Resource 0203 1, 3 en 8-11

12-09-2007

16:38

Pagina 1

De eerste
dames
rugbyden in
Wageningen

Mensa KSV
wil af van
frituurimago
Pag. 22

Een pilsje
pakken met
de premier
Pag. 24

Pag. 13

WEEKBLAD VOOR WAGENINGEN UR/

2E JAARGANG/ 13 SEPTEMBER 2007

RESOURCE

#03

Pag. 8

GROOTGRONDBEZITTER
WAGENINGEN UR

Resource colofon

06-09-2007

10:22

Pagina 2

2

COLOFON
Resource, Weekblad voor Wageningen Universiteit en Researchcentrum, is een onafhankelijk weekblad voor personeel en studenten van Wageningen UR
en wordt uitgegeven door Cereales Uitgeverij; ISSN 1389-7756.
Redactieadres/ Binnenhaven 1, 6709 PD Wageningen, Postbus 357, 6700 AJ Wageningen, tel. 0317 466666, fax 0317 466667, e-mail resource@cereales.nl;
secretariaat Linda Glasmacher en Sandra van den Brink-Vermeulen. Geopend van 8.30 tot 12.30 uur.
Redactie/ Korné Versluis (hoofdredacteur, algemeen nieuws), telefoon 0317 466680, e-mail korne.versluis@cereales.nl;
Lieke de Kwant (eindredactie), telefoon 0317 466685, e-mail liele.de.kwant@cereales.nl;
Yvonne de Hilster (eindredactie, studenten), telefoon 0317 466687, e-mail yvonne.de.hilster@cereales.nl;
Gert van Maanen (landbouw, plant), telefoon 0317 466684, e-mail gert.van.maanen@cereales.nl;
Sara van Otterloo (eindredactie international pages), telefoon 0317 466691, e-mail sara.van.otterloo@cereales.nl;
Amrish Baidjoe ( studenten), telefoon 0317 466666, e-mail amrish.baidjoe@cereales.nl;
Jan Braakman (dier), telefoon 0317 466682, e-mail jan.braakman@cereales.nl;
Alexandra Branderhorst (Van Hall Larenstein), telefoon 0317 466669, e-mail alexandra.branderhorst@cereales.nl;
Wim Bras (Van Hall Larenstein), telefoon 0317 466669, e-mail wim.bras@cereales.nl;
Laurien Holtjer (groene ruimte, dier), telefoon 0317 466689, e-mail laurien.holtjer@cereales.nl;
Willem Koert (voeding, biotechnologie), telefoon 0317 466681, e-mail willem.koert@cereales.nl;
Paul Link (internet), telefoon 0317 466690, e-mail paul.link@cereales.nl;
Nicolette Meerstadt ( studenten), telefoon 0317 466666, e-mail nicolette.meerstadt@cereales.nl;
Albert Sikkema (Van Hall Larenstein), telefoon 0317 466669, e-mail albert.sikkema@cereales.nl;
Joris Tielens (economie, buitenland), telefoon 0317 466688, e-mail joris.tielens@cereales.nl;
Martin Woestenburg (groene ruimte), telefoon 0317 466682, e-mail martin.woestenburg@cereales.nl.
Landelijk nieuws: Hoger Onderwijs Persbureau (HOP).
Foto's/ Guy Ackermans, Bart de Gouw, Martijn Weterings, BvB, Rita van Biesbergen, Ruben Smit, Hoge Noorden, Jurjen Bersee
Illustraties/ Henk van Ruitenbeek, Guido de Groot
Vormgeving/ Hans Weggen, telefoon 0317 466686, e-mail hans.weggen@cereales.nl. Basisvormgeving/ Office for Design, Loek Kemming
Druk/ Dijkman Offset BV
Directeur Cereales/ Henk Prevaes
Abonnementen/ Studenten van Wageningen Universiteit en personeel van Wageningen UR krijgen Resource gratis;
anderen kunnen zich abonneren voor E52,50, buitenland E122,50 per jaar. Inlichtingen: telefoon 0317 466666.
Advertenties intern/ Onderdelen van Wageningen UR kunnen tegen speciaal tarief adverteren in Resource. Informatie bij het secretariaat.
Kleintjes is de rubriek voor niet-commerciële advertenties. Kosten E5 (studenten en medewerkers E3,50) per 30 woorden.
Advertenties extern/ Van Vliet, bureau voor media-advies, Passage 13, Postbus 20, 2040 AA Zandvoort, telefoon 023 5714745.
Serviceberichten/ Beknopte, zakelijke mededelingen van eenheden van Wageningen UR aan studenten en personeel kunnen gratis in Resource worden geplaatst. Inlichtingen: 0317 466666.

Resource 0203 1, 3 en 8-11

12-09-2007

16:38

Pagina 3

3

RESOURCE
WEEKBLAD VOOR WAGENINGEN UR/

#03

2E JAARGANG/ 13 SEPTEMBER 2007

BOVEN
HET
MAAIVELD
ECHTE VRIENDEN
‘Heerlijk’, verzucht burgervader Geert van
Rumund. ‘Een goed gesprek over vastgoed, grondprijzen en bouwprojecten met
mijn vriend Tijs Breukink.’
‘Gezelliger dan mij heb je ze niet’, beaamt
Breukink. In de zonverlichte eetzaal van
Hotel De Wereld nipt de mathematische
wonderjongen van Wageningen UR van
zijn glaasje water, knipogend tegen het
zonlicht dat reflecteert in Van Rumunds
ambtsketen.
‘Bovendien mag ik graag een vorkje prikken’, zegt Van Rumund. ‘Prik!’
‘Dat was mijn linkerhand, amice’, zegt
Breukink.
‘Ik verkeerde potverdorie in de veronderstelling dat ik aan het zeebanket begon’,
verontschuldigt de burgemeester zich.
‘Heb ik je pijn gedaan?’
‘Een beetje maar’, zegt Breukink. ‘Het lijkt
erger dan het is. Het bot is niet geraakt.’
‘Mijn excuses, goede vriend. Ik ben ook zo
onhandig.’
‘Ik ook, beste vriend, ik ook’, zegt Breukink. ‘Nou stoot ik per abuis de schaal
met kaassaus in je schoot. Ik zal meteen
deze fles witte wijn over je uitgieten. Tegen de brandwonden.’
‘Ik prijs me gelukkig met een vriend als jij’,
zegt Van Rumund. ‘Ik zie dat dit jou meer
pijn doet dan mij. De tranen biggelen over
je wangen.’
‘Dat komt ook een beetje door de pepperspray die je in m’n gezicht hebt gespoten,
beste Geert.’
‘Er zat een bromvlieg op je neus’, zegt Van
Rumund. ‘En een Van Rumund staat niet
toe dat onhygiënische stekebeesten zijn
kameraad Breukink tot last zijn.’
‘Bij jou zit er nou ook één, beste Geert’,
huilt Breukink. ‘Pak aan, rotvlieg.’
Van Rumund grijpt naar zijn neus.
‘Had je hem?’, vraagt de burgervader.
‘Ik kan het niet goed zien’, zegt Breukink
met knipperende ogen. De boomlange bestuurder leunt achterover, en dept zijn
ogen met een servet.
‘Weet je wat ik niet snap, Tijs?’, vraagt
Van Rumund.
‘Nou?’
‘Hoe komen al die mensen toch op het
rare idee dat wij ruzie hebben?’
‘Al sla je me dood’, zegt Breukink.
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Is de killermug de volgende plaag die Europa zal teisteren? Het risico bestaat, waarschuwt hoogleraar Medische en veterinaire
entomologie Willem Takken deze week in
BN De Stem. Niet de Aziatische tijgermug
zelf, maar het tongbrekende chikungunyavirus dat met de mug meelift, is het grote
gevaar. In Italië heeft het virus dit jaar al
bijna tweehonderd slachtoffers gemaakt,
van wie er één overleed.
Als de mug niet wordt uitgeroeid, kunnen we
daar in Europa nog veel last van krijgen,
vreest Takken. In andere werelddelen is het
chikungunyavirus al endemisch. In Europa
kwamen tot voor kort eigenlijk alleen besmettingen voor bij mensen die de ziekte uit
een ander werelddeel hadden meegenomen.
Het virus veroorzaakt griepachtige verschijnselen. ‘Ouderen en kinderen kunnen eraan
overlijden, maar ieder ander kan er goed
ziek van worden’, aldus Takken. Het Franse
eiland Réunion in de Indische Oceaan had
eind 2005, begin 2006 te maken met een
ernstige epidemie die zeker 213 mensen
het leven kostte. Dit jaar zijn de meeste besmettingen gemeld in India.
De mug die verantwoordelijk wordt gehouden voor de verspreiding van het virus op
Réunion, de Aedes albopictus, heeft zich
ook al vertoond in verschillende Noord-Europese landen, waaronder Nederland. Waarschijnlijk zijn die muggen hier gekomen
dankzij de handel in tweedehands banden,
waarin altijd een plasje water achterblijft:
een mooie broedplaats voor muggen. De Aedes albopictus kan zich in Noord-Europa nog
niet goed handhaven, maar in onder meer
Italië heeft de mug zich definitief gevestigd.
Vorig jaar waarschuwde een risk-assessmentgroep van het Europese centrum voor
ziektecontrole (ECDC), waarvan Takken deel
uitmaakte, al voor de gevaren van chikungunya. Maar tegelijkertijd relativeerde de werkgroep het gevaar. / JB
Omslagfoto Google Satellite
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WAGENINGEN
OPNIEUW EERSTE
Voor het derde jaar op rij krijgt
Wageningen Universiteit de hoogste
waardering van haar studenten.
Dat valt op te maken uit de databank van
Choice, het Centrum voor Hoger Onderwijs Informatie, waarop de Keuzegids Hoger Onderwijs haar ranglijst van universiteiten baseert. Wageningen voert de ranglijst aan met een totaalscore van 7,28,
een honderdste punt hoger dan vorig jaar.
De universiteit dankt haar toppositie wederom vooral aan de hoge waardering
voor de keuzeruimte en de kwaliteit van
de docenten. De Keuzegids 2008 verschijnt half november. / GvM

‘VALLEILIJN OVER
BESTAANDE WEG’

IN DE RIJ/

In de eerste week van het nieuwe collegejaar stonden er lange rijen voor de WUR-shop, het winkeltje met
dictaten en readers. De verkoop was voor het eerst in het Forumgebouw. De eerste dag was vooral erg druk, maar later in de
week stonden er ondanks het grotere aantal eerstejaars studenten minder lange rijen dan voorgaande jaren. De WUR-shop
vermoedt dat dat komt omdat studenten vanuit de bibliotheek en de onderwijsruimtes kunnen zien wanneer de rij kort is, en dan
hun kans grijpen om dictaten in te slaan. / KV, foto GA

WONDERPIEPER BALKENENDE
ZIT NOG IN DE PIJPLIJN
Balkenendes ‘mooie voorbeeld van
Wageningse innovatiekracht’ is er nog
niet. De premier zei vorige week bij de
opening van Forum dat Wageningse
onderzoekers ‘een belangrijke doorbraak’ hebben bereikt: ‘de ontwikkeling
van aardappels die resistent zijn tegen
de aardappelziekte’. Deze fytoftoraresistente piepers zijn echter nog
toekomstmuziek.
De term ‘doorbraak’ suggereert goed
nieuws voor aardappelverbouwend en milieuminnend Nederland. Tegen de veroorzaker van de aardappelziekte, de schimmelachtige oömyceet Phytophthora infestans, worden gangbare aardappelen tien
tot vijftien keer per jaar bespoten. Dit kost
de Nederlandse telers jaarlijks zo’n 130
miljoen euro.
Dr. Anton Haverkort, programmacoördinator van het project DuRPh (Duurzame Resistentie tegen Phytophthora) bij Plant Research International, is de bron is van het
nieuws. ‘Ik ben onlangs gebeld door de
speechschrijver van Balkenende en heb
het denk ik zo goed mogelijk uitgelegd.
We hebben nog geen fytoftoraresistente
aardappel, maar over een aantal jaren

kan hij er zijn. Als het onderzoek slaagt.
We zijn bezig om in bestaande aardappelrassen genencassettes in te bouwen die
een goed perspectief op duurzame resistentie bieden. Komende jaren zou dat een
proof of principle moeten opleveren en
dan heb je nog wel een jaar of vijf veldproeven nodig.’
Haverkort zag wel een doorbraak in de
toespraak van Balkenende. ‘Hoewel hij de
term genetische modificatie niet in de
mond nam, gaat het hier wel om een genpieper. Het is een doorbraak als een bewindsman hier in positieve termen over
spreekt.’ Volgens Haverkort is het goed
als een publiek debat gevoerd wordt over
de keuze tussen gif- of genpiepers. De beoogde resistente aardappels zijn overigens niet transgeen, maar cisgeen. Ze bevatten geen ‘soortsvreemde’ genen, maar
uitsluitend genen uit verwante, wilde
aardappelsoorten. Hier kan onze aardappel in principe ook zonder genetische modificatie mee kruisen.
De overige Wageningse voorbeelden van
innovatiekracht waar Balkenende zich in
zijn speech lovend over uitliet – melkveecafés en vlinderkroegen –, zijn nu al in het
hele land te vinden. / GvM

De raad van bestuur van Wageningen UR
ziet graag dat de snelle busverbinding
tussen Wageningen en het treinstation in
Ede gaat rijden via de Droevendaalsesteeg en de Bornsesteeg.
De gemeente en Wageningen UR onderhandelen al enkele jaren moeizaam over
een nieuw aan te leggen busbaan over
Wageningen Campus. Om de impasse te
doorbreken, mogen de bussen van de Valleilijn wat bestuurslid Tijs Breukink betreft
ook over het bestaande wegennet gaan
rijden. / GvM
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PLASTERK LEGT TU DELFT
AAN DE KETTING
De raad van toezicht van de TU Delft
moet de benoeming van de nieuwe
collegevoorzitter voorleggen aan minister
Plasterk. Die wil zeker weten dat de
instelling de Balkenendenorm niet
schendt.
Haagse bronnen melden dat Gert Jan Kramer, voorzitter van de raad van toezicht,
vandaag in China gebeld is door de minister. Aanleiding waren zijn uitspraken in
het Algemeen Dagblad van vanochtend.
Daarin staat dat de TU Delft bij de zoektocht naar een nieuwe collegevoorzitter
‘lak heeft’ aan het door de regering beoogde salarisplafond van 170 duizend
euro voor universiteitsbestuurders.
In het onderhoud met de minister zou
Kramer hebben aangevoerd dat hij onjuist is geciteerd. Plasterk wenst echter
niet voor voldongen feiten te worden gesteld. Hij wil de benoeming daarom vooraf
kunnen goedkeuren.
In de laatste editie van universiteitskrant
Delta had Kramer al laten weten dat de
Balkenendenorm de zoektocht naar een
nieuwe collegevoorzitter lastig maakt, omdat ‘de totale salariskosten rond de 240
duizend euro per jaar liggen’.

