore en Plastic Soup. Ook was ik bij de klimaattop
in Kopenhagen om de ondervertegenwoordiging
van Afrikaanse landen aan de orde te stellen.’
Heb je een speerpunt?
‘Duurzame ontwikkeling is een nietszeggend begrip, dat gaat over de zorg voor de toekomst en onze omgeving. Ik wil dat concreet maken en me laten inspireren door wat er al gebeurt. Er zijn al veel
leuke initiatieven, ook van jongeren. Verder is internationale solidariteit belangrijk. Ik wil graag een
netwerk opzetten met jongeren uit ontwikkelingslanden.’
Waar verheug je je het meeste op?
‘Om nu de echte wereld in te trekken na de studie,
om niet alleen met theorie bezig te zijn, maar dingen te doen.’ AB

PROTA OPNIEUW
AAN ZIJDEN DRAADJE
ð 3ODQW6FLHQFHV*URXSNRQGLJWUHRUJDQLVDWLHDDQ
ð )LQDQFLHUVEOLMYHQZHJ

Prota, de stichting die kennis ontsluit over zevenduizend nuttige planten in Afrika, moet stevig afslanken
als het aan de Plant Sciences Group ligt. Geldgebrek is
de oorzaak. Prota is volledig afhankelijk van externe ﬁnanciers. De stichting draaide vorig jaar nog met winst,
zegt Roel Lemmens, directeur van Prota. ‘Maar het
wordt steeds moeilijker om nieuwe ﬁnanciers te vinden.’ Dit jaar komt de stichting een ton tekort op een
begroting van 800 duizend euro.
Twee jaar geleden hing het voortbestaan van Prota
(Plant Resources of Tropical Africa) al aan een zijden
draadje. De stichting werd toen op de valreep gered
door een subsidie van de Gates Foundation. Die subsidie liep 1 januari af.
De zeven Prota-medewerkers zijn in dienst bij Wageningen UR, maar die steekt sinds enkele jaren geen
geld meer in Prota. De stichting heeft nu ongeveer de
helft van de nuttige Afrikaanse planten in kaart gebracht. AS

STUDENTENKAMERS
BOVEN ALBERT HEIJN

ILLUSTRATIE: KITO

ð .DQWRUHQYHUERXZGYRRUEXLWHQODQGVHVWXGHQWHQ

youth delegate for sustainability. She aims
to urge young people into action on environmental issues and to set up a network
with youth in developing countries. With
plenty of theory under her belt she is now
itching to go into action.

AH ACCOMMODATION

in Wageningen are to be converted into
44 student rooms. And an ex-army barracks in Ede will house 400 overseas
students. Might there not be an accommodation crisis this September?

Het centrum van Wageningen krijgt er 44 studentenkamers bij voor buitenlandse studenten. Daarvoor
worden leegstaande kantoorruimtes verbouwd aan de
Stadsbrink boven de supermarkt. Eigenaar Van Herk
Groep heeft een vergunning aangevraagd om hier kamers te realiseren. De universiteit huurt de kamers, die
in de zomervakantie gereed moeten zijn.
Verder realiseert makelaar Jeltes ten Hoor vijftien
studentenkamers boven zijn kantoor aan het Plantsoen. Deze kamers moeten al in april of mei gereed
zijn. De makelaar verhuurt de kamers aan Room Rent
Wageningen, die de gemeubileerde kamers wil doorverhuren aan buitenlandse studenten.
In maart werd ook bekend dat de universiteit een
gebouw gaat huren op een kazerneterrein in Ede om
daar ruim honderd studentenwoningen te realiseren.
Wageningen Universiteit wil op korte termijn ongeveer
vierhonderd extra kamers realiseren voor buitenlandse
AS
studenten.

Oﬃces above the Albert Heijn supermarket
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IMARES LAAT CO2 LEKKEN

STAMBOOM VAN
EEN VLIEG

ð &22-opslag is nooit helemaal
zonder risico.
ð :DW]LMQGHJHYROJHQYRRUKHW
]HHOHYHQ"

ð 6WDQGDDUGZHUNJHHIWSHU
JHELHGDDQZHONH]ZDUWH
 YOLHJHUYRRUNRPW

Op het buitenterrein van de Imares-vestiging in Den Helder staan
tientallen witte tanks met water. In
zes van die tanks gebeurt over een
paar weken een ramp. CO2 lekt
stelselmatig in het in die tanks nagebootste Noordzeemilieu. De opstelling vormt de Nederlandse bijdrage aan een groot Europees onderzoek (RISCS) naar de risico’s
van ondergrondse CO2-opslag.
Imares neemt de zee-tak van het
onderzoek voor haar rekening.
Niet dat we lekken verwachten,
benadrukt Edwin Foekema, die het
experimenteel onderzoek aan het
marien milieu coördineert. ‘De
techniek van gas-injectie in de bodem is al jarenlang in gebruik voor
de opslag van aardgas. De techniek
is beproefd. Maar je kunt nooit
zeggen dat er geen enkele kans is
dat er iets misgaat. Die kans bestaat altijd. En ook al is deze nog
zo klein, het is toch van belang om
het in kaart te brengen en voorzorgsmaatregelen te treffen. Dat is
de grote fout die in Barendrecht is
gemaakt: zeggen dat er geen enkel
risico is.’
VERRASSEND EFFECT
Imares laat in de tanks van vijf
kuub zoveel CO2 sijpelen dat er
een behoorlijk zuur milieu ontstaat. ‘Normaal is een pH van 8; wij
brengen het terug tot 7, 7,5 en 6.
Dat is erg veel en zijn geen realistische scenario’s. Maar we willen de
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2OLHYHOGHQLQGH1RRUG]HHNXQQHQZRUGHQJHEUXLNWYRRUGHRSVODJYDQ&22.

risico’s in kaart brengen.’ Foekema en collega’s kijken vervolgens
hoe het systeem reageert op die injectie. ‘CO2 is een nutriënt voor algen. Die gaan dus harder groeien,
mits er voldoende andere voedingsstoffen aanwezig zijn. Maar
bij een te hoge zuurgraad gaan algen dood. Daar proﬁteren anderen
dan misschien weer van. Door die
interactie kan het effect verrassend
uitpakken.’
De proef in Den Helder duurt
twee maanden. Mogelijk krijgt het
een vervolg door te kijken hoe het

systeem zich herstelt als het lek
stopt. Het eindrapport van alle Europese studies naar CO2-opslag
wordt pas volgend jaar juni geleverd. Ondergrondse opslag is volgens Foekema overigens maar een
‘tijdelijke oplossing’. De zoektocht
naar een duurzame energievoorziening moet volgens hem onverminderd doorgaan. ‘We moeten
niet gaan denken dat we door ondergrondse CO2-opslag op de oude
voet door kunnen gaan met het
verbranden van fossiele brandstoffen.’ RK

CO2 LEAK
CO2 is leaking from storage containers into the North Sea, where
it could disturb the ecosystem.
Luckily, this ‘North Sea’ is just a
model in tanks used for research
by Wageningen Imares on the
risks of storing C02 under the sea.
Such storage is only a short-term

solution anyway, says Edwin Foekema of Imares.

Zwarte vliegen (blackﬂies in het
Engels, eigenlijk kriebelmuggen in
het Nederlands) zijn stekende insecten van hooguit een halve centimeter groot. Sommige soorten
kunnen blindheid veroorzaken bij
mensen. Daarom is het belangrijk
een onderscheid te kunnen maken. De Wageningse promovendus
Luis Miguel Hernandez zette de
systematiek en verwantschap van
de soorten binnen het subgenus
Trichodagmia op een rijtje in een
nieuw standaardwerk van 550 pagina’s.
Hernandez, Cubaan van geboorte, concentreerde zich op Latijns-Amerika. Bij elkaar verrichtte
hij een half jaar veldwerk in verschillende landen. Dat betekende
veel kamperen langs rivieren waarin de (larve van de) vlieg zich ophoudt. Daarnaast bekeek Hernandez duizenden museumexemplaren nauwkeurig om variaties te
zien en preparaten te maken. De
meeste van die vliegen waren al
verzameld door instellingen in de
Verenigde Staten, Costa Rica, Guatemala, Brazilië, Argentinië en Engeland.
Promotiebegeleider Marc Sosef
noemt het ‘een prachtig standaardwerk’ waarop Hernandez op
29 maart promoveerde. ‘Er staan
ook determinatiesleutels in het
proefschrift. Kenners kunnen nu
snel uitzoeken welke zwarte vlieg
in een gebied aanwezig is’, zegt de
AS
hoogleraar Biosystematiek.

BIG BOOK ON SMALL FLY

river blindness so we need to be
able to tell them apart. ‘A beautiful standard work’ says supervisor
Marc Sosef.

A deﬁnitive work on the blackﬂy
has been produced by Dr Luis
Miguel Hernandez, who got his
PhD from Wageningen last week.
Some species of blackﬂy cause

Rikilt in Wageningen is keeping an
eye on radioactivity originating
from Japan’s nuclear disaster, both

FALLOUT ALERT
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RIKILT VINDT JAPANSE ISOTOPEN
ð 5LNLOWRQGHU]RHNWLQYORHGNHUQUDPS-DSDQ
ð 1RJJHHQDODUPHUHQGHRYHUVFKULMGLQJHQ

JAPANSE EXPORT KOMT OP GANG
Omdat de Japanse export de afgelopen weken
nagenoeg stillag, werden maar een paar monsters onderzocht. ‘Deze week komt de Japanse export weer op gang en kan het aantal
monsters oplopen tot duizend per week’, aldus Krijger. ‘Het is spannend wat we dan zullen meten.’ Nederland importeert veel soorten Japanse producten: zeewier, verse groentes en vis – vaak voor Japanse restaurants –
maar ook auto’s en elektronica. ‘Van de laatste kun je de radioactiviteit verwijderen. Van
voedselproducten niet. Als de radioactiviteit
daarin te hoog is, worden ze niet toegelaten.
We willen voorkomen dat er radioactiviteit
ons voedselketen binnenkomt. Direct of indirect. Zo importeert Nederland vismeel voor de
veevoederindustrie. Omdat er momenteel
grote hoeveelheden radioactief water de zee
in lekken, houden we dat product extra in de
gaten’, aldus Krijger. AS

FOTO: GUY ACKERMANS

De concentraties van Japans radioactiviteit liggen nog onder de norm. Dat meldt het Rikilt,
dat zowel de Nederlandse lucht als geïmporteerde producten uit Japan onderzoekt. Nederland beschikt over een netwerk van 55 radioactiviteitsdetectoren, verspreid over het hele
land. Dit Landelijk Meetnet Radioactiviteit in
Voedsel registreert voortdurend de hoeveelheid
radioactiviteit (vooral radio-isotopen van cesium en jodium) die in de voedselketen terechtkomt. Het Rikilt analyseert de data en slaat alarm
als de norm dreigt te worden overschreven.
Volgens berekeningen zouden Japanse
stofdeeltjes twee weken na de Fukushimaramp Nederland binnenwaaien. Dat klopte.
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu mat eind maart een klein beetje Japanse radioactiviteit op stofdeeltjes in de lucht,
aldus Gerard Krijger van het Rikilt. ‘De hoeveelheden zijn verwaarloosbaar, we vonden
een dosis die nog geen promille hoger ligt
dan de natuurlijke achtergrondwaarden.’ Het
gras was vrij van Japanse radioactiviteit.
Het Rikilt helpt ook bij de screening van
Japanse producten die via Schiphol en de Rot-

terdamse haven binnenkomen. De douane en
de nieuwe Voedsel-en Waren Autoriteit nemen uit elke lading een monster en sturen
dat door naar Wageningen. Deze week ging
het slechts om één lading, peterselie. Ook
hierin vond het Rikilt radio-isotopen uit Japan. ‘De concentratie was niet verontrustend:
350 keer beneden de norm.’

*HUDUG.ULMJHU
meet Japans
YRHGVHOLQ
een gammaspectrometer

in the air over the Netherlands and in
Japanese imports. No cause for alarm so
far. Some radioactivity from Japan has
been detected but well within safe
norms. A close eye will be kept on ﬁshmeal destined for livestock feeds.

TRIAL BY FURY
Aldo Dekker of the Central Veterinary

Institute was put through the mill in a
court case about the culling of cattle to
prevent the spread of foot & mouth disease in a Dutch village in 2001. It was an
ordeal to be blamed for the slaughter and
frustrating that the institute is distrusted,
when its data have been proven valid.

