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>> PAUL + POOLREIZEN
Paul Römkens, onderzoeker Centrum Bodem van ESG

‘-20°C, helder en windstil,
dat is echt geen straf’
Reizen, trekken, alpiene wandeltochten
op de ski. Bij voorkeur in Lapland. ‘Mijn
jaarlijkse retraite’, noemt Paul Römkens
zijn werk als reisleider van de Nederlandse Klim- en Bergsport Verening, sectie Vreemde Voet Tochten. ‘Je bent totaal
weg van de wereld. Er zijn dan maar heel
weinig dingen die je moet.’ De foto is
een grapje. Alhoewel, afgelopen winter
was het in Park De Hoge Veluwe net LapRK / Foto: Guy Ackermans
land.

‘MINUS 20, CLEAR AND WINDSTILL: THAT’S NO PUNISHMENT’
Trekking and long-distance skiing, preferably in Lapland, is Paul Römkens’s
idea of fun. The researcher at the ESG’s
Soil Centre leads groups for the Dutch
Climbing and Mountaineering Society on
trips categorized as ‘exotic walking
tours’. ‘My annual retreat’, he calls it.
‘You get away from it all, and there are
very few musts.’ The photo is a joke. Although… the Hoge Veluwe Park was a lot
like Lapland last winter.
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AFGHANISTAN
Van Hall-student gaat waterput bouwen
voor 30.000 mensen.

GRAPPEN
Vorige week is de Paal van Bernhard geplaatst op het terrein van Ceres. De studentenvereniging is nu een corpslid rijker. Tja, het is onmogelijk om zonder ﬂauwe grappen te praten over Wagenings nieuwe vrijheidsmonument.
De obelisk heeft een tumultueuze historie. Aanvankelijk wilde het Wageningse college Zijn Koninklijke Hoogheid eren met een vrijheidsmonument. Kunstenaar Hanshan
Roebers ontwierp vervolgens een op en neer bewegende paal met een apart topje
waar vuur uit komt. Dat lijkt mij een passend eerbetoon voor ’s lands bekendste
schuinsmarcheerder. De Wageningse bestuurders dachten daar anders over, na zien
van het ontwerp besloten ze snel tot een apart gedenkteken voor de prins.
Op donderdag 5 mei zal het vrijheidsvuur fungeren als bron voor de estafette die het
bevrijdingsvuur door heel Nederland verspreidt. De pik van Bernhard als bron voor
de Nederlandse bevrijding (verzin hier zelf een grap).
Gaby van Caulil

FEEBLE JOKES

The full story?
resource.wur.nl/en

>>

MILJOENENSUBSIDIE
Gluten, spiereiwitten, melkpoeder,
suikers: nanotechnologie is steeds
vaker bio.

No one seems to be able
to talk about the new liberation monument without resorting to schoolboy humour. First intended as a memorial to

Prince Bernhard, when it
was unveiled it seemed a
little too appropriate as a
tribute to the country’s
most famous womanizer.
Five years later it’s up
(see) and will soon be

running, providing the
ﬂame for the liberation
torch to be relayed round
the country. Must be a
joke in there somewhere
too...
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Alterra moet dit jaar 3 miljoen euro bezuinigen vanwege tegenvallende inkomsten. Deze korting
kan oplopen tot 6 miljoen als het
onderzoeksinstituut er niet in
slaagt nieuwe onderzoekopdrachten te bemachtigen bij provincies,
waterschappen en bedrijven.
Dat meldde de directie van de
Environmental Sciences Group op
18 april aan het personeel van Alterra. Vooral de centra Ecosystemen
en Landschap moeten ombuigen.
Er komt geen reorganisatie.
Onlangs werden de ﬁnanciële
cijfers van het eerste kwartaal van

2011 bekend. Daaruit bleek dat Alterra een verlies van zes ton had gemaakt, terwijl het een jaar geleden
nog een winst van vier ton had gerealiseerd. Vooral de bezuinigingen van het ministerie van EL&I op
ecologisch en gebiedsgericht onderzoek spelen het instituut parten. De meeste van die Haagse bezuinigingen gingen 1 januari dit
jaar in. De omzet van Alterra was
vorig jaar bijna vijftig miljoen
euro.
&2175$&7(11,(79(5/(1*'
De directie wil dit jaar acht ton besparen op vast personeel, licht algemeen directeur Kees Slingerland
toe. Ook gaat Alterra minder externe medewerkers inhuren en wil
het zes ton besparen op laboratoriumwerkzaamheden. Tijdelijke
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contracten worden, uitzonderingen daargelaten, niet verlengd.
Maar het is niet de bedoeling dat
Alterra op slot gaat voor nieuw personeel, laat Slingerland weten.
De ﬁnanciële situatie bij Alterra
verschilt per onderzoeksteam. Binnen de centra Ecosystemen en
Landschap draaien enkele teams
fors verlies, terwijl andere teams
een positief resultaat laten zien.
Ook onderzoeksgroepen op het gebied van water en klimaat draaien
uitstekend.
Om drie miljoen euro aan extra
onderzoeksopdrachten te vinden,
heeft Alterra marktteams ingesteld. ‘We hebben al veel nieuwe
opdrachten bij provincies en waterschappen bemachtigd, maar er
is nu een versnelling nodig’, zegt
Slingerland. AS

BOUW ORION IS
%(*211(1

The full story?
resource.wur.nl/en
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Met het slaan van de eerste heipaal
ging op vrijdag 15 april de bouw
van onderwijsgebouw Orion ofﬁcieel van start. Twee scholieren van
Pantarijn (‘studenten van de toekomst’) bedienden de knoppen,
terwijl muziekgezelschap Sound of
Science het metalige heigeluid
probeerde te overstemmen. Orion
torent straks met zijn 41 meter net
iets boven de beide buren Forum
en Atlas uit. Het onderwijsgebouw
krijgt de grootste (700 zitplaatsen)
collegezaal van de campus en biedt
ruimte aan 2600 studenten. Ter
vergelijking: in Forum kunnen er
3400. Eind volgend jaar moet de
RK
bouw klaar zijn.

Het ministerie van EL&I heeft
sinds vorig jaar 1 miljoen euro
bezuinigd op ecologisch onderzoek van het Centrum Ecosystemen van Alterra. ‘De helft van die
korting hebben we opgevangen
met nieuwe projecten van provincies en de EU, maar dat doe je
niet zo even’, zegt Henk Siepel,
manager van Centrum Ecosystemen.
Het centrum ontvangt geen geld
meer voor onderzoek aan wilde
zwijnen, ganzen, otters en korenwolven. Ook de Insectenmonitor
die het instituut sinds 1946 bijhield, is stopgezet.
Het Centrum Ecosystemen heeft
een omzet van 9 miljoen euro per
jaar. Van dat bedrag komt nog
slechts 1 miljoen euro van het ministerie van EL&I. Het meeste
geld komt inmiddels van provincies, waterschappen en de Europese Unie. Veel ecologisch onderzoek heeft het ministerie gedecentraliseerd naar de provincies.
‘Maar die decentralisatie is niet
goed voorbereid’, zegt Siepel.
‘Daarom geeft op dit moment vrijwel niemand opdracht tot onderzoek. Dat zie je bijvoorbeeld bij
het zwijnenonderzoek, waarbij iedereen wacht tot de ander met
onderzoeksgeld over de brug
komt.’
In totaal ontvangt Alterra dit jaar
anderhalf miljoen euro minder
aan beleidsondersteunend onderzoek van het ministerie. Ook
heeft het departement het zogeheten kennisbasis-onderzoek verminderd. Die korting raakt vooral
het Centrum Landschap.

ALTERRA FACES CUTS

ORION RISES

BEE RESEARCH

Spending cuts on nature at the
Ministry of EL&I mean that Alterra
will have to cut spending by at
least 3m euros this year. The hardest hit departments will be the
Ecosystems and Landscape Centres.

The foundation of the new teaching complex on Wageningen campus was laid by two potential students on 15 April. To the sound of
The Sound of Science.

Wageningen UR will research the
role of pesticides in the decline in
bee populations after all, with extra funding from the Ministry of
EL&I. The initial budget covered
only research into the prime suspect, the varroa mite.
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Wageningen UR gaat toch onderzoeken of er een relatie bestaat tussen pesticiden en de alarmerende
bijensterfte in Nederland. Enkele
weken geleden werd die relatie ge-

legd in een uitzending van Zembla. De makers suggereerden dat
Wageningen UR geen onderzoek
doet naar deze middelen vanwege
zakelijke banden met chemiegigant Bayer.
Het nieuwe onderzoek naar
neonicotinen, een bepaalde pesticidesoort, is een uitbreiding van
bestaande programma, zegt
Tjeerd Blacquière, die het onderzoek gaat coördineren. Eerder was
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Bij de opening van het academisch jaar in
september komt de zogeheten gouden driehoek bijeen. De sprekers zijn EL&I-minister
Maxime Verhagen (namens de overheid),
VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes (bedrijfsleven) en SSG-directeur Ruud Huirne
(wetenschap). Daarnaast zal bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen een jaaroverzicht en
‘doorkijk’ presenteren. Het voorlopige thema is ‘Ondernemerschap en innovatie in de
*Y&
gouden driehoek’.

er volgens hem te weinig geld om
ook de invloed van neonicotinen
te onderzoeken. Mede daarom
concentreerde het onderzoek
zich op de belangrijkste verdachten van de bijensterfte: de varroamijt en een darmparasiet (nosema). Vanwege de zorgen over de
rol van pesticiden vroeg het
ministerie onlangs om deze mogelijke oorzaak toch mee te nemen. ‘Dat was nog voor de uit-
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Het werven van studenten uit buurlanden
heeft niets te maken met internationalisering maar dient slechts om de kas van de
onderwijsinstelling te spekken. Dat zegt
voormalig OCW-topambtenaar Ferdinand
Mertens in het tijdschrift Transfer. Mertens
noemt het absurd en ‘maatschappelijk onverantwoord’ dat universiteiten en hogescholen actief buitenlandse studenten werven om op Nederlandse kosten te komen
studeren. Een kostendekkend collegegeld
is op langere termijn de enige werkbare
oplossing voor het probleem, oppert hij.
Wageningen UR telt ongeveer 1800 studenten uit het buitenland, meer dan helft
+23
komt van buiten Europa.
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De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de sloop van de leegstaande oude gebouwen van het voormalige klooster
op landgoed Larenstein in Velp. De sloop
wordt aanbesteed en vindt waarschijnlijk
in de zomer plaats. De hogeschooldirectie
wil de plannen voor een kenniscentrum
verder ontwikkelen. Zo kan de hogeschool
het landgoed beter benutten. Het kenniscentrum moet VHL Velp landelijke bekendheid geven op gebied van landschap en waAB
ter.

UNCONSTITUTIONAL CUTS
The Dutch cabinet can ignore the petition
from professors worried about its swingeing nature budget cuts. But surely it cannot
ignore the constitution, says Joop Schaminée. Article 21 says the government conserves and improves the environment we
live in. It does?

zending van Zembla’, zegt de projectleider.
De Utrechtse onderzoeker Jeroen van der Sluijs, die een sterke
relatie vermoedt tussen pesticiden
en bijensterfte, zit in de begeleidingscommissie. ‘Een goede zaak’,
vindt Blacquière. ‘Dan kunnen we
als onderzoekers onder elkaar uitvechten hoe je het verband tussen
pesticiden en de sterfte van bijenvolken kunt meten en duiden.’ AS

LQEULHI
*2/'(175,$1*/(!! of government,
business and science to be focus of next
year opening.
7220$1<)25(,*1678'(176!! get
Dutch higher education cheap, says Ferdinand Mertens.
'(02/,7,21!! of old buildings at VHL
Velp agreed.

SCHAMINÉE <<
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‘Het is voor alle Nederlanders van belang om te kunnen leven in een gezonde en gevarieerde leefomgeving,’ schrijven 79 hoogleraren deze week in een open
brief aan de leden van het kabinet. In deze brief uiten
zij hun bezorgdheid over het natuurbeleid van de regering. Even verderop lezen we dat de kwaliteit van de
natuur zwaar onder druk staat als gevolg van onze snel
toegenomen bevolking en bedrijvigheid, door vervuiling en door intensivering van de landbouw. Op grond
van deze alarmerende veranderingen zou een verhoogde inspanning verwacht mogen worden op het gebied
van natuurbeheer en natuurontwikkeling. Het is een
bekend verhaal en het lijkt allemaal vanzelfsprekend.
Vanzelfsprekend, ja, dat zou het moeten zijn. Ik heb
de Grondwet er bij gehaald. De Grondwet, die iedere
Nederlander geacht wordt te kennen. Zeker geldt dat
dus voor de leden van ons kabinet. Aan de kwaliteit
van onze omgeving is een eigen artikel gewijd. ‘De
zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid
van het land en de bescherming en verbetering van
het leefmilieu’, stelt artikel 21.
Het kan zijn dat de leden van het kabinet de brief van
de verontruste hoogleraren ongelezen ter zijde schuiven, maar de woorden van onze Grondwet – 1500 in
totaal, meer is het niet – kan men toch niet negeren?
Waar blijft het CDA met zijn rentmeesterschap? Waar
de VVD met haar liberaal groene overtuiging? Op een
bedrag van 500 miljoen voor natuur zal jaarlijks 300
miljoen worden bezuinigd. Wat moet er in godsnaam
gebeuren om de bestuurders duidelijk te maken dat
juist zij het zijn die zorg moeten dragen voor een beter leefmilieu? -RRS6FKDPLQ«H
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Volgens Forum-beheerder Joris
Fortuin heeft de receptioniste
slechts het commentaar van de opleidingsdirecteuren en voorlichters doorgegeven. ‘Dat waren opmerkingen in de trant van: “Blijven
die foto’s hier hangen?”. Van Haarlem is niet verzocht om de foto’s

weg te halen, dat heeft hij zelf besloten.’
Van Haarlem heeft dat anders
ervaren. Hij vindt het allemaal buitengewoon spijtig. ‘Over de precieze reden tast ik in het duister. De
foto’s zouden moeten wijken voor
spandoeken maar de plekken waar
die foto’s hingen, zijn leeg gebleven.’
Simon Vink van de organiserende afdeling Communicatie & Marketing: ‘De balustrade was mogelijk nodig voor het ophangen van
banieren, maar dat is uiteindelijk
niet gebeurd.’
Van censuur is geen sprake volgens Vink: ‘Wij zien graag dat het
hele gebouw in één stijl wordt ingericht en de foto’s passen niet bij
de stijl van de stands en informatiemateriaal. Op de voorlichtingsdag is er één doel en dat zijn de
scholieren. Daar moet in principe
alles voor wijken. Het spijt ons dat
de fotografen er pas op zaterdag
achter kwamen.’ *Y&

ﬁnanciële verantwoordelijkheid in
handen van particulieren moet komen. Ik ben het daar fundamenteel mee oneens.’
Bleker verwacht volgens Berendse teveel van natuurbeheer
door boeren. ‘Herstel van natuur
door agrarisch natuurbeheer is tot
nu toe niet gerealiseerd. Ondanks
de investering van tientallen miljoenen euro’s. Dat komt omdat
maatregelen die nodig zijn voor de
natuur heel moeilijk zijn in te passen in de agrarische bedrijfsvoering.’ Ook extra inzet van geld uit

het Europees landbouwbeleid voor
agrarisch natuurbeheer, zal volgens Berendse de natuur niet redden. ‘Er zullen geen honderden
miljoenen uit Brussel komen.’
‘Ik denk dat ook in de toekomst
het voor de gemiddelde boer de
vraag is of maatregelen voor natuurbeheer zo inpasbaar zijn in de
bedrijfsvoering dat het voldoende
inkomen oplevert’, vervolgt Berendse. ‘Ik ben daar pessimistisch
over. Ik denk dat dat een doodlopende weg is. Dat zal ik Bleker ook
vertellen.’ RK

BLEKER TO MEET HIS MATCH

&(1625('"

Professor Frank Berendse (Nature
Management and Plant Ecology) has
been invited to explain to Agriculture Secretary Henk Bleker why he
opposes his nature policy. Berendse
thinks the idea that farmers will
manage the country’s nature conservation is pie in the sky.