Vorige week liet Plasterk de raad van toezicht van de Rijksuniversiteit Groningen al
weten dat alle bestuurders zich aan het
salarisplafond moeten houden. In een
brief zou hij gedreigd hebben de Groningse raad te schorsen als die zich niet aan
de norm zou houden.
Minister Plasterk benoemt en ontslaat de
raden van toezicht van bijna alle universiteiten. Bij een drietal ‘bijzondere’ universiteiten heeft hij dat recht niet: de Vrije
Universiteit, de Universiteit van Tilburg en
de Radboud Universiteit Nijmegen. De
Wageningse raad van toezicht wordt benoemd door Plasterks collega Verburg
van LNV.
Volgens Peter Kwikkers, juridisch expert
op het gebied van hoger onderwijs, moeten de ministers wel gewichtige redenen
hebben om tot tussentijds ontslag of
schorsing te besluiten. ‘Overtreding van
de wet kan zo’n reden zijn, alleen is de
normering van topsalarissen in de semipublieke sector nog niet waterdicht geregeld. Het lijkt dat de minister in deze fase
niet meer kan doen dan dreigen.’ / HOP
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‘Het is een
doorbraak als een
bewindsman in
positieve termen
over een genpieper
spreekt’
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MOTIE THIEME HELPT ALLEEN NEDERLANDSE KIP
Het verbieden van verrijkte kooien, die
iets groter zijn dan de legbatterij die in
2012 wordt verboden, heeft volgens het
LEI in Nederland weinig economische
gevolgen. Alleen gaat de Nederlandse
voedselindustrie dan eipoeder kopen in
Brazilië of India, waar de kooien voor
leghennen nog veel kleiner zijn.
De Tweede Kamer heeft in december vorig jaar een motie aangenomen van de
Partij voor de Dieren van Marianne Thieme. Die wilde dat naast de legbatterij per
2012 ook verrijkte kooien werden verbo-

den. Een legbatterijhok is iets kleiner dan
een A4-tje: 550 vierkante centimeter. Een
verrijkte kooi is compromis tussen de legbatterij en een volière waarin de kippen
kunnen scharrelen. Een verrijkte kooi
heeft in tegenstelling tot in een legbatterij
een legnest met stro en een zitstok, waardoor hennen meer natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Ze hebben per hen ten minste 750 vierkante centimeter ruimte, wat
nog altijd minder is dan in een scharrelhok, waarin ze elk minimaal 1100 vierkante centimeter hebben, iets meer dan
een pagina van Resource.

Het LEI schat dat als per 2012 ook de verrijkte kooi wordt afgeschaft, het aantal
leghennen in Nederland met vijftien procent daalt. Toch zal maar een tiental bedrijven stoppen; de andere schakelen
over op scharrelkippen. Grotere economische schade - veertig miljoen - valt te verwachten door de prijsdaling van scharreleieren die het gevolg is van het grotere
aanbod.
Vraag is natuurlijk welke verbetering van
het welzijn tegenover die economische
schade staat. Als het gaat om diergezondheid, dan zijn hennen soms beter af in

MEVIUS EN MOORMANN HOOGLERAAR IN UTRECHT
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Projectleider antibioticaresistentie Dik
Mevius van CIDC-Lelystad en vaccinonderzoeker Rob Moormann van de
Animal Sciences Group zijn beiden
benoemd tot hoogleraar bij de faculteit
Diergeneeskunde van Universiteit
Utrecht. De benoemingen versterken de
samenwerking van ASG en CIDC-Lelystad
met de Utrechtse faculteit.
Mevius wordt, naast zijn werk bij CIDC-Lelystad, in Utrecht hoogleraar Antimicrobiële resistentie. Daarnaast blijft hij voorzitter van de groep die jaarlijks de Maranrapportages verzorgt die een overzicht ge-

ven van het gebruik van antibiotica in de
dierhouderij.
Rob Moormann is sinds 1 september
hoogleraar Vaccinologie van virale zoönosen. Bij ASG, waar hij blijft werken, gaf hij
onder meer richting aan de ontwikkeling
van nieuwe vaccins tegen virusinfecties.
Moormann en Mevius zijn voor vijf jaar benoemd.
De samenwerking, die vooral uitwisseling
van mensen en kennis betreft, krijgt ondermeer gestalte bij het onderzoek naar
campylobacterbesmettingen in vee en
vlees, vogelgriep, antibioticaresistentie in
de dierhouderij en in een project waarin

opkomende nieuwe ziekten centraal
staan. / JB

verrijkte kooien dan in scharrelhokken.
Maar gaat het om gedrag, dan zijn de leghennen beter af in scharrelhokken. Probleem is wel, en dat geeft de sector ook
aan, dat de voedselindustrie nu veel eipoeder uit legbatterijeieren verwerkt in
koekjes en pasta’s. Als dat niet met Nederlandse eieren kan, dan gaan ze inkopen in Brazilië, India of Oekraïne. En daar
zijn geen regels over dierenwelzijn en worden leghennen gehouden in hokjes van
300 vierkante centimeter, ofwel een half
A4-tje. / JT

OVERLEG OVER
OPENBAARHEID
VAN DIERPROEFADVIEZEN

(INGEZONDEN MEDEDELING)

Kijk voor meer nieuws op
de 'News and Events' site
van Wageningen UR:
www.intranet.wur.nl
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Wageningen UR overlegt met andere
universiteiten over hoe om te gaan met
de openbaarheid van de adviezen van
haar Dierexperimentencommissie (DEC).
De rechter bepaalde enkele weken geleden dat de adviezen van de Wageningse
DEC vallen onder de Wet Openbaarheid
van Bestuur en dus openbaar zijn.
De Wageningse reactie is relevant voor
andere universiteiten die dierproeven
doen, zeker als Wageningen UR in beroep
zou gaan. Als een hogere rechter de uitspraak bevestigt ontstaat jurisprudentie
die verder gaat dan alleen een uitspraak
over de adviezen van de DEC van Wageningen UR.
Als de documenten vrijgegeven moeten
worden, dan moet nog wel vast komen te
staan dat de eenheid van de kroon er niet
door in gevaar komt, en dat de staatsveiligheid geen schade wordt toegebracht.
Verder kan openbaarheid worden tegengehouden als er onevenredige economische schade ontstaat voor een van de
partijen, of als de privacy van betrokkenen wordt geschonden. / JB

er-

LATIN AMERICA
OFFICE
BREIDT UIT

n

Wageningen UR heeft met Jos van de
Vooren per september een tweede
vertegenwoordiger in Latijns Amerika,
op de Latin America Office in Brazilië.

-

e

LAATSTE/

De laatste binnenkomer bij de Veluweloop wordt door de verkeersregelaars met luid gebel en getoeter naar
de eindstreep begeleid. Karin Ruigrok, student Levensmiddelentechnologie aan Wageningen Universiteit, was vooral heel blij dat
het erop zat. ‘Maar al met al was het een verschrikkelijk leuke dag.’ Haar team Ruige bikkels en stoere bitches, een
samengeraapte groep van (oud-)studenten, collega’s en vrienden, werd uiteindelijk 76e van de 86 teams bij de estafetteloop over
de Veluwe, op zaterdag 8 september. Ze deden bijna twee uur en een kwartier langer over het parcours van tachtig kilometer dan
winnaar Verheul 75, een team van de Utrechtse atletiekvereniging Phoenix. De Galliërs, een team van studenten die eind jaren
negentig lid waren van studentenatletiekvereniging Tartlétos, werd na vier overwinningen op rij dit jaar tweede. De Tartléten die
met het Wageningen Universiteitsteam in 2006 de langere Batavierenrace wonnen, eindigden als vierde. / YdH, foto GA

Van de Vooren was de afgelopen jaren
landbouwattaché bij de Nederlandse ambassade in Brazilië en werkte vroeger
voor DLO. Doel van het kantoor is om grote programma’s te ontwikkelen voor onderzoek en capaciteitsopbouw waar Wageningse onderzoekers aan kunnen deelnemen. / JT
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HALF MILJOEN EURO VOOR KOOLMEZENGENOOM
Welke geheimen zitten verborgen in het
genoom van de koolmees? De
leerstoelgroep Fokkerij en genetica gaat
de koolmees onder de loep nemen om
daar achter te komen. Het is een van de
eerste uitgebreide studies naar het
genoom van een wilde populatie
gecombineerd met een genetische
analyse van fenotypische waarnemingen.
Het onderzoek, waaraan ook het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOOKNAW) deelneemt, is door het Netherlands Genomic Initiative beloond met een
subsidie van een half miljoen euro voor
vier jaar.
Het NIOO doet al meer dan vijftig jaar ecologisch onderzoek, waarbij de koolmees
als een ecologisch modelsoort dienst
doet. De vogel leent zich daarvoor omdat
hij in nestkastjes broedt die gemakkelijk
bereikbaar zijn. Bij het NIOO is daardoor
veel informatie beschikbaar over het gedrag van de koolmees.
Op moleculair gebied was er tot nu toe
echter weinig bekend over de soort, zegt
hoogleraar Fokkerij en genetica prof. Martien Groenen. Om het genoom van de
koolmees te ontrafelen wordt gebruik gemaakt van de nieuwste sequencingtechnieken die grote hoeveelheden data tegen
relatief lage kosten opleveren.
Het onderzoek kan onder meer gegevens
opleveren over de effecten van klimaat-
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De koolmees is één van de eerste wilde soorten waarvan het genoom in kaart wordt gebracht. / foto RS
verandering op het voortbestaan van wilde soorten. Bovendien hopen de onder-

zoekers meer te weten te komen over de
plek waar persoonlijkheidseigenschap-

VOORKOM DARMKANKER, EET VEEL VIS
Als je wekelijks een keer vis eet, daalt je
kans op kanker in de dikke darm met
vier procent. Bij drie keer in de week vis
op het menu is dat twaalf procent, want
de kans daalt met vier procent per keer.
Dat concluderen Wageningse
onderzoekers deze maand in de
American Journal of Epidemiology, na
een meta-analyse van veertien
bestaande studies.
‘We weten al langer dat de consumptie
van vis de kans op dikkedarmkanker vermindert’, zegt dr. Anouk Geelen van de afdeling Humane voeding. ‘Hoe dat verband
precies in elkaar zit weten we niet. Misschien komt het door de vetzuren in vette
vis, de omega-3-vetzuren. Als dat zo is,
dan beschermen zalm en makreel tegen
darmkanker, maar kabeljauw niet.’
Andere potentiële beschermende componenten in vis zijn volgens onderzoekers
selenium, vitamine D en eiwitten. Een bijkomend effect kan zijn dat viseters vlees
op het menu hebben vervangen door vis.
Rood vlees, zoals rundvlees en varkensvlees, verhogen namelijk de kans op
darmkanker.
Als de ene vissoort wel beschermt en de
andere niet, dan verklaart dat misschien
de bescheiden omvang van het effect dat
Geelen heeft gevonden. ‘We hebben geen

