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Het Rikilt heeft begin maart een
test gereed om paardenvlees aan te
tonen in voedingsproducten. ‘Er
was eerder niet veel vraag naar
analyses om de aanwezigheid van

paardenvlees in voeding vast te
stellen’, zegt Esther Kok, afdelingshoofd Novel Foods en Agroketens
van Rikilt. ‘Maar dat verandert nu
rap.’
Op dit moment heeft in Nederland alleen de Voedsel- en Waren
Autoriteit (NVWA) een gevalideerde methode om paardenvlees in
voedingsmiddelen te detecteren.
Daarnaast is er nog een testlaboratorium in België. Het Rikilt had

zo’n methode nog niet, maar kan
binnenkort ook analyses uitvoeren. De analysemethode moet alleen nog door de validatie heen.
Kok verwacht dat er in de toekomst
vaker analyses nodig zijn om het
consumentenvertrouwen in vlees
en andere producten te behouden
of herstellen.
Ze is niet bang dat de analysemethode overbodig wordt als de
storm rond het paardenvlees is ge-

luwd. ‘Het is nu inderdaad een hype, maar in het algemeen komt er
steeds meer controle op de juistheid van etiketten op allerlei producten. Dit is een nieuw geval in
een reeks van incidenten met onjuiste etikettering. Door de toegenomen internationale handel is er
steeds meer behoefte aan analytische controle van voedselproducten.’ AS
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Studentenafdelingen kunnen schoner.
Dat vindt althans Idealis, dat eind februari een posteractie startte die het
schoonmaakgedrag van vieze studenten
aan de kaak stelt. Op elke afdeling
hangt een poster met tips op de ene
kant en een voorbeeld van een schoonmaakrooster op de andere kant. ‘Er zijn
natuurlijk genoeg afdelingen waar alles
prima in orde is’, meldt een woordvoerder desgevraagd, ‘maar er zijn er zeker
een aantal die dit prima kunnen gebruiken.’ De meeste studenten staan niet te
juichen. Een snelle rondgang leverde
op: ‘geldverspilling’, ‘belerend’, ‘twee
van de vier tips zijn niet eens tips’. Er
zijn er ook wat positievere geluiden.’De
intentie is wel goed, maar of het gaat
helpen...’ 6G.

De kopieermachines van Wageningen
UR zijn niet groen genoeg. Ze verbruiken, vergeleken bij andere universiteiten, te veel energie. Bij wijze van
proef wordt daarom een aantal machines de komende tijd in een andere
slaapstand gebracht. In plaats van
een dutje doen, gaan de machines in
rust min of meer in coma. Dat betekent dus in de praktijk langer wachten
om te printen. Maar dat zou maar een
kwestie van seconden zijn. Bij de
proef gaat het om drie apparaten in
Actio en twintig in Radix. In de laatste
week wordt de gebruikers gevraagd
naar de ervaringen. De verwachting is
dat de diepere slaapstand dertig procent minder energieverbruik oplevert.
5.
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Als de basisbeurs wordt afgeschaft,
verliest het hoger onderwijs geen zevenduizend studenten, maar 10.700.
Dat blijkt uit nieuwe berekeningen
van het Centraal Planbureau. Het CPB
corrigeerde daarmee haar eigen cijfer.
Dat was gebaseerd op een driejarige
hbo-opleiding, terwijl een hbo-bachelor vier jaar duurt. In de nieuwe
berekening blijkt het aantal uitvallers
hoger.
Minister van Onderwijs Jet Bussemaker is niet onder de indruk van de
nieuwe cijfers. Volgens haar moet de
leenaversie onder scholieren niet
overdreven worden. De basisbeurs
wordt als het aan haar ligt gewoon afgeschaft. +23
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Dit voorjaar is het vier jaar geleden dat columnist Martin
Bril is overleden. Vier jaar alweer, het is bijna niet te geloven. Hij schreef regelmatig stukjes over natuur en landschap, en omdat hij een relatieve buitenstaander was, waren die beschouwingen vaak prikkelend en origineel. Ik
heb altijd een zwak gehad voor Martin Bril, zoals ik ook
een zwak heb voor Kees Fens, Jan Blokker, Remco Campert en Bert Wagendorp. Waarnemen, verbinden en verwoorden, daar draait het bij hen om, taalvirtuozen.
Twee jaar geleden heb ik Martin Bril aangehaald tijdens
de introductie op de Victor Westhoff-lezing door ANWB
voorman Guido van Woerkom. Bril trok fel van leer en
stelde dat Van Woerkom niet moest denken een visie op
het landschap te kunnen hebben. ‘De ANWB is er om de
Kampioen uit te geven, het steunpunt Lyon te bemannen
en auto’s die niet willen starten weer aan de praat te krijgen. Verder moet de hoofddirecteur zijn mond houden.’
Ik was het deze keer niet met Bril eens en Van Woerkoms
lezing onderstreepte mijn mening. Ook voor Guido van
Woerkom heb ik een zwak.
Inmiddels zijn we bijna twee jaar verder en haalde dezelfde
hoofddirecteur onlangs de voorpagina’s van de kranten
door te beweren dat de natuurbeschermingsorganisaties
in ons land het best allemaal samengevoegd kunnen worden, dat scheelt zo’n 1500 overtollige banen en dus een
heleboel geld. Op de radio hoorde ik hem zeggen dat de
enige goede oplossing voor het ﬁleprobleem meer asfalt is.
Hoe zou Martin Bril hebben gereageerd? Zelf veeg ik deze
voorstellen het liefst onder het asfalt. -RRS6FKDPLQ«H

28 februari 2013 — RESOURCE

5(6SQLHXZVLQGG