Photos of intensive livestock including one of a puﬀed-up chicken
were removed from the Forum for
the open day on 9 April. Spokesman Simon Vink denies accusations of censorship but one of the
photographers was told by exhibition organizer Rob van Haarlem

that her images were not deemed
suitable for children.

Bijna 1300 scholieren bezochten
op zaterdag 9 april in Forum de
Open dag voor Bachelor-opleidingen. Wat zij niet zagen, waren artistieke foto’s van ondermeer een
plofkip en een gekooide nerts. Die
foto’s, onderdeel van een Studium
Generale-expositie, hingen al drie
weken in Forum.
Op 9 april, tevens de Open Dag,
zou de tentoonstelling ofﬁcieel
worden geopend. Daarbij zagen de
kunstenaars Marianne Berkhoff,
Marijke Volkers en Katinka
Schreuder tot hun verbazing dat
zes van de negen veehouderij-foto’s van Berkhoff verwijderd waren. De kunstenaars lieten weten
zich ‘geschoffeerd’ te voelen en
hebben uit protest al hun werken

FOTO MARIANNE BERKHOFF
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uit Forum weggehaald.
Fotografe Marijke Volkers vermoedt censuur: directeur Rob van
Haarlem van Studium Generale
vertelde haar dat de foto’s ‘kennelijk niet geschikt zijn voor de tere
kinderziel.’ Van Haarlem: ‘Dat heb
ik inderdaad zo gezegd. Ik heb dat
zo vertaald nadat de receptioniste
van het Forum mij belde met de
opmerking dat de foto’s niet passen bij een open dag voor scholie-

ren.’ Van Haarlem heeft de foto’s
toen zelf verwijderd.
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Hoogleraar Frank Berendse (Natuurbeheer en plantenecologie)
mag staatssecretaris voor landbouw Henk Bleker persoonlijk uitleggen waarom hij tegen diens natuurbeleid is. De uitnodiging staat
in een open brief van Bleker aan de
Tweede Kamer over het natuurbe-

The full story?
resource.wur.nl/en
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leid. Bleker reageert hiermee op de
petitie die 79 hoogleraren vorige
week aanboden. Berendse is een
van de initiatiefnemers. In de petitie vechten de hoogleraren de forse
bezuinigingen op het natuurbeheer aan.
‘Bleker is niet puur afwijzend’,
reageert Berendse. Maar hij signaleert een grote kloof in denken
over natuurbeheer. ‘De staatssecretaris vindt dat de ﬁnanciering van
het natuurbeleid niet primair een
taak van de overheid is. Hij vindt
dat de zorg voor het beheer en de

ROYAL HONOUR
Han Lindeboom of IMARES received the Order of Oranje from
Queen Beatrix on 6 April for his
services to polar research. He
worked with the queen during In-
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‘WE KENNEN
ELKAAR
PERSOONLIJK’

Wat heb je gekregen?
‘Ik ben gedecoreerd op paleis Huis ten Bosch met
de Huisorde van Oranje. Deze eremedaille reikt
de koningin jaarlijks maar aan één persoon uit.
Ze had zo’n vijfentwintig gasten uitgenodigd,
waaronder mijn ouders, m’n gezin en enkele
collega’s.’
Waar heb je dit aan te danken?
‘We kennen elkaar persoonlijk. Ik was betrokken
bij het International Polar Year in 2008. Daar heb
ik haar goed leren kennen. Daarna heb ik een
symposium over poolonderzoek op het paleis gegeven. Een gevolg was dat Alexander en Maxima
twee jaar geleden op Antarctica zijn geweest – ik
was de drijvende kracht daarachter. Vorig jaar
ben ik mee geweest met het koninklijk bezoek
aan Noorwegen, waar onder meer over het beheer
van de Noordzee is gesproken. Mijn inbreng heeft
AS
ze zeer op prijs gesteld.’

ILLUSTRATIE: KITO

:LH"Han Lindeboom, onderzoeker
bij Wageningen IMARES
Wat? Ontving op 6 april
een bijzondere medaille
van koningin Beatrix
:DDURP"Vanwege zijn
‘bijzondere verdiensten
voor kunst en wetenschap’

Wat zijn die bijzondere verdiensten?
Als wetenschapper heb ik poolonderzoek gedaan
op en rond Antarctica.’
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Wageningen heeft veel lezingen, maar nog geen wetenschapscafé. Daar komt nu verandering in. Vanaf half
mei organiseert een groepje medewerkers en studenten van Wageningen Universiteit een tweemaandelijks
wetenschapscafé in Café Loburg. ‘Science Café is een
formule die succesvol is in veel andere plaatsen. Er is
behoefte aan een losse cafésetting waarin je wetenschappelijke informatie tot je kunt nemen en in debat
kunt gaan. Met een muziekbandje op de achtergrond
en een biertje in de hand raken mensen makkelijker
met elkaar in gesprek dan in een collegezaal’, denkt
universitair hoofddocent Dolf Weijers, een van de initiatiefnemers.
De organisatoren zoeken thema´s die interessant
zijn voor Wageningers. ‘Actuele onderwerpen waarover
het soms moeilijk is om een mening te vormen zonder
goede wetenschappelijke informatie’, legt Weijers uit.
Mogelijke onderwerpen zijn de maakbare mens, oftewel de cyber sapiens, nanotechnologie, het gebruik van
stamcellen en de opkomst van de Chinese economie.
*(1(7,6&+(3$632257
De eerste editie op 12 mei gaat over het genetische paspoort, het opstellen van een persoonlijk risicoproﬁel
voor ziektes aan de hand van genetische informatie.
Professor Human Genetics Edwin Cuppen van UMC
Utrecht vertelt wat er inmiddels mogelijk is op dat gebied en de Nijmeegse hoogleraar Filosoﬁe en directeur
van het Centre for Society and Genomics Hub Zwart belicht de ethische vraagstukken. Een mooi startthema,
vindt Weijers: ‘Het gaat over de vraag waar de techniek
de mens zelf raakt.’
Met het eerste Engelstalige Science Café in Nederland, heeft Wageningen meteen een primeur. ‘We hebben nu eenmaal meer dan honderd nationaliteiten en
willen dat het ook toegankelijk is voor masterstudenten, PhD’ers en medewerkers uit het buitenland’, aldus
Weijers. Bovendien biedt deze keuze ook de mogelijkheid om wetenschappers van buiten Nederland te vragen. ‘Wanneer iemand toevallig in Wageningen of Nederland is, valt dat misschien te combineren.’ AB

Meer info op www.sciencecafewageningen.nl
ternational Polar Year in 2008 and joined
her on a royal visit to Norway.

in Café Loburg. The topic will be the genetic passport.

38%6&,(1&(

QUOTE

You can thrash out scientiﬁc controversies
better in the pub than in a lecture theatre.
That’s the idea behind a Science Café, and
Wageningen is launching the ﬁrst Englishlanguage one in the Netherlands on 12 May

‘Strange that the NRC’s example of slaughter without stunning is a pig. Seems unlikely that it was ritually slaughtered...’
Alumnus and Wageningen councillor
Michiel Uitdehaag, (Twitter, 19 april)

*(=(*'
‘VREEMD DAT NRC ALS VOORBEELD
BIJ ONVERDOOFD DODEN EEN VARKEN
AANHAALT. KANS DAT DIE RITUEEL
WORDT GESLACHT, LIJKT ME KLEIN...’
Alumnus en Wageningse wethouder Michiel Uitdehaag (Twitter, 19 april).
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Energie opwekken met biomassa
lijkt niet erg logisch in Mozambique. De landbouw brengt daar
immers amper genoeg op om te
kunnen eten. Toch is er wel degelijk een toekomst voor bio-energie.
Kleinschalige vergisters leveren
namelijk niet alleen energie maar
ook meer voedsel op. Dat concluderen Wageningse plantenwetenschappers en agrotechnologen in
een gezamenlijk project.
Uitgangspunt voor het onderzoek waren boerinnen op het platteland in Mozambique die mais en
cassave verbouwen. De verwerking
van cassave levert restmateriaal op,
dat nu op de afvalhoop belandt.
Wanneer de schillen samen met
ander afval in een vergister gedaan
worden levert dat biogas op. Daarop kunnen de boerinnen koken,
wat ze een dagelijkse zoektocht
naar brandhout bespaart van twee

FOTO: AGRA, ALLIANCE FOR A GREEN REVOLUTION IN AFRICA
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tot drie uur. Met de productie van
biogas kopen ze dus tijd, die ze in
de productie en verwerking van
cassave kunnen steken.
Ander voordeel: de vergisting
ontsluit allerlei nutriënten in de
cassave en ander afval waardoor

het restproduct een goede meststof is. De boerinnen kunnen daardoor een hogere opbrengst aan
cassave en mais realiseren, zodat
de aanschafprijs van de vergister
(350 dollar) in anderhalf jaar is terugverdiend.

0,&52.5(',(7122'=$.(/,-.
In Zuidoost-Azië vinden de kleinschalige biovergisters al gretig aftrek onder boeren, in Afrika nog
niet, vertellen Edna Zvinavashe en
Wolter Elbersen van de Wageningse sectie Biobased Products.
Zvinavashe rekende de economische haalbaarheid van biovergisters in Mozambique door in een artikel in Biofuels Bioproducts & Bioreﬁning. Voorwaarde voor een succesvolle introductie is wel dat de
boerinnen microkredieten kunnen
verwerven om de vergister te bekostigen.
De voedselzekerheid komt door
bio-energie niet in gevaar, stelt Elbersen. ‘Er is land genoeg in dit
deel van Mozambique, alleen de
landbouwproductiviteit is erg laag.
Jaarlijks wordt slechts twintig procent van de community grounds
rond een dorp gebruikt, de rest ligt
braak om de bodemvruchtbaarheid te herstellen. Mest is een beperkende factor. De vergister zorgt
voor efﬁciënte recycling van meststoffen, zodat de productie met
twintig procent omhoog kan.’ $6
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Etiketten van voedingsmiddelen
staan vol met informatie. Maar zet
al die info wel zoden aan de dijk? En
valt dat te meten? Ja, zeggen pro-

The full story?
resource.wur.nl/en

RESOURCE — 21 april 2011

fessor Hans van Trijp (Marktkunde
en Consumentengedrag) en onderzoeker Svetlane Bialkova. Zij ontwikkelden een methode waarmee
je onomstotelijk kunt vaststellen
hoe effectief voedingsetiketten zijn.
Van Trijp en Bialkova lieten hun
proefpersonen een groot aantal
keuzes maken tussen setjes onderling systematisch verschillende etiketten. Eye-tracking legde daarbij

precies vast waarop de proefpersoon de aandacht richtte. Eye-tracking is een techniek waarmee alle
bewegingen van het oog exact worden vastgelegd en in kaart gebracht. De resultaten bevestigen
volgens Van Trijp de doorslaggevende rol van attentieprocessen bij
de keuze van voedingsproducten.
Attentie vang je het beste door informatie op te laten vallen, bij

voorkeur op een vaste plek op de
verpakking. Met de ontwikkelde
methode is daarmee in principe
het perfecte etiket te ontwerpen.
Bij dit alles past wel de kanttekening dat weinig mensen voedingsetiketten lezen. Van Trijp: ‘Ze kijken meer naar merken en ingredienten dan naar labels. Maar als ze
erop letten, kun je de kans vergroten
dat ze de goede keuze maken.’ 5.

)8(/$1')22'
Biofuel might not seem an obvious
product for subsistence farmers in
Mozambique, who have trouble
growing enough food. But Wageningen researchers have a new angle on the competing claims issue.
They say Mozambican women
farmers could produce both energy

and fertilizer from cassava waste
in small bioreactors. This could
save them time and increase their
food crop yields.

say Prof Hans van Trijp and researcher Svetlane Bialkova. Using
‘eye-tracking’ they monitored attention processes when people
read diﬀerent labels, providing information that could help design
the optimally eye-catching label.

$77(17,2172/$%(/6
What do consumers read on product labels? And can you measure
what and how shoppers read? Yes,
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meyer alleen tegen directe ruimtelijke ingrepen in het gebied. Maar niet tegen veranderingen in bijvoorbeeld de waterhuishouding of stikstofbelasting in de directe omgeving van het natuurgebied.

Door de invoering van Natura-2000 zijn
volgens staatssecretaris Bleker beschermde natuurmonumenten overbodig. Hij wil
die speciale status daarom afschaffen.
Maar voor een deel van die gebieden is dat
mogelijk geen goed plan, wijst onderzoek
van Alterra uit. Om precies te zijn, gaat het
om 64 van de 189 gebieden die in de laatste drie decennia van de vorige eeuw zijn
aangewezen als ‘Beschermd Natuurmonument’. In totaal 3422 hectare natuurgebied.
Mirjam Broekmeyer (Alterra) onderzocht in opdracht van EL&I de waarden
van de 64 gebieden en de gevolgen van het
afschaffen van de beschermde status als
natuurmonument. Die status is min of
meer achterhaald door de invoering van
Natura-2000 en de Ecologische Hoofdstructuur. Twee van de drie natuurmonumenten liggen in Natura-2000 gebied. Op
enkele kleinere gebiedjes na maakt de rest
onderdeel uit van de EHS. En daar zit de
pijn. De EHS beschermt volgens Broek-

((567+(7*$798//(1
Als Beschermd Natuurmonument is die bescherming tegen externe factoren wel goed
geregeld. Met aanvullend provinciaal beleid
is dat beschermingsgat volgens Broekmeyer
overigens wel op te vullen. ‘Bijvoorbeeld
met de Provinciale Ruimtelijke Verordening
of met de aanwijzing als beschermd leefgebied in het kader van de Flora- en faunawet.
Maar gaan provincies dat doen? De kans is
aanwezig dat we straks met twaalf verschillende regimes zitten.’
Broekmeyer pleit er daarom voor de status als natuurmonument niet zomaar te
schrappen. ‘Eerst moet duidelijk zijn wat de
gevolgen zijn voor de natuurwaarden. Er zitten heel bijzondere gebiedjes bij. Er is goed
duidelijk te maken waarom je ze in stand
zou moeten houden. Een groot deel van de
gebieden is van betekenis voor de doelstellingen van de Habitatrichtlijn en draagt bij
aan de internationale biodiversiteit.’
De kamercommissie bespreekt deze week
de beschermde natuurmonumenten. 5.
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Secretary of State for Nature Bleker
wants to stop funding the conservation
of the country’s natural heritage. The
argument is that the sites are protected
either under Natura 2000 or under the
Ecological Main Structure. But the latter
does not oﬀer enough protection, says
Alterra researcher Mirjam Broekmeyer.

