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KLIMAATBUREAU KOMT NAAR WAGENINGEN
Wageningen University & Research gaat het
internationale klimaatbureau CCAFS huisvesten. Dat opent de weg naar meer samenwerking tussen WUR en internationale
onderzoeksinstituten op het gebied van
klimaatneutrale landbouw.

samenwerken met de vijftien bij CCAFS betrokken internationale onderzoeksinstituten op het
gebied van klimaat en voedselzekerheid. Dat
meldde bestuursvoorzitter Louise Fresco tijdens de openingsconferentie op 31 maart. Wat
daarbij helpt, is dat de Nederlandse regering
haar bijdrage aan de vijftien instituten voortaan specifiek gaat besteden aan de ontwikkeling van klimaatneutrale landbouw.
Er liggen grote uitdagingen op dat terrein,
aldus Fresco. De landbouw draagt sterk bij aan
de klimaatverandering en de CO2- en methaanemissies in de landbouw moeten flink omlaag
om te zorgen dat de aarde niet meer dan 2 graden Celsius opwarmt. Daarom moet het gebruik van grondstoffen in de landbouw veel efficiënter worden. AS

Het gezamenlijke onderzoeksprogramma
Climate Change, Agriculture and Food Security
(CCAFS) van vijftien internationale landbouwinstituten verhuist van Kopenhagen naar
Wageningen. Dat is geen grote operatie, want
het bureau van CCAFS telt maar een handvol
medewerkers. Belangrijker is dat WUR hiermee
een netwerk van internationaal klimaat- en
landbouwonderzoek binnenhaalt.
WUR wil de komende jaren meer gaan

kort
>>NIEUWE CAO

De vakbonden en universiteiten hebben
een akkoord bereikt over een nieuwe cao.
Een van de afspraken is dat de hoge werkdruk wordt aangepakt. Elke universiteit
moet voor het eind van dit jaar in een plan
van aanpak beschrijven hoe ze de werkdruk gaat terugdringen. Een andere afspraak is dat vrouwelijke promovendi na
een zwangerschaps- en bevallingsverlof
straks automatisch recht hebben op contractverlenging. Verder krijgen alle universiteitsmedewerkers per 1 januari, met terugwerkende kracht, een structurele
HOP
loonsverhoging van 1,4 procent.

>>ERC GRANT

Maarten Krol
Hoogleraar Maarten Krol heeft een subsidie van 2,5 miljoen euro gekregen van de
European Research Council (ERC). Hij gaat
samen met Utrechtse en Groningse partners ontrafelen welke rol het gas carbonylsulfide (COS) speelt in de regulering
van het klimaat. COS is betrokken bij het
ontstaan van zogeheten sulfaat-aerosolen in de atmosfeer, kleine druppeltjes in
water opgelost zwavelzuur. Die aerosolen
weerkaatsen zonlicht en zorgen daardoor
voor een koeleffect. Het project van vijf
jaar levert in Wageningen werk op voor
twee aio’s, in Utrecht voor een aio en een
postdoc, en in Groningen voor een postdoc. RK
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Aanpak werkdruk

>>FIEP WESTENDORP

Prenten te zien

De 22 ‘Wageningse’ tekeningen van illustrator Fiep Westendorp, bekend van Jip en Janneke, hangen sinds deze week in de Forumbibliotheek. Westendorp maakte ze in 1965
in opdracht van het Wageningse Instituut
voor de Tuinbouwtechniek. Ze dienden als
instructiemateriaal voor het veilig werken in
de tuinbouw. De tekeningen maken deel uit
van een expositie over WUR-cartoonisten.
Die omvat ook werk van Louis Raemaekers
(1869-1956) en de Resource-illustratoren
Loet van Moll en Henk van Ruitenbeek. De
RK
expositie is tot juni te bezichtigen.

Benieuwd wie de Teacher
of the Year 2017 is? Lees
het op resource-online.nl
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Vrouwenonderonsje
Boosheid was er. Tenminste, dat is wat ik hoorde. Zelf was ik expliciet niet uitgenodigd. De
500 Women Scientist-bijeenkomst in Wageningen (zie p.7, red.) was namelijk bedoeld als exclusief vrouwenonderonsje. De initiatiefnemers vinden het belachelijk dat vrouwen nog
steeds gediscrimineerd worden en daardoor
minder vaak hoog op de wetenschappelijke
ladder klimmen.
‘Het plan is nu om bijvoorbeeld langs middelbare scholen te gaan en potentiële wetenschapsters te laten zien dat vrouwen wel degelijk hoogleraar kunnen worden’, hoor ik van
een bevriende vrouw, die voor mij wilde infiltreren.
Ik voel al medelijden met alle jongens in de
voorgelichte klas. Die krijgen straks te horen
dat er meer vrouwen in de wetenschap moeten
komen en worden daarmee impliciet betrokken bij een probleem waar zij part noch deel
aan hebben. Sterker nog, mannelijke middelbare scholieren hebben juist een achterstand
op hun vrouwelijke leeftijdsgenoten weg te
werken. Er is voor vrouwen trouwens ook helemaal geen belemmering om de wetenschap te
betreden; in Wageningen zijn op dit moment
nota bene meer vrouwelijke dan mannelijke
promovendi.
Zeker, ik erken dat er een ongelijkheidsprobleem is, maar volgens mij ligt het anders dan
besproken tijdens de voor mij verboden bijeenkomst. Ik denk bijvoorbeeld dat de postdocfase
dramatisch is; het moment dat wetenschappers kinderen krijgen. Van mannen wordt het
toch minder geaccepteerd als ze substantieel
zorg gaan dragen voor de kinderen. Kunnen we
daar niet wat aan doen? Waarom zijn er geen
rolmodelmannen die als voorbeeld kunnen
dienen? En onbewuste discriminatie, ook door
vrouwen zelf trouwens? Kunnen we hierover op
de universiteit meer workshops organiseren?
Ik vind ongelijkheid tussen man en vrouw heel
erg en ik zou heel graag meedenken over oplossingen. Maar helaas, ik mag niet meepraten.
Puur en alleen omdat
ik zelf toevallig man
ben.
Stijn van Gils (29) doet
promotieonderzoek naar
ecosysteemdiensten in de
landbouw. Maandelijks
beschrijft hij zijn
worsteling met het
systeem wetenschap.
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