B
N
W

onderscheid kunnen maken naar het
soort vis’, zegt de onderzoeker. ‘Anders
hadden we misschien sterkere effecten
gevonden.’
Geelen gebruikte voor haar onderzoek gegevens van collega’s die onder leiding van
prof. Pieter van ’t Veer voor het New Cancer Research Fund literatuurstudies hebben verricht naar de rol van voeding bij
het ontstaan van kanker. Eén van de onderzochte voedingsmiddelen was vis. Uit
de cohortstudies, waarbij onderzoekers
grote groepen gezonde mensen langere
tijd volgen tot een deel van hen kanker
krijgt, probeerde Geelen te achterhalen
welke leefstijlfactoren de kans op kanker
verhogen. Het voordeel van cohortstudies
is dat de onderzoekers de voedingsgewoonten kunnen bepalen voordat de ziekte ontstaat. Als mensen eenmaal ziek
zijn, passen ze hun voeding vaak aan.
Het beeld dat uit die studies komt is verwarrend. Volgens sommige studies verhoogt visconsumptie zelfs de kans op
dikkedarmkanker. ‘De grootste studie die
tot nu toe is verschenen, de European
Prospective Investigation into Cancer
and Nutrition, valt echter positief uit’,
zegt Geelen. ‘En uit een onlangs verschenen ander groot onderzoek, waarvan
we de uitkomsten niet hebben kunnen
meenemen in onze meta-analyse, komt

vis ook positief naar voren.’
Over afzienbare tijd wordt meer duidelijk
over de beschermende werking van vis.
Geelen begeleidt een promovendus, ir.
Gerda Pot, die de effecten van vis op dikkedarmkanker bestudeert in een door
Brussel bekostigde interventiestudie.
Proefpersonen krijgen hierbij twee keer
per week vette, magere of geen vis te
eten. / WK

RECTIFICATIE MKZ
In het bericht over een onderzoek naar de
verspreiding van mond- en klauwzeer
(Resource 1, pagina 7) staat een storende
fout. De onderzoekers Monique Mourits
en Annet Velthuis hebben gekeken naar
het effect van de zogenoemde dertigdagenregeling die veehouders een quarantaineverplichting oplegt na de aanvoer
van één of meer dieren. Dat is niet een algeheel vervoersverbod, zoals in het bericht werd vermeld. Een vervoersverbod
geldt bij een concrete dreiging of een uitbraak. De quarantaineverplichting geldt
continu.
Uit het onderzoek blijkt dat de quarantaineverplichting zowel in veedichte als in
veeluwe gebieden de uitbraak van mkz in
duur en in omvang beperkt. De regeling is
inmiddels verkort tot 21 dagen. / JB

pen bij koolmezen in het erfelijk materiaal
zijn vastgelegd. / JB

VARKENSHOUDER
LEERT, MAAR
VERGEET WEER
Varkenshouders pikken snel informatie
op over methoden om de weerstand van
hun varkens te vergroten. Maar na
verloop van tijd verdwijnt het effect van
deze kennis op de bedrijfsresultaten
weer. Dat blijkt uit onderzoek van de
Animal Sciences Group in opdracht van
het Productschap voor Vee en Vlees.
Op bijeenkomsten met 36 varkenshouders gaven dierenartsen en gespecialiseerde onderzoekers informatie over de
manier waarop de ziektedruk onder varkens kan worden verlaagd. Uit metingen
op de betrokken bedrijven kwamen geen
aanwijzingen dat de ziektedruk meteen
afnam. Tegelijk werden de technische resultaten wel beter, vergeleken met een
groep varkenshouders die niet aan de studiegroepen deelnam. De varkens van de
deelnemers aan studiegroepen groeiden
sneller dan de dieren van de controlegroep.
Maar na verloop van tijd verdween het
verschil tussen de studiegroep en de controlegroep. De onderzoekers vermoeden
dat na verloop van tijd gewenning en
routine tot verminderde aandacht leidden. / JB
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‘De mens heeft
er geen baat bij,
maar voor de
spons is dit wel
relevant’

BEGRAVEN IN
NATUUR WEKT
WEERSTAND
Hoewel het verschijnsel natuurbegraven
aan populariteit wint, zijn overheden nog
uitermate voorzichtig. Deze conclusie
valt te trekken uit het stageonderzoek
van Koen Verstegen. De vierdejaars
student Bos- en natuurbeheer aan Van
Hall Larenstein in Velp onderzocht de
mogelijkheden voor de aanleg van een
natuurbegraafplaats in Reiderwolde.
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Op een natuurbegraafplaats worden mensen op milieuvriendelijke wijze begraven
in een groene omgeving. De graven liggen
dan bijvoorbeeld onder een boom waar
een kleine inscriptie op komt, of bij een
kunstwerk van natuurlijke materialen.
‘Natuurbegraafplaatsen zijn tientallen jaren terug in Groot-Brittanië ontstaan als
reactie op onpersersoonlijke en commerciële uitvaarten’, vertelt Verstegen. ‘Inmiddels zijn daar meer dan tweehonderd natuurbegraafplaatsen. Ook in Nederland is
er een groeiend milieubewustzijn en een
grotere behoefte aan een persoonlijker invulling van het afscheid.’
Momenteel zijn er twee natuurbegraafplaatsen in Nederland, een op de Veluwe
en een in Limburg. Uitvaartonderneming
Algemeen Belang heeft plannen om in het
nieuwe natuurgebied Reiderwolde bij Winschoten een derde natuurbegraafplaats
aan te leggen. Dit natuurgebied van circa
250 hectare ligt in de buurt van villawijk
De Blauwe Stad en wordt beheerd door
agrariërs.
In het onderzoek dat hij deed in opdracht
van de organisatie voor particulier en
agrarisch natuurbeheer SBNL, bekeek
Verstegen landschapstechnische, juridische en financiële aspecten. Hij vond op
die punten geen grote belemmeringen
voor een natuurbegraafplaats in Reiderwolde. De obstakels zijn vooral politiek.
Groningen is niet enthousiast, omdat Reiderwolde midden in de ecologische
hoofdstructuur (EHS) ligt. De provincie wil
er pas over discussiëren als ecologisch
onderzoek heeft aangetoond dat natuurbegraven geen aantasting van milieu en
natuur oplevert.
'Niet alleen provincies en gemeenten zijn
uitermate voorzichtig, ook omwonenden
verzetten zich vaak. Zij vinden het een
eng idee dat er lijken in de bossen liggen
of zijn bang voor verkeersoverlast', vertelt
Verstegen. Hij denkt dat de weerstand
niet voortkomt uit onwil, maar uit de relatieve onbekendheid in Nederland van het
verschijnsel natuurbegraven. 'Hierdoor,
en door gebrek aan specifiek beleid weten beleidsmakers nog niet zo goed wat
ze ermee aan moeten.' Volgens Verstegen
wordt het onder invloed van de huidige
maatschappelijke discussie en met de wijziging van de wet op lijkbezorging in 2008,
makkelijker om de aanleg van natuurbegraafplaatsen mogelijk te maken. / ABr

BUURLANDEN VERVUILEN NOORDZEE
NOG MEER DAN WE AL DACHTEN
Jaarlijkse stroomt er gemiddeld meer
dan driehonderd ton stikstof via de grote
rivieren de Noordzee in. Meer dan 80 procent hiervan is afkomstig uit Duitsland
en België, berekende Alterra. Dat terwijl
het aandeel van de buurlanden volgens
eerder berekeningen 75 procent is.
Onderzoeker ir. Jeroen de Klein vergeleek
de aanvoer van nutriënten uit België en
Duitsland met de hoeveelheid die Nederland zelf op het binnenlandse waterstelsel loost en met de totale groottes van
concentraties die uiteindelijk de Noordzee instromen. Voor zowel stikstof als fosfor komt de vracht die vanuit het buitenland de Noordzee instroomt hoger uit dan
eerder was berekend. ‘We wisten al dat
het aandeel vanuit het buitenland hoog
is. Nu blijkt het nog hoger te zijn’, zegt De
Klein.

Hij berekende dat behalve de driehonderd
ton aan stikstof de grote rivieren jaarlijks
ook meer dan dertig ton fosfor aan de
Noordzee leveren. Daarvan komt gemiddeld 75 procent uit het buitenland, tien
procent meer dan eerder was berekend.
Het verschil met eerdere uitkomsten is
ontstaan doordat onderzoekers de lozing
in de zee schatte op basis van alleen de
buitenlandse en binnenlandse bronnen.
Ze keken tot nu toe niet naar de veranderingen in concentraties die tijdens het
transport naar de zee plaatsvinden. Hierdoor is de Nederlandse bijdrage te hoog
ingeschat, blijkt uit De Kleins analyse.
Door te kijken naar deelgebieden vond hij
dat een groot deel van de Nederlandse lozing van stikstof en fosfor door de landbouw, industrie en steden de Noordzee
helemaal niet haalt maar achterblijft in
planten en de bodem van meertjes, of

verdwijnt naar de atmosfeer. De vervuiling
uit het buitenland komt wel daadwerkelijk
terecht in de Noordzee, want in de grote
rivieren die de buitenlandse nutriënten
transporteren wordt nauwelijks nog stikstof en fosfor opgenomen.
De meer nauwkeurige berekeningen geven volgens De Klein richting aan de
maatregelen die nodig zijn om verrijking
van de Noordzee te verminderen. ‘Natuurlijk moeten we de bronnen van vervuiling
aanpakken, maar daarnaast is nu duidelijk dat we de retentie van de rivieren moeten vergroten als we minder nutriënten de
Noordzee in willen laten stromen. Bijvoorbeeld door meer nevengeulen langs de rivieren te creëren. Water blijft hier langer
in staan zodat planten en de bodem de
stoffen op kunnen nemen.’ / LH

SPONS EET OOK MET ZIJN UITLAAT
Sponzen kunnen ook eten met de
openingen waarmee ze water en
reststoffen uitscheiden. Dat heeft
Dominick Mendola MSc bij toeval
ontdekt tijdens zijn onderzoek naar de
voedselopname van sponzen bij de
leerstoelgroepen Biotechnologie en
Experimentele dierkunde. Sponzen
blijken hun uitstroomopeningen aan te
kunnen passen, waardoor ze meer
voedsel kunnen opnemen.
Al honderd jaar is er onderzoek aan sponzen, maar het fenomeen dat Mendola beschrijft in een online publicatie begin september in Biology Letters, was nog nooit
waargenomen. Het was al wel duidelijk
dat sponzen voedsel innemen via de ostia, instroomopeningen die 5 tot 50 duizendste millimeter groot zijn. Via de ostia
komt voedselrijk water de spons in en
wordt – gefilterd – weer via de veel grotere oscula uitgescheiden; bij de bestudeerde soort waren die tot 2,5 millimeter
groot. Mendola stelde echter vast dat ook
een deel van de oscula gebruikt wordt
voor de voedselinname. Daarvoor moet
eerst het interne buizensysteem van de
spons worden omgebouwd.
Mendola vindt het verbluffend hoe een
spons zich aan kan passen aan de omgeving. ‘We hebben het over een lager organisme zonder zenuwstelsel, dat kennelijk
in staat is om ingewikkelde manoeuvres
uit te voeren. Het is fascinerend hoe de
communicatie binnen de spons plaats
heeft.’ Afhankelijk van bijvoorbeeld gunstiger waterstroming resorbeert de spons
oscula op de ene plek en maakt elders
nieuwe. Op de oude plaatsen blijven
meestal gaten over die vervolgens gebruikt
kunnen worden voor voedselopname.
Waarom de spons het leidingensysteem
aanpast weet Mendola niet. ‘We deden de

Op het oppervlak van de spons zijn de grote uitlaten – oscula – goed zichtbaar, in
tegenstelling tot de kleine inlaten die verspreid over het oppervlak liggen. De rode en
gele accenten zijn ongewervelden die op de spons groeien. / foto Leerstoelgroep Experimentele zoölogie
ontdekking terwijl we voortdurend voedsel toedienden. We zagen voedsel verdwijnen op een plek waar dat helemaal
niet zou moeten. Ik vroeg me af waar dat
in hemelsnaam allemaal bleef’, zegt de
onderzoeker, die vooral kijkt naar de
mogelijkheden om de spons in te zetten
voor de productie van geneesmiddelen.
Voor het onderzoek gebruikte hij hele
kleine glasbolletjes. Met speciale camera’s en de elektronenmicroscoop werd de

loop van de glasbolletjes in de spons gevolgd.
Hij kan niet zeggen hoe relevant deze
vondst is. Mendola: ‘De mens zal er geen
baat bij hebben, maar voor de spons is dit
wel relevant. Want de spons kan er voordeel uithalen zijn uitstroomopening ook te
gebruiken voor voedselinname. We weten
alleen nog niet of de spons dat juist in
goede of slechte tijden doet.’ / JB

Resource 0203 1, 3 en 8-11

12-09-2007

ACHTERGROND

16:38

Pagina 8

1

8

Wageningen UR heeft grond die het wil afstoten, de gemeente Wageningen wil
bouwen. Een prima uitgangspunt voor samenwerking, en aanvankelijk leek ook alles
koek en ei. Maar een totaalplan voor alle bouwlocaties bleek te ingewikkeld, en één
grondtransactie heeft al tot een rechtszaak geleid. Een analyse van de Wageningse
vastgoedtango.