Worth a try, says Wageningen development
economist Erwin Bulte of the tax on ‘hot
money’ proposed at the latest G20 meeting.
Even a 0.5 percent tax could raise billions of
euros for good causes and deter greedy bankers from causing more ﬁnancial crashes. He
won’t hold his breath though –some big players stand to lose from a Robin Hood tax.

9,6,(ǉǉ
è6WHOHQéYDQGHULMNHQ
'XL]HQGJHUHQRPPHHUGHHFRQRPHQWHNHQGHQ
YRULJHZHHNHHQEULHIDDQGH*ZDDULQ]HSOHLWHQYRRUHHQ5RELQ+RRGWDNVHHQNOHLQHEHODVWLQJRS]RJHQDDPGŋLWVNDSLWDDO'DW]LMQJURWH
EHGUDJHQGLHGDJHOLMNVRYHUGHZHUHOGJDDQDOV
JHYROJYDQLQWHUQDWLRQDOHWUDQVDFWLHVLQDDQGHOHQRSWLHVRIYDOXWD6DPHQPDNHQ]H]RéQ
SURFHQWYDQGHZHUHOGZLMGHKDQGHOXLW(HQNOHLQHEHODVWLQJYDQSURFHQWRSŋLWVNDSLWDDO
OHYHUWKRQGHUGHQPLOMDUGHQHXURéVRSYHUZDFKWHQGHHFRQRPHQ(HQV\PSDWKLHNLGHHYLQGW
RQWZLNNHOLQJVHFRQRRP(UZLQ%XOWH
‘Een Robin Hood-taks levert kapitaal op dat geïnvesteerd kan worden in het welzijn van de hele wereld.
Wat mij betreft niet alleen het tegengaan van armoede of klimaatverandering, maar ook natuurbescherming en landbouwkundig onderzoek. Ook kan
zo’n belasting het ﬂitskapitaal ontmoedigen.
Het grote probleem wordt veroorzaakt door kuddegedrag van handelaren en de self-fulﬁlling prophecies
die daar het gevolg van zijn. Als investeerders vermoeden dat anderen hun geld gaan terugtrekken,
dus leningen gaan opeisen en geen nieuwe leningen
verstrekken, kan de angst ontstaan dat de andere
partij niet meer in staat is om de lopende lening af
te lossen. Als maar genoeg mensen zo denken, en
iedereen dus tegelijkertijd zijn geld terughaalt, dan
ontstaat precies het fenomeen waar iedereen voor
vreest: een land dat niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Het is te vergelijken met een bankrun.
De paniek die ontstaat, schaadt niet alleen de ﬁnanciële handel, maar levert ook kosten op voor de echte economie. Dat zag je bijvoorbeeld tijdens de ﬁnanciële crisis in Azië in de jaren negentig. Prima
als we dit kunnen voorkomen door het heen en weer
ﬂitsen van speculatief kapitaal te ontmoedigen. Een
zeer bescheiden belasting hierop lijkt me zeker de
moeite van het proberen waard. Als het niet bevalt,
schaffen we het weer af.
Natuurlijk moeten er geen echte barrières voor de
internationale mobiliteit van kapitaal worden opgeworpen. De belasting moet niet zo hoog worden
dat het buitenlandse investeringen ontmoedigt. En
bedenk dat er al heel lang over wordt gesproken,
maar er bestaan sterke belangen om zo’n taks tegen
te werken.’ -7

21 april 2011 — RESOURCE

>> wetenschap

è'$50%$&7(5,1=,-1
+(5.(1%$5((&26<67(0(1é

ð è/DVWLJHéYLVVRRUWSODQW]LFK
YRRUWEXLWHQGHQDWXXUOLMNH
 KDELWDW

ð 'ULHGHOLQJLQSRSXODWLHVYHU
JHOLMNEDDUPHWEORHGJURHSHQ
ð 2QWGHNNLQJKHOSWELMYRHGLQJ
HQPHGLFDWLHRSPDDW

Mensen kun je onderverdelen in
drie groepen aan de hand van de
bacteriesamenstelling in de darm.
Deze groepen komen, net als
bloedgroepen, overal ter wereld
voor en zijn onafhankelijk van leeftijd, voedingspatroon of ras.
Dit stelt een Nature publicatie
die 20 maart uitkwam. Vier Wageningse wetenschappers van het Laboratorium voor Microbiologie
zijn medeauteur van het artikel.
‘Op basis van alle DNA volgorden
in darmmonsters van mensen in
Europa, de VS en Japan, konden
we drie hoofdgroepen met elk hun
karakteristieke bacteriepopulaties
onderscheiden’, vertelt Willem de
Vos, hoogleraar Microbiologie en
een van de auteurs. ‘Dit kan verklaren waarom de opname van voeding en medicijnen in de darm van
persoon tot persoon verschilt.’
ECOSYSTEEM
Onze darmbacteriën zijn van levensbelang. Ze zetten voedsel om
in nuttige stoffen, zoals vitamines.
Anderzijds beschermen de eencellige wezentjes ons tegen aanvallen
van ziekteverwekkers. In ruil bieden wij onze bacteriën voedsel en
een thuis. Tot voor kort was de studie van darmbacteriën moeilijk
omdat ze niet in het laboratorium
kunnen overleven. Maar met de
huidige DNA-technieken kunnen
wetenschappers het totaal aan ge-

The full story?
resource.wur.nl/en
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netische informatie van alle microbiota samen in een monster meten. Hierdoor is het mogelijk bacteriesoorten te determineren en de
bacteriesamenstelling boven water
te krijgen. De in totaal 100.000 miljard darmbacteriën vormen een levensgemeenschap die alle kenmerken heeft van een ecosysteem. Net
zoals een ecosysteem in de natuur
vormen darmmicrobiota uiteindelijk een stabiel evenwicht, met dominante soorten. Zo onderscheidden de microbiologen uiteindelijk
drie bacterie-ecosystemen of ‘enterotypes’.
'$50=,(.7(1
De soortsamenstelling van darmbacteriën heeft grote invloed op

(17(527<3(6
Humans can be divided into three
groups according to the combination of bacteria in their guts, says
a recent article in Nature, to which
four Wageningen microbiologists
contributed. These ‘enterotypes’
could explain the diﬀerences in the
way people digest food and drugs,

geproduceerde voedingsstoffen.
Bovendien nemen sommige microbiota voedingsstoffen en medicijnen effectiever op dan andere.
Op basis van het enterotype en de
hierin aanwezige soorten zou je
voeding, maar ook medicatie, be-

è+HWJHEUXLNYDQPLFURELRWD
YRRUGLDJQRVWLVFKHGRHOHLQGHQ
QHHPWHHQHQRUPHYOXFKWé
ter kunnen laten aansluiten op de
individuele behoefte. ‘Het gebruik
van microbiota voor diagnostische
doeleinden neemt een enorme
vlucht’, stelt de Vos. ‘De aanwezigheid van bepaalde bacteriesoorten
kan behulpzaam zijn om bepaalde
+:
ziekten vroeg te detecteren.’

says Prof Willem de Vos. The ﬁnding paves the way for more tailormade nutrition and medication.

/$%75,803+
They are still only eggs, but IMARES researcher Marieke Keller
went ahead with the aniseed-covered Dutch toast traditionally

Het zijn nog maar eitjes, dus een
klein voorbehoud is wel op zijn
plaats. Maar toch heeft onderzoeker Marieke Keller de beschuit met
muisjes al geserveerd. Want de
spiering heeft gepaaid. In het laboratorium. En dat is behoorlijk
uniek. Keller: ‘Spiering is een heel
lastige soort om te houden. Ze levend uit het IJsselmeer en Markermeer in het lab krijgen is al bijzonder. Ze zijn heel kwetsbaar.’
Maar daar bleef het dus niet bij.
Door te ‘spelen met licht en temperatuur’ is het zelfs gelukt om de
spiering ‘spontaan’ te laten paaien. Volgens Keller is dat met deze
soort nog niet eerder gelukt in Nederland en de rest van Noord-Europa, het leefgebied van de Europese
spiering.
%(/$1*5,-.(92('6(/%521
Keller verwacht dat er in het lab in
IJmuiden over een of twee weken
nieuw spieringleven valt te bewonderen. Het experiment maakt onderdeel uit van het project Autonome Neerwaartse Trends dat de hele voedselketen in het IJssel- en
Markermeer in beeld moet brengen. De vogel- en visstand in de
beide binnenwateren is de laatste
decennia sterk teruggelopen. Hoe
dat precies komt is niet duidelijk,
laat staan wat er tegen te doen valt.
Spiering vormt voor veel vogelsoorten -waaronder visdief, stern, zaagbek en fuut- een belangrijk onderdeel van het dieet. 5.

served to celebrate a birth. Keller
is thrilled at her lab’s success in
getting smelt (a tiny ﬁsh) to
spawn in the lab. This unique
achievement is part of research
on ‘autonomous downward
trends’ in the food chain in the
Ijsselmeer lake, where many
birds feed on smelt.
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Stijn bleek voor zijn college bij de verkeerde
zaal te staan. Achterop
de ﬁets bij een docent
ging hij gauw naar de
juiste locatie. Hij was tien minuten te laat, maar kreeg
desondanks een hartelijk welkom, zo schreef hij in
zijn column. Zijn broertje, die studeert aan de universiteit van Rotterdam, mocht daar na een minuut de
zaal niet meer in. Veel lezers herkennen zich blijkbaar
in het beeld. Iemand noemt het een ode aan de kleinschaligheid en laagdrempeligheid van Wageningen.
‘Lang leve de relaxtheid, één van de redenen dat ik
Wageningen zo gaaf vind’, schrijft een ander. Maar er
zijn ook tegenstanders: ‘Dat vraagt gewoon om de
1 euro-regeling!’ en ‘van mij mogen ze de deur hier
ook op slot knallen om 8.30 uur’. Beter voor docenten
en voor de brave studenten. Want als je later een
baan hebt, moet je ook op tijd komen. ‘Tenzij je aan
de WUR gaat werken, dan kun je gewoon te laat blijven komen.’

5(&+76=$$.
Een PhD-er heeft haar voortijdige ontslag bij de Raad
van State aangevochten. In het artikel ‘Universiteit
wint rechtszaak van PhD-er’ van Albert Sikkema komt
alleen Simon Vink aan het woord, tot groot ongenoegen van de reageerders. Hoor en wederhoor willen ze.
Resource moet zich onafhankelijker opstellen en beide kanten van het verhaal belichten. De statements
van Vink vertellen slechts een half verhaal en doen
geen recht aan de ervaringen van derden.
Vervolgens rijst de vraag of het promotiereglement
wel deugt. Kan het in zijn huidige vorm misbruikt worden om een slechte selectieprocedure te ondervangen? Als de student dan toch niet goed genoeg is, kan
hij na vier maanden al weg worden gestuurd. Kun je
in alle redelijkheid van iemand verwachten dat ze kritiekpunten binnen vier maanden verbetert? ‘Is na

ILLUSTRATIE: ESTHER BROUWER

22.((10(1,1*"Ga naar resource.wur.nl.
deze uitspraak de weg
vrij voor willekeur?’,
vraagt iemand zich af.
Edgar Vos van Abvakabo suggereert zelfs dat
de WU bewust een
maas heeft ingebouwd.
Rob Goossens vindt
echter dat een incident
nog niet betekent dat
er een constructiefout
is.

),/0+8,6
In Resource 16 kwamen verschillende
mensen aan het woord
over de vraag of Movie
W bij de universiteit
hoort of niet. De discussie wordt nog eens
dunnetjes overgedaan,
hoewel vooral voorvechters van Movie W
zich melden. Kees Jansen mist bij gewone bioscopen
de kosmopolitische diversiteit. Hij waardeert het dat
MovieW samenwerkt met andere WUR groepen. Het
argument dat MovieW veel geld kost draait hij om:
‘WUR heeft in feite altijd voor een dubbeltje op de
eerste rang gezeten. Films en alle arbeid van vrijwilligers wordt door anderen bijgedragen. Rest slechts de
kosten voor een zaal.’
Een andere reageerder wil weten waarom de Raad
van Bestuur dit besluit heeft genomen. Het besluit
lijkt vooral genomen op praktische overwegingen.
‘Visieloos beleid.’ Twee buitenlandse aio’s prijzen
MovieW als geweldige en goedkope uitgaansgelegenheid. Een waar ze ook met Nederlanders en de Nederlandse cultuur in aanraking zijn gekomen. En een plek
voor buiten-academische ontplooiing. Een reageerder
heeft de foto bij het artikel goed bekeken en merkt op
dat er amper studenten in de zaal zitten. Wat hem of
haar betreft moet de gemeente de ﬁnanciering dus
overnemen.