VISIE <<
è+HWHPRWLRQHHUWPLMRRNWé
,QZRQHUVYDQ.RRWZLMNHUEURHNVWRQGHQRS
PDDUWWLMGHQVHHQKRRU]LWWLQJYDQKHW
PLQLVWHULHYDQ(/ ,RSQLHXZWHJHQRYHUGH
autoriteiten met de stelling dat de MKZ-ruiPLQJYDQRQUHFKWPDWLJZDV$OGR'HNNHUYDQKHW&HQWUDDO9HWHULQDLU,QVWLWXXW
(CVI) in Lelystad legde daar uit dat het MKZYLUXVZHOGHJHOLMNZDVDDQJHWRRQGELMHHQ
NDOIXLW.RRWZLMNHUEURHN:DVGHKRRU]LWWLQJ
zwaar?
‘Het emotioneert mij ook dat er toen tienduizenden dieren zijn gedood. Ik begrijp dat de
mensen tegenover je daar nog steeds moeite
mee hebben. Dat was zwaar. Tegelijkertijd was
ik blij dat ik mijn verhaal kon vertellen voor zoveel direct betrokkenen. We hebben heel vaak
reactief geantwoord. Nu kon ik helder toelichten en onderbouwen dat de uitslag van de
MKZ-test correct was en dat de ruiming van
dieren destijds noodzakelijk was.
Er zijn tientallen zaken geweest. Drie dagen na
het besmet verklaren van het bedrijf in Kootwijkerbroek was er al een rechtszaak tegen de
maatregelen. Daarbij zijn onze uitslagen uitgebreid besproken. We hadden met drie testen,
die onafhankelijk van elkaar plaatsvonden,
MKZ vastgesteld bij het bewuste kalf. Dit werd
later bevestigd met een test op een tweede
monster van hetzelfde dier.
Later vroegen belanghebbenden om onafhankelijk DNA-onderzoek. Met dat onderzoek in
2003 staat de juiste identiteit van de monsters
waarin MKZ is aangetoond vast. Daarna is zelfs
aan de Europese rechter gevraagd of ID-Lelystad wel bevoegd en capabel was. En we hebben ze op verzoek van de rechter inzicht gegeven in de laboratoriumprotocollen. Deze zijn
nu allemaal openbaar gemaakt.
Het frustreert mij dat veel van onze informatie
keer op keer ter discussie wordt gesteld.
Alles wat wij zeggen wordt als onwaar betiteld,
hoewel er tot dusverre geen tegenbewijs is geleverd voor onze onderzoeksresultaten. De
sfeer tijdens de hoorzitting was soms emotioneel en het is onplezierig als je door de tegenpartij persoonlijk verantwoordelijk gesteld
wordt voor de tragedie die men meegemaakt
heeft.’ AS
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VOGELS VERTEREN PLASTIC
SNELLER DAN GEDACHT

UIEN TELEN
MET MINDER
FOSFAAT

ð 9RJHOV]LMQWUDQVSRUWHXUVYDQ
plastic.
ð +RJHRP]HWVQHOKHLGOHLGWWRW
meer ophoping gif.

ð 0LQGHUPHVWVWRIQRGLJGRRU
genetische selectie.

MAAG VERMAALT PLASTIC
Een stormvogel zet volgens Van
Franeker elke maand minstens
driekwart van het plastic uit de
maag om. Hij leidt dat af uit eigen
onderzoek op Antarctica, waar
stormvogels na de winter met vervuilde magen arriveren. Op Antarctica is het nog schoon en krijgen
de vogels geen nieuw afval meer
binnen. Daardoor is goed te volgen
hoe snel het plastic wordt weggewerkt. Andere onderzoekers vinden volgens Van Franeker in het
noordpoolgebied vergelijkbare
omzetsnelheden.
Vogels vermalen plastic in hun
spiermaag tot kleinere fracties. Die
poepen ze vervolgens uit. Maar de
giftige stoffen aan en uit het plastic blijven in het darmstelsel achter. Een hoge omzetsnelheid leidt

FOTO: JAN ANDRIES VAN FRANEKER

De omloopsnelheid van plastic afval in magen van zeevogels is veel
hoger dan gedacht. En dat is slecht
nieuws. Vogels komen daardoor
met veel meer giftige stoffen in
aanraking. Dat is de alarmerende
conclusie waar Jan Andries van
Franeker de bezoekers van een zeeafvalconferentie vorige week op
Hawaï mee verraste. ‘De houding
tot nu toe was altijd: het duurt jaren voordat dat plastic uit die vogelmagen is verdwenen. Maar dat
blijkt dus niet waar.’

:LOVRQVVWRUPYRJHOWMHVEUHQJHQWRQQHQSODVWLFVXLWYHUYXLOGHZLQWHUJHELHGHQ
naar de zuidpool. Detailfoto: plastic (en puimsteen) uit de maaginhoud.

dus volgens Van Franeker tot een
hogere opname van gifstoffen door
vogels.
VERVUILING OP ANTARCTICA
Een bijkomend effect van die hogere omzetsnelheid is dat vogels
zelf effectief meewerken aan de
verspreiding van plastic. Van Franeker heeft dat doorgerekend voor
de twee miljoen Noordse stormvogels op de Noordzee. In een gemiddelde stormvogelmaag zitten 35
stukjes plastic met een totaal gewicht van 0,31 gram. Volgens Van
Franeker zetten ze samen per jaar
zes ton plastic om.
Hoe groot het effect wereldwijd

SEAS OF PLASTIC

The full story?
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Seabirds process plastics faster
than was thought, and are therefore exposed to more toxins than
previously estimated. This ﬁnding
from research by Jan Andries van
Franeker of Imares surprised delegates at a recent conference on
waste in the oceans. Van Franeker

is, is niet bekend. Daarvoor ontbreken van teveel vogelsoorten de gegevens. ‘Maar het kan aanzienlijk
zijn, afhankelijk van waar je bent.’
Het verwerkte plastic komt bovendien op plekken die voorheen nog
schoon waren. Van Franeker: ‘Als

De giftige stoﬀen aan en
XLWKHWSODVWLFEOLMYHQLQ
het darmstelsel achter.
je het hebt over vogels die na de
overwintering elders naar Antarctica vliegen, dan halen die daar een
aantal tonnen microplastic naartoe dat er voorheen niet was.’ RK

also pointed out that birds transport plastic to hitherto unpolluted
areas such as Antarctica. North
Sea fulmars, for example, redistribute 6 tons of plastic a year.

.12:<28521,216
Onions generally need a lot of
phosphate to grow well. And a

De ui heeft veel fosfaat nodig om te
groeien, maar Wageningse onderzoekers hebben nu uien gevonden
die beter groeien met weinig fosfaat. Als die meststof schaars
wordt, dan is de vondst heel interessant voor veredelaars.
Olga Scholten, werkzaam bij
Wageningen UR Plant Breeding,
zette genetisch identieke planten
van de uiensoorten op veldjes met
veel en weinig fosfaat. Ze vond drie
typen planten: planten die beter
groeien bij een hogere fosfaatgift,
planten die niet op extra fosfaat reageren en – verrassing! – exemplaren die beter groeien bij weinig
fosfaatbemesting. ‘Die laatste
groep lijkt heel efﬁciënt om te
gaan met het fosfaat in de bodem’,
zegt Scholten. ‘Dat is een interessante eigenschap.’
UIENZAAD EXPORTEREN
Dit jaar gaat ze de veldproef herhalen. Als de resultaten overeenkomen, wil ze het mechanisme achter de goede fosfaatopname proberen te achterhalen. Dan kunnen
veredelaars robuuste consumptieuien kweken die ook goed groeien
met een lage fosfaatgift.
Nederlandse groenteveredelaars hebben interesse in haar onderzoek omdat zij veel uienzaad
exporteren. De ui is, na de tomaat,
het belangrijkste groentegewas in
de wereld. AS

global phosphate shortage is
looming. Wageningen plant
breeder Olga Scholten is on the
case and has found an onion
that prefers low doses of phosphate. Dutch plant breeders,
who export onion seeds, are interested.
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Een ellenlange discussie
RQWYRXZGH]LFKDIJHORSHQ
ZHNHQRSGH5HVRXUFHVLWH
Het onderwerp? Cultuur in
:DJHQLQJHQ:DWLVQRX
HLJHQOLMNKHWQXWYDQFXO
WXXU":LHPRHWKHWEHWD
len? Kan het zichzelf
EHGUXLSHQ",QHHQDDQYDQ
NHOLMNYULMJHSRODULVHHUGH
GLVFXVVLHNZDPHQZHO
GHJHOLMNLQWHUHVVDQWH
VWDQGSXQWHQQDDUYRUHQ
0DDUJHOXNNLJZDVHU
meer. Buitenlandse stuGHQWHQPDNHQ]LFKGUXN
RYHUKXLVYHVWLQJHQKHW
DQWL56,SURJUDPPD:RUNSDFHZHNWHLQGHUGDDG
irritatie – en hilariteit – op.

KAMERS
Er komen veertig kamers boven de Albert Heijn, meldde Resource vrolijk. Dat is nodig vanwege de sterke
toename van het aantal buitenlandse studenten de
afgelopen jaren. Een zeer scherpe reageerder, die zelf
in noodhuisvesting in Wing heeft gewoond, schrijft:
‘Het is echt opmerkelijk hoe die ‘sterke toename’ voor
de universiteit als een soort natuurramp wordt
gezien, waar ze geen controle over hebben. Alsof ze
geen enkele manier hebben om het huidige kamertekort te voorkomen. Wing begrijpt gelukkig wel dat het
moeilijk is om buitenlandse studenten te weigeren die
vijf keer zoveel collegegeld betalen als Nederlandse
studenten.’

:25.3$&(
Workpace is er voor het goede doel, om RSI te voorkomen. Maar het is zo irritant dat niemand het gebruikt.
Dat was ongeveer de strekking van een artikel van
Kees van der Ark en Stefan Sand. Op de site werd dit
bevestigd. Mingtian was erg blij dat er op haar WURlaptop geen Workpace zit. GN ging door het artikel
zowaar overstag en is Workpace gaan gebruiken. ‘Als
iemand het gek vindt dat ik ergens sta te rekken, wippen of wapperen kan ie het krijgen.’ Voor nadere tips
over houding en geluidjes bij Workpace: kijk bij de
reacties. Er staat een hoop nuttigs bij.

CULTUUR
Goed. En dan nu de kluif over cultuur. Bent u er klaar
voor? Yvonne de Hilster had uiteengezet hoe slecht
Wageningen het ervan af brengt wat betreft cultureel
aanbod. Met het verdwijnen van Movie W verschraalt
het culturele landschap in Wageningen nog verder. En
toen barstte het los.
– Als Movie W echt zo populair is, dan kan het zichzelf
in leven houden.

ILLUSTRATIE: YVONNE KROESE

OOK EEN MENING? Ga naar resource.wur.nl.

– Cultuur en intellectuele
aandacht moeten niet
afhankelijk worden van een
marktmechanisme.
– Een goede ﬁlm is voedsel
voor de ziel, met het wegbezuinigen van Movie W
haalt de Raad van Bestuur
een groot stuk ziel uit de
Wageningse academische
gemeenschap.
– Het zou wel lief van de Uni
zijn als ze Movie-W
opnieuw zouden helpen,
maar daar zijn ze niet
moreel toe verplicht. Maar
het zou wel lief zijn.
– En als je alleen datgeen gaat subsidiëren waar grote
behoefte aan is, leidt dat niet tot een kaalslag?
– Jij bepaalt zeker zelf wel wat goede kunst is en dat
dient maar betaald te worden door alle belastingbetalers!
– Movie W is al jaren een onderdeel van de WUR via
de SG. En dat zou zo moeten blijven, wil de WUR
zich een volwaardige universiteit kunnen noemen.
– De ﬁlms die bij Movie W draaien brengen je in contact met culturen uit verre streken, met maatschappelijke thema’s zoals oorlog, honger, sociale strijd,
mensenrechten. De ﬁlms bij Movie W zijn geen massaproduct, maar vaak authentieke meesterwerkjes
die gemaakt zijn door cineasten die hun ziel in hun
werk leggen.
– Movie-W vertoont ﬁlm voor zo’n 6000 - 7000
bezoekers per jaar en draait quitte: met de kaartverkoop kan de ﬁlmhuur betaald worden.
– Het geld van de universiteit, dat linksom of rechtsom van de belastingbetaler afkomstig is, moet zo
nuttig mogelijk besteed worden.
– De RvB en de gemeente Wageningen moeten ervoor
waken dat goed geoliede cultuurvoorzieningen
zomaar verdwijnen. Het duurt jaren om zulke dingen op te bouwen, maar afbreken is zo gedaan.
‘Heerlijk om te zien hoe verschillende mensen totaal
langs elkaar heen kunnen praten, in de oprechte veronderstelling dat ze aan het discussiëren zijn. Prachtig onderwerp voor een goede ﬁlm.’ Aldus een reageerder. Gelukkig komt ook de beste tip van de week.
Liesbeth stelt voor om Movie W onder te brengen bij
Unitas. In hun nieuwe gebouw aan de Nude.

:$1772&200(17722"
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EEN KOUD
KUNSTJE
De microwereld bekijken in zijn natuurlijke vorm en niet
als gehavend preparaat. Dat kan de Magellan scanning
elektronenmicroscoop, dankzij de unieke vriestechniek die
Adrian van Aelst ervoor ontwikkelde. Een wereld gaat open.
tekst: Roelof Kleis / foto: Guy Ackermans

BEVROREN MOMENT
Het maken van een cryopreparaat voor de hoge-resolutieanalyse is tamelijk
spectaculair. Een stukje
weefsel – blad bijvoorbeeld
– wordt tussen twee minieme aluminium dekseltjes
gelegd van drie millimeter
in doorsnee. Deze sandwich
wordt onder enorme druk
(2300 bar) in een fractie
van een seconde (twee milliseconden) ingevroren in
vloeibare stikstof. Dat gaat
letterlijk met een daverende klap. Op deze manier
wordt glasijs gevormd, een
amorfe vorm van ijs. Het
water in het preparaat
krijgt niet de ruimte en de
tijd om kristallen te vormen
die het te onderzoeken
weefsel vervormen en verdrukken. Een monster verpakt in glasijs is letterlijk
een bevroren moment.

27april
augustus
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2011 2009

‘D

it is nou cryo!’ Microscopist Adriaan
van Aelst kijkt met onverholen trots
naar het plaatje dat de cover van deze
Resource siert. Dit is wat zijn machine, de Magellan scanning elektronenmicroscoop, vermag. Die scherpte, die
resolutie, kom daar elders maar eens om wil hij er maar
mee zeggen. Onmogelijk, want zijn apparaat is uniek. Het
lijkt wel kunst. De foto zou niet hebben misstaan op de
tentoonstelling Schoonheid in de Wetenschap, die op dit
moment in Museum Boijmans van Beuningen is te zien.
Van Aelst is er al geweest. ‘En ik mag het misschien niet
zeggen, maar ik maak ze beter. Ik snap niet dat ze niet
even bij ons langs zijn geweest.’
De Magellan is het paradepaardje van het Wageningen
Elektronen Microscopisch Centrum (WEMC). Het apparaat wordt maandag over een week ofﬁcieel geïnaugureerd tijdens de Botanical Microscopy Meeting. Dit vierjaarlijkse treffen van de botanisch microscopisten van deze wereld vindt dit keer in Wageningen plaats. Een buitenkansje voor beheerder Van Aelst en voor het Eindhovense
FEI -de fabrikant van het apparaat- om de machine in de
schijnwerpers te zetten.