D

V

door GERT VAN MAANEN, foto’s BART DE GOUW en GOOGLE SATELLITE

I

n 2003 leek er sprake van eensgezindheid. In een
persbericht kondigden de gemeente en Wageningen UR aan dat ze het gebied Kortenoord gezamenlijk zouden ‘ontwikkelen tot een Science park
waarin gewoond en gewerkt kan worden’. Het is
‘voor het eerst in Nederland dat een wetenschappelijke onderwijs- en onderzoeksinstelling zo nadrukkelijk participeert in het tot ontwikkeling brengen
van een nieuwe woon-werkwijk’. Volgens het persbericht hebben beide partners er belang bij dat in Wageningen ‘voldoende hoogwaardige woningbouw en hoogwaardige werkgelegenheid’ wordt gerealiseerd.
Voor grootgrondbezitter Wageningen UR is woningbouw
de mogelijkheid om meer geld te krijgen voor af te stoten gebouwen en terreinen. Met een bestemming ‘onderwijs en onderzoek’ is het vastgoed immers lastig te
slijten. En volgens het Strategisch Nieuwbouwplan van
de instelling moet verkoop van onroerend goed ongeveer de helft van de 160 miljoen euro opbrengen die
nodig zijn voor de nieuwbouw op Wageningen Campus.
‘Maximalisatie van de verkoopopbrengst is de kritische
succesfactor’, staat er. ‘Voor we een terrein afstoten
stellen we eerst vast of het nog nodig is voor onderzoek
of onderwijs. Als dat niet het geval is, staat maximalisatie van de opbrengst voorop’, bevestigt Tijs Breukink,
binnen de raad van bestuur van Wageningen UR verantwoordelijk voor het vastgoedbeleid.
Dat Wageningen UR als groene kennisinstelling over
‘betrekkelijk veel’ onroerend goed beschikt, is volgens
Breukink een gelukkige bijkomstigheid. Die goede positie maakt het immers mogelijk de omslag van grondgebonden onderzoek naar labgebonden onderzoek te financieren. ‘Het gaat erom dat wij ons kapitaal, onze
euro’s uit grond, optimaal kunnen inzetten voor onderwijs en onderzoek’, aldus Breukink.
ZAKELIJK
In Wageningen leek deze omslag in nauwe samenspraak met de gemeente gestalte te krijgen. Zo ondertekenden toenmalig burgemeester Pechthold en het

Recent verkocht vastgoed van Wageningen UR
2000 Groot Hinkeloord
2000 Haagsteeg/De Boomgaarden
2002 Plantenveredeling (Lawickse Allee 166)
2002 Diedenweg
2006 Practicumgebouw (Hollandseweg 13)
2006 John Snow-huis (Dreijenlaan 1)
2006 Groenewoud en proefvelden (Lawickse Allee 73)
2007 De Hucht (Gen. Foulkesweg 13-15)
2007 Jan Kopshuis (Gen.Foulkesweg 19)
2007 Kortenoord
2007 Vleugel Botanisch Centrum
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DE WAGENINGSE

VASTGOEDTANGO
Wageningen UR-bestuur in 2004 een raamovereenkomst over Kortenoord. Een jaar later volgde een intentieverklaring voor de gezamenlijke ontwikkeling van zeven toekomstige bouwlocaties: Kortenoord, De Dreijen,
Jan Kopshuis, de Hucht, Achter de Aula, het IMAG-terrein en De Born Ruggengraat. Voor Kortenoord zou de
uitgifte van de bouwgrond voor woningen en kennisintensieve bedrijven al in 2006 beginnen.
Het is duidelijk dat die deadline niet is gehaald. Inmiddels zit de gemeente met het Bouwfonds om tafel, omdat Wageningen UR Kortenoord in februari aan deze
grote projectontwikkelaar heeft verkocht. Deze transactie is afgelopen week beklonken met een formele levering. Het kenmerkt volgens Breukink de zakelijke insteek die de organisatie kiest bij de verkoop van zulke
grote complexen. ‘Wij zijn geen projectontwikkelaar. We
doen mee met het proces om de opbrengst te optimaliseren en stappen uit op een moment dat de risico’s
nog beperkt zijn.’
Deze zakelijke aanpak lijkt wel zijn stempel te drukken
op de relatie tussen de kennisinstelling en de gemeente. Hoewel er officieel van beide zijden nog steeds
wordt gesproken over ‘goed en constructief overleg’,
zijn er duidelijke signalen dat de liefde is bekoeld. Zo
kondigde de gemeente dit voorjaar de wet Voorkeursrecht van toepassing. Die verplicht Wageningen UR een
te verkopen terrein of gebouw op De Dreijen of in westelijk Wageningen eerst aan te bieden aan de gemeente. Een dwangmaatregel die weliswaar vaker door gemeenten wordt toegepast, maar misplaats oogt voor
partners die het met elkaar eens zijn.
De instelling van het voorkeursrecht heeft Breukink
‘verrast’, maar hoeft volgens hem voor Wageningen UR
niet per se negatief uit te pakken. ‘De gemeente heeft
het besluit niet gemotiveerd, dus ik weet niet welk signaal men wilde afgeven. In iedere verhouding heb je te
maken met meervoudige relaties. We hebben natuurlijk verschillende uitgangsposities. De gemeente wil
een goede volkshuisvesting en wij willen geoptimaliseerde verwaarding van ons vastgoed. Ook hebben we

Vrijkomende locaties/ panden (bron:
Structuurplan 2003)

Top 5 aantal geplande woningen
op WUR-locatie (bron: Structuurplan 2003)

de Aula
• Achter
Pudoc/Costerweg
• De Dreijen
• Duivendaal
• Proefvelden
• tussen Haarweg

550 woningen
• Kortenoord,
Proefvelden
tussen
en
• Lawickse Allee, 430Haarweg
woningen
De Dreijen, 360 woningen
• Boomgaarden,
217 woningen
• (grotendeels gerealiseerd)
• Achter de Aula, 50 woningen

en Lawickse Allee

• IMAG-terrein

belang bij huisvesting voor specifieke doelgroepen:
studenten en medewerkers.’

daar in het openbaar niks over zeggen’, aldus Efdé. De
relatie met Wageningen UR is volgens haar niet verstoord, maar ‘zakelijker geworden’. ‘We hebben de oorRECHTSZAAK
spronkelijke gedachte om een soort totaalplan te maEen andere smetvlek is de rechtszaak van 10 mei
ken voor de mogelijke bouwlocaties laten varen. Het
2007 waarmee de gemeente tevergeefs probeerde
was gewoon te ingewikkeld. Nu onderhandelen we lote verhinderen dat een twaalf hectare groot perceel
catie voor locatie.’
van Wageningen UR, gelegen tussen de Lawickse Al- Druk ligt er vooral bij de gemeente. Die heeft immers
lee en de Grebbedijk, in handen van een projectontambitieuze bouwplannen: het collegeprogramma
wikkelaar kwam. Uit het openbare verslag van de
‘Bouwen voor de toekomst’ spreekt over de aflevering
rechtszaak blijkt dat de universiteit het stuk grond – van 1000 tot 1500 nieuwe woningen voor 2010. Wetwaar het bedrijventerrein Nudepark 2 is gepland –
houder Efdé erkent dat de gemeente Wageningen UR
heeft verkocht aan de projectontwikkelaar Klok Dru- nodig heeft voor de realisatie hiervan. ‘Wageningen
ten Grondexploitatie. Dat terwijl de gemeente daarna UR is de lokale grootgrondbezitter. De concentratie
nog in gesprek was met Wageningen UR en dacht
van universiteit op De Born zou ik geen geschenk wileen koopovereenkomst te hebben afgesloten.
len noemen. Maar we kunnen de vrijvallende locaties
Zowel Breukink als de Wageningse wethouder volks- wel goed gebruiken. Woningbouw is een speerpunt
huisvesting Stella Efdé willen geen toelichting geven van dit college. Je hoeft maar op je fiets te stappen om
op deze kwestie. ‘We hebben afgesproken dat we
te zien dat er op dit moment al flink gebouwd wordt.’
Het gaat hierbij tot nu toe vooral om zogeheten ‘inbreiding’. Een korte blik op een kadastrale kaart van Wageningen is genoeg om te beseffen dat Wageningen
UR de gemeente volledig omsingeld heeft. Zowel in
het westen als in het noorden hebben de universiteit
en de instituten alle percelen in handen waar stadsuitbreiding zou kunnen plaatsvinden. Uitbreiding naar
het oosten – de Eng – en zuiden – de uiterwaarden –
is geen serieuze optie.
BESTEMMINGSPLANNEN
De vastgoedpositie van Wageningen UR is daarmee
ijzersterk. Terwijl de gemeente, die net een aantal debacles rond nieuwbouw achter de rug heeft, al haar
zeilen moet bijzetten om haar bouwdoelstellingen te
halen. Eén belangrijke troefkaart heeft Wageningen
echter nog wel: haar leidende rol bij de vaststelling en
wijziging van bestemmingsplannen. Efdé: ‘Wij zijn kaderstellend en bepalen uiteindelijk de planologische
randvoorwaarden.’
Die randvoorwaarden betreffen bijvoorbeeld het aandeel sociale woningbouw en de gevraagde bijdrage
aan bovenwijkse voorzieningen. Als een gemeente op
die punten hoge eisen stelt, bieden projectontwikkelaars minder geld voor grond. De opbrengst van de verkoop van terreinen van wageningen UR is daarmee
sterk afhankelijk van gemeentelijke beslissingen. En
onzekerheid over de bestemming is in het algemeen
ongunstig voor de grondprijs. Kortom, als Wageningen
UR en de gemeente het eens zijn over de ontwikkelingen van af te stoten terreinen, kan dat beide partijen
voordeel opleveren.
‘We hebben elkaar inderdaad nodig en we zijn ook on
speaking terms. De gemeente wil woningen en wij willen grond verkopen,’ zegt Breukink. Maar: ‘wat ons betreft hoeft dat niet à la minute. Wij zitten niet in de
klem.’ <
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Het lijkt alweer even geleden dat ze in de Nederlandse kranten stonden, de foto’s van
stapels geruimde kippen op een boerenerf. Maar in Azië is het vogelpestvirus nog
altijd actief en de kans op verspreiding blijft aanwezig, zoals een recente besmetting
in Duitsland weer aantoonde. Het kabinet trok daarom vorig jaar vijftien miljoen euro
uit voor extra onderzoek. Onderzoekers van CIDC-Lelystad en de Animal Sciences
Group gebruiken dat om meer greep te krijgen op het aviaire influenzavirus.

door JAN BRAAKMAN, foto DIERENBEELDBANK.NL

V

ogelpest blijft opduiken. In Azië eist het
H5N1-virus nog dagelijks duizenden
slachtoffers onder kippen, eenden en
kalkoenen. En met enige regelmaat raken mensen besmet, soms met dodelijke afloop. Dit jaar werd het virus opnieuw gevonden op verschillende
plaatsen in Europa. Nederland bleef tot nu toe gevrijwaard, maar áls het virus de grens weer oversteekt kan
het in een mum van tijd de pluimveestapel decimeren.
Bestrijding van het aviaire influenzavirus is alleen daarom al van groot belang.
Daarnaast bestaat de kans dat het vogelpestvirus overspringt naar de mens en zich aanpast. Dat kan het begin zijn van een grote griepepidemie onder mensen. Dit
versterkt de noodzaak voor onderzoek naar effectieve
bestrijdingsmethoden, waarbij gebruik gemaakt kan
worden van goede en snelle vaccins.
Vorig jaar trok het kabinet daarom vijftien miljoen euro
van de aardgasopbrengsten uit voor extra onderzoek.
Het geld komt terecht bij verschillende instituten die
zich met diverse facetten van de vogelgriep bezig houden: het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu,
de afdeling Virologie van de Erasmus Universiteit, de
Faculteit der Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht),
de GD (voorheen Gezondheidsdienst voor Dieren) en
Wageningen UR. Het Wageningse onderzoek moet antwoorden opleveren over de vragen hoe het vogelpestvirus zich verspreidt, hoe een virus zich aanpast en hoe
vaccinmakers daarop kunnen inspelen.
OOGVOCHT OF POEP
Over de verspreiding van het virus is door de vogelpestuitbraak in Nederland in 2003 en uitbraken in andere
landen al veel bekend geworden. Tegelijk is ook nog
veel onbekend, zegt prof. Mart de Jong van de leerstoelgroep Kwantitatieve veterinaire epidemiologie.
Het is bijvoorbeeld bekend dat vaccinatie tegen vogelpest bij kippen heel goed kan werken. ‘Maar één van
de grote vragen is hoe het bij suboptimale vaccinatie
zit met de spreiding van het virus tussen bedrijven’,
zegt De Jong. Hij doelt op de werking van een vaccin
dat bijvoorbeeld te laat is toegediend of dat is geproduceerd op basis van een virus dat afwijkt van het veldvirus.
Kennis daarover is van essentieel belang bij de beslissing om vaccinatie in te zetten bij de bestrijding van vogelpest. ‘We willen antwoord op vragen als: hoe matchen we het vaccinvirus met het veldvirus en welk effect heeft vaccinatie op de spreiding van het virus tussen bedrijven. We willen beter begrijpen waar de verschillen zitten tussen diersoorten en waarom die verschillen er zijn. Als we dat snappen, kunnen we ook bij
nieuwe situaties beter voorspellen wat er gaat gebeuren’, zegt De Jong.
Onderzoek richt zich onder meer op de route die het virus volgt van het ene naar het andere dier. ‘We hebben
wel een idee hoe het virus aan cellen aanhecht en om