9$18,767(/.207$)67(/
De langstudeerboete wordt een jaar uitgesteld dankzij
de SGP. Een ‘SGP-er’ waarschuwt de goegemeente.
Want studenten hebben dit wel aan de fundamentalisten van de SGP te danken, maar Halbe Zijlstra heeft
niet naar de argumenten geluisterd. ‘Machtspolitiek,
daar draait het tegenwoordig om. Wapen je dus maar
alvast, blijf protesteren. Van ons moet je het niet hebben…’ Amen.
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Resource is het magazine en de website
voor studenten en medewerkers van
Wageningen UR. Resource magazine
verschijnt tweewekelijks op donderdag.
$ERQQHPHQW
Een abonnement op het magazine kost €58
(buitenland €131,50) per academisch jaar.
Opzeggen een maand voor het eind van de
lopende abonnementsperiode (1 augustus).
5HGDFWLHDGUHV
Akkermaalsbos 12, 6708 WB Wageningen.
Postbus 409, 6700 AK Wageningen
Gebouw 116 (bode 31). T 0317 484020.
Secretariaat: Thea Kuijpers,
resource@wur.nl. T 0317 484020
Website: resource.wur.nl. ISSN 1389-7756
5HGDFWLH
ðGUV*DE\YDQ&DXOLO KRRIGUHGDFWHXU
gaby.vancaulil@wur.nl, T 0317 482997
ð5RE*RRVVHQV HLQGUHGDFWHXU
rob.goossens@wur.nl, T 0317 485320
ðLU1LFROHWWH0HHUVWDGW ZHEUHGDFWHXU
nicolette.meerstadt@wur.nl, 0317 488190
ð$OH[DQGUD%UDQGHUKRUVW VWXGHQWHQ
onderwijs, VHL), T 0317 481725,
alexandra.branderhorst@wur.nl
ðLU5RHORI.OHLV HFRORJLHVRFLDOHZHWHQ
schappen, economie)
roelof.kleis@wur.nl, T 0317 481723
ð$OEHUW6LNNHPD SODQWGLHURUJDQLVDWLH
albert.sikkema@wur.nl, T 0317 481724
ðGULU+DQV:RONHUV YRHGLQJYLVVHULM 
hans.wolkers@wur.nl, T 0317 481709
9RUPJHYLQJ
ð+DQV:HJJHQKDQVZHJJHQ#ZXUQO
T 0317 485272; basisvormgeving magazine: Nies & Partners bno Nijmegen
)UHHODQFHDXWHXUV
Kees van der Ark, Marion de Boo, Karin
Flapper, Stijn van Gils, Alice van Ginkel,
Simone Herrewijn, ir. Yvonne de Hilster,
Vita Hommersen, Christoph Janzing, Marleen Klingenberg, Sander de Kraker, Ilse
Markensteijn, Karin de Mik, Suzanne Overbeek, ir. Rik Nijland, Tom Rijntjes, Marlot
Roelofs, ir. Astrid Smit, Agnes Tol, ir. Joris
Tielens, Hoger Onderwijs Persbureau
9HUWDOLQJ
Clare McGregor, Keen-Mun Poon,
Clare Wilkinson
)RWRéV
Guy Ackermans, Bart de Gouw, Sjoerd Sijsma, Hoge Noorden, Nationale Beeldbank
,OOXVWUDWLHV
Esther Brouwer, Sebastiaan Donders,
Miesjel van Gerwen, Guido de Groot,
Karel Hulsteijn, Yvonne Kroese,
Annemarie Roos, Henk van Ruitenbeek
$GYHUWHQWLHV
Extern, Bureau van Vliet, T 023-5714745,
m.dewit@bureauvanvliet.com
Intern (gereduceerd tarief), Hans Weggen,
T 0317-485272, hans.weggen@wur.nl
8LWJHYHU
Viola Peulen, Corporate communicatie
Wageningen UR
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Op de vierkante

NANOMETER
Nanotech wordt steeds meer bionano en daarom deelt Wageningen UR
stevig mee in de miljoenensubsidie van NanoNextNL. Over computerchips
met een suikerlaagje, perfecte microballetjes met vitamines en de risico’s
van nanodeeltjes. ‘Dan zit je dus echt naar drie keer niks te kijken.’
tekst: Arno van ’t Hoog / illustratie: Yvonne Kroese / foto: Bart de Gouw
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wintig miljoen voor nano- en microtechnologisch onderzoek aan voeding, materialen,
sensoren en risico’s. Het ﬁnanciële staatje
aan de muur in kamer van hoogleraar organische chemie Han Zuilhof laat de getallen zien.
Bijna tien miljoen is afkomstig van het programma NanoNextNL, acht miljoen wordt bijgepast door
Wageningen UR, in de vorm van inzet van personeel en apparatuur.
Nanotechnologie wordt eerder geassocieerd met de
drie technische universiteiten, dan met Wageningen UR.
Volgens Zuilhof, coördinator van het programma binnen
Wageningen UR, klopt dat beeld niet. Zuilhof was al betrokken bij de voorgangers van NanoNext; NanoNed en
MicroNed, projecten waarin Wageningen ﬂink meedeed.
Net als in NanoNed is Zuilhof ook nu weer de de grootste
deelnemer.
Wageningen doet het volgens hem goed omdat het in
staat is om fundamenteel onderzoek te combineren met
kennis van wat het bedrijfsleven voor toepassingen zoekt.
Zuilhof: ‘Traditioneel komen in technologische programma’s de drie technische universiteiten boven. Gaat het om
fundamenteel onderzoek, dan komen grote universiteiten als Utrecht naar voren - daar werken veel mensen.
Maar wat bij NanoNext aan de orde is: je moet fundamenteel hoogwaardig zijn en tegelijkertijd ervoor zorgen dat je
participerende industrie weet te committeren voor een gelijke hoeveelheid ﬁnanciering. Daarin zijn we in Wageningen kennelijk heel goed.’
DUIZENDEN OP EEN NAGEL
Zuilhofs expertise ligt op het gebied van bio-actieve moleculen zoals complexe suikers en het chemisch koppelen
daarvan aan allerhande oppervlakken. Een van de acht
projecten waarin Zuilhofs groep meedoet, vindt plaats in
samenwerking met hoogleraar microbiologie Willem de
Vos en het bedrijf Microdish. Microdish ontwikkelde een
bacteriekweekchip die met minuscule kweekvlakjes - dui-

NANONEXTNL
NanoNextNL stimuleert onderzoek op het gebied van
nano- en microtechnologie, met in totaal 250 miljoen euro, waarvan de
helft afkomstig van de
overheid en de andere
helft van bedrijven en
kennisinstellingen. Het
programma is een vervolg
op twee eerdere subsidierondes: NanoNed en
MicroNed.

NanoNextNL heeft 27 programma’s. Drie daarvan
hebben een Wageningse
directeur. Remko Boom,
hoogleraar levensmiddelenproceskunde leidt het
programma over voeding,
Maarten Jongsma bij het
PRI, is verantwoordelijk is
voor het programma Food
diagnostics en Han Zuilhof
trekt het project over Biosensing & Microstructures.

Zuilhofs groep kan de komende vijf jaar 6,8 miljoen euro besteden aan
onderzoek. Remko Boom
heeft met ruim een miljoen
euro het een na grootste
aandeel. Ook de onderzoeksgroepen van van der
Linden, Ivonne Rietjens,
Martien Cohen Stuart en
Nico van den Brink delen
mee.

zenden op een vingernagel - bacteriën kunnen kweken,
om ze vervolgens te kunnen tellen en determineren. Zuilhof: ‘We willen dat kweeksubstraat zo modiﬁceren dat het
de ene bacteriesoort wel bindt, en anderen niet. Zodat je
een voorscheiding kunt maken en de test veel gevoeliger
wordt.’ Hij wil dat bereiken door er suikerverbindingen of
antilichamen aan te koppelen. ‘Dat laagje is maar twee nanometer dik, precies de laagdikte van een molecuul.’
Vervolgens wordt er veel energie gestoken in onderzoek van het nanolaagje. Zuilhof: ‘In de nanotechnologie
zie je veel mooie presentaties met fraaie graphics, die suggereren hoe een molecuul op een oppervlak zit. Maar als
je het werkelijk wilt aantonen wat erop zit, staan er vaak
natuurwetten tussen droom en daad.’
Een zes ton kostende Auger-elektronenspectroscoop
levert dat bewijs wél. Met de microscoop, die sinds een
jaar in het lab staat, kan een oppervlak van 30 bij 30 nanometer en twee nanometer diep in kaart worden gebracht.
Zuilhof: ‘Dan zit je dus echt naar drie keer niks te kijken.
En dan pas kan ik zeggen wat erop zit.’ Zuilhofs ‘wagen-

21 april 2011 — RESOURCE

14 >> achtergrond
park’ is volgens hem een van de redenen waarom zijn
groep zoveel projecten naar zich toe wist te trekken. ‘We
zijn zeer goed geoutilleerd.’

SMALL IS LUCRATIVE
His research subjects are
‘so small they are almost
non-existent’, says Professor Han Zuilhof. Yet
nano and micro research
is hot, and bionanotechnology has come in for a
big share of the millions
of euros in grants from
NanoNextNL. Wageningen
UR has done particularly
well and three of the 27
programmes are led by
Wageningen directors:
Prof Remco Boom (Food
Process Engineering),
Maarten Jongsma (PRI)
and Han Zuilhof (Organic
Chemistry). Zuilhof’s
group will be spending
6.5 million euros on its
Biosensing & Microstructures programme over the
next ﬁve years. He puts
Wageningen’s success
down to its ability to combine fundamental research
with involving companies
and getting them to foot
part of the bill. The companies are drawn to its
strong multidisciplinary
teams as well. Wageningen’s nano research topics include breeding bacteria on a miniscule chip,
microﬂuidics and protein
ﬁbre formation, which is
potentially useful for creating meat substitutes.
People are wary of nanotechnology in food
though, says researcher
Atze-Jan van der Goot.
They are even more suspicious of nanoparticles
such as those used in carbon nanotubes, alleged
to carry risks to human
health and the environment. Something RIKILT
toxicologist Hans Bouwmeester is working on, in
one of the programmes.
The full story?
resource.wur.nl/en
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MICROFLUIDICA
Een ander nanoproject richt zich op microﬂuidica: chemische reacties en vloeistofstromen in een glazen ﬂowreactortje met het formaat van een visitekaartje. Daarin stromen de afzonderlijke ingrediënten via kanaaltjes van tien
tot honderd micrometer naar elkaar toe. Via de microkanaaltjes kunnen bijvoorbeeld emulsies van olie in water
worden gemaakt met zeer uniforme druppelgrootte van
10 micrometer. Dit onderzoek doet Zuilhof in samenwerking met Karin Schroen binnen de groep van Remko
Boom. ‘De druppels die daaruit komen zien er onder een
microscoop uit als perfecte, gelijkvormig knikkers. Daar
willen we verbeteringen in aanbrengen, en complexere
structuren maken - balletjes in balletjes bijvoorbeeld.
Ander microstructureringsonderzoek binnen Booms
groep is de vorming van eiwitvezels. Atze-Jan van de Goot
doet al jaren intensief onderzoek naar het structureren
van eiwitten voor vleesvervangers. ‘Voor vlees, brood en
kaas geldt dat structuren op nanoschaal de eigenschappen op macroschaal bepalen’, aldus Van der Goot. De manier waarop gluten of spiereiwitten een netwerk vormen
bepaalt de stevigheid van een brood of de malsheid van
vlees.
‘Wij gaan altijd uit van bestaande voedselingrediënten
en bestaande eiwitten en proberen daarvan de structuur
te manipuleren’, zegt Van der Goot. Dat is voor de voedselindustrie een belangrijke voorwaarde, want wie echt innovatief nieuwe ingrediënten ontwikkelt, krijgt te maken
met ingewikkelde Europese Novel Food regels en ingewikkelde toelatingsprocedures.
‘Bovendien is de industrie geïnteresseerd in microstructurering, en is men wat huiverig voor de term nanotechnologie in combinatie met voedsel, dat roept associaties op met nanodeeltjes.’
GROEIREMMEND NANOZILVER
Nanodeeltjes vormen de meer controversiële kant van de
nanotechnologie. Met name maatschappelijke organisaties waarschuwden de afgelopen jaren voor onbekende risico’s voor mens en milieu. Vooral koolstofnanobuisjes
staan daarbij in de belangstelling, om dat die lijken op as-

NANO, MICRO
Een nanometer is een miljardste meter, een micrometer een miljoenste meter. Om daar een gevoel bij
te krijgen: een mensenhaar is tussen de 60.000
en 80.00 nanometer dik.
Een glucosemolecuul is
ongeveer 1 nanometer
lang, een DNA-molecuul is
ongeveer 2,5 nanometer
dik.

Nanotechnologie richt zich
kortom op de bestudering,
productie en toepassing
van moleculaire structuren
en materialen die enkele
tientallen tot honderden
nanometers groot zijn. Dat
kunnen biologische moleculen zijn zoals DNA, eiwitten en lipiden, maar
ook liposomen, kleideeltjes of metaaldeeltjes.

Han Zuilhof met de Auger-elektronenspectroscoop.

bestvezels, mogelijk ook in de risico’s die ze leveren voor
ontstaan van longkanker.
Koolstofbuisjes hebben geen toepassing in consumentenproducten, maar dat geldt wel voor nanozilverdeeltjes
in kleding en verpakkingen, als groeiremmer voor bacterien. Of nanosilicia als antiklontermiddel in melkpoeder,
titaniumoxidedeeltjes in verf, die in daglicht de afbraak
van organische verbindingen katalyseren voor een ‘zelfreinigend’ oppervlak, danwel UV-absorberende zinkoxidedeeltjes in zonnecrème.
De vraag is of die bijzondere eigenschappen voor onbekende effecten of risico’s kunnen zorgen als ze in het milieu komen, of als mens en dier ze binnenkrijgen.
‘Maar als ze in een voedselmatrix zitten of in het maagdarmkanaal, kun je dat niet meer vergelijken met de eigenschappen van de schone nanodeeltjes die de fabrikant
gebruikte’, zegt RIKILT-onderzoeker Hans Bouwmeester,
die binnen NanoNext toxicologisch onderzoek doet. ‘Je
moet dus laten zien wat de eigenschappen van de deeltjes
zijn in de matrix die jij onderzoekt. Het gaat om de vraag
of ze vrij beschikbaar zijn, of ze barrières zoals longen en
darmen kunnen passeren. En waar komen ze dan terecht?
We weten eigenlijk nog niet waarnaar we moeten kijken
bij toxicologisch onderzoek naar nanodeeltjes: is dat
DNA-schade, schade aan mitochondriën of het immuunsysteem?’
COMBINATIE VAN DISCIPLINES
Onderzoek naar biologische interacties met nanodeeltjes
is volgens Bouwmeester een van de redenen waarom Wageningen goed scoort in deze ﬁnanciering. ‘Dat is toch
iets waar de harde techneuten op de technische universiteiten in Twente en Delft minder mee uit de voeten kunnen.’
Zuilhof beaamt dat. ‘In de nanosciences valt het woord
bio steeds vaker, want daar liggen de interessante toepassingen. Ik lees tegenwoordig The Cell, omdat ik zie dat we
daar naartoe moeten. En waarom willen externe partijen
zo graag met ons samenwerken? Omdat we binnen de Wageningen UR chemici hebben, procestechnologen, moleculair biologen en microbiologen. En die mensen werken
al veel langer samen, dus dat maakt onze positie binnen
het nano-onderzoek heel sterk.’
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WEG MET DE DIEETCOWBOYS
Frans Kok at een maand
lang ongezond.