WAT JE ZIET IS ECHT
Van Aelst overdrijft niet. De plaatjes die de Magellan
maakt zijn verbluffend. Maar kunst is het niet. Het is kei-

harde wetenschap. Om even terug te komen op de coverfoto. De foto toont een opname van een jong blaadje van een
tomatenplant. Met een beetje kennis van de biologie, zie
je onmiddellijk de huidmondjes op de achtergrond. Op de
voorgrond de nerf van het blad. De paars-grijze draden
zijn uitgroeisels van de epidermis. Maar de onbetwiste
blikvangers zijn de gele steeltjes met de vier cellen aan het

Fruitvlieg. Monddelen bedekt met gistcellen
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Adriaan van Aelst: ‘Je kijkt hier op een bevroren stukje ‘werkelijkheid’.’

uiteinde. ‘Kliercellen’, legt Van Aelst uit. Die produceren
de typische geur die je ruikt als je met een vinger over een
tomatenblad strijkt.’
Maar wat is er nu zo bijzonder aan dit plaatje? Niet de
kleuren, want die zijn nep. Elektronenmicroscopen (zie
kader: Op de tast) werken niet met licht, maar met elektronen. De plaatjes zijn dus zwart-wit. Voor het effect en contrast heeft Van Aelst ze ingekleurd. En zeker niet de vergrotingsfactor. Het stukje blad is maar duizend keer uitvergroot; de Magellan kan wel tot 1,6 miljoen keer vergroten. Het is het beeld zelf. De resolutie, de scherpte en de
diepte. Maar bovenal: de echtheid. Dat wat je ziet is echt.
‘Dit is de feitelijke fysiologische situatie. Hier is niets aan
dehydratatie gedaan. Niets is ingeklapt of vervormd door
verdroging. Je kijkt hier op een bevroren stukje werkelijkheid: alles is verijst en stabiel. Dat is nou de kracht van cryo-elektronenmicroscopie: je legt een oogwenk vast.’
LEVEND MATERIAAL
De machine die dit kan is dus de Magellan, de Cryo-SEM
(Scanning Electron Microscope), genoemd naar de Portugese ontdekkingsreiziger Magelhaan. Maar eigenlijk zou
het apparaat beter Amundsen kunnen heten, naar de
poolreiziger. Want de machine maakt beelden in de ijzige
kou. Vandaar ook de toevoeging cryo, van kruos dat Grieks
is voor ijs.
De Cryo-SEM is het kindje van Adriaan van Aelst. En

OP DE TAST
Een scanning elektronen
microscoop schrijft beelden met elektronen in
plaats van licht. Een uiterst smalle (ca. één nanometer) bundel elektronen
tast het oppervlak van het
te onderzoeken materiaal
af. Punt voor punt, lijn
voor lijn. Die invallende
elektronen stoten elektronen uit de atomen aan het
oppervlak van het monster, die worden gezogen
door een sensor die boven
het monster is geplaatst.
Afhankelijk van het reliëf
van het oppervlak komen
er meer of minder elektronen vrij. Dit contrast levert
beeld op.
Het voltage van de invallende elektronen is cruci-

aal. Hoe sneller de elektronen, hoe dieper ze in het
preparaat doordringen. En
dat is dus juist niet de bedoeling. Het gaat er om de
structuur van het ultieme
oppervlak in beeld te
brengen; alles wat onder
het oppervlak ligt is ruis.
Om de indringdiepte van
elektronen te minimaliseren worden lage voltages
(0,5-2 kV) gebruikt. Daarnaast krijgt het monster
een coating: een uiterst
dun ﬁlmpje (twee nanometer) dat als een huid over
het oppervlak zit. Vroeger
gebruikte men daar goud
of platina voor, tegenwoordig wolfraam. Met zo’n
wolfraamlaagje zijn resoluties tot een halve nano-

meter mogelijk. De bijbehorende vergroting is dan
ongeveer 1,5 miljoen maal.
Naast deze beelden van
het oppervlak levert de
microscoop ook aanvullende analytische informatie.
Een deel van de elektronen uit de invallende bundel kaatst terug. Deze zogeheten backscatter-elektronen leveren informatie
over de dichtheid van het
materiaal in het oppervlak. Een derde informatiebron is de röntgenstraling die vrijkomt tijdens
het proces. De energie van
die straling is voor elk element verschillend en toont
dus de samenstelling van
het materiaal.

7 april 2011 — RESOURCE

14 >> achtergrond

FROZEN BEAUTY
Our cover image looks
pretty enough to grace
the current exhibition on
the beauty of science
running at Rotterdam’s
Boijmans van Beuningen
Museum. But this is not a
work of art. It is hard science. What is unique
about this image, obtained with the Magellan
scanning electron microscope newly developed
by Dutch company FEI, is
its accuracy. The leaf tissue we are looking at really looked like this when
the image was made.
Hitherto, it would have
had to be dehydrated to
go under the microscope,
becoming shrivelled and
distorted in the process.
The extremely highspeed freezing technique
used to create this frozen
moment was developed
by Adriaan van Aelst of
the Wageningen Electron
Microscopy Centre.
Van Aelst is understandably proud of his baby:
more beautiful than anything in the art exhibition, in his view. ‘That’s
cryo for you!’ Another
ﬁrst for Wageningen, and
one that is attracting the
interest of companies
ranging from dairy producers to microchip manufacturers.
The full story?
resource.wur.nl/en
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Gistcel. Eiwitpartikels in de celmembraan van bakkersgist

Steekmug. Detail van een facetoog met ommatidia

Microscopisch onderzoek is een spannende bezigheid
die de verbeelding prikkelt en nooit routine zal worden
daarmee is niets teveel gezegd. De 61-jarige Van Aelst
heeft de machine min of meer zelf bedacht. Van Aelst
heeft de dagelijkse leiding in het Wagenings Elektronen
Microscopisch Centrum (WEMC) dat is gehuisvest in Radix. De Magellan is het topstuk in de collectie.
Elektronenmicroscopen werken in vacuüm. Dat betekent dat het materiaal dat je wilt bekijken droog moet
zijn. De bewerkingen die daar normaliter voor nodig zijn
(ﬁxeren en drogen) tasten het te onderzoeken weefsel aan.
Je ziet dus altijd een vervormde weergave van de werkelijkheid. Koude elektronenmicroscopie (zie kader: Bevroren
moment) heeft dat nadeel niet. ‘Je kunt levend materiaal
in de natuurlijke toestand bekijken. Dat is in principe fantastisch’, legt Van Aelst uit. In 1990 mocht Van Aelst er

Polyeders. Eiwitcapsules als verspreidingsmechanisme van
baculovirussen

voor het eerst eentje aanschaffen. ‘Eén van de eerste in Europa met die resolutie. Daar hebben we jaren mee gewerkt. Maar gaandeweg ontdek je dat het beter kan.’
-125 GRADEN
Van Aelst greep de verhuizing naar Radix aan om bij de
baas aan te kloppen voor een nieuwe machine. ‘Dat was
het moment om na achttien jaar de oude machine te vervangen. Bovendien wist ik nu de ideale combinatie.’ Dat
wil zeggen: de manier om in de koude bij hele hoge vergrotingen een hoge resolutie te halen. ‘Theoretisch is bij warme SEM in ideale omstandigheden een resolutie van een
halve nanometer mogelijk. Met dit cryo-systeem haal ik
nu bij -125 graden dezelfde resolutie en dat is uniek. De
machine is zo goed dat je eigenlijk alles tot onder de nanometer in detail kunt laten zien.’ Maar zo’n machine moest
nog wel worden gemaakt. Het FEI uit Eindhoven bleek bereid het apparaat met stevige korting (Wageningen betaalde aanzienlijk minder dan de reguliere kostprijs van om
en nabij een miljoen euro) te ontwikkelen.
De Magellan maakt prachtige botanische beelden. Het
apparaat kan daarnaast de chemische samenstelling van
het oppervlak in kaart brengen. Van Aelst: ‘Ook daarin is
hij uniek. Bij mijn weten is er geen tweede van in de
wereld.’ Een kwart van de analyse-opdrachten komt van
buiten Wageningen UR. De chip-industrie bijvoorbeeld
bekijkt er nieuwe etsingsprocedures mee. Campina laat
Van Aelst naar melkpoeder en slagroom kijken. Voor Akzo
onderzocht hij verf. Van Aelst: ‘Je kunt het eigenlijk zo gek
niet bedenken of we kunnen het zichtbaar maken. En je
komt altijd weer nieuwe dingen tegen. Dat maakt microscopisch onderzoek zo’n spannende bezigheid die de
verbeelding prikkelt en nooit routine zal worden. Zeker
bij ons geldt: een beeld zegt meer dan duizend woorden.’
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LENTE ZONDER Q
1

Hoe zat het ook alweer met die Q-koorts?
Q-koorts wordt veroorzaakt door de bacterie Coxiella
burnetii die in grote hoeveelheden vrijkomt bij de geboorte van de jonge geitjes en schapen. Ook zorgde de bacterie
voor veel abortussen bij geiten en schapen. De ziekte is via
de lucht overdraagbaar op mensen. Vorig jaar ontwikkelde de ziekte zich bij 506 mensen, soms met ernstige, chronische gevolgen. Elf mensen overleden eraan.

2

Staat dat ons dit jaar weer te wachten?
Nee, verwacht Hendrik-Jan Roest van het Centraal Veterinair Instituut (CVI) van Wageningen UR. De vaccinatie
van schapen en geiten begint zijn vruchten af te werpen.
Samen met faculteit Diergeneeskunde uit Utrecht en de
Gezondheidsdienst voor Dieren uit Deventer onderzocht
Roest gevaccineerde geiten en schapen. Daaruit bleek dat

Mensen krijgen pas Q-koorts nadat ze
veel bacteriën hebben binnengekregen
ze gemiddeld tweehonderd keer minder Q-koorts bacterien bij zich dragen dan de niet-gevaccineerde dieren, zo
melden de onderzoekers in het maartnummer van Emerging Infectious Diseases. Dat is goed nieuws, want alle schapen en geiten op boerderijen en kinderboerderijen zijn
sinds medio 2010 gevaccineerd. ‘De verwachting is dat er
nu veel minder bacteriën in de omgeving terechtkomen.
Te weinig om grote aantallen mensen ziek te maken zoals
in 2008 en 2009’, zegt Roest.

3

Is de dreiging van Q-koorts daarmee verdwenen?
Voor die conclusie is het nog te vroeg. Als er een piek
komt, wordt die verwacht in de maanden mei tot en met

juli. Dit jaar is op drie melkgeitenbedrijven Q-koorts vastgesteld en hebben zich negentien personen met Q-koorts
gemeld bij de huisarts, waarvan er acht ziek werden, blijkt
uit cijfers van het RIVM. Eén patiënt is dit jaar overleden
aan chronische Q-koorts in combinatie met andere medische problemen. Waakzaamheid blijft dus geboden. De
geiten- en schapenhouders moeten hun mest opslaan, ze
mogen niet fokken met dieren die positief zijn getest en ze
mogen niet uitbreiden. Bovendien worden deze bedrijven
intensief gescreend op Q-koorts.

SPRING FEVER

4

Is het onderzoek naar de Q-koorts nu ‘klaar’?
Allerminst. Roest is bezig met de reconstructie van
de Q-koorts epidemie die zich vanaf 2008 vanuit het Brabantse Herpen verspreidde over oostelijk Brabant, zuidelijk Limburg en Overijssel. Waarbij met name de vraag opkomt hoe de relatief onschuldige Q-koorts bacterie die al
decennialang in Europa rondwaarde, zich opeens als
agressieve ziekteverwekker manifesteerde in Nederland.
De Wageningse onderzoeker bekeek de verschillende Qkoorts bacterietypen en ontdekte dat één ervan bij 90 procent van de melkgeitenbedrijven in Zuid-Nederland werd
gevonden, meldt hij deze maand in Emerging Infectious
Diseases. ‘Dit genotype werd in 2008 ook bij mensen in Nederland gevonden’, zegt Roest, ‘maar komt niet overeen
met bacteriestammen uit andere landen. Het meest in de
buurt komt een in Frankrijk geïsoleerde C. burnetii stam
van een humane patiënt. Dit zou kunnen wijzen op een
Franse oorsprong van de in Nederland gevonden stammen.’