zich heen grijpt. Maar we weten nauwelijks hoe het virus precies van het ene dier naar het andere gaat. Via
het oogvocht, via de luchtwegen, of pikt een vogel het
virus op uit de poep van andere vogels? Uitzoeken wat
er tussen dieren gebeurt is echter nog niet zo gemakkelijk.’
Om daarin meer inzicht te krijgen worden in streng afgeschermde stallen dierexperimenten gehouden met
wel en niet gevaccineerde kippen en kalkoenen. Het virus wordt in de groep gebracht door een geïnfecteerd
dier. Onderzoekers gaan na hoe snel het virus van het
ene naar het andere dier overspringt en hoe lang het
duurt voordat de dieren ziek worden. Tegelijk ontstaat
een beeld over de bescherming die het vaccin biedt.
BASISVACCIN
‘Dit soort onderzoek levert ons inzicht op over hoe het
in de natuur zou kunnen gaan’, zegt De Jong. ‘Als het
goed is kun je straks op basis van ons onderzoek een
voorspelling maken van het effect van een bestrijdingsmaatregel. Bovendien kun je tijdens de bestrijding bekijken of de aanpak aan de verwachtingen voldoet.’
Vaccinatie is een van de bestrijdingsmaatregelen. ‘We
willen weten wat de noodzakelijke overeenkomsten
moeten zijn tussen het vaccinvirus en het veldvirus om
een vaccin succesvol te kunnen inzetten. We brengen
het veldvirus in celkweken in contact met immuniteit
door het vaccin’, legt De Jong uit. Anders gezegd: bij
met vogelpest besmette kweekjes worden afweerstoffen van gevaccineerde dieren gevoegd. Doel is na te
gaan of en hoe het veldvirus zich aanpast. En of het
vaccin daar ook weer op aangepast kan worden.
Uiteindelijk moet er een basisvaccin komen, dat snel
kan worden aangepast aan het heersende veldvirus.
Met de nu beschikbare vaccins en de huidige productietechnieken is het niet mogelijk snel te reageren op
veranderende virussen. Het celkweekonderzoek moet
informatie opleveren over de manier waarop zo’n basisvaccin kan worden gemaakt. Tegelijk moet het nieuwe
vaccin zich onderscheiden van het veldvirus, zodat bij
de diagnose kan worden vastgesteld of een dier besmet is geweest of dat het is ingeënt.

‘Voorlopig overlijden
meer mensen aan
salmonella, maar we
moeten wel meer
van vogelpest weten’

Als het vaccin er is, moeten er ook methodes ontwikkeld zijn om het effectief en snel bij veel dieren te kunnen toepassen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door
pluimvee al in het broedei te vaccineren, of door een
spray te gebruiken die wordt verneveld in de stal.
Voorlopig richt het onderzoek zich op de ontwikkeling
van een basisvaccin met geïnactiveerd – dood – virus,
en op de ontwikkeling van een zogenoemd vectorvaccin. In een vectorvaccin wordt een ander virus gebruikt,
waarin de eigenschappen van het vogelpestvirus zijn
aangebracht. Ontwikkeling van levend vaccin is vooralsnog taboe bij de wereldgezondheidsorganisatie
WHO en de wereldvoedselorganisatie FAO. Toch wordt
ook daarover nagedacht. Als een levend virus zo kreupel kan worden gemaakt dat het verder geen kwaad
kan, biedt een vaccin op basis daarvan waarschijnlijk
betere bescherming dan een dood vaccin.
EMOTIES
Het aardgasgeld wordt ook gebruikt voor de ontwikkeling van een plan van aanpak voor de bestrijding, vertelt onderzoekscoördinator dr. Wim Boersma van de
Animal Sciences Group. Beleidsmakers moeten bij een
uitbraak onder meer maatschappelijke belangen afwegen tegen de gevolgen van de ziekteverspreiding. ‘Het
blijven appels en peren, maar ergens in een kamertje
op het ministerie worden daarover wel beslissingen genomen. Dan is het goed dat er een instrument is, aan
de hand waarvan je tot een beslissing kunt komen. En
dan wil je de emotie van de hobbydierhouder meewegen en de maatschappelijk onrust, maar ook het economische belang van de pluimveehouderij en de bescherming van de volksgezondheid.’
Hobbydierhouders onderschrijven het belang van dit
onderzoek. Voorzitter Sible Westendorp van de Nederlandse Werkgroep hobbymatig gehouden Pluimvee en
Parkvogels: ‘Als er een goede bestrijdingsstrategie is
voor de professionele dierhouderij, dan liften wij daarop mee’, zegt
Westendorp is blij met de overheidsbeslissing dat
hobbydieren gevaccineerd kunnen worden en daardoor
ruiming kunnen ontlopen. Maar hij zou daarnaast
graag meer wetenschappelijke onderbouwing hebben
voor de aanname dat hobbydieren niet of nauwelijks
bijdragen aan de verspreiding van vogelpest. ‘Als de
wetenschap duidelijk is, hebben we daar voordeel
van.’
Het onderzoek naar het vogelpestvirus moet uiteindelijk echter vooral de mens ten goede komen. ‘Vogelpest
is voor kippen een bedreigende ziekte. En sinds de besmetting van H5N1 bij mensen in Hongkong in 1997
en van H7N7 bij mensen in Nederland in 2003, weten
we dat ook mensen er aan dood kunnen gaan’, zegt De
Jong. De dreiging is serieus, maar moet ook niet overdreven worden, vindt hij. ‘Voorlopig overlijden meer
mensen aan salmonellabesmetting. Maar we zullen
wel meer van vogelpest moeten weten om straks niet
onaangenaam verrast te worden.’ <
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OPEN DAG/ foto’s BART DE GOUW
Het was zaterdag 8 september druk tijdens de open dag
van Wageningse Campus. De eerste bezoekers stonden
al een uur voor aanvang van het programma voor de
deur van Forum, en de rondleiders liepen continu met
groepen belangstellenden door de gebouwen. Na de
formele opening op dinsdag 4 september kregen zater-

O

dag familieleden, alumni, inwoners van Wageningen
en andere belangstellenden de kans om een kijkje te
nemen in Forum en Atlas, de nieuwe gebouwen van
Wageningen UR. Naar schatting vijfduizend mensen
maakten gebruik van die mogelijkheid. ‘Hier en daar
hadden we Eftelingachtige taferelen’, zegt organisator

Leon Goor tevreden. Ook de bouwers van de twee
kolossen werden rondgeleid, en getrakteerd op een
buffet. De open dag werd afgesloten met een opvoering
van de opera The Valley of the Druves door studenten
van Van Hall Larenstein. / KV
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OUDE KOEIEN
UIT DE ARCHIEVEN VAN WAGENINGEN UR
WAGENINGEN IS BAKERMAT NEDERLANDS DAMESRUGBY
Rugby Club Wageningen schrijft dit jaar
geen damesteam in voor de competitie.
Schokkend nieuws, omdat Wageningen
de bakermat is van damesrugby in
Nederland. Op 12 april 1975 werd daar,
ter gelegenheid van het lustrum van de
club, de eerste dameswedstrijd gespeeld
tussen RCW en de Elephants uit
Eindhoven.

ng

Een line-out tijdens de eerste Nederlandse rugbywedstrijd voor vrouwen, die op 12 april 1975 werd gespeeld
in Wageningen. / foto Jopie Wessels.

Wiebe Uithof organiseerde de primeur.
‘Het was gewoon voor de lol, damesrugby
bestond eenvoudig nog niet. We hadden
nauwe contacten met de basketbal- en
volleybalclub, kwamen vaak bij elkaars
wedstrijden kijken. Op zondag vierden we
samen de derde helft, toen nog in de kelder van studentenvereniging KSV. Uit die
groep kwamen veel van de eerste rugbyspeelsters.’
Jopie Wessels is één van hen. ‘Ik had wat
vrienden die rugbyden, zelf voetbalde ik.
Ik was wel benieuwd. We begonnen twee
weken voor de wedstrijd met trainen. We
gingen om de dag het veld op, en de andere dagen kregen we tactische training.
Hein van Dijk, onze trainer, gebruikte zijn
kamermuur als tekenbord om ons uit te
leggen hoe we te werk moesten gaan. Het
resultaat was dat er na twee weken dertig
vrouwen tegenover elkaar op het veld
stonden die nog nooit gerugbyd hadden.
Ongelooflijk.’
In het verenigingsblad uit 1975 staat over
het lustrum: ‘Het hoogtepunt van de dag

was wel de rugbywedstrijd tussen dames
van RCW en de dames van het kampioensteam van de Olifantjes uit Eindhoven. De dames hebben met recht getoond
dat rugby niet alleen een mannensport is
maar ook zeer goed en uitstekend gespeeld kan worden door dames. Het diner
en feest ‘s avonds waren ook geweldig
goed.’ Op de vraag wat hij zich daarvan
kan herinneren zegt Uithof dat het geweldig was, want ‘één van de dames was blijven slapen’.
Nog geen jaar na de eerste wedstrijd gingen er vrouwen mee op de jaarlijkse buitenlandse reis. Nog steeds is RCW hiermee uniek in Nederland, want bij de
meeste clubs is het ‘mannen onder elkaar’. ‘Wij vonden het echt een aanwinst’,
vertelt Uithof, ‘maar we waren wel een
beetje een lachertje voor andere clubs.
Tegenwoordig is er geen verzet meer tegen damesrugby, maar actief ondersteunen is weer wat anders. Bij RCW is het altijd heel natuurlijk gegaan, het was volkomen vanzelfsprekend.’
Na de eerste wedstrijd, die Wageningen
overigens met 4-0 won, namen de dames
zelf de organisatie in handen. ‘Het beviel
ons zo, dat we eigenlijk allemaal nog wel
een keer wilden spelen. Nog voor de derde helft werd er al een afspraak gemaakt
voor een return in Eindhoven’, zo staat in
het wedstrijdverslag. Wessels: ‘We spraken één keer in de twee of drie weken af,
want de meesten deden er nog een sport

naast. Dan trainden we of aten we samen.
We speelden maar een paar wedstrijden
per jaar omdat er weinig andere teams
waren. Om dat te regelen belde ik mensen bij andere clubs om ze aan te sporen
een meisjesteam op te richten. Vaak gingen we met de mannen mee naar hun
wedstrijden en speelden ervoor of erna.’
De derde helften waren legendarisch, al
zongen de vrouwen niet alle liedjes van de
mannen mee. ‘Die vonden we niet altijd
gepast,’ vertelt Wessels. ‘We begonnen
zelf teksten te schrijven. En breien deden
we natuurlijk ook. Van veel clubs hebben
we het shirt in miniatuur nagemaakt als
cadeautje voor de tegenstander.’
In de jaren die volgden heeft Wageningen
een leidende rol gehad in het Nederlandse damesrugby. In 1976 is, voor zover bekend, de eerste internationale dameswedstrijd ooit gespeeld, tussen Wageningen en het Franse Viry-Chatillon (Wageningen verloor). Wageningse rugbysters
die verhuisden richtten elders teams op,
zoals in Amsterdam, Deventer en Delft.
En in 1979 maakte een Wageningse delegatie zich hard voor het toelaten van vrouwenrugby binnen de Nederlandse Rugby
Bond. Die stelde aanvankelijk voor om
kortere wedstrijden te spelen zonder tackles en line-outs, omdat het anders te
zwaar zou zijn. Maar toen de RCW’ers
dreigden met de oprichting van hun eigen
bond – voor vrouwen én mannen – ging
de NRB overstag. / Nicolette Meerstadt

WERKPLEK
ROOS MOLENAAR
‘HET LIEFST ZOU IK ONDER
EEN BROEDENDE KIP METEN’
Haar dag begon met het vermalen van
dode kippenkuikens, om zo de hoeveelheden eiwit, vet en droge stof te kunnen bepalen. ‘Door hun vele dons raakte de
staafmixer aanvankelijk verstopt’, vertelt
aio Roos Molenaar, die omzettingen van
voedingstoffen van het ei naar het kuiken
onderzoekt bij de leerstoelgroep Adaptatiefysiologie. ‘Iemand die met ratten had
gewerkt gaf de tip om ze tien uur in de autoclaaf te zetten, op 120 graden. En nu
gaat het prima.’
En zo gaat een in water gekookt, gelig kuiken in een bekerglas, ‘bzzzzt’ onder de
staafmixer, waarna het bruingrijze goedje
wordt overgegoten in een monsterflesje.
Voor haar metingen hebben al ruim duizend kuikens het loodje gelegd. Niks niet
zielig of eng, vindt Roos. ‘Als je eenmaal
met onderzoek bezig bent is het gewoon
heel interessant.’
‘Het liefst zou ik gewoon onder een broedende kip meten. Een kip is toch de beste

broedmachine.’ Maar omdat dat – nog –
niet lukt, heeft ze voor haar promotieonderzoek eieren onder verschillende omstandigheden in een machine uitgebroed
om daarna te kijken hoe de kuikens met
de voedingsstoffen in het ei zijn omgegaan. ‘Bij hun geboorte verschilt ook het
restje dooier dat ze nog hebben. Dat bevat belangrijke bouwstoffen voor de eerste dagen.’ En dus vermaalt ze vandaag
ook dooiers in een mortier.
Roos werkt ook voor een bedrijf dat broedmachines maakt. Een ideale combinatie,
vindt ze, vanwege de link met de praktijk.
‘Soms zijn studenten die kippenonderzoek doen nog nooit op een broederij geweest. Daardoor ontstaat er een gat tussen mensen die onderzoek doen en mensen uit de praktijk. En als je bij een bedrijf
iets vindt dat werkt, wordt het meteen uitgevoerd. Het is dan minder belangrijk
waarom.’ / Yvonne de Hilster
foto Guy Ackermans
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Jonge onderzoekers zijn het meest creatief. De huidige
universitaire hiërarchie beperkt echter hun vrijheid en remt
vernieuwing af. Dat zei minister Plasterk vorige week bij de
opening van het Academisch jaar in Utrecht. Hij pleit voor
onderzoeksgroepen met aio’s, postdocs en één groepsleider.
Heeft hij gelijk? Houden oude bobo’s het revolutionaire
onderzoek van jonge honden tegen?