DOWN WITH DIETS

‘De opkomst van het dieet van dr. Frank was de druppel
die de emmer deed overlopen’, vertelt Frans Kok, hoogleraar humane voeding. ‘Wéér een eiwitrijk dieet, gepropageerd door een man met een witte jas en een stethoscoop
om zijn nek. En er is natuurlijk veel meer kaf onder het koren; cowboys die van alles beweren waar mensen geen bal
mee opschieten, van diëten tot orthomoleculaire voeding.
Het was echt tijd voor een populair boek over voeding, op
basis van de wetenschap.’
Sinds deze week ligt dat nuchtere tegenwicht in de winkel, onder de wat zouteloze titel: Gezond eten, gewoon
doen. Samen met zijn coauteur, wetenschapsjournalist
Broer Scholtens, maakt Kok korte metten met een aantal
populaire diëten, geeft uitleg over de nieuwste voedingsinzichten en biedt een kijkje in de keuken van de voedingswetenschapper.
Is er geen sprake van jaloezie? De hardwerkende
wetenschapper die het in de publiciteit aﬂegt tegen de
dieetgoeroes?
‘Nee er is geen sprake van jaloezie, maar de voedingswetenschap kampt wel met een probleem. In de media wordt
vooral de wetenschappelijke onenigheid geëtaleerd, ter-

‘In veel diëten zitten te weinig calorieën. Mensen
kunnen per week een kilo kwijt raken, maar na afloop vallen ze terug in hun oude voedingspatroon’
wijl er in grote lijnen behoorlijke consensus bestaat over
wat gezond eten is. Die boodschap komt onvoldoende
over het voetlicht.’
Dat we gezond moeten eten, dat is toch al wijd en zijd
bekend?
‘Niet voldoende, anders zouden mensen er wel naar handelen. Ze realiseren zich onvoldoende hoe ze jaar in jaar
uit de cellen in hun lichaam van foute moleculen voor-
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Crashdiëten leggen het
af tegen een gezonde
leefstijl als het gaat om
eﬀectieve gewichtscontrole. Dat schrijft
hoogleraar Frans Kok in
het boek Gezond eten,
Gewoon doen. ‘Na een
crashdieet schreeuwen
dertig miljard vetcellen
om calorieën.’
zien. Dat moeten we kennelijk beeldender uitleggen. Dan
pas zullen we verleidingen, waar de industrie vaak gretig
op inspeelt, kunnen weerstaan. En dat betekent echt geen
rigide keurslijf. Als je voedingspatroon maar goed is, kun
je ook best af en toe uit de band springen.’
Willen we niet bedrogen worden?
‘Nee, mensen zoeken strohalmen; ze hebben ook niet
door dat ze worden misleid. In veel diëten, bijvoorbeeld
die van Dr. Frank, zitten veel te weinig calorieën, soms
maar de helft van wat je normaal nodig hebt. Met zo’n
crash-dieet is het geen wonder dat mensen per week een
kilo kwijt raken, maar na aﬂoop vallen ze terug in hun oude voedingspatroon en al hun dertig miljard vetcellen
schreeuwen inmiddels om calorieën. Het gevolg is dat ze
na een jaar weer op hun oude gewicht zitten, of er zelfs boven. Wij zeggen: doe het rustig aan, daar kan het lichaam
zich beter op instellen. Ga wat meer bewegen, verander je
voedingspatroon en je verliest een kilo per maand.’
U bent in het boek zelf proefkonijn. U beschrijft wat er
allemaal gebeurt na een maand ongezond eten en minder
bewegen, gevolgd door een maand gezond leven. Hoe
voelde dat?
‘Het is niet zo dat ik in de ongezonde maand vooral naar
de snackbar ging; het was een voor veel mensen herkenbaar voedingspatroon inclusief groenten en fruit. Toch
had ik veel last van een opgeblazen gevoel door het gebrek
aan vezels. Verder ging de bloeddruk omhoog en ben ik in
die periode ruim 2 kilo zwaarder geworden, vooral door
vetophoping in de buikholte, waar de gevolgen voor je gezondheid het ernstigst zijn. De maand erna is dat gelukkig
weer goed gekomen.’ Rik Nijland
Frans Kok en Broer Scholtens: Gezond eten, gewoon doen –
goede voeding volgens de wetenschap. Uitgeverij Bert Bakker:
19,95 euro

Eat normally, that’s crazy
enough, says Wageningen professor Frans Kok
– to adapt a down-toearth Dutch saying. The
protein-rich crash diet
promoted by the latest
Dutch diet guru, Dr
Frank, was the last straw
for Kok and Broer
Scholtens, who have
published a plea for a
sensible diet. Just jealous of Dr Frank’s success,
asks Rik Nijland? No,
says Kok. But it’s high
time food scientists publicized their broad consensus on healthy eating,
since if it is left to the
media only their disagreements get aired. On
a crash diet, says Kok,
thirty million fat cells
end up screaming for calories, leading dieters to
fall back into old habits
and end up even fatter.
Much better to adopt a
balanced diet and get
more exercise, losing
just a kilo a month but
losing it for good. Kok
was his own guinea pig
for investigating the impact of diet. He spent a
month eating more and
exercising less than usual, gained two kilos,
raised his blood pressure
and felt bloated. One
month on a healthy diet
got him back in shape.
So: eet smakelijk (in
moderation).
The full story?
resource.wur.nl/en
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HIJ STAAT!
Na zes jaar gesteggel was het op 14 april dan
eindelijk zo ver: het Vrijheidsvuur, monument
voor de vrijheid (niét voor Bernhard), heeft een
plekje bij studentenvereniging Ceres. Het kunstwerk van HansHan Roebers uit 2005 kreeg vanaf
het begin veel kritiek, op de locatie (oorspronkelijk bij Hotel de Wereld), op het gasverbruik,
maar bovenal op de onmiskenbare fallusvorm.
In de nacht van 4 op 5 mei wordt het VrijheidsNM / foto: ANP
vuur in de top ontstoken.

IT’S UP!
Wageningen’s long-planned monument
to freedom (no, not to Prince Bernhard) was
erected in the grounds of student society Ceres
on 14 April. It has taken since 2005, when HansHan Roebers’ art work was received with derision for the planned location (Hotel de Wereld)
and its gas consumption, but above all for its unmistakably phallic form. The Freedom Flame will
be lit on the night of 4 May.
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Kijken in een andere tijd
High-speed ﬁlmen is tijdreizen. Je verplaatsen in een tijd waarin
secondes een eeuwigheid duren. Waar vliegen plotseling kunst
wordt. Als deelnemer aan het Wageningse project Vliegkunstenaars
krijgen honderden gewone Nederlanders de komende tijd die kans.
Over de schouder mogen wij meekijken.
tekst: Roelof Kleis / foto: Guy Ackermans / fotoserie: David Lentink

ullie hebben allemaal ervaring met ﬁlm of fotograﬁe. Vergeet het. High-speed ﬁlmen is compleet anders. Onthoud de techniek, maar vergeet de rest.’ Het is negen uur zondagmorgen.
In een kleine zaal van Zodiac zitten negen cursisten. Uitverkorenen. De negen behoren tot
een select gezelschap dat twee dagen op pad mag met de
Phantom, de peperdure hoge-snelheidscamera van docent David Lentink en zijn Vliegkunstenaars (zie kader:
vliegkunst). Buiten lonkt de zon, de cursusdag duurt nog
tot negen uur ’s avonds. Maar daar staat wel wat tegenover, houdt Lentink de moed erin. ’Je gaat dingen zien die
nog nooit iemand heeft gezien.’
Een voorbeeld. Lentink laat een ﬁlmpje zien van een
fruitvliegje dat op het punt staat weg te vliegen. Let goed
op, waarschuwt hij. Het vliegje steekt een van de vleugeltjes recht omhoog, alsof hij groet, wacht even en vliegt dan
weg. ‘Nog nooit door iemand gezien.’ Lentink kijkt triomfantelijk rond. ‘Altijd eerst die ene vleugel en dan pas de
andere. Je ziet dingen die je nooit eerder zag. Dat is nou de
kick van het high-speed ﬁlmen.’ Want dat we dit zien,
komt dus door het enorme aantal beeldjes per seconde
waarmee het tafereel is vastgelegd. In dit voorbeeld: 5000
beelden per seconde. Afgespeeld in een normaal tempo
van 30 beelden per seconde levert dat een enorme vertraging op. Een seconde duurt dan bijna drie minuten, een
eeuwigheid. Of, zoals Lentink het uitdrukt: ‘Je zoomt in op
een klein beetje tijd en blaast dat enorm op’.
Jeroen Voogd uit Ede ziet wel vaker dingen die nog
nooit iemand heeft gezien. Hij bestudeert het nachtleven.

‘J
VLIEGKUNST
Vliegkunstenaars is het
project waarmee David
Lentink en zijn team afgelopen jaar de Academische
Jaarprijs wonnen. Lentink
wil mensen een nieuwe
kijk te geven op de (vliegende) natuur door ze te
laten ﬁlmen met highspeed camera’s. Achthonderd natuurliefhebbers
gaan de komende tijd op
pad met een snelle (Casio)
of supersnelle (Phantom)
camera. De collectie videoﬁlmpjes die dat oplevert,
komt op YouTube. De beste
ﬁlms worden in april, mei
en juni door VARA’s Vroege
Vogels op tv uitgezonden
en zijn te zien in de wetenschapsmusea Nemo en Naturalis. Volgend jaar is in
Wageningen een highspeed ﬁlmfestival gepland.
Elke deelnemer doorloopt
eerst een cursus om met
de dure apparatuur (de
Phantom kost 140.000
euro) op pad te mogen.
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Gemiddeld eens in de week kun je hem vinden in het pikkedonker van het Planken Wambuis aan de rand van de
Veluwe. Daar spant hij zijn laken van twee bij twee meter,
zet de generator aan en zet het laken in de schijnwerpers
van drie lampen van 250 Watt. En dan maar wachten. Om
de vlinders te lokken smeert hij soms wat stroop op de
omringende bomen. Dan komen ze wel.
NACHTFILMEN IN HET BOS
Voogd is gek van nachtvlinders en hun rupsen. Al van
kinds af aan. ‘Ik denk dat het die metamorfose is, dat me
fascineerde vroeger. Dat zo’n rups zomaar een vlinder
wordt.’
Voogd verzamelt de vrouwtjes om thuis rupsen mee te
kweken. De Edenaar ziet heel wat ﬂadderen en vliegen op
zijn nachtelijke avonturen. Dat wil hij dus ﬁlmen. Met
speciale aandacht voor de aanloop naar het vliegen. Zeg
maar de warming-up. Voogd: ‘Vlinders kunnen alleen vliegen als hun spieren op temperatuur zijn: zo’n 30-35 graden. Dagvlinders gebruiken daarvoor de zon. Nachtvlinders doen dat door te trillen met hun spieren.’
Alle deelnemers aan de cursus hebben zo hun eigen
verhaal. Hun eigen redenen om met de Phantom aan de
slag te willen. Een vogelaar wil weten hoe zweefvliegen
stilhangen in de lucht. Een docent aan de fotoacademie
wil ﬁlmen hoe muggen ontsnappen aan een mep met een
krant. Een kunstenares is op zoek ‘naar dat wat je niet
ziet’. Van natuur weet ze eigenlijk niks, bekent ze eerlijk.
De groep van negen telt liefst vier mensen met een artistieke achtergrond. En maar een wetenschapper. Dat is
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ENJOY YOUR FLIGHT

geen toeval, legt Lentink uit. ‘Wetenschappers heb ik bewust geweerd. Ik weet hoe wetenschappers denken. Ik
ben juist geïnteresseerd in hoe anderen denken en kijken.
Dat is ook wat de Academische Jaarprijs beoogt: het brede
publiek betrekken bij wetenschap.’
Liefst achthonderd mensen gaven gehoor aan de oproep van Vliegkunstenaars om vliegbewegingen te ﬁlmen.
Negentig van hen mogen dat doen met de Phantom, de
rest gaat op pad met een kleiner broertje, de Casio. Overigens ook nog altijd goed voor opnamen tot 600 beelden
per seconde; de werkelijkheid zo’n twintig keer vertraagd.
EXTREME BEELDSNELHEDEN
Maar dat vergt dus wel enige training: high-speed ﬁlmen
is een vak apart. Vergeet bijvoorbeeld de compositie, legt
Lentink uit. ‘Daar is gewoon geen tijd voor. Als je aandacht
besteedt aan compositie, mis je alles. Je moet klaar zijn
voor je begint.’ Dat is een rechtstreeks gevolg van het grote
aantal beelden dat per seconde wordt vastgelegd. In de
hoogste (HD) kwaliteit zijn dat er maximaal 7500, in mindere kwaliteit zelfs 22.000 per seconde. Het geheugen van
de camera kan daarentegen ‘maar’ 10.000 beelden (16 gigabyte) opslaan. Secondewerk dus in de extreme standen.

Oftewel: ‘Knippen en plakken, want anders is je ﬁlmdag
zo voorbij’, legt Lentink uit. En tussentijds opslaan op de
harde schijf van 128 gig.
Voor het vastleggen van veel vliegbewegingen zijn zulke extreme beeldsnelheden evenwel niet nodig, rekent
Lentink voor. ‘Voor een vloeiende vleugelslag van een vogel zijn veertig beelden per seconde genoeg. Dat betekent
dus dat je per opname 250 vleugelslagen aan vlieggedrag
kunt ﬁlmen voordat het geheugen vol is.’ Voor insecten
gelden weer andere regels. High-speed ﬁlmen is een kwestie van rekenen en keuzes maken, zo blijkt. Dat lijkt ingewikkeld, maar met een paar simpele vuistregels kan iedereen aan de slag.
De eerste Phantomﬁlmers gaan eind deze maand op
pad. Lentink maakt het in wezen niet uit waar ze mee terug komen. Als het maar vliegt. ‘High-speed ﬂimpjes zijn
bijna altijd interessant’, is zijn ervaring. Parende zweefvliegen, zaden die worden meegevoerd door de lucht,
vechtende vliegen, jagende roofvogels. ‘Zelfs van de meeste vogels is de frequentie van de vleugelslag nauwelijks
bekend. En met zoveel mensen die ﬁlmen is de kans dat je
één keer geluk hebt en iets bijzonders ﬁlmt wel heel erg
groot.’

David Lentink’s Flight
Artists project takes oﬀ
this month. The happy
few participants who are
to be let loose with the
Phantom super-highspeed camera have been
receiving training, and
Roelof Kleis sat in on the
course. Hard work, but
well worth it, promised
Lentink. The high-speed
ﬁlm reveals things never
seen before – like the
way the hoverﬂy always
takes oﬀ with one wing
ﬁrst. Technical knowledge of cameras will be
useful but for the rest,
forget what you know
about ﬁlm or photography, Lentink told his audience. You don’t have
time for composition, for
example, when you are
trying to capture ﬂight
behaviour at maybe
5,000 frames per second. The nine participants on this course included birdwatchers, insect enthusiasts and a
good number of artists.
Only one scientist, and
that’s no accident Lentink wants the perspectives of a broad
range of people. And the
Annual Academic Prize,
which Lentink’s team of
‘ﬂight artists’ won with
this project, is all about
involving a broader public in the pursuit of science. In total 800 participants will ﬁlm ﬂight behaviour of various kinds.
Lentink is conﬁdent the
material generated will
oﬀer new insights and
take the study of ﬂight to
new heights.
The full story?
resource.wur.nl/en
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Jan Kopshuis
Generaal Foulkesweg
Toen: Bibliotheek
Nu: Net gesloopt
Studeren in de bieb. Een boterham voor 10 (florijn)cent en
een kopje soep halen bij Mien
(Rosenboom)

Entomologie
Kortenoord

De Wereld

Toen: Entomologie

Toen: Movie W, theater ’t
Hemeltje, Studium Generale,
studentenspycholoog en –arts.

5 meiplein

Nu: Vrijwel helemaal gesloopt
(wordt onderdeel van een
nieuwe woonwijk)

Nu: Hotel-restaurant met
Michelinster

Het prachtige mozaiek is
gespaard en tijdelijk ‘buitenkunst’. Kijken!

Op een hete zolderkamer kijken
naar een cult-film

Bestuurscentrum
Costerweg

Arion (WSO)
Niemeijerstraat

Toen: Bestuurscentrum (tot
herfst 2011)

Toen: WSO en PSF
Nu: Wordt verkocht. Wie
biedt?

Nu: Wordt verkocht, wie
biedt?

Stencilen in de kelder, cartridges bijvullen. Altijd zwarte
vingers. En tien eurogliders
voor een gulden!

Ellenlang in de rij staan om je
collegegeld alsnog te betalen

LA13
Lawickse Allee

Duivendaal
Duivendaal

Toen: Debat- en cultuurhuis
(tot einde jaar)

Toen: Natuurkunde en
Weerkunde

Nu: In de verkoop, wie biedt?

Nu: Idealis

Movie W, quo vadis?

Was in grijs verleden slaapverblijf voor studenten; toen dus
ook al studentenhuisvesting.

