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TWEE VIDI’S VOOR WAGENINGEN
Joris Sprakel en Mark Zwart hebben een prestigieuze Vidi-beurs van NWO in de wacht
gesleept. Zij krijgen elk acht ton voor hun
onderzoek.
Joris Sprakel van Physical Chemistry and Soft
Matter gaat op zoek naar het bouwplan waarmee de natuur ingewikkelde moleculaire structuren in elkaar zet. Dit bouwproces gaat verrassend genoeg zelden fout. Sprakel: ‘De natuur gebruikt helper-moleculen die zorgen dat bouwstenen op het juiste moment op de juiste plek
terechtkomen.’ Sprakel vergelijkt het met het in
elkaar zetten van een IKEA-kastje. Dat gaat goed
als je de handleiding hebt. Die handleiding wil
hij ontdekken. ‘Dat zou een revolutie teweegbrengen in de wereld van de nanomaterialen.’

Mark Zwart van Erfelijkheidsleer gaat
op zoek naar het geheim van zogeheten
multipartite virussen. Die hebben een gesegmenteerd genoom, verdeeld over meerdere virusdeeltjes. ‘Het is alsof je een poststuk verzendt in verschillende enveloppen’, legt Zwart het uit. ‘Dat lijkt een verschrikkelijk inefficiënte en excentrieke
manier van infecteren. Wat is het voordeel? Ik heb daar ideeën over, en die wil ik
uittesten.’
In totaal kende onderzoeksfinancier
NWO 89 Vidi’s toe. De subsidies maken deel
uit van de zogeheten vernieuwingsimpuls
van Veni-, Vidi- en Vici-subsidies voor beginnende, ervaren en zeer ervaren wetenschappers. RK

kort
>>STERKSEL

Varkensplateau
Het varkensinnovatiecentrum Sterksel van
WUR heeft sinds 17 mei een nieuwe plateaustal voor vleesvarkens. Het plateau op
ruim een meter hoogte vergroot het leefoppervlak van de varkens met 25 procent. Daardoor
kunnen ze zich makkelijker terugtrekken en
ontstaat ruimte voor wroeten en spelen. Dat
zou in theorie moeten leiden tot minder
staartbijten. VIC Sterksel gaat uitzoeken of
dat in de praktijk ook zo is. AS

euro. Ze hoopt met haar kunst bewustzijn te creëren. ‘De menselijke invloed op
de Noordzee is enorm, maar we weten niet
wat we teweeg brengen. Ik wil het publiek
een ervaring geven zodat ze daar gevoel
voor krijgen.’ Onderzoeker/duiker Joop Coolen van Marine Research gaat geluiden
voor haar opnemen en trillingen meten in
de Noordzee. Marine Reseach doet vaker
geluidsonderzoek, bijvoorbeeld naar de
effecten van heiwerkzaamheden op het zeeleven. AS

>>SUSTAINABUL

FOTO: P&P AGROTECHNIEK

Net geen perfecte score

Een varkensplateau vergroot het leefoppervlak van
de dieren.

>>KUNSTWERK

Geluid in zee

Wageningen Marine Research gaat samenwerken met kunstenaar Xandra van der Eijk
om het effect van menselijk geluid op het
zeeleven in een kunstobject te vatten. Van
der Eijk won vorige week de Bio Art and
Design (BAD) award ter waarde van 25.000

Wageningen heeft voor de vijfde keer op
rij de SustainaBul gewonnen, de prijs voor
de meest duurzame instelling voor hoger
onderwijs. TU Eindhoven werd tweede.
Studenten voor Morgen geeft de prijs aan
de instelling die duurzaamheid het meest
heeft verankerd in onderwijs, onderzoek
en bedrijfsvoering. Van de maximale score van 400 punten haalde Wageningen er
393. De perfecte score werd gemist, omdat
WUR weigert er publiekelijk bij het pensioenfonds ABP op aan te dringen om minder
te investeren in fossiele industrie. WUR liep
ook punten mis door het ontbreken van een
mobiliteitsvisie, die erin voorziet om medewerkers uit de auto te krijgen. RK

Lees het hele verhaal
op resource-online.nl
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Afgewezen
Beste editor,
Ik wist het wel, het was een gokje. Eigenlijk is
elk manuscript dat je naar een wetenschappelijk tijdschrift stuurt een gok. Eerst moet de
editor het een goed onderzoek vinden en vervolgens moeten reviewers het daar mee eens
zijn.
Dus ach, dat ik nu mijn avond moet beginnen
met een standaard afwijzingsmail; dat hoort
erbij. Bovendien bereiden jullie me goed voor
op afwijzingen, door afwijzingspercentages
groot op de site te vermelden en consequent te
herhalen. ‘Let op, wij sturen meer dan de helft
van de ingestuurde artikelen niet eens uit naar
reviewers.’
Ik wil maar zeggen: ik ben een geoefend afgewezene en ik heb groot begrip voor uw situatie.
U wordt vast overspoeld met manuscripten van
promovendi. Werk van jonge wetenschappers
wier contract waarschijnlijk al afgelopen is en
wier volgende baan vrijwel volledig afhangt van
de vraag of hun onderzoek bij u gepubliceerd
kan worden. Het lijkt me geen pretje om dagelijks met die ellende geconfronteerd te worden.
Voor de wetenschap is het echter cruciaal dat
tijdschriften kritisch blijven. Ik heb dan ook
groot respect voor uw werk.
Maar ik heb één frustratie die ik graag met u
wil delen. Waarom, waarom gebruikt u allemaal zulke complexe systemen om manuscripten te ontvangen? Waarom wilt u bij het
eerste contact al allerlei codes en werkadressen van alle 30 medeauteurs weten als u de
meeste manuscripten toch meteen afwijst?
Waarom gebruikt u bovendien nagenoeg allemaal exact hetzelfde systeem, van het zelfde
bedrijf, maar is alles toch compleet incompatibel met elkaar, waardoor je bij elk tijdschrift
alles opnieuw moet invullen?
Ik hoop dat u mijn frustratie kunt oplossen.
Mijn excuus als u deze mail meerdere keren
ontvangt; ik heb de lezers van mijn column gevraagd deze mail ook te versturen.
Vriendelijke groeten,
Stijn

Stijn van Gils (29) doet
promotieonderzoek naar
ecosysteemdiensten in de
landbouw. Maandelijks
beschrijft hij zijn
worsteling met het
systeem wetenschap.
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