REMT HIËRARCHIE DE VERNIEUWING?
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door LAURIEN HOLTJER (28)
‘Frisse ideeën worden
toch beloond’

Dr. Bart Thomma (35) van de leerstoelgroep Fytopathologie, ontving zowel een
veni- als een vidi-subsidie voor zijn onderzoek naar de biologie van schimmels die
plantenziekten veroorzaken
‘Ik mag hopen dat de creativiteit niet met
de jaren afneemt. Volgens mij kun je dit
ook niet zo algemeen stellen. Ik denk wel
dat jongere onderzoekers flexibeler zijn in
de keuze voor het onderzoeksonderwerp.
Als je al veel langer bezig bent gaat men
verwachten dat je bij een bepaald thema
blijft. Ook kunnen jonge onderzoekers
eerder vorm geven aan wildere ideeën
omdat ze fondsen zoals de veni- en vidibeurs kunnen aanvragen.
Ik ben zelf in België gepromoveerd. Daar
heb je eigenlijk het systeem dat Plasterk

voorstelt. Terwijl in Nederland een hoogleraar een project heeft en daar een aio voor
zoekt, bedenkt een Belgische aspirant-aio
zelf een project, zoekt een geschikte promotor en dient het voorstel ter financiering in. Maar als je heel realistisch bent
komen beide systemen aan het eind vaak
op hetzelfde neer. Het is een illusie dat
door het systeem in België de aio altijd de
drijvende kracht is. Ook daar is het vaak
de hoogleraar die een idee heeft en daar
een goede student bij zoekt.
Toch denk ik wel dat een goede student in
België meer kans heeft om een aioplek te
krijgen op een onderwerp van zijn keuze.
De academische structuur hier is meer
vastgeroest, waardoor er weinig doorstroming is. Dit wordt deels doorbroken door
bijvoorbeeld een vidi-subsidie. Dit soort
fondsen geeft ruimte aan vernieuwende
ideeën en leidt vaak tot opname van een
jonge onderzoeker in de vaste staf van de
vakgroep. Frisse ideeën worden zo toch
beloond.’

‘Misschien vindt
Plasterk zichzelf niet
meer innovatief’

Prof. Marcel Dicke (49), hoogleraar
Entomologie, won dit jaar de
Spinozaprijs. De jury noemde hem
inventief en origineel
‘Ik geloof er helemaal niets van dat de
creativiteit afneemt met de jaren. Ik zie
vele projectvoorstellen van zowel jonge
als oude onderzoekers voorbij komen.
Daaruit blijkt niet dat jongeren creatiever
zijn dan ouderen. Het is ook raar om de algemene conclusie te trekken dat oudere
mensen met minder nieuwe ideeën aankomen dan jonge. Dat zou dan toch ook
voor de politiek moeten gelden?
Ik heb trouwens niet het idee dat Plasterk
zelf de laatste jaren minder creatief was
dan vroeger. Maar nu hij deze uitspraak
heeft gedaan, vraag ik me toch af waar dit
idee vandaan komt. Misschien slaat het
wel op hem zelf? Ik weet het niet hoor,
maar heel veel collega wetenschappers

waren verbaasd over zijn stap naar de politiek, omdat dit definitief het einde van zijn
wetenschappelijke carrière betekent. Misschien heeft hij deze zet wel gedaan omdat hij zichzelf niet meer innovatief vond?
Ik ben in ieder geval geen voorstander
van het Amerikaanse systeem, waar onderzoekers volledig onafhankelijk naast
elkaar werken. Het Nederlandse systeem
van leerstoelgroepen heeft duidelijk
meerwaarde. Zolang de groep gefocust is
kun je met meer massa veel meer bereiken dan wanneer je ieder voor zich werkt.
Als je in zo’n groep jongeren en ouderen
hebt, kan ervaring gedeeld worden en
bouw je aan een continuïteit van wetenschapskwaliteit. In de VS heeft iedere onderzoeker zijn eigen koninkrijkje en soms
weet men niet eens wat de buurman doet,
waardoor er weinig samenhang is. Ik vind
het juist de kracht van de wetenschap in
Nederland dat er zoveel samenwerking
tussen onderzoekers is.’

‘Hebben wij hiërarchie
dan? Ja, op papier’

Dr. Pieternel Luning (44), universitair
hoofddocent bij de leerstoelgroep
Productontwerpen en kwaliteitskunde
‘Hebben wij die hiërarchie dan? Ja, op
papier, maar in de praktijk is dat niet
merkbaar. Onze professor zegt vaak genoeg gekscherend dat hij helemaal niks
meer te zeggen heeft.
Ik denk wel dat veel UHD’s en UD’s
allemaal hun eigen kindje hebben en zo
het onderzoek sturen. Als de interesse
van de professor ook nog eens heel eng
zou zijn, kan het moeilijk zijn voor jonge
onderzoekers om met nieuwe ideeën
aan te komen. Maar dat komt toch
nauwelijks voor? Zelf had ik als PhD’er
het gevoel dat ik enorm geprikkeld werd
om goede ideeën te bedenken. En dat is

zeker niet minder geworden.
Ik vind het een erg smalle manier van
denken om maar één groepsleider te
hebben en verder alleen maar aio’s. Wij
zoeken binnen de leerstoelgroep juist
naar méér mensen die jonge onderzoekers kunnen ondersteunen en prikkelen
om verder te kijken. Begeleiders stimuleren hen om kritisch te zijn en een onderwerp van verschillende invalshoeken te
bekijken.
Wel denk ik dat het stimulerend voor de
wetenschap is dat we clusters van kernonderzoeksvragen opstellen. Binnen een
cluster kunnen allerlei projecten een plek
krijgen. En het zou natuurlijk fantastisch
zijn als aio’s met eigen onderzoeksvoorstellen daarin een plaats kunnen krijgen.
Wij proberen de studenten die heel goed
zijn ook te helpen in hun zoektocht naar
geld voor een eigen project, zoals de
veni- en vidibeurzen of andere fellowships. Maar van dat soort beurzen zijn er
maar heel weinig.’

‘Euler deed tot aan
zijn dood slimme
ontdekkingen’

Ir. David Lentink (32) van de
leerstoelgroep Experimentele zoölogie,
publiceerde onlangs in Nature over
gierzwaluwen.
‘Ik ben gastonderzoeker geweest in Amerika. Daar beginnen onderzoekers na een
postdoc een eigen onderzoeksgroep en
moeten ze zich binnen vijf jaar bewijzen
voor ze een vaste aanstelling krijgen. In
Nederland is een UD’er niet verantwoordelijk voor een eigen lab, maar functioneert hij binnen een grotere groep. Hierdoor is er inderdaad een kans dat zijn onderzoek een bepaalde richting wordt opgestuurd, terwijl het Amerikaanse systeem die keuze aan de jonge onderzoeker
overlaat. Maar er zijn ook nadelen verbonden aan de Amerikaanse onafhankelijkheid, zoals de administratie en de zware
onderwijstaak. Die drukken net zo goed
de creativiteit. Onderzoekers pieken mis-

schien vroeger, maar zijn ook sneller uitgeblust.
Ik heb het geluk dat ik ontzettend veel vrijheid krijg van mijn professor. Ik werkte namelijk in mijn vrije tijd aan het onderzoek
naar de gierzwaluwen. Mijn promotieonderzoek gaat over iets heel anders: het
zwemmen van vissen en vliegen van insecten. Mijn professor heeft mij echter
volledig gesteund in dit eigen onderzoek.
Ik had het lab tot mijn beschikking en collega’s die mij konden helpen. Ik kreeg
zelfs financiële middelen. Binnen een systeem zoals Plasterk voorstelt, lijkt het mij
heel lastig om dezelfde steun te krijgen.
Ik denk ook niet dat oudere onderzoekers
per definitie minder creatief zijn. De wiskundige Euler heeft tot aan zijn dood ongelofelijk slimme ontdekkingen gedaan.
Jonge mensen zitten misschien wel in een
minder vast denkpatroon, maar ze hebben ook het nadeel van gebrek aan ervaring. Wetenschap is een ambacht. Het
kost tijd om dat te leren. Teveel beginnende onderzoekers onder één professor
gaat ten koste van de begeleiding.’
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V.D.REDACTIE
BAZEN EN CREATIVITEIT

‘Het was niet zo
dat de kinderen
door de klas
stuiterden’

KLEURSTOFFEN
Het is dus toch waar. Synthetische
kleurstoffen maken kinderen onrustiger
en drukker. Dat blijkt uit een studie van
Southampton University waarvan de
resultaten zijn gepubliceerd in
The Lancet. Moeten we de kleurstoffen
de deur uit doen?
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Nederlandse universiteiten gaan gebukt
onder een hiërarchische cultuur waarin
creativiteit het onderspit delft, zei onderwijsminister Plasterk vorige week. Het is
volgens hem begrijpelijk dat veel wetenschappelijk talent naar Amerika trekt,
want daar hebben ze veel minder last van
bazen die zich bemoeien met hun werk,
en krijgen ze bij succes ook de waardering
die ze verdienen.
Het is wellicht geen toeval dat deze week
ook een rapport van het Rathenau-instituut uitkwam over de loopbaankansen
aan universiteiten. De denktank interviewde vooral wetenschappelijke bazen
en kwam tot dezelfde conclusie als Plasterk, al is die voorzichtiger geformuleerd.
Aan Amerikaanse universiteiten stromen
talenten veel sneller door naar een hoog-

leraarsfunctie. De hoogleraar bouwt een
onderzoeksgroep van jonge onderzoekers
op. Die onderzoekers hebben twee kansen: snel hoogleraar worden of snel de
universiteit verlaten. De echte talenten
krijgen een plaats aan een topuniversiteit,
de anderen zoeken een baan buiten de
wetenschap.
Moet Nederland het Amerikaanse systeem dan maar invoeren? Veel wetenschappers zijn daar sceptisch over, meldt
het Rathenau-instituut. Het zou leiden tot
een ‘Mexicaans leger’ vol generaals en
niet passen bij de Nederlandse cultuur.
Dat laatste bezwaar snijdt zeker hout. Nederlanders bedrijven wetenschap als
teamsport. Er zijn Nederlanders die naar
Amerika vertrekken vanwege de kansen,
maar er zijn er ook veel die na een poosje

weer terugkomen omdat ze de cultuur
aan de universiteiten te hard vinden. Collega’s zijn daar geen vrienden, maar concurrenten die met een beetje pech met
jouw goede ideeën aan de haal gaan.
Plasterk stelt echter ook niet voor om de
Nederlandse universiteiten volledig op
zijn kop te zetten. Wel wil hij meer geld reserveren voor de veni-, vidi- en vicibeurzen die goede onderzoekers in staat stellen hun eigen plan te trekken. Dat geld
haalt hij weg bij de universiteiten. De
VSNU klaagt ten onrechte steen en been
over dat plan. Een beetje meer ruimte
voor creatief talent is goed voor de wetenschap. / Korné Versluis
Het rapport is te vinden op www.rathenau.nl

HR

Prof. Kees de Graaf, afdeling Humane
voeding:
‘Voor zover ik weet is dit de eerste keer
dat er overtuigende aanwijzingen komen
dat kleurstoffen en een conserveringsmiddel invloed hebben op het gedrag. De
studie is degelijk, en The Lancet is natuurlijk een toptijdschrift. Bovendien heeft de
FSA, het Britse equivalent van onze VWA,
bijgedragen aan het onderzoek. Dit komt
dus niet uit een verdachte hoek.
Ik heb begrepen dat de EFSA nu de onderzoeksgegevens uit Engeland gaat bekijken.
Het is trouwens niet zo dat ouders in paniek moeten raken. De onderzoekers gaven de kinderen van negen per dag ongeveer evenveel kleurstoffen als er in twee
of vier zakken snoep zitten. Dat is vrij
veel, toch? Het effect op het gedrag was
aantoonbaar, maar subtiel. Het was niet
zo dat de kinderen door de klas stuiterden.’
Drs. Jan Burema, statisticus bij de
afdeling Humane voeding:
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‘Op de proefopzet van de studie in The
Lancet kun je niets aanmerken. Dat geldt
ook voor de manier waarop de onderzoekers hun onderzoeksuitkomsten hebben
geanalyseerd. Voor hun experiment gebruikten ze twee groepen kinderen, eentje met een gemiddelde leeftijd van drie
en eentje met een gemiddelde leeftijd
van acht jaar. De onderzoekers gaven de
kinderen in willekeurige volgorde een
week lang een placebo, of drankjes met
kleurstoffen en een conserveringsmiddel.
Vervolgens keken ze hoe actief de kinderen die week waren geweest. Ze vergeleken de uitslagen met een meting vooraf,
toen de kinderen geen placebo of drankjes kregen.
Er is wel iets merkwaardigs aan de hand.
De achtjarige kinderen werden drukker
door de kleurstoffen, maar ook door de
placebo. Met de jonge groep kinderen
was het omgekeerde het geval: ze waren
niet zo druk als normaal. Of ze nou een
placebo kregen of een drankje met additieven, ze waren rustiger dan vooraf. Dat
zet je aan het denken. Laat ik het zo zeggen: er is ruimte voor twijfel.’ / WK