Zodiac
Marijkeweg

IMAG
Mansholtlaan

Toen: Dierkunde (tot eind dit
jaar)

Toen: Instituut Mechanisatie,
Arbeid en Gebouwen en museum landbouwwerktuigen

Nu: Wordt grotendeels
gesloopt
Met die kale bruine stoelen op
de eerste verdieping
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En hoppa, ook het Jan Kopshuis is niet meer. De voormalige bieb van de universiteit maakt plaats voor
eigentijdse woningbouw.
De trek naar de campus laat
links en rechts in de stad
een spoor van puin achter.

Nu: gesloopt
Waar is die collectie landbouwmachines gebleven?
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Nieuwlanden
Nieuwe Kanaal

Pedel
Salverdaplein

Toen: Cultuurtechniek

Toen: Pedel

Nu: Kenkon, trainingscentrum
voor vechtsporten, yoga,
meditatie en dans

Nu: Aio-woningen Idealis
Bureaucratisch zenuwcentrum
van de LH

Volleyballen tijdens de pauzes

Hoofdgebouw
Salverdaplein

Sommige gebouwen krijgen een
tweede leven. Wie weet nog
van het hoofdgebouw, IMAG of
het Schip van Blaauw?
Vandaar dit geheugensteuntje.
Knippen, plakken en voila:
Memory. Voor tijdens de
Pasen. RK, NM

Toen: Hoofdgebouw der
Landbouwhogeschool
Nu: Vleugels gesloopt,
woningbouw
De Wageningse Lente: langdurige bezetting tegen Tweefasenwet. Welke wet?

Schip van Blaauw
Generaal Foulkesweg

Ritzemaboshuis
Ritzemabosweg

Toen: Plantenfysiologie

Toen: Tropische Plantenteelt
en studievereniging Biologica

Nu: Grafisch Atelier (ondermeer)

Nu: Gesloopt
Biologen noemden het liefkozend het Dos-Bos, naar de
‘opleidingsmoeder’ mevr. Dos
L’Ami en studiecoördinator dhr.
Kees Bos.

Onderzoek in de koelruimtes legde ooit basis voor het
gekoeld, en dus langer, bewaren van bloemen en groenten

Bosbouw - Hinkeloord
Generaal Foulkesweg

Microbiologie
Hesselink van Suchtelenweg

Toen: Bosbouw

Toen: Microbiologie

Nu: Het Depot

Nu: Hoofdkantoor Nieuwland
(oa. Opleidingen en advies)

Naar Godert Alexander Gerard
Philip graaf van der Duyn, heer
van Maasdam en Hinkeloord.
Voorheen ook Ngladjoe en Villa
Vada

College in ‘t mooiste gebouw
van Wageningen. Lunchen op
het grasveld en een wandeling door het Arboretum in de
pauze. Heerlijk.

Dreijenborch
Ritzema Bosweg

Landmeetkunde
Hesselink van Suchtelenweg

Toen: Landbouwhuishoudkunde

Toen: Landmeetkunde

Nu: Gesloopt
Ach ja, het wasmachinepracticum: hoe schoon wordt de was
met gerecycled water. Gebouw
won ooit ‘prijs’ als mooiste voorbeeld van naoorlogse wederopbouw-architectuur.

Nu: De Hooghe Stee, bedrijfsverzamelgebouw
Tentamen met uitzicht op de
Rijn
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LEKKER

OF VERANTWOORD?

Zoveel mensen, zoveel wensen. Dat geldt zeker voor de kantines. Nu de catering binnen
Wageningen UR opnieuw wordt aanbesteed, kan iedereen zijn wensen kenbaar maken.
Maar is het belangrijkste niet gewoon dat de kantine lekker en goedkoop is?
tekst: Yvonne de Hilster / foto: Manon Bruininga

Myrthe Tienstra
Projectmedewerker Levensmiddelenchemie
‘Ik neem altijd mijn eigen brood mee en eet met collega’s
hier op de afdeling. Het Biotechnion heeft geen kantine
meer, en ik heb geen zin om naar een ander gebouw te lopen. Een nieuwe cateraar moet dus om te beginnen overal
willen zitten. Verder moet de universiteit zorgen dat de
kantines gezond worden en zo medewerkers helpen om
gezond te eten. Gezonde medewerkers zijn ook goedkoper. Fruit en bijvoorbeeld tomaatjes moeten een prominente plaats krijgen. Een appel moet ﬂink goedkoper zijn
dan een vette snack, maar niet veel duurder dan in de supermarkt. Je kunt ook de vette snack extra duur maken en
zo het gezonde fruit subsidiëren. Om het medewerkers
makkelijk te maken meer fruit te eten moet er voorgesneden fruit komen.’

Elizabeth Sargant
Medewerker bij Milieubeleid en medeorganisator van
duurzame Eat In’s in de Leeuwenborch
‘Wageningen UR moet goed nadenken over wat goed is
voor medewerkers. De eisen aan een cateraar gaan over
wat voor faciliteiten je je medewerkers wilt bieden. Dat
moet dan dus ook per locatie kunnen verschillen. Voor
mij zijn twee dingen belangrijk. Ten eerste moet het kantineaanbod aantrekkelijker worden voor internationale
studenten en medewerkers. Dan hoeven we niet meer
thuis te gaan lunchen of elders eten te halen, maar kunnen we gewoon met z’n allen gaan eten tussen de middag.
Dat sociale aspect is ook belangrijk. Dus zoek uit welke
warme maaltijden aanslaan bij de gebruikers. Voor mensen die ’s avonds nog een eind naar huis moeten reizen
zou een magnetron heel handig zijn hier, om iets warms
te kunnen eten voor je naar huis gaat.
Ten tweede moet het aanbod duurzaam zijn. Dat betekent

RESOURCE — 21 april 2011

niet alles biologisch, maar wel meer dan nu. En dan niet
een keuze tussen wel en niet biologisch, maar alleen biologische melk bijvoorbeeld. Verder meer regionale en seizoensproducten, zoals appels uit de Betuwe en de prei voor
de soep van proefboerderij de Born. Je kunt klein beginnen
en steeds stapjes zetten. Dus liefst een cateraar die daar
ervaring mee heeft.
Het hoeft niet duurder te worden. Seizoensgebonden
voedsel kan goedkoper uitvallen. Prijzen zijn ook niet
zwart-wit. Je kunt ook snacks en snoep duurder maken en
zo de soep en appels wat goedkoper houden. De kofﬁe
moet in ieder geval Fair Trade en biologisch blijven.’

Leander en Ton
Studenten International agribusiness and trade, VHL
Wageningen
Leander: ‘Van mij mag het een stuk goedkoper. Als ze de
prijs halveren zouden ze vier keer zoveel verkopen. Een
broodje ham voor een euro is een stuk studentvriendelijker.
En het hoeft ook niet zo uitgebreid. Je kunt ook per dag variëren: de ene dag brood met sla en ei, en de volgende dag
met sla en komkommer. Waarom zes soorten soep?’
Ton: ‘Er zou een voorbeeld genomen mogen worden aan
het Restaurant van de Toekomst. Daar gaat het er tenminste professioneel en klantvriendelijk aan toe. En als
het een stuk prettiger is, dan wil je ook eerder iets kopen.
Ik zou het ook wel handig vinden om te kunnen pinnen. Ik
ben al vier keer bij mijn bank geweest voor een nieuwe pas
omdat mijn chipknip het niet meer deed.’

Eric Visser
Facilitair manager IMARES
‘Alleen in IJmuiden is een kantine, in onze andere vier vestigingen is niks. Albron doet pas sinds november vorig
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WISH LIST

Albron-kantine in Forum

jaar de catering, omdat er nog een contract liep met de vorige cateraar. We hebben dus net prijsverhogingen en de
overstap naar de chipknip achter de rug. Vroeger werden
er meer soep en snacks verkocht, voor naast het eigen
brood. Maar nu zijn lekker belegde broodjes favoriet. Ik
zou vooral willen weten wat de nieuwe cateraar de kleinere locaties te bieden heeft. Zeg, een gebouw met veertig tot
zeventig mensen, van wie de helft in de kantine eet. Als er
een cateraar is die dat doet, en de nieuwbouw in Yerseke is
klaar, dan is hij daar zeer welkom.’

Calvin Theosabrata
Student Urban Environmental Management, uit Indonesië
‘Ik ga nooit naar de kantine, want ik vind het eten en het
aanbod niks. Ik hou het nu bij een typisch Nederlandse,
praktische lunch van brood met ham en kaas. Maar als er
warm eten zou zijn, met pizza, pasta of rijst zou ik dat ﬁjn
vinden, net als een saladebar waar je zelf kan opscheppen.
En de kroketten zijn nu veel te duur, die moeten goedkoper.’

Jos Teunissen
Medewerker ﬁnance en control, Agrotechnolgy and Food
Sciences Group
‘Lekker en goedkoop lijkt me het belangrijkst. Ik ga regelmatig naar de kantine in Scheikunde, maar het assortiment is belabberd. Ik wil graag iets warms bij mijn lunch.
Dat hoeft echt geen warme maaltijd te zijn. Maar ze hebben daar alleen een klein frituurpannetje en geen oven of
iets dergelijks, terwijl je zelfs bij de bakker je saucijzenbroodje warm kunt laten maken. Tosti’s hebben ze wel,
maar ze geven je ook het kontje van het brood. Die kant leg-

gen ze dan keurig naar beneden op je bordje. Dat hoort
toch niet. Gelukkig ben ik een grote soepeter.’

Jeske
Vierdejaars student Voeding en gezondheid
‘Het mag wel iets goedkoper. Vooral de belegde broodjes.
De soep van de dag vind ik op zich niet duur. Maar soms
zitten er klontjes in de soep, dat mag wel iets beter.’

Martine van der Ploeg
Universitair docent leerstoelgroep Bodemnatuurkunde,
ecohydrologie en grondwaterbeheer
‘Ik zou zeggen: biologisch en Fair Trade en lekker. Ik
neem nu vaak zelf brood mee omdat ik het aanbod niet
aanlokkelijk vind, en koop zelf overwegend biologisch en
Fair Trade producten. Ik kan me voorstellen dat studenten graag voor betaalbaar kiezen, maar alles biologisch
zou ik passend vinden voor medewerkers van een universiteit die zich bezig houdt met life sciences en onderzoek
voor een duurzame leefomgeving. In ieder geval moet al
het vlees zo duurzaam mogelijk.’

Barae Jomaa
Promovendus bij Toxicologie, uit Canada
‘Ik neem iedere dag soep, salade, brood en kaas in de kantine. De kwaliteit is op zich goed, maar ik zou willen dat het
een stuk goedkoper was. Twee plakken kaas voor meer dan
een euro vind ik belachelijk. Voorheen at ik vaak op Unitas, maar dat kan helaas niet meer. Ik zou ook graag meer
variatie willen in verse salade. En het zou mooi zijn als er
een magnetron kwam waarin je kliekjes van thuis kan opwarmen.’

What do Wageningen
staﬀ and students want
from the new caterer to
be selected soon? Yvonne
de Hilster asked around.
The key words seemed to
be: 1. CHEAP: prices are
too high for many eaters.
Halve them, said one student, and you will sell
twice as much. Make apples cheaper than fatty
snacks, said a food researcher – healthy employees are cheaper too!
2. TASTY: no more lumpy
soup or crusty toasties,
please. Others were happy with current quality,
but wanted more choice.
Which brings us to… 3.
MULTICULTI: some overseas students settle for a
‘typical Dutch’ sandwich
lunch but would prefer a
hot meal and a more cosmopolitan menu. 4. SUSTAINABLE: at least the
meat should all be organic, said one person, and
others were also keen on
fairtrade and local produce. Betuwe fruit or
veggies from the university’s own farm, for example. It doesn’t have to
be expensive, insisted an
initiator of the sustainable eat-ins at the Leeuwenborch. 5. FRIENDLY:
take the hospitable Restaurant of the Future as a
role model. 6. EVERYWHERE: people don’t
want to walk far for their
lunch and an Imares
worker hopes the new caterer won’t forget smaller
units such as the one in
Yerseke. Where?
The full story?
resource.wur.nl/en
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WATER VOOR AFGHANISTAN
Water is schaars in de sloppenwijken van Kabul. VHL-student
Zia Karimi (26) uit Leeuwarden,
wil er met het project Water For
Tomorrow wat aan doen. Zijn
docenten en de stichting Farda
helpen hem daarbij.

KAART VAN ISRIC
Zia nam eind vorig jaar contact op
met de Stichting Farda in Buitenpost, die de gezondheidszorg in Afghanistan wil verbeteren. Aan zijn
Van Halldocenten Leo Groendijk

(milieukunde) en Leo Bentvelzen
(life science) legde hij zijn plan van
aanpak voor: het slaan van een waterput met nanoﬁltratiesysteem
(dat water zuivert via membraantechnologie) in combinatie met
een trainingsprogramma voor lokalen. Groendijk heeft een Stich-

Voor boorbedrijven liggen
er gouden kansen om te
investeren in Afghanistan.
ting WaterforEveryone, waarmee
hij waterzuiveringsprojecten in
onder meer Haïti uitvoert. Zia is
daarbinnen actief. ‘Hij helpt mij
bij het schrijven van het trainingsprogramma en levert technische
kennis.’
Als vooronderzoek ging Zia afgelopen winter drie weken naar
Kabul, waar hij sprak met een
woordvoerder van het ministerie
van water en stroomvoorziening.
‘Dat project kon ik als minor module Sustainable Water Technology doen.’ Het is de bedoeling dat er

in het door de overheid aangewezen District 15 een waterput wordt
geslagen op zo’n 100 meter diepte.
‘Zo’n 30.000 mensen kunnen daarvan schoon drinkwater krijgen.’
Van Marthijn Sonneveld en Ad van
Oostrum, bodemdeskundigen van
Isric, kreeg Zia de beschikking
over een geologische locatiekaart
van het gebied. ‘Daarop kun je zien
uit welke grondlagen de bodem is
opgebouwd. Belangrijk om de kwaliteit van het water te voorspellen.’
Het is de bedoeling dat er een
kant-en-klare container met nanoﬁltratie met uv-straling (voor desinfectie) wordt geplaatst. Wanneer? ‘Dat hangt af van de geldschieters,’ zegt Zia. ‘De kosten, inclusief transport, training en controle bedragen bijna 40.000 euro.
Ik ga fondsen en bedrijven benaderen. Voor vooral boorbedrijven liggen er gouden kansen om te investeren in Afghanistan. Als zo’n bedrijf meeﬁnanciert, wil ik voor hen
wel een kantoortje openen in Kabul.’ Karin de Mik

FOTO: HOGE NOORDEN

Hij krijgt al mailtjes en telefoontjes uit Kabul. ‘Iedereen wacht op
een helpende hand van iemand die
drinkwater kan leveren,’ vertelt Zia
Karimi, derdejaars student biotechnologie aan Van Hall Larenstein, in zijn kamer in een driehoogﬂat in Leeuwarden. ‘Vooral nu
de zomer in aantocht is.’ Drinkwater is schaars in de sloppenwijken
van de Afghaanse hoofdstad Kabul, weet de in Afghanistan geboren Zia. ‘Er wonen veel vluchtelingen. Ze hebben geen water, geen
stroom, geen voorzieningen. Door
gebrek aan drinkwater is de kindersterfte hoog.’ Bewoners in de
welvarender wijken van de stad
stonden eerder nog water af aan de
armere plaatsgenoten. ‘Maar toen

de vraag enorm toenam en er rijen
voor hun deuren stonden, wilden
ze dat niet meer,’ vertelt Zia.
‘Vluchtelingen in de krottenwijken
tappen nu vaak illegaal water af
van waterleidingen in de grond.’
Hij zag het met eigen ogen toen hij
zo’n vijf maanden geleden weer
even in Kabul was, waar zijn grootouders wonen. ‘Overal is het
droog. En het wordt steeds droger
in Afghanistan. De afgelopen tien
jaar is het grondwaterniveau in Kabul twee meter gezakt.’
De derdejaarsstudent biotechnologie – sinds 2002 in Nederlandwilde het drinkwaterprobleem
aanpakken. ‘Zo kan ik iets goeds
doen voor de wereld en mensen
hoop geven op een betere toekomst.’
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Volgend jaar mei moet
het gaan gebeuren’
FONDS NIELS SMITH
Het Fonds Niels Smith wil getalenteerde
studenten van Wageningen Universiteit en
Van Hall Larenstein extra ondersteuning
bieden om internationaal door te breken.
Dat kunnen Nederlandse studenten zijn die
nog net geen steun van NOC*NSF krijgen,
maar ook buitenlandse studenten. Het
fonds is opgericht door Niels’ moeder Marianne Remmers, die werkt bij Van Hall Larenstein Velp en studeerde en werkte bij
Wageningen Universiteit. Niels was een

WATER FOR KABUL
Drinking water is scarce
in the slums of Kabul and
the lack of it causes misery and high infant mortality. Zia Karimi, born in
Afghanistan and now in
his third year of a biology degree at Van Hall Larenstein, Leeuwarden,
aims to tackle the problem through a project
called Water for Tomorrow. With support from
his tutors and the Farda
Foundation, he aims to
sink a well with a puriﬁcation plant, which will
supply 30,000 residents
with clean water.

getalenteerde voetballer met passie voor

Evelien Dekkers met de bijdrage uit het Fonds Niels Smith.

de sport. Hij maakte in 2009 op 15-jarige

FUND FOR ATHLETES

leeftijd echter een einde aan zijn leven.