5

Speelt de intensiteit van de geitenhouderij in
Nederland een rol?
‘Dat is niet dé oorzaak van de epidemie’, zegt Roest, ‘maar
speelt wel een rol bij het verloop van de epidemie. Mensen
krijgen pas Q-koorts nadat ze veel bacteriën hebben binnengekregen – dan moet er een substantieel aantal geiten
in de omgeving zitten.’ Hij verwacht dat de geiten een aandachtspunt worden in de discussie over de intensieve veehouderij in Nederland. Albert Sikkema

FOTO: HANS WEGGEN

Het is lente, de lammetjes gaan de wei weer in. Een
mooi plaatje dat de laatste jaren werd ontsierd door
de uitbraak van Q-koorts. Vorig jaar maakte de ziekte
nog elf menselijke slachtoﬀers. Wat staat ons dit jaar
te wachten? Vijf vragen over Q-koorts:

Springtime, and the
lambs are frolicking in
the meadows again. Last
year the idyll was overshadowed by an outbreak of Q fever, which is
caused by a bacterium
released when sheep and
goats are born. The airborne disease aﬀected
506 people in the Netherlands, killing 11. Could
it happen again this year?
Hendrik-Jan Roest of the
Central Veterinary Institute does not think so.
The vaccination campaign
on sheep and goat farms
is bearing fruit, according to results published
in Emerging Infectious
Diseases in March by a
research team including
Roest. Is the threat over?
It’s too soon to say that,
so precautions are still in
force on the farms and
Roest is still researching
the epidemic. One strain
of Q fever bacteria was
found in 90 percent of
the goats on farms in the
southern Netherlands, he
reports in this month’s
Emerging Infectious Diseases. Is the intensive
nature of Dutch goatfarming to blame? It is
not the only factor but,
since humans only get
sick after exposure to
large numbers of bacteria, it is likely to be an
item in the debate on intensive livestock farming.
The full story?
resource.wur.nl/en
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LOFTROMPET
Zo’n negentig mensen zijn aanwezig bij het afscheid van studentenarts André Godkewitsch
op 24 maart. Na het symposium
over studentenartsenzorg
luistert de Wageningse bigband
Sound of Science de borrel op.
Godkewitsch is saxofonist bij de
band. ‘Je sax is ook al jaren aan
pensioen toe’, grapt iemand. ‘We
zitten in dezelfde fase. Still
going strong’, riposteert Godkewitsch. Voorlopig zal hij de
huisartsenpraktijk die zich gaat
toeleggen op studentenzorg
twee dagdelen per week
AB / foto Bart de Gouw
bijstaan.

FANFARE
Wageningen’s retiring
student doctor did not need to
blow his own trumpet at his farewell do on 24 March. The big
band Sound of Science, in which
he plays saxophone, was there to
do that, and 90 people were
there to wish him well. ‘Your sax
looks ready to retire as well’,
said someone. ‘We are at the
same stage’, retorted Godketwitsch. ‘Still going strong’. For
the time being he will be spending one day a week supporting
the GPs who are taking over student medical care.
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Onder druk van de
OPDRACHTGEVER
Wetenschappers die werken in opdracht van het bedrijfsleven, dat is een
verdachte combinatie, in de ogen van het publiek. De medezeggenschap
wil daarom minder nadruk op contractonderzoek in het nieuwe strategisch
plan. Is die angst voor een belangenconﬂict reëel? ‘Er is een grijs gebied.’
tekst: Rob Goossens en Gaby van Caulil / illustratie: Henk van Ruitenbeek

‘W

ant Wageningen doet ook onderzoek voor… Bayerrr.’ De onheilspellende stem van de voice over
laat er geen misverstand over bestaan waar de sympathie van de
redactie ligt. De Zembla-reportage, onlangs op tv, zoomt in op de verontrustende bijensterfte. Onderzoekers van Wageningen menen dat de varoamijt de belangrijkste boosdoener is, anderen zetten in

DLO-ONDERZOEK MAG VERTROUWELIJK BLIJVEN
Het belangrijkste verschil
tussen de leveringsvoorwaarden van DLO en de
contracten van de universiteit zit hem in de publicatie. In het onderzoekscontract met de universiteit is opgenomen dat ondezoekers de resultaten
altijd publiceren. Als sprake is van een mogelijke
patentaanvraag, kan publicatie maximaal zes maanden uitgesteld worden.
Daarentegen kunnen de
uitkomsten van DLO-onderzoek voor de buitenwereld verborgen blijven. Het
kan per keer verschillen,
maar in DLO-contracten
kan worden opgenomen
dat alleen wordt gerapporteerd aan de opdrachtgever. Als echter de resultaten misbruikt worden of
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als gevaar dreigt voor milieu of gezondheid, kan een
onderzoeker de opdrachtgever aanspreken. Als die
onvoldoende gehoor
krijgt, zal de onderzoeker
zich melden bij de autoriteiten. Bijvoorbeeld in het
geval dat een Wageningse
entomoloog zou concluderen dat Bayer een voor
bijen schadelijk insectide
ontwikkelt en Bayer zou
dat product toch op de
markt brengen.
De DLO-studies voor de
overheid (meestal het ministerie van EL&I) worden
wel altijd gepubliceerd, in
de regel twee maandan na
aanbieding. Zo heeft de
minister enige tijd om een
standpunt over de uitkomst te bepalen en beleid
te formuleren.

Meer dan bij de universiteit hebben opdrachtgevers van DLO invloed op
de weergave van resultaten. Vaak is er een stuurgroep die tussentijdse resultaten en het conceptrapport bespreekt.
Frappant voorbeeld van
een redactionele ingreep
is de studie naar de achteruitgang van vogels in
de Waddenzee in 2003.
Onder druk van het ministerie van LNV veranderde
Alterra-onderzoeker Bruno
Ens in de samenvatting en
de publieksversie de volgorde van de oorzaken. Later gaf Ens toe dat niet het
schonere water, maar de
visserij de voornaamste
boosdoener was.

op een bepaalde insecticidensoort. Wie heeft er gelijk? De
connectie van Wageningen met Bayer maakt de Wageningse onderzoeker verdacht in de ogen van Zembla, temeer wanneer hij voor de camera bevestigt dat zijn publicaties al een poosje niet meer in peer reviewed tijdschriften hebben gestaan. Iets wat voor Zembla kennelijk synoniem staat met onbetrouwbaar broddelwerk.
Wageningen UR loopt er regelmatig tegenaan: het vermeende gebrek aan onafhankelijkheid. Meer dan enige
andere universiteit in Nederland wordt Wageningen geassocieerd met een speciﬁeke economische sector, het agroindustrieel complex. Daar komt bij dat Wageningen UR
behalve een universiteit ook niet-universitaire onderzoeksinstituten omvat. Voor universitaire onderzoeksgroepen is contractonderzoek een stevige bijverdienste,
maar voor de Wageningse DLO-instituten is het core business. Brengt dat de onafhankelijkheid van de onderzoekers in gevaar?
Dat hoeft niet, meent Herman Eijsackers. Prof. Dr. Herman Eijsackers is de eminence grise van Wageningen UR.
Hij is voorzitter van de commissie Ethiek en vertrouwenspersoon voor onderzoekers die in hun werk te maken krijgen met lastige ethische kwesties. Eijsackers werkte bovendien mee aan de Wageningse Gedragscode Wetenschapsbeoefening, oftewel de Code of Conduct. Daarin
wordt een breed pakket van ethische richtlijnen en grenzen aangegeven, waaronder het vraagstuk van de onafhankelijkheid.
LANDELIJKE GEDRAGSCODE
Eijsackers erkent dat er een spanningsveld kan optreden,
wanneer onderzoekers in opdracht werken van bedrijven
of overheden. ‘Daarom is het belangrijk dat je de rechten
en plichten van beide partijen goed vastlegt en dat je daarin open en transparant bent.’ Hij legt uit dat de gedragscode onderdeel is van een groter bouwwerk van protocollen
en documenten die de onafhankelijkheid van het Wageningse onderzoek op alle niveaus moeten waarborgen. Bovenaan staat een landelijke gedragscode die is opgesteld

achtergrond << 19

GREY AREAS

door de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse
Universiteiten (VSNU). Die geeft in hoofdlijnen aan waar
wetenschappelijk onderzoek in ethisch opzicht aan moet
voldoen. Naast algemene wijsheden over bijvoorbeeld
bronvermelding en ‘relaties aangaan met ondergeschikten’, staan er ook kloeke hoofdstukken in over onpartijdigheid en onafhankelijkheid.
De landelijke gedragscode is de basis voor de Wageningse code, die is aangevuld met een aantal speciﬁeke Wageningse onderdelen. Daar staat bijvoorbeeld in dat een
onderzoeker de resultaten altijd bekend mag maken wanneer zijn onderzoek misbruikt wordt, of wanneer niet-publiceren gevaar oplevert voor mens of omgeving. De gedragscode is op zijn beurt de basis voor de leveringsvoorwaarden van Wageningen UR.
GRIJS GEBIED
Daarmee is veel van de potentiële spanning verdwenen.
Immers, wie zich als onderzoeker onder druk gezet voelt
door zijn opdrachtgever, kan zich met een beroep op de
verschillende protocollen goed verdedigen. De vraag is alleen: werkt het in de praktijk? Want stel bijvoorbeeld dat
een onderzoeker door de opdrachtgever gevraagd wordt
om publicatie nog even uit te stellen, in ruil voor vervolgonderzoek. Niet de stok dus, maar de wortel: extra omzet
voor het onderzoeksinstituut.
Ja, er is een grijs gebied, geeft Eijsackers toe. ‘Zo’n overweging zou niet per deﬁnitie fout zijn, wanneer het vervolgonderzoek de publicatie een meerwaarde zou geven.

Er ligt geen kopie van de
Code of Conduct op elk
Wagenings nachtkastje
Dus is het lastig vast te leggen wanneer je ethisch over de
schreef gaat. Onderzoekers voelen dat zelf meestal goed
aan.’
In elk geval blijken die onderzoekers zich niet vaak in

een penibele situatie te bevinden. Als vertrouwenspersoon ‘wetenschappelijke integriteit’ krijgt Eijsackers
slechts ‘een enkel’ geval per jaar te behandelen, waarover
hij inhoudelijk niets kwijt wil. Wel krijgt hij ook de verhalen te horen die in de organisatie circuleren. Bijvoorbeeld
over onderzoekers die zich door hun eigen afdeling onder
druk gezet voelen om onderzoeksresultaten niet, of niet
volledig, te publiceren vanwege zakelijke belangen. ‘Maar
het is buitengewoon moeilijk om zulke verhalen op waarde te schatten’, meent Eijsackers. ‘Als je naar concrete
voorbeelden vraagt dan komt er nooit wat.’
GEDRAGSCODE WEINIG BEKEND
Volgens hem zou het goed zijn wanneer er binnen de Wageningse onderzoeksgemeenschap meer wordt gesproken over de ethische aspecten van het werk. ‘Zodat de onderzoekers beter hun positie kunnen bepalen in dat grijze
gebied. En ook om beter te weten welke rechten en plichten door de organisatie zijn vastgelegd.’ Want Eijsackers
is zich er goed van bewust dat er geen kopie van de Code of
Conduct op elk Wagenings nachtkastje ligt. ‘Net zoals de
meeste mensen denken onderzoekers pas over de ethische grenzen van hun handelen na op het moment dat ze
er tegenaan lopen. Dat kan, maar weet dan in elk geval
waar zich de informatie bevindt die je nodig hebt, en door
wie je je kunt laten bijstaan.’
Hoe dan ook, we moeten ermee leren leven dat we als
instelling in dat spanningsveld staan, vindt Eijsackers.
Hoe belangrijk de publieke opinie ook is, het imago-risico
dat zo treffend werd geïllustreerd door de Zembla-uitzending, mag niet in de weg staan van de wetenschapsbeoefening. Die is juist gebaat bij een goede mix van fundamenteel onderzoek met toegepaste varianten. Eijsackers:
‘Toen ik in de jaren zeventig begon in de academische wereld was het gemakkelijk Al het geld kwam van de overheid. Als onderzoeker zat je veilig maar ook heel ver weg
bovenop je Olympus. Maar dat is helemaal niet meer wenselijk. Onderzoek dient om de samenleving verder te helpen en dus moet je daar ook middenin staan.’

The Zembla aﬀair recently set the cat among the
pigeons by casting doubt
on Wageningen UR’s academic integrity. After all,
went the report on the
Dutch TV current aﬀairs
programme, Wageningen
researchers were blaming the global decline of
bees on the varroa mite
while others point the
ﬁnger at an insecticide.
‘And Wageningen also
does research for... Bayer!’ For the reporter this
clearly cast suspicion on
the bee researcher’s ﬁndings. Wageningen UR faces such issues of academic ethics quite regularly, as contract research is
the core business of its
DLO institutes and a nice
not-so-little earner for
the university too. Prof.
Herman Eijsackers chairs
the Ethics committee and
helped draw up the
Wageningen Code of Conduct. If this is kept to,
the theory goes, academic independence will be
preserved. In practice,
Eijsackers admits, there
are grey areas. What if a
company asks a researcher to keep back results in exchange for a
further research contract? Tempting, and perhaps defensible as the
further research may
have added value. Gone
are the days when researchers could sit in
their government-funded
ivory tower and do ‘pure’
research. Eijsackers
would like to see more
discussion of ethical issues, although he realizes the Code of Conduct is
not exactly bedtime
reading.
The full story?
resource.wur.nl/en
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Planten voorzien ons van steeds meer grondstoﬀen.
Naast voedsel, medicijnen en bouwmateriaal, leveren
ze nu ook energie en zelfs plastic. Maar zijn al die
toepassingen wel zo ‘groen’ als wordt verondersteld?