Henk van Ruitenbeek

DE HOOG
EXOTEN
Eindelijk hebben weer een echte hype.
Exoten komen massaal naar ons land. En
dan gaat het niet om Peruaanse fluitisten
of Burundese trommelaars. Die zijn toen
ze Wilders zagen, snel naar elders vertrokken. Het gaat om dierlijke en plantaardige nieuwkomers die zich niet aan onze
waarden en normen houden.
Met de exotische oudkomers hebben we
weinig problemen meer. Zij zijn min of
meer met succes ingeburgerd. De tulp is
onze trots. De moeflon is een verrijking
van de wildstand op de Hoge Veluwe en
de fazant een smakelijke prooi voor jager
en smulpaap. Onze enige poema is spoor-

loos verdwenen. En in asielzoekerscentrum de Oostvaardersplassen zijn de exoten onder streng toezicht van parkwachters te zien.
Er zijn zielige nieuwkomers, zoals de
schattige muntjak die heimelijk steun
krijgt van de bevolking. Maar meestal
hebben we met tuig van de richel te maken dat fel bestreden moet worden. De
driehoeksmossel bedreigt onze energiecentrales en zijn maat de Quaggamossel
is nog erger omdat hij niet dood te krijgen
is. Het Amerikaanse lieveheersbeestje,
door onze tuinders hierheen gehaald, is
vraatzuchtig zoals velen van zijn landge-

noten. De Chinese wolhandkrab kan
gelukkig bestreden worden omdat onze
eigen Chinezen hem eten. De komst van
de levensgevaarlijke tijgermug, die knokkelkoorts kan veroorzaken, hebben we te
danken aan de lucky bamboo die het zo
goed in de tuin doet. En aan de zaadhandel danken we de hooikoortsplant ambrosius.
Voor Wageningen is er een lichtpuntje,
want de minister van Landbouw laat een
bestrijdingsplan opstellen. En dat gaat
ons geld opleveren. / Kees de Hoog
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‘It’s a breakthrough:
a government leader
talking positively
about genetically
modified potatoes’

WAGENINGEN
NUMBER ONE
AGAIN
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For the third year in a row Wageningen
University is the favourite university in the
Netherlands among its own students. The
statistics to prove this come from the
databank of Choice, the Centre for Higher
Education Information, upon which the
Higher Education Guide bases its
university ranking list. Wageningen is at
the tope of the list with a total score of
7.28, a hundredth of a point higher than
last year. Wageningen’s position as leader
is thanks to the high score it gets for
breadth of choice and quality of teaching.
The 2008 Guide will be published in midNovember. / GvM
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WHAT’S ON
Thursday 13 September
20.30 / Adam’s Apples, Danish black
comedy film, see www.movie-w.nl
22.00 / Open evening at VHL student
society Nji Sri.
23.00 / Double concert at Unitas: Luie
hond and Mensergerjen!et. Vitamin U.
Friday 14 September
19.30 / Samba and Afro-Brazilian dance
course starts at International Club.
19.30 / Thai evening in the Junushoff:
music, dance and Thai boxing.
24.00 / Summer After Party at
International Club.
Saturday 15 September
20.30 / Red Road, thriller, see
www.movie-w.nl
22.30 / Not Your Monkey Not Your Robot
On Tour at Unitas.
22.30 / Disco club Lo in Café Loburg.
24.00 / Disco Party at International Club
with DJ Paul.
Sunday 16 September
22.30 / Salsa in Café Loburg.
Tuesday 18 September
20.00 / Spanish language course starts
at International Club. See
www.internationalclub.nl
20.30 / Seven Sins Anniversary Party at
Unitas.
Wednesday 19 September
21.00 / Dutch Cultural Class starts at
International Club. Learn more about
Dutch culture.
Thursday 20 September
20.00 Open Podium for improvisation at
WICC Sports Bar Down Under. Various
instruments available.
20.30 / Azuloscurocasinegro, Spanish
film, see www.movie-w.nl
23.00 / Students’ Night with Pirates of
the Caribbean at Unitas.

International students watch how to repair a bicycle puncture at the Introduction to Wageningen organised by the WSO. / photo GA

DO AS THE DUTCH DO
International students wanting to learn
how to fix a puncture or arrange their
residence permit found they’d come to
the right place at the ‘Introduction to Wageningen (UR)’ on Saturday 8 September.
About 60 students showed up and got
lots of practical information and learned
about Dutch culture and study methods
during the workshops organised by
Wageningen student union WSO.
‘Keep your distance. Don’t stand too close
when you’re talking with Dutch people.
And avoid personal questions about
income and whether a person is married
or not,’ warns Elke Klaassen from the
International Student Organisation
Wageningen (ISOW). ‘But it is quite
common to ask your name and your age
here. In the UK that is not considered
normal,’ comments a British student. A
small group of international students is
attending the workshop on Dutch social
life.
‘Although they are fairly reserved, the
Dutch are very direct: no means no and
yes means yes,’ Elke explains. ‘You can
express your opinion, without having to
worry that people won’t like you anymore.
Even in a discussion with a professor you
can say that you don’t agree with them.’
An Ethiopian student later tells how
different it is in his country. ‘It is forbidden
to comment on a teacher. If you ask
questions in the class, the teacher sees it
as personal challenge and it will cause
you many problems.’
From the high level of equality between

professors and students, men and
women, rich and poor, we move on to
punctuality, food and family life. And of
course the liberal soft drugs policy and
the habit of cycling – and stealing bikes –
are brought up. We also receive important
advice on our love lives: Dutch girls don’t
like macho behaviour and want to feel
independent. ‘However, they do like
gentlemanly behaviour. Dutch guys are
not masters of this, so there you have an
advantage,’ Elke gives the guys a tip. The
other way around though, it’s not a
problem if girls make the first move
towards a Dutch guy. Elke adds:
‘Especially with Dutch guys you might
need to do that.’
The social workshop is one of three
workshops that international students
can attend during the ‘Introduction to
Wageningen (UR). The others are focused
on educational and practical information,
from residence permits to fixing
punctures. Nadya from Bulgaria says she
got very useful information. ‘It is good to
know how to fix a flat tyre, although I don’t
know if I can really do it by myself now.
And I already noticed that people here eat
dinner very early. But the Dutch don’t
seem to keep that much distance.
Actually they are very warm.’
Petunia from South-Africa has learned a
lot of new things in Wageningen already.
‘I’m coping with cycling, coping with the
weather.’ She laughs, and leaves for the
educational workshop to get to know
more about Dutch study methods.

‘When I first came to Holland three years
ago, I had many problems with Eduweb
and the e-mail programme. I was not used
to group work either, but now I really
appreciate the advantages,’ explains
Chick Tassi Yunga from Cameroon. He has
finished his master’s in Environmental
Science and is now working on the WSO
education committee. He finds it
important to create respect for the values
of each other’s cultures.
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WSO organised this day for international
students in cooperation with ISOW and
Otherwise, a small NGO that aims to
create a dialogue on development. The
day was financed by the Wageningen
University Fund. ‘We’ve only planned the
one day of workshops, but it’s been well
attended. A lot of international students
just got here. They don’t know how the
Dutch health insurance system works,
how to deal with the immigration organisation IND or how to visit a family doctor’,
says Charlotte van Erp Taalman Kip from
the WSO-board.
‘It is remarkable that such an international university does not seriously
address these issues during the introduction week,’ Charlotte continues. ‘There
are more than a hundred nationalities at
Wageningen University. A quarter of the
master’s students and half of the PhD
students come from abroad. Especially
now that a lot of international students no
longer have Dutch flatmates to help them
find their way, the university should take
its responsibility.’ / ABr
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SNAPPED
WHO
Grzegorz Grabe from Poland, is doing an
internship at Plant Research International
for his Biotechnology degree at the
university of Gdansk, inside a student
house.
LIVE HERE?
‘Yes, I couldn’t get a room anywhere else

so I am staying in the guest room here. It’s
two by two and a half metres. Not very big.’
PLANS?
‘I arrived in Holland last week. Now I have
to go to Arnhem to get a sofi-number.
Then I have to register as a citizen at the
town hall and get authorisation from the
police. All this to get a bank account.’/ NM

MIRACLE POTATO STILL IN THE PIPELINE
The ‘fine example of Wageningen's
capacity to innovate and of forwardlooking research’ that the prime minister
Jan Peter Balkenende mentioned is still a
thing of the future. At the opening of
Forum last week the premier said, ‘a
team of researchers here at Wageningen
has made a big breakthrough: they have
developed a breed of potato that is
resistant to potato blight.’ But these
Phytophthora-resistant potatoes are still
a thing of the future.
The word ‘breakthrough’ suggests good

news for potato growers, particularly in
the Netherlands where environmental
issues are high on the agenda. Conventional potato growers spray their crop ten
to fifteen times a year to control the
Phytophthora infestans oomycete, which
causes the potato disease. This costs
Dutch growers 130 million euros a year.
Dr Anton Haverkort, programme
coordinator of the DuRPh project
(Development of Durable Phytophthora
Resistance) at Plant Research International, is the source of the news. ‘I was

called by Balkenende’s speechwriter and I
explained the situation as clearly as
possible. We don’t have a Phytophthora
resistant potato yet, but in a couple of
years it should be possible if our research
is successful. We are building gene
cassettes into existing potato varieties to
create sustainable resistance. In the next
few years we should have obtained proof
of principle, and after that we’ll still need
about five years of field trials.’
Haverkort himself did see a breakthrough
in Balkenende’s speech, however.

MAKEOVER FOR MENSA FOOD
Declining numbers of eaters mean that
now only two of the original four mensas
are left in Wageningen. Student clubs
KSV and SSR-W are hanging in there and
have both restyled in the hopes of
attracting new customers.
With the arrival of a new cook last March,
student club KSV revamped its menu in
an attempt to get rid of its reputation for
providing greasy food. Selma Zambeek is
in charge of the KSV mensa: ‘We are
offering healthier meals because that’s
what students want. Pasta and rice are on
the menu once every week, and potatoes
with meat and vegetables once or twice.
There’s more fruit and more choice for
vegetarians.’ Greasy food has not disappeared completely: whereas the daily
menu changes, the weekly menu is
always a fried dish. So visitors have a
choice.