Last week, Wageningen
MSc student and javelin
thrower Evelien Dekkers
became the ﬁrst recipient of support from the
Niels Smith fund, for her
bid to qualify for the London Olympics. Niels
Smith, a talented young
footballer with SKV
Wageningen, committed
suicide at the age of 15.
The fund was established
by Niels’s mother, Marianne Remmers, who
works at VHL Velp. She
wants to use the money
saved for Niels’s higher
education to support
promising student athletes. The fund is managed by the Wageningen
University Fund and contributions are welcome.

Remmers besloot vorig jaar om geld dat
opzij was gezet voor zijn latere studie, te

Speerwerpster Evelien Dekkers
kreeg op 11 april als eerste
Wageningse studerende topsporter een bijdrage uit het Fonds
Niels Smith: 1500 euro.
De masterstudente Food Technology aan Wageningen Universiteit
is blij met de ondersteuning. ‘Ik
kan het goed gebruiken voor kosten als trainingsstages, hardloopschoenen en benzine.’ Ze vindt het
een mooie gedachte dat de naamgever van het fonds graag sportte
(zie Fonds Niels Smith).
Evelien werkt na een schouderoperatie in januari hard aan haar
terugkeer op het atletiekveld. Haar
schouder herstelt goed, maar ze
moet haar arm opnieuw leren bewegen. ‘Dit jaar doe ik dus geen

wedstrijden.’ Met de discus zou dat
misschien nog wel kunnen, maar
Evelien concentreert zich liever op
de speer: ‘Speerwerpen is technischer en veelzijdiger dan discuswerpen. Je moet erg ﬁt zijn en goed
kunnen sprinten en springen bijvoorbeeld. Een goede worp hangt
van veel factoren af. Als je iets kleins
kunt verbeteren, kan dat zo vier
meter schelen. Je probeert je worp
dus steeds perfecter te maken.’
Met een persoonlijke record
van 58,99 meter staat Evelien 33e
op de wereldranglijst. Hardop
denkt ze al aan kwaliﬁcatie voor de
Olympische Zomerspelen, volgend
jaar in London. Dan moet het nog
minstens twee meter verder. ‘Volgend jaar mei moet het gaan gebeuren.’ YdH

gebruiken om de energie door te geven die
hij aan zijn sport had gegeven. Ze draagt
nu drie jaar bij aan een talententoernooi
bij zijn club SKV Wageningen, en richtte
een fonds op naam op dat is ondergebracht
bij het Wageningen Universiteits Fonds, als
eerste fonds dat niet direct met life sciences te maken heeft. Wie dat wil kan bijdragen aan dit initiatief, en zo het fonds langer dan voor vijf jaar beschikbaar maken.

Niels zou vorige week zeventien jaar zijn
geworden.

PACIFIER

‘DOEKJE VOOR HET BLOEDEN’
Bij de Wageningse studentenvakbond WSO heersen gemengde
gevoelens over het bericht dat
het hoge collegegeld voor ‘langstudeerders’ een jaar wordt uitgesteld.
‘Uiteraard is het prettig dat een
deel van de studenten zich nu beter kan voorbereiden op wat er komen gaat’, vindt woordvoerder Jou-

ke Dijkstra. ‘Maar het is een doekje
voor het bloeden. Want de maatregel gaat natuurlijk wél gewoon
door.’ Dat zal volgens hem ook
voor Wageningen consequenties
hebben. ‘Verenigingen krijgen er
last van, het studentenleven verschraalt. Daarnaast zet het een
rem op de persoonlijke ontplooiing.’
Wel put hij enige hoop uit de

boodschap die door studenten is
afgegeven, vooral op 21 januari. Na
jarenlange actieluwte stonden er
toen weer twintigduizend studenten op het Malieveld. Vooralsnog
heeft dat niet meer dan een jaar
uitstel opgeleverd, maar volgens
Dijkstra is het ook een teken richting Den Haag ‘dat er op studenten
niet meer te bezuinigen valt. Ze
zijn er klaar mee.’ RG

The Dutch government
has postponed the introduction of ﬁnes for students running into ‘extra
time’ on their degree
courses. A paciﬁer, say
students at WSO, who
fear the impact of the
measures on student life.
The full story?
resource.wur.nl/en
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Nano
Ook al een beetje nano-moe aan het worden? Wetenschappers van de
Goethe universiteit in Duitsland hebben nu de kleinste trouwringen ter
wereld gemaakt. Van DNA, achttien nanometer in doorsnee. Een doorbraak, uiteraard. Tot nu toe bleef het namelijk bij een vierkantje. Een tip:
probeer eens een emmer-achtige structuur met een beweegbaar deksel.

Lekker ding
De wolfspin (Allocosa Brasiliensis) houdt er een bijzondere relatie met
vrouwen op na. Hij paart met maagden en vreet oudere vrouwtjes op. Dat
hebben onderzoekers uit Uruguay ontdekt. Vrouwtjes die na de paring
hun partner oppeuzelen is een bekend verschijnsel in spinnenland. Maar
mannetjes en dan zonder te paren, dat is nieuw. Volgens de onderzoekers
komt het door de voedselschaarste.

CULT <<
Studenten stelen bevolkingsregister
Trots

STIJN << Z

Sinds ik internationale vrienden heb, is mijn vaderlandsliefde toegenomen. Bijna dagelijks word ik gecomplimenteerd door Ethiopische
of Indonesische studiegenoten. Met onze veilige ﬁetspaden, ingenieuze polders, al die keurige opgeruimde stoepen, of de Keukenhof.
Een paar weken terug kreeg ik zelfs een complimentje voor ons orgaandonorbeleid. ‘Wat goed dat bij jullie geen nieren verkocht mogen worden.’
Dat een enkeling onze bosreservaten een verzameling van lantaarnpalen noemt – ‘als jullie dit bos noemen, dan hebben wij geen ontbossing’ – neem ik op de koop toe. Trots vertel ik dat we zelfs ons waterschap mogen kiezen. Soms vliegt er een vleugje nationalistische
arrogantie tussendoor, maar dat mag best van ons huidige kabinet.
Ik kwam zelfs bijna in een fase waarin ik verkeersdrempels en ﬂitspalen ging verheerlijken, tot mijn moeder last van haar ogen kreeg.
Nou ja, last, meer een interne ontplofﬁng aan het einde van haar
werkdag. Een bloeding, zo blijkt later, midden in haar rechteroog.
Plotseling is ze niet meer in staat iets met het oog te zien. Onmiddellijk en met lichte paniek rijdt ze zelf – levensgevaarlijk – naar het ziekenhuis. ‘Ik zie niets meer dokter’, zegt ze tegen de arts die haar eerdere oogklachten classiﬁceerde als een virusje. ‘Laten we eens gaan
kijken, welke letter staat hier?’ ‘Meneer ik kan u niet eens zien.’ ‘Dat
is procedure mevrouw. En deze letter? Kunt u die letter lezen?’ Als
zelfs de grote Q problematisch wordt, besluit de arts te gaan kijken.
Gelijk wil hij haar doorsturen naar een academisch ziekenhuis, want
bij onmiddellijke operatie is de kans op enige genezing het grootst.
‘Vanavond moet u nog geopereerd worden’, zegt hij. Maar na een
kort telefoongesprek verandert hij van mening. ‘Kijk mevrouw, u
moet begrijpen, wij moeten ook bezuinigen en…’ Drie dagen en
minimaal één oogbloeding later – en dus minder kans op enig restzicht – is er tijd voor een operatie.
’s Avonds zie ik nog een restje Nieuwsuur, waar een huisarts voor de
zoveelste keer aangeeft dat er helemaal geen behoefte is aan een landelijk elektronisch patiëntendossier. Hij is blij dat de Eerste Kamer
unaniem tegen het voorstel heeft gestemd. Kosten tot nu toe: 300
miljoen euro. Minister Schippers is teleurgesteld.
Dus wij hebben er 300 miljoen voor over om de medische gegevens
van onze burgers te kunnen zien, maar het zicht van die burger zelf,
dat is te duur. Ik ben toch benieuwd welke internationale student
me weer trots krijgt. Stijn van Gils
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ouden de studenten aan de
Walstraat het weten? Dat waar
zij nu eten, drinken en vrijen, vroeger een synagoge stond. Dat dat
kunstwerk aan de overkant van de
straat, op de oever van de stadsgracht, herinnert aan die tijd voor
de oorlog, toen Wageningen nog
een aanzienlijke joodse gemeenschap kende? ‘Levensboog’, heet
het brons van kunstenares Etty Elzas, dat een groep mensen voorstelt dat een boog passeert. Hoopvol op weg naar een beter leven.
Wie wil weten hoe die synagoge
eruitzag, moet naar museum De
Casteelse Poort aan het Bowlespark. Daar staat een maquette en
houden enkele foto’s en een schilderijtje de herinnering levend. De
spullen maken deel uit van een expositie over synagogen in ons land.
Bestaande gebouwen, gefotografeerd door de cineast Willy Lindwer. Die van Wageningen, gebouwd in 1902, werd in de meidagen van 1940 platgebombardeerd.
Wrang genoeg door Nederlands
vuur vanaf de Grebbeberg. Op dat
moment was het gebedshuis overigens al niet meer in gebruik.
Het museum zoomt daarnaast
in op het joodse leven in Wagenin-

gen, met speciale aandacht voor
studenten en medewerkers van de
Landbouwhogeschool. Zoals de levens van lector Martin Polak,
scheikundige Géza Berger en docent Adolf (!) Schweizer. De drie
joodse medwerkers krijgen in november 1940 te horen dat ze zullen
worden ontslagen. Slechts een
handjevol collega’s en een twintigtal studenten verzetten zich actief.
Vrijwel alle hoogleraren hadden
daarvoor al de Ariër-verklaring getekend. ‘De leiding van de Landbouwhogeschool was in 40-45 nogal meegaand’, meldt de expositie
min of meer neutraal.
De studentenverenigingen laten zich wel van hun principiële
kant zien. De Hogeschool telde in
1940 zes joodse studenten. In de
herfst van 1941 moeten de verenigingen hun joodse leden weren.
Vier van de vijf sociëteiten sluiten
uit protest de deuren. Alleen Unitas blijft open. Onder de leden bevindt zich een aantal NSB’ers. De
helft van de leden bedankt na dit
besluit.
Heldhaftig is het optreden van
de studenten Henk Sijnja en Yga
van der Wal, die zich bij het verzet
aansluiten. De twee (met nog twee
anderen) stelen begin 1943 het Bevolkingsregister uit het Wagenings
gemeentehuis. Sijnja vertelt er – op
video – beeldend over. En, nog spannender: een heuse executie. De Casteelse Poort, een absolute aanrader
in deze dagen voor 4 en 5 mei. RK
www.casteelsepoort.nl
voor bevrijdingsactiviteiten:
www.4en5meiwageningen.nl
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Lekker ding II
Een zachtblauwe poster met regenbogen. ‘Verdien tot €750 contant. Professioneel en respectvol. Veilige werkomgeving. Creatief naakt poseren.
Jij bepaalt wat er tijdens de shoot gebeurt, wij zorgen dat jij er fantastisch uitziet. 18+.’ Uhuh. De poster hing bij de VU. Nu niet meer. De foto’s
van het bedrijf komen namelijk op een harde-pornosite terecht. En die
€750? Alleen voor een masturbatiescene.

PATRIOTIC
Compliments from foreign friends about the
well-organized Netherlands were going to Stijn’s head. What a great
country. Then his mother
needed urgent eye surgery. Health service cuts
meant a three-day wait,
at risk to her sight. The
same health service has
spent 300m euros on a
digital patient database.
Is it such a great country,
after all?

FOTO: SJOERD SIJSMA

JEWISH HISTORY

VELP IN DE RACE VOOR TITEL STUDENTENHUIS VAN HET JAAR. In het trapgat hangen zware bierdopjesslingers, maar de wc oogt schoon en opgeruimd. Het Velpse studentenhuis Animal House Irene is een van elf
genomineerden in de jaarlijkse verkiezing van het Studentenhuis van het Jaar, georganiseerd door student.
net. ‘Het is een populair huis. Gezellig en goedkoop wonen’, zo vinden de 17 bewoners (studenten bos &
natuur en tuin & landschap) zelf. Op 10 mei worden de drie ﬁnalisten bekend gemaakt en op 19 mei de winAB
naar. Een voorkeurstem kun je uitbrengen via www.studentenhuisvanhetjaar.nl.