FEEDING THE CAR
Green is the new black:
even in our power stations
and fuel tanks, where oilbased products are being
replaced or supplemented
with plant-based alternatives. Instability in the
Middle East is increasing
the appeal of biofuels in
the west. But how green
is ‘green’? A recent report by the Rathenau Institute has cast doubt on
the sustainability of prioritizing biofuels. Growing fuel crops can cause
food shortages, add to
CO2 emissions and destroy CO2 sinks if forest
is cut down for them. Biofuels score low on eﬃciency too, as they have
little added value. The
report says that products
with higher added value
– food, building materials and chemicals –
should be extracted ﬁrst
and only waste products
used for fuel. But even
this wouldn’t guarantee
sustainability, for which
reliable criteria and certifying systems are needed.
This is where Wageningen
UR could come in. The report has had a mixed reception at Wageningen.
Erik van Seventer, Biobased Economy research
team leader, applauds its
emphasis on optimal added value. But for Prem
Bindraban (PRI) the real
point is that we must
start using natural resources more eﬃciently.
And biofuels don’t qualify as biomass harnesses
only a tiny fraction of the
solar energy. ‘There are
alternatives for energy
but none for food.’
The full story?
resource.wur.nl/en
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ver populariteit had energie uit biomassa al
niet te klagen. Bovendien neemt de vraag
alleen maar toe, nu onlusten het olierijke
Midden-Oosten destabiliseren en zich in
Japan een kernramp voltrekt. Het verlangen onafhankelijk te zijn van andere landen voor energie is een sterke politieke drijfveer om over
te schakelen op energie uit biomassa. Toch moet energie
niet bovenaan het verlanglijstje staan van de bio-economie, stelde het Rathenau instituut recent in het rapport
Naar de kern van de bio-economie: de duurzame beloftes van
biomassa in perspectief.
In Nederland wordt biomassa van oudsher gebruikt in
papier en karton. Daarnaast is het nu ook aanvullende
brandstof in elektriciteitscentrales, en een aanvulling op
benzine en diesel voor auto’s. De overheid stimuleert dit
sterk, neem bijvoorbeeld de door de EU opgelegde bijmengverplichting van transportbrandstof met biobrandstoffen, oplopend naar 10 procent in 2020. Maar er is veel
kritiek op biobrandstoffen. Grootschalig gebruik van gewassen voor energie kan voedselschaarste en honger veroorzaken, omdat eten in feite in de tank verdwijnt. Ook is
het maar de vraag hoe duurzaam het is, want de productie
van gewassen kost ook CO2, zeker als er veel kunstmest
wordt gebruikt. Het telen van gewassen voor biobrandstof
kan bovendien indirect leiden tot ontbossing, waardoor
minder CO2 opgeslagen wordt.
SOCIALE ASPECTEN
De toepassing van biomassa voor energie is eigenlijk niet
slim, zo stelt nu ook het Rathenau instituut. Want energie
is een laagwaardige toepassing van biomassa. Slimmer is
het om van biomassa waardevoller producten te maken.
In de eerste plaats medicijnen en voeding. Daarna grondstoffen voor plastic, bouwmaterialen, de chemie, en pas
in laatste instantie energie. Dat principe heet in jargon
‘optimale verwaarding’. Volgens Rinie van Est, een van de
onderzoekers van Rathenau, zou het leidend moeten worden in het beleid. ‘Het idee van optimale verwaarding is in
2007 vanuit de Wageningse wetenschappers op de agenda
van het kabinet Balkenende IV gekomen’, zegt Van Est.
Biomassa zou niet zomaar in de verbrandingsoven moeten verdwijnen, maar moet gerafﬁneerd worden, net als
olie. Nadat het voedsel en de waardevoller grondstoffen
eruit gehaald zijn, kan de rest worden verbrand.

‘Maar dan nog is de bio-economie niet vanzelfsprekend duurzaam’, zegt Van Est. Dat hangt volgens haar af
van de manier waarop het gewas geteeld is en hoe het uiteindelijk wordt gebruikt. Daarnaast tellen ook sociale aspecten mee, zoals de lokale voedselzekerheid of de arbeidsomstandigheden van degenen die het produceren.
‘Meten is weten’, zegt Van Est. ‘Er moeten duurzaamheidscriteria opgesteld worden die van geval tot geval uitwijzen of een toepassing duurzaam is of niet.’ Van Est ziet
hier een mooie taak voor onderzoekers van Wageningen
UR. Het rapport van het Rathenau instituut pleit er voor
om niet de perfecte blauwdruk voor de bio-economie te
bedenken en die dan pas in te voeren, maar om stap voor
stap te leren van nieuwe toepassingen in de praktijk.
DUURZAAM EN WINSTGEVEND
In Wageningen is het rapport van Rathenau met gemengde gevoelens onthaald. Een positief oordeel komt van Erik
van Seventer, trekker van het onderzoeksthema Biobased
Economy voor Wageningen UR. ‘Optimale verwaarding
centraal zetten is een goede aanbeveling. Zorg voor voedselzekerheid en gebruik de rest efﬁciënt, bijvoorbeeld
voor biobased toepassingen.’
Volgens Van Seventer is dat niet alleen belangrijk om
de bio-based economy te verduurzamen, maar ook om het
gebruik van biomassa economisch rendabel te maken.
Ook agro-grondstoffen worden immers duurder. Van Seventer: ‘Elektriciteitscentrales zijn bijvoorbeeld ook geïnteresseerd in bio-rafﬁneren, waarbij ze eerst waardevolle
stoffen uit het materiaal halen. Duurzaamheid is niet alleen beter voor de toekomst, het is ook winstgevender.’
Maar wil de bio-economie duurzaam zijn, dan moet de
hele landbouwproductie wereldwijd duurzamer worden.

‘Duurzaamheid is niet alleen
beter voor de toekomst,
het is ook winstgevender’
Lotte Asveld, een van de andere onderzoekers van het Rathenau instituut, pleit daarom voor strengere duurzaamheidscriteria als het gaat om biomassa. Biobrandstoffen
die gebruikt worden om diesel en benzine bij te mengen,
moeten al een duurzaamheidcertiﬁcaat hebben. Zo’n certiﬁcaat is vergelijkbaar met een fair-trade label. ‘Maar de
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in je benzinetank
eisen zijn nu nog niet zo streng’, weet Asveld. ‘Ook de indirecte gevolgen op landgebruik moeten bijvoorbeeld meegenomen worden. Zodat er geen bos gekapt wordt als er
een palmolieplantage wordt aangelegd.’
Van Seventer beaamt dat een duurzame bio-economie
vraagt om een duurzame landbouw. ‘Maar om van alle
landbouwproductie te verlangen dat het gecertiﬁceerd
wordt is natuurlijk ondoenlijk. Bovendien is het op
vreemd dat bijvoorbeeld tarwe dat brandstof wordt wel
een duurzaamheidcertiﬁcaat moet hebben, en tarwe die
aan een koe gevoerd of door mensen gegeten wordt niet.’
BIOBRANDSTOF INEFFICIËNT
Prem Bindraban, onderzoeker bij Plant Research International, is niet gelukkig met de analyse van het rapport. ‘Ik
ben wel blij dat in dit rapport het hallelujaverhaal over de
bio-based economy wordt afgezwakt. Maar het gaat toch
voorbij aan de kern van de zaak. Namelijk dat we echt efﬁciënter met onze natuurlijke hulpbronnen moeten omgaan.’
De plant als groene fabriek voor de productie van energie is namelijk verre van efﬁciënt, zegt Bindraban. Slechts
luttele promilles van de zonne-energie worden omgezet in
biomassa. ‘Er zijn efﬁciënter manieren om energie op te
wekken. Energieproductie is een natuurkundig proces
waarvoor we de biologie en ecologie niet hoeven in te zetten. Voor energie zijn er alternatieven, voor voedsel niet.’
De maatstaf waaraan toepassingen in de bio-economie
moeten worden afgemeten, stelt Bindraban, is het beslag
dat ze leggen op natuurlijke hulpbronnen ten opzichte
van alternatieven.

Lotte Asveld is het met Bindraban eens dat er alternatieven zijn om energie op te wekken. Maar ze ziet ook de
voordelen. ‘Het stimuleren van biobrandstoffen heeft de
ogen geopend voor de mogelijkheden van de bio-economie. Daardoor zijn er nu zoveel bedrijven en onderzoekers
mee bezig.’ Volgens Asveld is het nu zaak om het kaf van
koren te scheiden door per geval te bekijken welke toepassing duurzaam is. ‘We moeten het begrip duurzaamheid
onttoveren door het handen en voeten te geven.’
Dat brengt echter ook risico’s met zich mee. Want welke consument weet straks nog het onderscheid tussen
duurzaam en niet-duurzaam gebruik van biomassa? Het
duurzame aura van de bio-economie zal onvermijdelijk

barsten krijgen. Bovendien is het de vraag of de westerse
landen zich er veel van aantrekken dat hun olievervanger
minder duurzaam blijkt dan gedacht. Bevrijd zijn van de
grillige oliestaten is tenslotte ook wat waard.
Het rapport is te vinden op www.rathenau.nl
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Hoort een FILMHUIS
bij de universiteit?
Filmhuis Movie W wordt met opheﬃng bedreigd nu de universiteit heeft besloten
de structurele bijdrage te stoppen. Maar waarom zou zij bijdragen aan culturele
organisaties als Movie W? Is dat wel een taak van de universiteit?
tekst: Yvonne de Hilster / foto: Bart de Gouw

Harry Wichers
Hoogleraar bij de leerstoelgroep Celbiologie en
immunologie
‘Zeker moet Wageningen UR bijdragen aan cultuur. Wageningen is eigenlijk één grote campus. Als Wageningen
UR vertrekt dan wordt het hier net zo stil als in Renkum. Ook
bestaat er een historische band tussen de universiteit en
Movie W. Daarnaast is de bijdrage belangrijk voor het
ﬁlmaanbod. Movie W dekt een behoefte die niet vanuit
het regionale ﬁlmaanbod opgepikt wordt. Het Heerenstraattheater en Cinemec hebben andere belangen, het
zijn bedrijven die zuchten onder de tucht van de markt.
Juist omdat Movie W dat niet hoeft te doen, kunnen ze andere ﬁlms aanbieden.’

Simon Vink
Woordvoerder van de raad van bestuur
‘Omdat het bestuurscentrum van de Costerweg naar de
campus verhuist, is bekeken wat er allemaal mee moest
vanaf Duivendaal. Daarvoor is eerst gekeken wat er was,
wat het kostte en of dat redelijk was. Bij die herijking werd
het ondersteunen van kritische groepen bijvoorbeeld wel
een taak van de universiteit gevonden, maar het ondersteunen van Movie W niet. Het is geen primaire taak van de
universiteit om culturele activiteiten in de gemeente of de
omgeving te steunen. Toen Movie W begon waren er andere opvattingen over Studium Generale. Wat dat betreft is
dit een natuurlijk moment om de structurele steun te beeindigen.
Dat er wel geld naar sportvoorzieningen gaat past in het
gezondheidsbeleid voor studenten en medewerkers.
Naast studeren is het belangrijk dat mensen bewegen.’

Martin Ruiter
Eigenaar bioscoop Heerenstraat Theater in Wageningen
‘Als bioscoop zijn we uiteraard gebaat bij een bruisende
ﬁlmcultuur in Wageningen en omgeving. Gelukkig zijn
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we goed voorzien: Cinemec als grote supermarkt, wij als
speciaalzaak en Movie W de delicatessenwinkel, om in
food-termen te spreken. Mensen kunnen hier dus met
zeer divers aanbod kennismaken. Wat dat betreft kunnen
we ons meten met menig grote provincie- of studentenstad.
Ook de universiteit is gebaat bij een goed cultuurklimaat
voor haar studenten en medewerkers. Maar ik vind wel dat
we in Wageningen snel de neiging hebben om naar Wageningen UR te kijken als het gaat om het in stand houden
van voorzieningen. Daarbij bestaat cultuur niet alleen bij
de gratie van de aanwezigheid van die voorzieningen: het
gaat om de inhoud. Als Studium Generale geen aparte debatzaal meer heeft, wil dat niet zeggen dat er geen debat
meer gevoerd kan worden. Als het zaaltje van Movie W verdwijnt wil dat niet zeggen dat nergens meer artistieke
ﬁlms kunnen worden vertoond. Als je wilt dat die ﬁlms
worden gedraaid, moet je zorgen dat de mensen van Movie W hun ding kunnen blijven doen, en wat mij betreft in
het centrum van Wageningen.
Voor het ﬁlmklimaat heb ik Movie W dus liever bij ons in
de buurt dan op de Born. Fysiek kunnen wij ze op dit moment echter nauwelijks onderdak bieden. Er is al heel veel
ﬁlmaanbod dat we vanwege ruimtegebrek niet kunnen
draaien.’

Kenny Aberson
Student Climate Studies
‘Ik zou het jammer vinden als Movie W verdwijnt, al ga ik
er weinig naar toe. Ik ben er wel eens met het ﬁlmfestival
geweest. Of de universiteit culturele organisaties moet
steunen is lastig te zeggen. Onderwijs moet toch prioriteit
hebben. Maar ik heb er wel baat bij. Ik speel muziek, en
dat doe ik via mijn studentenvereniging. Indirect is dat
met steun van de universiteit, doordat er FOS beschikbaar
is voor mijn vereniging.’
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FUTURE FOR FILMHOUSE?

Lex Hoefsloot
Wethouder cultuur in Wageningen
‘Ik zou het heel jammer vinden als het voortbestaan van
Movie W in gevaar komt. Alle culturele activiteiten in Wageningen zijn welkom en dragen bij aan een bruisende,
veelzijdige stad voor inwoners en studenten. We kunnen
niet in de portemonnee kijken van Wageningen UR maar
ik hoop dat Movie W behouden kan blijven en er met de
universiteit uit komt. De universiteit heeft ook zelf baat bij
een creatieve, aantrekkelijke stad. Veel studenten kiezen
niet alleen voor de studie maar ook voor de stad waar ze de
komende jaren wonen.’

Peter Veer
Regisseur en maker tv-documentaires, oud-medewerker
Alterra
‘Een universiteit is een culturele instelling. Studenten zijn
jonge mensen die hier komen voor hun culturele vorming. Dat is een deel van het volwassen worden. Ze staan
voor een belangrijke taak in de samenleving. Een universiteit heeft dus een taak in de culturele ontwikkeling van
mensen, daar gaat studeren en onderwijs over, en dat gaat
zeker op voor wetenschappelijk onderwijs. Culturele ontwikkeling is ook nadenken over in welke wereld je leeft en
wat er elders in de wereld speelt. Dat de universiteit bijdraagt aan culturele organisaties hoort er daarom bij. Bovendien is de wereld groter dan Wageningen en de Wageningse wetenschap. Het is van levensbelang buiten dat wereldje te kijken.’

