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De Pherobank, die geurstoffen ontwikkelt om schadelijke insecten te
vangen, splitst zich af van Plant Research International. De onderzoekers Frans Griepink en Henk
Swarts vormen samen de directie

van het bedrijf Pherobank bv. De
nieuwe kaartjes met de bedrijfsnaam zijn klaar.
De verzelfstandiging werd tijd,
zegt Griepink. ‘We hadden niet genoeg slagkracht binnen Wageningen UR. Als we een vraag uit de
markt kregen, moesten we eerst
overal handtekeningen halen. Het
was te stroperig. Bovendien hadden we de afgelopen jaren geld verdiend, maar dat konden we niet
naar onze inzichten investeren.’ In

overleg met de directie van de
Plant Sciences Group werd daarom
besloten om de Pherobank te privatiseren.
De Pherobank heeft lokstoffen
voor 200 insectensoorten ontwikkeld. Die worden geleverd in dispensers, die de geur langzaam afgeven. Griepink en Swarts bedienen daarmee de hele wereld. ‘We
zijn goed in moeilijke feromonen
en hebben niet veel concurrentie
op dat gebied. De combinatie van

organische chemie en entomologie is vrij uniek in de wereld.’
Bij de verzelfstandiging heeft
stichting StartLife van Wageningen UR geholpen met advies en
een lening. Ook is er een regeling
getroffen om de dure analyse-apparatuur over te nemen. Pherobank blijft voorlopig in het Radix
zitten, maar zal op termijn verhuizen naar een goedkopere en ruimere locatie. AS
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Er komen dit jaar geen verkiezingen voor
de studentenraad in Wageningen. Pulse
wist geen kandidaten op de been te
brengen en verliest haar drie zetels in de
studentenraad. Veste heeft elf kandidaten en er is één onafhankelijke kandidaat. Precies genoeg om de twaalf zetels
te vullen dus. Verkiezingen zijn daarom
niet nodig. Het was onzeker of er überhaupt genoeg studentenraadsleden zouden zijn. Raadslid Rik Martens: ‘Er zijn
een paar kandidaten afgevallen vanwege
de langstudeerboete. Van de huidige
kandidaten heeft vrijwel niemand studievertraging.’ Hij vindt het jammer dat
er geen verkiezingen komen. ‘Een hoge
opkomst is een teken dat je studenten
echt vertegenwoordigt.’ 10
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Een schilferijsmaker, een PCR-apparaat
voor DNA-onderzoek, een steriele ﬂowkast, autoclaaf en chemicaliën. Dat is een
greep uit de inhoud van de zeecontainer
die op 27 april werd verscheept van Wageningen naar Noord-Korea. De zending
maakt deel uit van een door de EU geﬁnancierd aardappelproject, geleid door
onderzoeker Maarten Jongsma.
Het meeste EU-geld gaat naar de
training van Noord-Koreaanse

onderzoekers in Wageningen, maar er is
ook 60.000 euro beschikbaar om het verouderde laboratorium van het agrarische
onderzoeksinstituut in de volksrepubliek
te verbeteren. Jongsma was zo’n zeven
maanden bezig om de papieren voor de
zending in orde te maken. AS
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De rubriek Typical Dutch van Resource
heeft de tweede prijs gewonnen in de verkiezing beste rubriek van de bladen in het
hoger onderwijs. In de rubriek verbazen
buitenlandse studenten en medewerkers
van Wageningen UR zich over typisch Hollandse zeden en gebruiken. Studenten en
medewerkers schrijven de teksten zelf. Illustrator Henk van Ruitenbeek verbeeldt
de vaak rake observaties met een kleurige
cartoon. De eerste prijs ging naar EM, het
magazine van de Erasmus Universiteit. De
prijzen werden uitgereikt op 26 april in
Forum tijdens het jaarlijkse congres van
hogeschool- en universiteitsbladen. Resource was dit jaar de gastheer van het
congres waaraan ruim honderd redacteuren en verslaggevers meededen. RK
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In 2005 leggen Nederland en Vlaanderen bij verdrag vast
dat de 300 hectare grote Hedwigepolder wordt teruggegeven aan de zee. Dit als compensatie voor verlies aan zilte
natuur door het uitdiepen van de Westerschelde, nodig
om de Antwerpse haven bereikbaar te houden voor grote
zeeschepen. In een eerdere column heb ik hierover bericht. Afspraak is afspraak, zou je denken, maar niets is
minder waar.
Alternatieven worden bedacht en verworpen. Inmiddels
zijn we vijf kabinetsbesluiten verder en lijkt de impasse
nauwelijks meer te doorbreken. De Watersnoodramp van
1953, het belang van de polder voor het ledigen van de
honger in de wereld, het recht van de Zeeuwen om zelf te
beslissen, alles wordt van stal gehaald. Maar het geduld
van de Europese Commissie is op. Het jongste plan van
Henk Bleker, gedeeltelijke ontpoldering, moet het antwoord bieden, maar oogst vooral kritiek. Geen millimeter
water in de Hedwige en Als het moet ga ik zelf voor de dijk liggen om de graafmachines tegen te houden, aldus PVV-kamerlid Richard de Mos. Een heuse regeringscrisis dreigt,
maar voor dat die werkelijkheid wordt, valt het kabinet
door het mislukken van het Catshuisoverleg.
Wat nu? Niemand die het weet. De een na de ander heeft
zich vastgedraaid in de vette Zeeuwse klei. Hertogin
Hedwige de Ligne, echtgenote van Engelbert IX Hertog
van Arenberg, leefde een kleine honderd jaar geleden. Ik
denk dat ze van boven meewarig toekijkt. En de Zeeuwen
raad ik aan waakzaam te blijven. Als De Mos over een tijdje aan de voet van een dijk ligt, weten zij dat de bulldozers
in aantocht zijn. -RRS6FKDPLQ«H
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