‘NEDERLANDSTALIGE
MEEZINGMUZIEK’

Wie? Kester Smits
Wat? Bestuurslid KSV Franciscus
en algemeen coördinator van het
podium ‘Wageningen Centraal’
tijdens het Bevrijdingsfestival
Waarom? Organiseert een
podium voor studentbands
voor Wageningen centraal

Wat gaan jullie precies organiseren?
‘Aan de Stadsbrink gaan we een podium neerzetten met als thema
studentikoze feestmuziek. Hier komen artiesten spelen zoals Starkoo
en Def Rhymz. Het repertoire is Nederlandstalige meezingmuziek.’
Wat vind je zelf de leukste band?
‘De studentband Pure Ellende uit Utrecht vind ik geweldig, maar Def
Rhymz en Starkoo zijn bekender. Een andere goede band is Want
Want, bekend van het nummer Kip, Paard, Koe. Zij waren ooit genomineerd voor de titel ‘Serious Talent’ door 3FM. Een andere leuke
band is de Loco Loco Discoshow. Dit zijn dj’s die een complete show
neerzetten. Ze zullen het zeker goed doen en het hele plein meekrijgen.’
Waarom is het belangrijk zo’n publieksfestijn te organiseren?
‘Natuurlijk is het goed voor de uitstraling van je vereniging wanneer
je een dergelijk podium neerzet. Maar ook uit ﬁnancieel oogpunt is
het voor ons aantrekkelijk het podium te blijven organiseren.’ HW

In the run-up to 4 and 5
May, Wageningen’s Casteelse Poort museum is
worth a visit for its exhibition on the history of
the Jewish community in
the town and the agricultural college (now Wageningen Uni). Chilling stories about the Nazi regime in the 1940s. While
some students were in the
fascist NSB, others were
in the resistance. Two of
them stole the council’s
population register.

‘GEZELLIG’
This is one Dutch word
you have to learn. It is
how the residents of Animal House Irene describe
their student house, entered in the Student
House of the Year contest. You can vote at
www.studentenhuisvanhetjaar.nl.

SINGALONG
KSV member Kester Smits
is organizing ‘Wageningen Central’ at the Liberation day festival on 5
May. The podium will feature Dutch bands playing
Dutch singalong music.
Kester is conﬁdent it will
be a great day.
The full story?
resource.wur.nl/en
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Ervaar de kwaliteit
Selterskampweg

van deze prachtige plek!
Type Game

Op een bijzondere locatie aan de Selterskampweg,
op het voormalig tennispark, zijn 24 woningen

Wonen op een schitterende
plek in Bennekom, in een
nieuwbouwwoning vol
allure met een eigentijdse
architectuur.

ontwikkeld, onderverdeeld in verschillende types,
met elk zijn eigen unieke karakter! Voor meer
informatie of de brochure kunt u terecht bij de
verkopende makelaars of kijk op de website:
www.hofvankeltenwoud.nl
Ontwikkeling & ontwerp

w w w . h o f va n k e l te n w o u d . n l

O n t w er p

Type Match

Type Set

Type Forehand/
Backhand

Verkoop & informatie:
Barneveld Schuurman Makelaars
Tel. 0318 - 43 00 43
Web. barneveld-schuurman.nl

Jillis Baggerman Makelaardij
Tel. 0318 - 41 54 84
Web. jillisbaggerman.nl

Type Ace/Smash

d oo r:

Vrijstaande woning type Castanea
Voor meer informatie of een brochure kijkt
u op dewarande-wageningen.nl of neem
contact op met de verkopende makelaars:

Vrijstaande woning type Betula
Barten Tiemessen Makelaardij
Tel. (0317) 422 600
www.barten-tiemessen.nl

2-1 kapwoning type Ailanthus
Jeltes ten Hoor Makelaardij
Tel. (0317) 421 225
www.jeltes-tenhoor.nl

Maak kennis met 23 prachtige luxe
koopwoningen op het Jan Kopsterrein
te Wageningen

De sloop van de bestaande
bouw is bijna gereed!

Win de DOW Energie
Dissertatieprijs
Dow beloont twee veelbelovende proefschriften over
duurzame energie met  5.000,Heb je in de afgelopen twee jaar een proefschrift geschreven over duurzame ontwikkelingen in de procesindustrie? Doe dan mee met de Dow
Energie Dissertatieprijs! We belonen de twee meest verrassende en veelbelovende ideeën elk met  5.000,-.
Wij zijn ervan overtuigd dat vernieuwende ideeën over duurzame energie bijdragen aan een betere leefomgeving. Dow verricht in dit kader al jaren
baanbrekend onderzoek op het gebied van productontwikkeling en procestechniek. Graag stimuleren wij ook anderen zich daarvoor in te zetten,
om samen een nog beter resultaat te behalen. Daarom reiken we elke twee jaar de Dow Energieprijs en de Dow Energie Dissertatieprijs voor
promovendi uit.
Wil je een kans maken? Laat je dan voor 15 juni 2011 door je promotor of een andere hoogleraar
voordragen. Een speciale jury selecteert namens de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen de winnaars. Voor meer informatie kijk op www.knaw.nl/dowenergieprijzen
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Hokjesdenken
We ontvingen veel waardering voor de cryptische omschrijvingen van de
vorige hokjes, zoals religieuze voorstelling op je bureaublad (icoon) en
protest van het platteland (boe).
Hokjesdenker Evert Jan Bakker vindt de oplossing windmolenparken een
logisch alternatief voor de oplossing van vorige keer (kernenergie). Ook
Hannah Ackermans, Ditje van der Vossen en Jan Meuleman zien een trend in
energiebronnen. Dus wat zou de oplossing van deze week zijn…? Met een
beetje fantasie past die ook wel bij het rijtje energiebronnen.
Ook goed toegemaild door: Willem Menkveld, Sexy Chickies, Cees Niemeijer,
Gert-Jan Steenveld, Herman Slink, Anita’s Angels, Marianne van der Gaag,
Loes Bugter; Bianca, Mark en Marjolein; MetisKamer Forum, Renée en Susan
van der Salm, ‘Ja dit is het’-team, Gosse Schraa en Hanneke Pompe, Ans
Lijftogt, Lisette Groeneveld-Vervloed, Ellen Slegers, Mieke Jansen, Willem
de Visser en Monkeyboy; Ruud, Femke, Eefjan, Annemieke, Rene, Heleen,
Martine en ‘een klein beetje van Gerrit’.
Horizontaal
1 Bewijsstukken 6 Prof die als experiment zowel gezond als ongezond leefde
8 Lawless of Liu 12 Engelse schrijver (Our Man in Havana) 14 Sergej __, won
de Amstel Gold Race in 2009 15 Sterk element 17 Hebben spieringen gedaan
in het Imares-lab 19 ‘__tech wordt steeds meer bio__’ 20 Ligt Amersfoort aan
22 Zwarte delfstof 23 Zogenaamd 24 Club van Le Pen 29 Aﬂopende zaak
30 Nog niet helemaal klaar 31 Nacht en __ 32 Past voor leer of stapel
34 Wagenings lid van het koninklijk huis (4+3+8) 39 Die pen staat vast
40 Vriendin van Bram c.q. Adolf 41 Daar studeer je nooit mee af 42 Nieuwe
ster in de Wageningse onderwijshuisvesting 43 Deze kunstenares vermoedt
censuur van nerts- en plofkipfoto’s

Wageningen UR zoekt:
Beleidsmedewerker Corporate Governance
Wageningen UR, Wageningen; vacaturenummer: 0003-6
Hoofd Alumni & Fondsen
Wageningen UR, Wageningen; vacaturenummer: 0018-2
Operationeel Manager Communication Services
Wageningen UR, Wageningen; vacaturenummer: 0019
Senior Expert Postharvest Technology
Food & Biobased Research, Wageningen; vacaturenummer: AFSG-FFC-0020
PhD students and Postdoc positions
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummers: AFSG-FPE-0003,
AFSG-MIB-0004, AFSG-SCO-0000, AFSG-ETE-0010 , ESG CGI-0031,
PSG-ENTO-0014, PSG-HPC-0002, SSG-MCB-0003
Scientiﬁc Programmer
Plant Research International, Wageningen; vacaturenummer: PSG-BIOS-0005
Teamleider Applied Bioinformatics
Plant Research International, Wageningen; vacaturenummer: PSG-BIOS-0006
Ervaren Analist residu-onderzoek
Rikilt, Wageningen; vacaturenummer: RIKILT-DGM0000
Senior Advisor - Sustainable Markets and Trade
Wageningen UR, Wageningen of Den Haag; vacaturenummer: SSG-CDI-0005
Assistant or Associate professor in Economics
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: SSG-ENR-0008
Senior Trade Economist
LEI, Den Haag; vacaturenummer: SSG-LEI-IHM-0001
Experienced Quantitative Economist
LEI, Den Haag; vacaturenummer: SSG-LEI-LB-0000
Adviseur subsidies & contracten
SSG (Staffuncties), Wageningen; vacaturenummer: SSG-LO-0000
Docent Bosbouw/Econoom
Hogeschool Van Hall Larenstein, Velp; vacaturenummer: VHL BNB-0003
Directeur Life Science
Hogeschool Van Hall Larenstein, Leeuwarden; vacaturenummer: VHL LSM0006

We Day 2011
24 mei

Gee
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Boogschieten Klaverjassen Schaken Zumba Paardrijden Amulet maken Wandelen

Verticaal
1 Science __, op 12 mei in Loburg 2 0,0001 k 3 Bar 4 Traditioneel beleid ten
aanzien van de Derde Wereld 5 Inktviskleur 6 Nestorpapegaai 7 Dazzled __
alias Tjeerd Bomhof 8 Zulke vingers zijn crimineel 9 __ Voce Particolare
10 Ambtgenoot 11 Boerenzoekster 13 Aan zoiets heeft een dorstige behoefte
16 Wel te verteren 18 Animal House __, beste studentenhuis? 21 Mist nooit
belangrijke voetbalwedstrijden 23 Smerige eter 25 Huivering om te vouwen
26 Baan bij de PvdA 27 Stroperskledingstuk 28 Cadel of Linda 29 Stripblad
c.q. -held 33 Dame die geen echte dame is 35 Ben __, verdreven president
36 Beeld en geluid in het kort 37 Begin van een antwoordbrief 38 Tweede
kans
Mail de groene hokjes uiterlijk komende woensdag naar hokjes@wur.nl. De
oplossing komt donderdag op resource.wur.nl.
Election Student Council 2011/2012
BRUILOFTEN, FEESTEN, BORRELS, BARBECUES,
ZAKENLUNCHES, PROMOTIES, ETC.
Ook voor party- en cateringvolle
Sfeer nce!
service (bekend om hoge
ambia r ras)
kwaliteit en verscheidenheid)
(ook te
Dennis en Carla Klos
Costerweg 5, 6702 AA Wageningen,
telefoon 0317-425949

On 28 April 2011 the lists of candidates
will be publish at https://ssc.wur.nl/air210/
student/, under Elections, and will also be
available for inspection at the oﬃce of the
Secretary of the Student Council.
Any person concerned may lodge a notice
of objection to the validity of a published
candidate list until 10 May 2011 inclusive,
with the Secretary of the Student Council,
Hermijn Speelman, Costerweg 50 (Room
2035), P.O. Box 9101, 6700 HB Wageningen.

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

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
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We Day 2011
May 24

Sign
FRO

in!

5 ap M
ril

Archery Klaberjass Chess Zumba Horse-riding Making an Amulet Hiking Squash-

Alwa\VZRQGHUHGDERXWZKDWLVKDSSHQLQJDWWKHWUDGLQJÀRRURI
exchanges like the ones in Amsterdam, London and Chicago?
Wondered about how (agribusiness) companies manage their risks
usingFRPPRGLW\IXWXUHVDQGRSWLRQV"

Beach Volleyball Hexathlon Bosu Ball Diving Bicycle Tour Coffee

MCB-51403: Capita Selecta Commodity Futures & Options.

tournament Tennis Soccer 5 km walk Aikido Black Jack and Roulette Disc golf

3 Credits. Lecturer: Prof. dr ir Joost M.E. Pennings.
Please register with Ellen Vossen at MCB (De Leeuwenborch,
room 5029, e-mail: Ellen.Vossen@wur.nl, tel. 0317-483385).

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

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

ADD A MASTER DEGREE
THAT OPENS UP
YOUR WORLD!

Almost earned your university degree?
Make the difference with a Master Program
at Antwerp Management School
3Continent Master of Global Management New!
Master of Global Management
Master of Finance
Master of Management - Innovation & Entrepreneurship
Master of Human Resource Management (Dutch)
Master of Management (Dutch)
Info sessions 2011 - 2012
Wed. 11 May, 18:00 - 21:00
Sat. 2 July, 10:00 - 13:00
Sat. 20 August, 10:00 - 13:00
More information:
www.antwerpmanagementschool.be/infosessions
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Resultaten uit ons verleden bieden garanties
voor jouw toekomst.
Academisch toptalent Een academische titel is natuurlijk een geweldige investering in je carrière. Maar eigenlijk
begint het nu pas. Als jij een baan bij de top van het bedrijfsleven of de overheid ambieert, is Deloitte de beste keuze.
Elk jaar scoren we hoog in onderzoeken naar favoriete werkgevers, arbeidsvoorwaarden en werknemerstevredenheid.
Bovendien zijn veel topfunctionarissen in Nederland hun carrière begonnen bij Deloitte. En dat is niet toevallig. Bij ons werk
je namelijk al vanaf dag één aan innovatieve oplossingen voor én met toonaangevende organisaties. En ondertussen
aan je eigen waardevermeerdering. Nu onze naam op jouw cv zetten, betaalt zich straks dus dubbel en dwars uit.
Zoek jij de beste start van je carrière? Begin eerst hier: werkenbijdeloitte.nl.
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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

The ‘Queenlessness’ of Queen’s Day
‘Participant Observation’ is a research strategy of gathering data through participating in the
phenomenon to be studied and observing it in its ‘natural’ environment. Last year, I had an assignment to use participant observation on Queen’s Day (30 April 2010) in the Netherlands. Interestingly, the main ﬁnding was: the ‘Queenlessness’ of Queen’s Day.

Queen’s Day is a national holiday to celebrate the birthday of the Queen of the Netherlands. Before participating in the celebration, my Asiatic background led me to expect to see pictures of the
Queen and the Royal Family on the street, on people’s T-shirts, or as souvenirs that people sell in
the market. For example, it is common to see pictures of the King of Thailand in every corner of
the country. One may generalize that in Asian countries there is an overﬂowing admiration of the
king, the royal family, or other leaders.
But as I partied among the orange crowds, I found no pictures of the Queen; I hardly even heard
any talk about her. Talking with my Dutch friends over beers and strolling around the market,
I found out that the emphasis is not on the Queen herself. Queen’s Day is more about taking a day
off with friends and family, checking out the ‘free market’ (vrijmarkt), and enjoying music performances—both on land and in boats on the canals. The Queen is not present in pictures, but by
being thoughtful enough to give the nation a day off on a lovely spring day in April instead of on
her real birthday in the horrible winter month of January. Steisianasari Mileiva (Indonesia), MSc
Development and Rural Innovation

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.

KONINGINLOZE DAG
Steisianasari heeft vorig
jaar participatief onderzoek verricht naar Koninginnedag. Haar belangrijkste waarneming: de
koningin is afwezig. ‘Ik
had verwacht dat er
overal foto’s van de koningin zouden staan; op
straat, op T-shirts en in
souvenirwinkeltjes. Zo
zou dat in Thailand gaan.
Maar Koninginnedag betekent vrijmarkt, bier,
feest en een tocht door
de grachten. De koningin
is zo attent om de natie
een vrije dag te gunnen
op een prachtige lentedag, in plaats van op
haar verjaardag midden
in de winter.’