Gloria Oforiwaa
Student Forest and Nature Conservation uit Ghana
‘Het gebouw LA13 ken ik wel, van Otherwise, maar van

Movie W heb ik nooit gehoord. Dat had iemand ons moeten vertellen. Ik ga wel eens naar de ﬁlm in de stad, al zijn
kaartjes niet goedkoop.’

Hugo Vervoort
Bestuurslid stichting Movie W
‘De universiteit en de gemeente hebben samen een rol in
een leefbaar Wageningen met een goed cultureel klimaat.
Movie W is destijds begonnen om Wageningen als stad
aantrekkelijker te maken voor nieuwe studenten en een
podium te bieden voor aantrekkelijke culturele zaken.
Een ﬁlmhuis was een aanvulling op het commerciële ﬁlmaanbod door het programmeren van maatschappelijk kritische ﬁlms en cultureel kwetsbare ﬁlms.
Een universiteit is er om mensen af te leveren die wetenschappelijk zijn onderlegd en dat kunnen vertalen naar de
werkelijke wereld. Daar moet je ook andere vaardigheden
en interesses voor ontwikkelen, en dat kan onder meer via
ﬁlm. In essentie is ﬁlm kijken een sociaal gebeuren. Voor
en na de ﬁlm praat je met elkaar en mensen vormen een
mening. Een ﬁlm zwengelt vaak discussies aan.’

Tjalling Vlieg
Student International Land and Water Management
‘Ik zou het erger vinden als er op het sportcentrum werd bezuinigd. Erger dan op cultuur. Goed beschouwd zijn sport
en cultuur echter allebei hobby’s. Alleen gaat de aandacht
in Wageningen vooral uit naar sport. Maar stel dat ik goed
kon zingen en daar meer mee zou willen doen, dan is het
toch wat scheef dat de universiteit aan die hobby niets bijdraagt, en wel aan mijn favoriete sport.’

Wageningen’s arthouse
cinema Movie W is threatened with closure now
that the university is
withdrawing its support.
How do people feel about
this? Board spokesman
Simon Vink puts the university’s case: Wageningen’s cultural facilities
are not the university’s
responsibility. Sport is
diﬀerent, says Vink: students need that for health
reasons. But Professor
Harry Wichers says without Wageningen UR’s cultural input Wageningen
would be as dull as Renkum. That would never
do: Wageningen’s town
councillor for culture Lex
Hoefsloot, points out that
it is not just good courses but also a vibrant city
that attracts students. A
third vote for Move W
comes from Martin Ruiter, owner of the Heerenstraat cinema, who hopes
it will continue to contribute to the impressive
choice of ﬁlms Wageningen oﬀers. (He cannot accommodate it himself
though.) Documentary
maker Peter Veer thinks
it is vital that students
see that the world is bigger than Wageningen and
its life sciences. Exactly
what ﬁlm can help them
do, says Movie W board
member Hugo Vervoort.
As for the students who
were polled, one thinks it
would be a pity to lose
Movie W (but doesn’t go
there himself), another
would be sadder to lose
the sports centre… and a
third has never heard of
Movie W.
The full story?
resource.wur.nl/en
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Ranjana and Barsha are two students from Nepal who started their MSc in Wageningen in
February. Resource is following them during their adventures in Wageningen.

BARSHA AND RANJANA…
are studying hard
Barsha looks a little tired. She
and Ranjana have been in Wageningen for a couple of weeks now,
during which they’ve been pretty
absorbed in their studies.
Both girls have classes from 8:30 to
17:30 every day. ‘Yes, it is hard work.
I have a lot of practical classes that
are very intensive: bio-informatics
in the morning and Java building
in the afternoon. We are programming a game, battleship, which we
play against the computer.’
Ranjana is very enthusiastic
about her courses. She thrives
during her morning class, because
it ﬁts very well with her background of environmental science.
But the social theory of the afternoon class is new territory. ‘It’s so
difﬁcult to understand the social
theories, like the Malthusian theory. I don’t know how I will get
through the exam.’
Ranjana has group work every
day, which is very intensive, but also a lot of fun. ‘I work together
with so many different people:
Dutch, African, Asian. I’m making
friends and I learn something from
everyone.’ Her favourite group is
the one with a Hungarian and a
Tanzanian girl. And as girls will be

Ranjana
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girls, they also talk about the best
places to buy clothes and they look
for new outﬁts on the internet. ‘We
work together really well. We tested sediment from Rotterdam
harbour for toxic compounds. Now
I am really curious to know what
that harbour looks like.’
GETTING USED TO THE BREAD
Are they getting used to the Dutch
way of life yet? As always, the proof
of the pudding is in… the eating.
Barsha: I’m getting used to the
food here. I go to the Toko to ﬁnd
my kind of food. And we eat the
Mexican tortillas from the Albert

Heijn instead of Indian Roti.
They’re great with scrambled egg
or curry.’ Ranjana is getting used
to eating bread, ‘because there’s
no time and usually I feel too lazy
to cook rice and vegetables’. She
prefers the white rolls for now, and
‘I love butter!’ She even expects to
get to like the brown wholegrain
bread in future.
No cheese though, for Ranjana,
but Barsha loves it. They eat sandwich spread, a creamy spread with
little pieces of vegetable and pickle
in it. ‘We have that back home’,
says Barsha, ‘we put it on our hamburgers there.’

Barsha

A ROOM OF THEIR OWN
Luckily, Barsha and Ranjana
have been able to move out of
the Brink Residence. Both are
now sub-renting rooms at the
Bornsesteeg. But Barsha will be
moving again this week, to a
room of her own at the Haarweg,
on a corridor with a mix of Dutch
and international students. ‘But
I don’t like moving; my room
will be a mess.’ The girls are still
very close, although they don’t
share a bedroom any more. Even
in the Bornsesteeg they are on
Skype all the time, to keep in
touch across the distance of two
ﬂoors.

NEPALESE FESTIVAL
But they haven’t forgotten their
roots either. Back home in Nepal,
people have just celebrated Holi, a
major festival in the Hindu calendar. The high point of the festivities is a day on which people
throw colored powder and water at
each other, as a symbol that winter
is over. In Wageningen, Nepalese
students got together in the park
near Dijkgraaf. ‘We put the colours
on our face this time, and only the
powder, no water’, says Barsha. ‘It
is the same powder that we use for
worshipping God.’ Afterwards
they had a picnic in the park, a
much smaller celebration than
they are used to. But it’s the feeling
that counts. The familiar feeling of
Nicolette Meerstadt
home.
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Knotsgek Wageningen

FOTO: BART DE GOUW

KNOTSWEETJES:

Knotsbal is hot in Wageningen.
In zes jaar tijd steeg het aantal
teams van 8 naar 63. Een duizelingwekkende groei. Ook kwalitatief gaat het goed. Op 9 april
kan Wageningen voor de vijfde
maal op rij de nationale beker
binnenslepen. Voor eigen
publiek.
Het kleine, snelle balletje vliegt in
een noodtempo van hot naar her,
terwijl de spelers er fanatiek achteraan hollen. Met wat lijkt op een
enorme wattenstaaf slaat een van
de spelers de bal richting het doel.
Daar ontwikkelt zich een fel duel
tussen meerdere spelers, waarbij
de bal in het strijdgewoel lijkt de
verdwijnen.
Voor wie nooit eerder knotsbal
heeft gezien is de snelheid van de
sport misschien wel de grootste
verrassing. Bij het woord ‘knots’
denk je immers eerder aan een gemoedelijke, trage bullebak dan
aan ﬂitsende snelheidsduivels.
Maar het Wageningse oefenpartijtje maakt duidelijk dat de werkelijkheid er anders uitziet. Het gaat
snel, het gaat hard. Niet zelden
sneuvelt een van de knotsen in het
strijdgewoel.
ONGELOOFLIJKE GROEICURVE
Wageningen is groot in de knotsbalwereld, die opvallend klein is.

De afgelopen vier jaar stonden Wageningse teams op de hoogste trede van het erepodium bij het nationale studentenkampioenschap,
zeg maar het WK voor de knotsballers. En ook dit jaar is Wageningen
de torenhoge favoriet, temeer omdat het toernooi op 9 april gehouden wordt in Wageningen zelf.
De groei van het knotsbal in
Wageningen is een mysterie. In
2005 waren er nog acht teams, nu
zijn er maar liefst 63. Dat betekent
dat het aantal teams sinds 2005
elke twee jaar is verdubbeld. De
spelers zelf kunnen daar eigenlijk
geen sluitende verklaring voor geven. Tim Mohlmann begon zes
jaar geleden met knotsbal en
speelt nu voor ‘De Strijdvlegels’,
een van de favorieten in het NSK.
Volgens hem is het laagdrempelige

‘Het laagdrempelige karakter van de sport is een
belangrijke succesfactor’
karakter van de sport een belangrijke succesfactor. ‘Je hoeft geen
lid te worden van een vereniging
en de sport is vrij simpel, dus iedereen kan meedoen. Mensen worden gemakkelijk geïntroduceerd
door bijvoorbeeld een keer in te
vallen bij een team.’
Daarnaast wijst Mohlmann op
de rol van de SWI Thymos, die bij

ð.QRWVEDOVSHHOMH
met vier tegen vier
spelers.
ð(UPDJDOWLMGJHZLVseld worden.
ð,QGHLQWHUQHFRPSHtitie moet er altijd
minstens één vrouw
per team in het veld
VWDDQRSKHW16.
hoeft dit niet.
ð2QGHUGHQDDPèWDPponbal’ is knotsbal
bekend op middelbare- en basisscholen.

het verdelen van de zaaltijd veel
ruimte creëert voor de knotsballers. Dat de sport gemengd is, jongens en meiden spelen in één
team, wordt ook wel eens genoemd als reden voor de populariteit, maar volgens de spelers zelf is
dit van ondergeschikt belang. Bovendien is bij alle genoemde redenen niet duidelijk waarom ze speciﬁek voor Wageningen zouden
gelden, want in de meeste andere
studentensteden is knotsbal nog
een tamelijk onbeduidende nichesport.
GEEN GARANTIE
Hoe dan ook, populariteit levert
nog geen garantie voor succes, zegt
ook Geert Mulders. Mulders is de
captain van De Strijdvlegels, maar
realiseert zich goed dat het kampioenschap nog geen gelopen race
is. ‘De andere steden hebben ook
sterke teams. En Enschede heeft
zelfs een knotsbalvereniging, iets
wat we in Wageningen nog niet
kennen.’ Aan het NSK van 9 april
doen 20 teams uit 8 steden mee. De
eerste ronde speelt iedereen in willekeurig ingedeelde poules. Daaruit komt een winnaarspoule die
om de titel strijdt, en een verliezerspoule. De winnaar van de winnaarspoule gaat naar huis met de
Sander de Kraker
Gouden Knots.

KNOTSBAL CAPITAL
Wageningen seems to be
the knotsbal capital of
the world, boasting no
less than 63 teams. A fair
chance one of them will
win the national students
championship, to be
played in Wageningen on
9 April. If they do, Wageningen will have provided the winner for the ﬁfth
time in a row. Also
known as ‘tampon hockey’, this surprisingly fast
and furious variation on
indoor hockey is played
with what look like outsized cotton buds and a
small ball. Teams of four
must include at least one
woman and players can
change at any time.
Quite why this Dutch
sport has taken Wageningen by storm is not entirely clear. Perhaps because it’s mixed, perhaps
because it’s easy to
learn. Or perhaps because the players obviously have a lot of fun.
The full story?
resource.wur.nl/en
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DR. HOSEN

AU!

Sinds deze week bestaat er een Wageningen Road in China (zie elders in
dit nummer). De prominente Wageninger Dr. Dake Hosen was daar volgens de Chinezen (www.SEADC.com) bij aanwezig. Hosen? Nooit van
gehoord. We@wur kent geen Dake Hosen. Tot het kwartje viel. Dr. Hosen
blijkt ‘president of Wageningen University’. Die Aalt.

Onze hersenen maken geen of nauwelijks onderscheid tussen emotionele
en fysieke pijn. Dat hebben Amerikaanse onderzoekers ontdekt. Een bloedend hart of een bloedende duim activeren dezelfde hersencellen. Dat
geeft te denken. Zou een aspirientje dan ook helpen tegen liefdesverdriet?

CULT <<

Een spin van drie meter
STIJN << S
Te laat
Wat gek dat ik geen studiegenoten zie, denk ik, terwijl ik kalm de
trap van het Scheikundegebouw van de Dreijen op wandel. Nou ja,
iedereen zal vandaag wel op het laatste nippertje komen. Enthousiast zwaai ik een moment later de deur van de collegezaal open. Bij
het openen deins ik even achteruit. Huh, het is nog pikdonker en de
zaal is geheel leeg. Diepfronzend ga ik het college van gisteren na.
Er is vandaag toch gewoon les?
Ondertussen staat mijn broertje (Freek) op een Rotterdams station.
Hij baalt. Een klein halfuur vertraging had hij ingecalculeerd, maar
dat zijn eerste metrotrein uit zou vallen en die erna plotseling voortijdig tot stilstand zou komen? Nee, dat had hij niet verwacht. Gehaast en geërgerd stapt hij over op een wederom vertraagde metro.
Terug naar Wageningen, waar ik tot mijn opluchting één van mijn
docenten zie. Bij het aanschouwen van de lege collegezaal begint hij
te lachen. ‘Volgens mij zijn we verkeerd’, constateert hij nuchter.
‘Kijk eens in het rooster.’ ‘Inderdaad’, antwoord ik schuldbewust,
‘het staat in rood, onderstreept en met markering: vandaag Leeuwenborgh’. Mijn docent reageert resoluut: ‘nou dat wordt dan hard ﬁetsen.’ ‘Eh’, zeg ik onzeker, ‘eigenlijk heb ik hier helemaal geen ﬁets.’
Mijn broer Freek rent de trappen van het universiteitsgebouw op.
Zijn laptoptas schudt onhandig achter hem aan. ‘Nog één minuut’,
denkt hij, ‘nog één minuut. Opgelucht komt hij hijgend de trap op.
Ja, Ja, de deur staat nog open.
‘Nou, dan spring je maar achterop’, zegt m’n docent. Vlot hobbelend dalen we af richting het onderkomen van de sociale wetenschappers. Plusminus tien minuten te laat lopen we samen de collegezaal binnen. Een warm applaus van de gehele zaal volgt. ‘Fijn dat
jullie het ook gevonden hebben’, laat mijn andere docent met licht
grinnikende ondertoon weten. ‘Okay, dan kunnen we nu beginnen’,
spreekt ze de rest van de zaal toe. Langzaam neemt mijn rood geworden gezicht weer de normale kleur aan.
In Rotterdam gaat ondertussen de deur dicht. Precies voor de neus
van mijn broertje. ‘Te laat jongen’, laat een beveiliger hem ﬁjntjes
weten. ‘Ik had vertraging en nu ben ik helemaal voor niets gekomen’,
klaagt mijn broer. ‘Niets mee te maken, jij komt er niet meer in. Van
een universitair student wordt enige verantwoordelijkheid verwacht.
Stijn van Gils
Wen er maar vast aan jongen. Dat gaat overal zo.’
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pinnen hebben acht poten. Dat
is het enige wat je vaak nog
weet van de lessen biologie. Maar
dat hij ook acht ogen heeft en per
jaar 100 insecten verorbert, zijn
van die leuke weetjes die je te weten komt als bezoeker van de tentoonstelling ‘Spinnen, de mooiste
dieren die er bestaan’, in het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden. Een fraaie animatie toont hoe
spinnen volgens een vast patroon
een web maken. Van het eerste
draadje dat in de wind wappert tot
de gewoven raamdraden en spaken. In terraria zitten enkele levende exemplaren waaronder de vogelspin. Die dankt zijn naam aan
een afbeelding waarop hij een kolibri verorbert, maar in werkelijkheid blijken vogels nauwelijks op
zijn menu te staan.
Het hoogtepunt van de expositie is te zien vanaf 15 april: een
spectaculaire 560 kilo zware robotspin. De ‘animatronic’ van het
Londense Natural History Museum werd twee jaar geleden tot in
het kleinste detail nagemaakt door
het Japanse bedrijf Kokoro, dat gespecialiseerd is in natuurgetrouwe
robotdieren. Het angstaanjagende
exemplaar is een uitvergrote kopie
van de Australische tunnelspin,

een van de meest dodelijke spinnen ter wereld. De spinsoort verlamt zijn prooi met scherpe giftanden die al veel Australiërs fataal
werden. De robotspin is drie meter
breed en twee meter hoog en is
voor het eerst in Nederland te zien.
Het Friese natuurmuseum
huist sinds de jaren negentig in
een monumentaal voormalig weeshuis. In 2005 werd het heropend,
na een jaren durende verbouwing.
De zalen werden opnieuw ingericht en ogen fris en modern. Het
museum timmert behoorlijk aan
de weg en verrast geregeld met
spraakmakende tentoonstellingen, zoals onlangs met die over dinosaurussen. Dit ‘Jurrasic Leeuwarden 2’ trok begin dit jaar in vijf
weken tijd maar liefst 30.000 bezoekers. Bij die expositie was een
zeventien meter lange polyester diplodocus de grote blikvanger. De
high tech Australische tunnelspin
mag een waardige opvolger worden genoemd. KdM
Robotspin van 15 april t/m 19 juni
Onderdeel van ‘Spinnen, de mooiste
dieren die er bestaan!’ t/m 28 augustus in Natuurmuseum Fryslân,
Schoenmakersperk 2, 058- 2332244,
www.natuurmuseumfryslan.nl

De ‘animatronic’ van
het Londense Natural
History Museum
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3,.$17
Welke vergeten groente ken je? Per deﬁnitie zou je antwoord natuurlijk
‘geen’ moeten zijn. Gelukkig zijn er mensen die zich daar verandering in
willen brengen. En oninteressante dingen onder de aandacht brengen,
dat kan maar op één manier: sex sells. Op organicauthority.com vind je
foto’s van de stoutste groenten. Zoals die hete pastinaak hiernaast. Nom
nom nom!

LAAT NIET ALS DANK…
Studenten van de Idealis-complexen Dijkgraaf,
Haarweg en Marijkeweg
hoeven er sinds 1 april
niet meer op te rekenen
dat hun huisvuil en oud
papier keurig wordt
opgehaald. Idealis is
begonnen met een proef
waarbij de studenten
zelf hun afval naar een
afvalstraatje brengen.
Asserpark en Hoevestein doen ook mee,
maar dan alleen voor
het oud papier. ‘Wij
denken dat studenten
dit prima zelf kunnen’,
aldus een woordvoerder
van Idealis, die erop
wijst dat andere complexen dit al langer
doen. Als de proef
slaagt kunnen de servicekosten omlaag. Met
1 à 2 euro per maand
maar liefst. RG

OVER DE RELING

Wie? Aniek Hebinck
Wat? Vaart mee met de Race
of the Classics (De Rees)
Waarom? Geweldig en gezellig om op zee te zijn.

SAME EVERYWHERE
Stijn went to the wrong
building for a lecture. So
did his lecturer. When
they arrived at the right
room together ten minutes
late, they were clapped.
The same day in Rotterdam, delayed trains made
Stijn’s brother a few seconds late at a lecture and
he was barred from entering. Rules are rules.
‘It’s the same everywhere’, he was told.

LOVELY SPIDERS

)272*8<$&.(50$16

A contradiction in terms?
Visit Natuurmuseum Fryslân and see if the museum can convince you with
its exhibition entitled
‘Spiders, the loveliest
creatures in existence’. A
huge robot version of the
funnel-web spider is in
pride of place. Lovely indeed…

De eerste etappe (rak) zit erop. Maar op internet zie ik dat jullie in Den Helder
liggen in plaats van Ipswich. Beetje verdwaald?
‘Nee, de weervoorspelling was zo slecht dat sommige boten de overtocht naar
Engeland mogelijk niet aan konden. Daarom is het parcours verlegd naar
Den Helder. Daar hebben we gisteren een groot feest gehad. Vanavond is de
tweede rak.’
Nog iets gemerkt van dat slechte weer?
‘Jazeker, er stond windkracht 7, dat is behoorlijk fors. We voeren ’s nachts
waarbij het eigenlijk de bedoeling was dat we met shifts op en af gingen, zodat je ook wat kunt slapen. Maar dat ging niet door. We moesten voortdurend
overstag waarbij we bij het gijpen iedereen nodig hadden. Bovendien waren
veel bemanningsleden ziek en hingen voortdurend over de reling. Iemand
zelfs tot vijf keer toe. We hadden wat te laat gegeten. Foutje.’
Wel een goed resultaat geboekt?
‘We zijn heel tevreden met een voorlopige derde plaats in onze categorie van
negen boten. Vooral als je ziet dat degenen die ons voor bleven vooral de boten van de marine zijn.’
Succes met het vervolg.
‘Dank je. Waarschijnlijk varen we naar Terschelling. In elk geval zijn we dit
keer goed voorbereid, we hebben een gezinspakket met reisziektepillen ingeslagen.’ RG

RUBBISH IDEA
From 1 April students in
several Idealis halls of
residence have to bring
their own garbage to the
dump. If this trial is a
success their service
costs will go down by up
to 2 euros per month. No,
it’s not an April Fool’s
joke.

FORCE 7
Aniek Hebinck was delighted with her team’s
provisional third place in
the sailing ‘Race of the
Classics’. It was no picnic, sailing through the
night in force 7 winds.
Next time they are taking
a family-sized packet of
travel sickness pills.
The full story?
resource.wur.nl/en
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HALBE
Wat een gedoe zeg, over die Halbeheﬃng. Wat kan jou het schelen, die
extra studieschuld. Als je later een baan hebt….Gelukkig kun je nu heel
makkelijk afwegen of je die schuld in een keer gaat terugbetalen, of in
termijnen. Kijk op watkostmijnstudieschuld.nl en maak de berekening.
Slik een paar keer, en ga weer over tot de orde van de dag. Na jou de
zondvloed.

>> HET
ECHTE
WERK

SNAKES ALIVE!

‘EEN ENORME SLANG IN MIJN NEK’
Wie? Linda Hilbrands, vijfdejaars
Levensmiddelentechnologie
Wat? Studiereis om de ananassap-keten
te leren kennen
Waar? Benin
Waarom? .LMNHQKRH]RéQIDEULHNHU
in het echt uitziet
Met twee studiegenoten reisde ik twaalf dagen door
de Afrikaanse republiek Benin. Het was een studiereis die we zelf georganiseerd hadden, omdat we
alledrie onderzoek doen naar een typisch product
uit Benin. Voor mij is dat ananassap, Nele van Ingen
doet onderzoek naar cowpeas en Reneé Wassens
naar de yam bean. De excursies en uitstapjes waren
geregeld door twee PhD studenten uit Benin. Ze hadden het ons niet gemakkelijk gemaakt: om twee uur
‘s nachts kwamen we aan bij ons hostel, terwijl we
om zeven uur weer klaar moesten staan voor een eerste kennismaking met het land.
Ik wilde graag met eigen ogen zien hoe de productie
van ananassap in Benin verloopt, en of het mogelijk
zou zijn het sap te exporteren naar Europa. Daarom
zijn we gaan kijken bij verschillende ananassapfabrieken. Zo’n “fabriek” is vaak niet meer dan een
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betonnen loods met wat apparaten. Daarvan er
eigenlijk altijd wel één kapot, omdat de eigenaar
niet de kennis of de onderdelen heeft om zo’n
machine te repareren. Tijdens mijn onderzoek in
Nederland stond ik niet stil bij dit soort problemen,
maar deze reis heeft wel heel veel duidelijk gemaakt.
Nog zoiets: er zijn geen bedrijven die verpakkingen
maken in Benin. Dat heeft veel invloed op het productieproces, want het sap wordt verpakt in hergebruikte bierﬂesjes. Kortom, Benin is nog lang niet
klaar om ananassap te exporteren.
Je leest heel veel over het leven in een derdewereldland, maar om het met eigen ogen te zien is toch
heel wat anders. Ik vond het moeilijk om te wennen
aan het gebrek aan regels in het dagelijks leven. Het
verkeer is een zooitje en omdat het niet wordt opgehaald gooien mensen hun afval gewoon op straat.
Maar we hebben ook kennis kunnen maken met de
mooie kanten van Benin. Zo zijn we op safari geweest en we hebben een dorp op palen in het water
bezocht, het Afrikaans Venetië. Indrukwekkend was
het bezoek aan de voodoo tempel van Ouidah waar
pythons worden vereerd. Toen we er waren werd er
zonder aankondiging een enorme slang om mijn
SH
nek gelegd. Heel leuk. Voor even dan.

Food Technology student
Linda Hilbrands travelled
to Benin to learn about
the pineapple supply
chain. She wanted to investigate the feasibility
of exporting pineapple
juice from Benin. The
trip was quite an eyeopener. Obstacles to exporting the juice included the lack of the knowledge or spare parts needed to repair faulty machinery, and of a local
packaging industry. Linda also learned a bit
about life in a less regulated country than the
Netherlands. Where trafﬁc is chaotic and garbage
lies in the streets. Pleasanter experiences were
visits to the ‘Venice of
Africa’ and a Voodoo
temple, where a python
was placed around her
neck. ‘Very nice – at
least, for a moment’.
The full story?
resource.wur.nl/en
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Boogschieten Klaverjassen Schaken Zumba Paardrijden Amulet maken Wandelen

Beachvolleybal Zeskamp Bosu Ball Duiken Fietstocht
Squashtoernooi Tennis Voetbal 5km loop AIKIDO Black Jack en Roulette Diskgolf

Kofﬁ eproeverij Paardrijden Jeu de Boules Pannavoetbal
Fotograferen vergezichten Klimmen Loopclinic Moutainbike Percussie Bezoek Hoge

Hokjesdenken
‘Volkomen logisch dat Kernenergie de oplossing is’, mailde Herman Slink met
een knipoog. Laten wij het hierbij laten: kernenergie was in ieder geval de
oplossing van de laatste hokjes.
Meer goede inzendingen kwamen van: het ‘Ja dit is het’-team, Thea van
Hummel, Anita’s Angels, Loes Bugter, Marije Oostindjer, Willem de Visser,
Herman Slink, Sexy Chickies, Cees Niemeijer, Dagelijks Bestuur Thymos,
Willem Menkveld, Jean-Marie Michielsen, Renée en Susan van der Salm,
MetisKamer, De Biebjes, Ditje van der Vossen, Ellen Slegers, Aad van Ast,
Gosse Schraa & Hanneke Pompe, Anton Kortweg, Leerstoelgroep Nematologie,
Minouk van der Plas-Haarsma, Vakgroep Milieutechnologie, De Dametjes van
ECS, Marianne van der Gaag, Thijs Dolders en Marian Bos.
Horizontaal
1 Wil wéér gaan boren in de Golf van Mexico 4 Prachtvogel 11 André __, studentenarts 13 Protest van het platteland 15 Zo alleen is bijzonder 16 Even
rustig! 17 Marcouch of Aboutaleb 19 Om en nabij 20 Tot __ prijs 28 Past na
rode of poets 29 __ en de tijdspaarders, Michael Ende 30 Hoogtepunt van
expositie in Natuurmuseum Fryslân 34 Werd voor ingezameld in Leeuwenborch, Forum en op de markt 35 Afdragertje 36 Bloedstelpers 38 Kim Jong-__
39 Populaire sport 40 Is aan een plant gehecht
Verticaal
1 Bak(steen) 2 Schuldbewuste organisatie in Tiel 3 Wegwerpartikel voor luie
mensen 4 Touwsoort 5 __ all in the game 6 Benedenburen van de Finnen
7 Rekening-courant 8 Hoofdstad van Bangladesh 9 Pc-bouwer 10 Vliegvisser
bij Imares 11 Voor het te laat is 12 Populairste jongensnaam 14 Uitg. 18 Stier
die van een hotel sprong 19 Animal __ 21 Opgeheven partij 22 Religieuze
voorstelling op je bureaublad 23 Krijgt minder opdrachten uit Den Haag
24 Vrienden van formaat 25 VVD-zwaargewicht 26 Die kant is aan de korte
zijde 27 Stuk voor negen instrumenten 30 De r van ntr 31 Generaal __ Dick
Berlijn 32 Post die is verdwenen 33 Werd ING 34 Martin of Dick 37 Regelt
het zaalgeluid

Schilderen Wielrentocht Kanoën Onderwaterhockey
Veluwe Perfect Pilates Roeien Schermclinic Midgetgolf Skeelerclinic Vliegeren Wandelen

Buikdansen Pokeren Boerengolf Beachvolleybal Zeskamp
met GPS Yoga Afrikaanse dans Fietspuzzeltocht Volleybal Motortoertocht Boogschieten

Bosu Ball Duiken Fietstocht Kofﬁeproeverij Paardrijden Jeu
Klaverjassen Schaken Zumba Paardrijden Amulet maken Wandelen Squashtoernooi

Voor alle medewerkers: Een dag vol sport en activiteiten
Informatie en aanmelden (van 5 april tot 11 mei)
Kijk op: Intranet>people>voorzieningen>We Day
E-mail: weday@wur.nl

Wageningen UR, Universitair
Sport Centrum de Bongerd,
Bornsesteeg 2, Wageningen

Voor bestellers en gebruikers van
Chemicaliën en Laboratoriumartikelen:
Alle contractleveranciers in één keer ontmoeten op een
informatiemarkt en interessante symposia bijwonen!

Mail de groene hokjes uiterlijk woensdag naar hokjes@wur.nl, de oplossing
staat donderdag op resource.wur.nl.

Donderdag 14 april 2011 van 9.30-17.00 uur, Forum-gebouw
Symposiumprogramma:
Scheidingsmethodes;
10.00 – 11.00, zaal C211 en 13.30 – 14.30 uur, zaal
Q-PCR;
10.00 – 11.00, zaal C221 en 13.30 – 14.30 uur, zaal
Next Generation Sequencing;
11.30 – 12.30, zaal C221 en 15.00 – 16.00 uur, zaal
Sample handling en storage in relatie tot veiligheid;
11.30 – 12.30, zaal C211 en 15.00 – 16.00 uur, zaal

C211
C221
C221
C211
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in memoriam
Bert Heemskerk
Op dinsdag 22 maart bereikte ons het
schokkende nieuws dat Bert Heemskerk
die dag was overleden. Veel te kort
heeft Wageningen UR kunnen proﬁteren van zijn enorme kennis en ervaring.
Sinds 2009 maakte de oud-topman van
de Rabobank deel uit van de Raad van
Toezicht van Wageningen UR. Vanaf de
eerste vergadering was hij nadrukkelijk
aanwezig. Je kon niet heen om zijn fysieke persoonlijkheid en markante basstem, waarmee hij geduldig zijn heldere visie op voorliggende vraagstukken
formuleerde.
Zijn loopbaan in de internationale
bankwereld verliep zeer succesvol.
Functies bij de AMRO-bank brachten
hem naar posten over de hele wereld,
waardoor zijn zicht op internationale
vraagstukken en culturen werd verscherpt. Toen hij in 1991 bestuursvoorzitter werd bij Van Lanschot bracht
hem dat deﬁnitief terug naar Nederland. In 2003 maakte hij de overstap
naar de Rabobank en ging hij zich verdiepen in zowel het wezen van het coöperatief bankieren als de agrifoodsector. Dat ging hem meer dan uitstekend
af en het was dan ook niet voor niets
dat onder zijn leiding de Rabobank versterkt uit de ﬁnanciële crisis kwam.
Dat Bert Heemskerk de ﬁnanciële we-

reld in zou gaan, lag aan het begin van
zijn loopbaan niet voor de hand. Hij
leek aanvankelijk voorbestemd om
geestelijke te worden en studeerde onder meer katholieke en evangelische
theologie aan de Universiteit Tübingen.
Hij studeerde af bij Joseph Ratzinger,
de huidige Paus. Vervolgens koos hij
ervoor een andere wending te geven
aan zijn leven en studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit.
Ondanks zijn drukke werkzaamheden
bleek hij een echte familieman die een
warme band onderhield met zijn acht
kinderen en tijd nam voor zijn gezin.
Bert Heemskerk had – misschien wel
dankzij zijn wortels in de theologische
opleiding- sterke maatschappelijke opvattingen. Duurzaamheid stond hoog in
zijn vaandel en hij gaf publiekelijk uiting aan een grote sociale bewogenheid. De Wageningse missie ‘to explore
the potential of nature to improve the
quality of life’ had door hem bedacht
kunnen zijn. Hij paste dan ook uitstekend bij onze organisatie en voelde
daarbij een grote betrokkenheid.
Het is verschrikkelijk dat een zo agressieve ziekte in zo’n korte tijd de vele
plannen die hij nog had, heeft doorkruist. We wensen zijn vrouw, zijn kinderen en zijn verdere familie en vrienden alle sterkte en kracht om dit enorme verlies te dragen.

Wageningen UR zoekt:
PhD Bioprocess Eng. STW project Lift up Lowlands
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: AFSG-ETE-0007

PhD Bioprocess Eng. STW project Biocement
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: AFSG-ETE-0008

Milieuchemisch analist
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: AFSG-ETE-0009

Instrumenteel Analist
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: AFSG-PCC-0007

PhD position in protein / polymer chemistry
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: AFSG-PCC-0008

PhD Research Position in Soil Ecology
Wageningen University, Dublin; vacaturenummer: ESG CB-0058

Teamleider
Plant Research International, Wageningen; vacaturenummer: PSGAGRO-0003

Assistant Professor Disaster Studies (Tenure Track)
Wageningen UR, Wageningen; vacaturenummer: SSG-DIS-0000

Boekhoudkundig Medewerker Tuinbouw (Huissen)
LEI, Huissen; vacaturenummer: SSG-LEI-BIN-0003

Assistant professor in Management Studies
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: SSG-MST-0005

Docent Diergezondheid
Hogeschool Van Hall Larenstein, Leeuwarden;
vacaturenummer: VHL DM0005

Docent Voedingsmiddelentechnologie
Hogeschool Van Hall Larenstein, Wageningen;
vacaturenummer: VHL WO0003

Aalt Dijkhuizen

Forum Irregular Opening Hours
during April and May Holidays 2011
2011

The Building

The Library

Student Desk

WURshop

Restaurant

Grand Café

Language Services

Good Friday

22 April

8 am - 11 pm

8.30 am - 5.30 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

9 am - 5 pm

Saturday

23 April

10 am - 5 pm

10 am - 5 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Easter Sunday

24 April

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Easter Monday

25 April

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Saturday
Queens Day

30 April

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Sunday

1 May

10 am - 5 pm

10 am - 3 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Monday

2 May

8 am - 11 pm

8 am - 10 pm

9 am - 4 pm

9 am - 4 pm

11.30 am 1.30 pm

8 am - 5.30 pm

Closed

Tuesday

3 May

8 am - 11 pm

8 am - 10 pm

9 am - 4 pm

9 am - 4 pm

11.30 am 1.30 pm

8 am - 5.30 pm

9 am - 5 pm

Wednesday

4 May

8 am - 11 pm

8 am - 10 pm

9 am - 4 pm

9 am - 4 pm

11.30 am 1.30 pm

8 am - 5.30 pm

9 am - 5 pm

Thursday
Liberation Day

5 May

Closed ✱

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Friday

6 May

8 am - 11 pm

8 am - 10 pm

Closed

9 am - 2 pm

11.30 am - 1.30 pm

8 am - 5.30 pm

9 am - 5 pm

✱ Entrance is only possible with a WUR card.

During working hours, the building is open to the public.
After working hours, entrance is only possible with a WUR card.
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Voor alle medewerkers die
buitenlandse dienstreizen maken:

Introductie van
MyTravel, de
nieuwe tool voor
het boeken van
buitenlandse reizen
Medio april zal voor heel Wageningen
UR MyTravel beschikbaar komen.
MyTravel bestaat uit:
(HQRQOLQHUHLVDDQYUDDJIRUPXOLHU 0;3 
(HQRQOLQHERHNLQJVWRRORP]HOIYOLHJWLFNHWVKRWHOVHQ
KXXUDXWR¶VWHERHNHQ $LU*R 
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We Day 2011
May 24
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Archery Klaberjass Chess Zumba Horse-riding Making an Amulet Hiking Squash-

Beach Volleyball Hexathlon Bosu Ball Diving Bicycle Tour Coffee
tournament Tennis Soccer 5 km walk Aikido Black Jack and Roulette Disc golf

tasting Horse riding Jeu de Boules Panna soccer Painting Cycling
Photograph views Climbing Walk Clinic Mountain biking Percussion Visit Hoge Veluwe

Tour Canoeing Underwater hockey Belly dancing Poker Farmers
Perfect Pilates Rowing Fencing Clinic Miniature Golf Inline Skate Clinic Kiting Walking

Golf Beach Volleyball Hexathlon Bosu Ball Diving Bicycle Tour
with GPS Yoga African dance Puzzle ride on bike Volleyball Motorcycle Tour Archery

Coffee tasting Horse riding Jeu de Boules Panna soccer Painting
Klaberjass Chess Zumba Horse-riding Making an Amulet Hiking Squashtournament

Voorlichtingsbijeenkomsten (Forum-gebouw)
Dinsdag 19 april, 11.00-12.00 uur
9ULMGDJDSULOXXU LQ(QJOLVK
Donderdag 12 mei, 11.00-12.00 uur
De bijeenkomst op 19 april is door iedereen live te bekijken via
http://wurtv.wur.nl/Presentations/Roadkit2/

For all employees: The special day for sports and activities
Information and registration (from April 5 until May 11) Wageningen UR,
View: Intranet>people>services>We Day
Sports Centre de Bongerd,
E mail: weday@wur.nl
Bornsesteeg 2, Wageningen

Nobelpark, Mörfelden-Walldorfplein
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Working at Wageningen University, living in Nobelpark and Haagsteeg
After a hard day’s work, it is nice to come home to Haagsteeg or Nobelpark, Crutzen building,
two exceptional residential complexes only ten minutes away from the university.
-

Both Nobelpark and Haagsteeg have 28 spacious three and four-room apartments
with luxuriously equipped kitchens and complete bathrooms
Wide choice of accommodation types and layouts
All apartments have their own patio or balcony
The buildings have their own underground garage and/or underground parking lot

If you work at Wageningen UR and would like to learn more about Nobelpark or Haagsteeg,
you can now make an appointment to visit the show home by calling (026) 355 04 00.
For additional information, visit www.hureninhaagsteeg.nl or www.hureninnobelpark.nl.
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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

Double Dutch? Multiple Dutch
After living for some time in the Netherlands, I am astonished by the number of diﬀerent dialects
this very small ﬂat country has. I mean, in a vast country like Indonesia with its varied reliefs, it
is pretty normal to ﬁnd out that the village just over the mountain has a diﬀerent language than
yours. But you wouldn’t expect it in the Netherlands. And yet…

HOUDOE!
My biggest astonishment is related to saying goodbye when you leave the cashier in the supermarket, step out of the bus or part from your Dutch friends. I was ﬁrst introduced to ‘Doei’ and ‘Tot
ziens’, which are widely used throughout the country. When I spent some time in Den Bosch, I felt
the need to switch to ‘Houdoe’ as I left the famous Jan de Groot bakery, not having succeeded in
ﬁnishing even a single Bossche bol. But when you are in Brabant, ‘Hoedoe’ is the magic word. Then
I visited a relative in Hegelsom, (a small village in Horst-Sevenum, Limburg, for your information)
where the locals parted by saying ‘Hoije’ or something like that – I’m not sure how to spell it. Then
when I started to study in Wageningen, I was surprised by ‘Aijus’. You may have guessed it, that’s
goodbye for the people of Gelderland, especially in the area from Wageningen to Doetinchem, or
so my cousin who lives in Westervoort told me. So there are a lot of new Dutch words for us to
learn, what with all the Goodbyes and all the place names. The Netherlands has more to offer than
only ‘Doei’ and the famous names of Amsterdam, Rotterdam etc. And now I’m waiting for a beautiful spring weekend to visit a friend in Heerenveen and ﬁnd out how people in Friesland greet
Theresia Maturbongs (Indonesia), MSc student Environmental Sciences
– and take leave of – each other.
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.

De Indonesische Theresia Maturbongs verbaast
zich over de verschillende dialecten die er in Nederland zijn. Vooral bij
het groeten. ‘Al snel had
ik ‘doei’ en ‘tot ziens’ onder de knie, maar in Den
Bosch zei ik al ‘houdoe’
voor ik ook maar één
Bossche bol had gegeten.
In Limburg zeggen ze
‘hoije’, of zoiets. In Wageningen hoorde ik
‘aijus’ voor het eerst. Typisch Gelderland. En volgende week ga ik naar
Heerenveen. Kijken hoe
de Friezen groeten.