The same goes for vegetarians – by
increasing the choice of vegetarian dishes
KSV hopes to attract new eaters. Zambeek:
‘Last year 110 people a day ate at the
mensa. About a quarter are veggies but
we’d like to see more. Most of our customers are either members or groups of study
associations who have a meeting.’
Whereas KSV invested in revamping its
menu, SSR-W carried out an extensive
renovation of its mensa hall this summer.
The hard work was worth it: the room is
light and the atmosphere is relaxed and
welcoming, in contrast to the KSV mensa,
which remains dark despite a new floor.
SSR-W has changed its menu formula too
and now also has a daily and a weekly
menu. The meat now comes from a new
supplier. Last year SSR-W had an average
of 85 eaters per day, of which less than

half were members. The others are
university staff, clubs with meetings and
sports club members. A three-course
meal at both mensas costs 3.70 euros. To
promote their mensas, KSV and SSR-W will
be holding a joint theme week in October
with festive menus.
The big question is of course whether
mensa food is now better. Is it tasty
enough to eat there regularly? The answer
is that the quality of the food has
definitely improved. The vegetables are
no longer soggy, you get chunky mashed
potato instead of French fries, and there’s
a wider choice of veggie burgers and
meat. Nevertheless it’s still canteen food,
so not like home cooking, and of course
it’s more expensive than preparing food
yourself. On the other hand you don’t
have to cook or wash up, and that’s worth
a lot to many students. / NM

es

‘Although he didn’t actually use the term
genetic modification, we are talking about
a gm potato. It’s a breakthrough to hear a
member of the government talking in
positive terms about this.’ Haverkort is in
favour of a public debate on the choice
between ‘polluting’ or ‘gm’ potatoes.
Technically speaking the resistant
potatoes are not transgenic but cisgenic.
They do not contain genes from other
species, but only from wild potato
varieties, which can be crossed with
domesticated relatives without genetic
modification. / GvM

‘ELDERLY PEOPLE
AND CHILDREN
CAN DIE FROM
CHIKUNGUNYA’
Will the killer mosquito be the next plague
to sweep through Europe? The risk is real,
warns Professor of Medical and Veterinary
Entomology Willem Takken this week in the
regional newspaper BN De Stem.
The big danger is not the Asian Tiger
mosquito itself but the tongue twister
chikungunya virus that the mosquito carries.
In Italy this year two hundred people have
already fallen victim to the virus, and one
person has died.
If the mosquito is not eradicated, Europe may
face big problems, fears Takken. The chikungunya virus is already endemic in other
parts of the world. Until recently the only
people infected in Europe were those who
had developed the disease in other regions.
The virus causes flu-like symptoms. ‘Elderly
people and children are more likely to die
from the disease, but it can make anyone
really sick,’ according to Takken. The French
island of Réunion in the Indian Ocean experienced a serious epidemic at the end of
2005, in which 213 people died. This year
the most cases have been reported in India.

e

The mosquito believed to be responsible for
spreading the virus on Réunion, the Aedes
albopictus, has already been found in
various North European countries, including
the Netherlands. The mosquitoes probably
got here through trade in second-hand tyres,
which often contain a small puddle of water:
an ideal breeding place for mosquitoes. The
Aedes albopictus is not yet capable of
establishing itself in northern Europe, but in
Italy and other warmer areas the mosquito
looks set to stay.
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CASSATA CHEFS/

A female assistant from the audience helps amateur chef Geert van Duinhoven to make caramel from sugar, cream and butter, known in chemistry as the Maillard reaction. Van Duinhoven and his kitchen partner Erik
Heijmans, both Wageningen alumni, gave a workshop Molecular Gastronomy for Beginners on Tuesday 11 September at LA13.
After an introductory talk, members of the audience were invited to help the cooks as they explained the chemical reactions
involved in making mayonnaise, marinating meat and adding herbs to flavour bland foods like cucumber and lettuce. / photo GA

A risk assessment group at the European
Centre for Disease Control (ECDC), in which
Takken participated, last year warned of the
dangers of chikungunya, while not wanting
to be alarmist. / JB
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ONTWIKKELINGSGEEST
Voor een student Internationale ontwikkelingsstudies – ook wel IO’er – is het heel normaal, bijna een must, om een lievelingsontwikkelingsland te hebben. En met die lievelingslanden gaan IO’ers net zo om als met
een rockband of voetbalclub. We slurpen er
informatie over, kijken naar intellectueel verantwoorde documentaires op de publieke
zender en lezen elk tijdschrift waar het land
in voorkomt. Als de regering van het desbetreffende land iets goeds doet, juichen we.
Als de regering weer iets heel erg corrupts
doet, zijn we boos en balen we voor de bevolking. Bovenal zijn we trots op de prachtige cultuur van ons lievelingsland. Daar kunnen wij, westerlingen, nog een puntje aan
zuigen. Het lievelingsontwikkelingsland
vormt een groot deel van onze identiteit.
De keuze voor het lievelingsontwikkelingsland is individueel. Dat neemt niet weg dat
er wel een paar vereisten zijn om je als echte liefhebber van jouw land te kunnen profileren. 1. Je bent er geweest. 2. Je spreekt de
taal 3. Je kunt een paar namen van nare politici opnoemen, het liefst in chronologische
volgorde.
Ik, als IO-meisje, heb het wel voor elkaar met
mijn lievelingsontwikkelingsland. Dat is
Mexico. Ik ben er geweest, ik kan hallo, doei
en tequila in het Spaans zeggen, en ik was
er net tijdens een politieke crisis. Genoeg om
me staande te houden op een IO-barbecue.
Soms dreigt mijn positie in de sociale rangorde van de IO’ers te wankelen, als mensen
op die gezellige barbecues uitkramen dat
Mexico geen echt ontwikkelingsland is. Dan
stamel ik gewoon wat over slechte watervoorziening en armoede. Monden gesnoerd
en hup, volgende wijntje erin.
Ik denk dat ik dit nog wel een jaartje of twee
kan volhouden. Dan zal ik waarschijnlijk
naar een nieuw ontwikkelingsland moeten
en daar ook echt iets goeds moeten gaan
doen. Of ik ga gewoon nooit meer naar die
barbecues. / Iris Roscam Abbing

VROUWENTEAM
RUGBYCLUB STOPT
Het Wageningse vrouwenrugby ligt op zijn
gat. Door een gebrek aan speelsters heeft
de Rugbyclub Wageningen (RCW) voor het
eerste sinds de opkomst van damesrugby in
Nederland, in 1975, te weinig speelsters
voor een competitieteam. De club hoopt volgend jaar wel weer een team op te kunnen
stellen, want er meldden zich deze maand
tien nieuwe studentes. Het damesteam van
RCW werd in de jaren tachtig een paar keer
landskampioen. / YdH
Zie ook de rubriek Oude Koeien op pagina 13
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Het Groningse Universiteitsmuseum heeft
geen Urker schedels in haar collectie. Dat
zegt het museum in reactie op het Comité
Urker Schedels dat schedels zoekt om te
kunnen herbegraven. Inmiddels zijn al vijf
schedels teruggehaald die in de
negentiende eeuw door Utrechtse
anatomen waren ingezameld voor
onderzoek. Volgens de beheerder van de
Groningse collectie is het enige wat in de
buurt komt een ‘kop van een hoogbejaarde
vrouw, op Schokland geboren’. Schokkend.

De directie van de Environmental
Sciences Group gaat voor de vierde keer
verhuizen. Eerst van hun oude vertrekken
naar een tijdelijk onderkomen in Gaia,
toen naar Lumen. Maar vanwege een
slechte luchtcirculatie daar zijn ze nu
weer terug in Gaia. Half september kan
de directie echt naar haar definitieve
onderkomen in Lumen. Op het ESGintranet verscheen onlangs een foto van
de parkeerplaats die aantoont dat de
directie nu letterlijk in de put zit.
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MENSAHAP ONDERGAAT FACELIFT
Lange tijd telde Wageningen vier
openbare mensa’s, bij Ceres, Unitas, KSV
St. Franciscus en SSR-W. De bezoekersaantallen liepen echter geleidelijk terug.
Ceres sloot in 2003 haar deuren voor
niet-leden en Unitas volgde in juni van dit
jaar. KSV en SSR-W daarentegen gooien
nog niet de handdoek in de ring. Zij
hopen meer mensen te trekken met hun
mensahap nieuwe stijl.
Selma Zambeek, verantwoordelijk voor de
mensa bij studentenvereniging KSV, vertelt over ‘haar’ mensa en de verbeteringen van de afgelopen tijd. ‘In maart hebben we een nieuwe kok in dienst genomen. Hij is heel enthousiast en vernieuwend, en we zijn ook meteen naar een betere leverancier overgestapt.’
Met de komst van de nieuwe kok is ook
het menu opgepoetst. KSV probeert op
deze manier van haar frituurimago af te
komen. ‘We bieden gezondere maaltijden
want dat is wat studenten willen. Elke
week staat er een keer pasta, een keer
rijst en een of twee keer aardappelen,
vlees en groenten op het menu. Er is
meer fruit dan vroeger en ook besteden
we nu meer aandacht aan vegetarisch
eten.’ Toch is de frituur niet helemaal verbannen, want waar het dagmenu varieert
is het weekmenu nog steeds een vette
hap. Bezoekers kunnen dus kiezen.
Dat geldt ook voor vegetariërs, want met
een beter vegoaanbod probeert KSV de
oude klanten van Unitas aan zich te binden. ‘We hadden vorig jaar 110 eters per
dag. Ongeveer een kwart is vego maar dat
mogen er meer worden. Er eten hier voornamelijk leden en groepjes van studieverenigingen die gaan vergaderen. En er
komt elke dag een groep van twintig bejaarden eten, die missen ons echt als we
dicht zijn in de zomer.’
Waar KSV vooral in het menu heeft geïn-

De opgeknapte eetzaal van studentenvereniging SSR-W. / foto GA
vesteerd, heeft SSR-W vorige zomer de
hele mensazaal grondig verbouwd. Er is
een nieuwe vloer gelegd, de muren en pilaren zijn geverfd, het aquarium is in oude
glorie hersteld, er zijn nieuwe meubels en
er is een prachtige kroonluchter opgehangen. ‘Die is door een van onze leden gemaakt’, vertelt Katrien de Smet, oud-commissaris mensa van SSR-W. Al het harde
werk heeft zijn vruchten afgeworpen: de
ruimte is licht en de sfeer is gezellig. Het
is een grote tegenstelling met de zaal van
KSV, die ondanks een mooie nieuwe vloer
nogal donker is.
Bij SSR-W is verder de eetformule veranderd en hebben ze nu een dag- en een
weekmenu, in plaats van twee parallelle
dagmenu’s. Ook is er een nieuwe vleesleverancier. Vorig jaar aten er gemiddeld 85
mensen per dag, waarvan minder dan de
helft eigen leden. De andere eters zijn onder andere universiteitsmedewerkers,
vergaderclubjes en sportverenigingen.
Een driegangenmenu kost bij beide men-

sa’s 3,70 euro. Bij SSR-W zijn voor- en nagerecht optioneel voor 30 cent, waardoor
je voor 3,10 euro een hoofdmaaltijd hebt.
Om de mensa’s te promoten houden KSV
en SSR-W gezamenlijk een themaweek in
oktober. Er wordt dan extra aandacht besteed aan een feestelijk menu en de aankleding.
De grote vraag blijft natuurlijk of het mensahappen ook lekkerder is geworden, lekker genoeg om er vaak te eten. Het antwoord is dat de kwaliteit van het eten zeker is verbeterd. De groente is niet slap
gekookt, je krijgt chunky aardappelpuree
in plaats van friet, creatieve vegoflappen
en een gevarieerd vleesaanbod. Toch
blijft het massakoken, waardoor het niet
altijd zo lekker is als thuis. En ook qua
prijs kan het niet echt concurreren met
een thuismaaltijd. Maar daar staat weer
tegenover dat je niet hoeft te koken en af
te wassen, en dat is een student ook veel
waard. / NM
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STUDENTENVERENIGINGEN WAGENINGEN TREK KEN
De Wageningse studentenverenigingen
hebben meer nieuwe leden getrokken
dan vorig jaar. Dat komt doordat er dertig
procent meer eerstejaars aan
Wageningen Universiteit zijn dan in
2006. De verenigingen in Velp en
Leeuwarden hebben ongeveer net zoveel
nieuwe leden als afgelopen jaar. Osiris
uit Leeuwarden heeft met 137 nieuwe
leden de grootste aanwas.
De Wageningse verenigingen hebben allemaal meer nieuwe leden getrokken dan
voorgaande jaren. Het deel dat lid is geworden van een vereniging blijft daar echter wel wat bij achter. Toch heeft KSV St.
Franciscus Xaverius de stijgende lijn
voortgezet en in de stad de meeste nieuwe leden getrokken. Na twee intro’s staat
de teller op 93 aspirant-leden, en er is
nog een derde intro gepland. Praeses Gisela Slaats: ‘De laatste vier jaar zijn we

steeds gegroeid. In 2004 hadden we zestig nieuwe leden, het jaar erna zeventig
en vorig jaar tachtig.’ Naast de stijging
van het aantal studenten denkt ze dat het
succes komt doordat verenigingen weer
‘in’ beginnen te raken.
Bij Ceres hebben ze dat ook gemerkt. Assessor Nick Poeth heeft de indruk dat er
‘populairdere’ mensen naar Wageningen
komen. ‘De universiteit maakt meer reclame en dat trekt een ander slag mensen.
Die vinden het leuk om bij een vereniging
actief te worden.’ Ceres heeft vorige week
86 nieuwe leden geïnaugureerd. Twee
jaar geleden waren dat er iets meer dan
60 en vorig jaar 73.
SRR-W is na enkele stabiele jaren ook gegroeid. Na twee verenigingsintroductietijden (VIT’s) zijn er 55 aspiranten, duidelijke meer dan vorig jaar, zegt voorzitter Merel Doijer. ‘In 2006 hadden we 43 nieuwe
leden. We zijn echt heel blij met de stij-

ging, die vooral te danken is aan de hoeveelheid studenten die naar Wageningen
zijn gekomen.’ Er komt nog een herfst-VIT.
‘Die is vooral bedoeld voor mensen die er
iets later achterkomen dat ze toch nog
wat missen in hun leven’, aldus Doijer.
Ook jongerenvereniging Unitas doet het
met veertig nieuwe leden goed. ‘En er zijn
nog twintig inschrijvingen voor de tweede
VIT’, vertelt vrijwilligerscoördinator Rolien
Willmes. ‘Dat zijn er in elk geval meer dan
vorig jaar.’ Ze vertelt dat Unitas veel meer
aandacht heeft gehad in de AID. ‘De eerste avond waren er meer dan duizend bezoekers. Maar we hebben eigenlijk hetzelfde gedaan als voorgaande jaren, gewoon een paar heel goede feesten neergezet.’
Nji Sri, die met de VHL-vestiging uit Deventer meereisde naar Wageningen, heeft er
bijna 35 leden bij. President Arne Timmerman: ‘Relatief gezien is dat beter dan
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Vooruitlopend op de veranderingen is
op de voorpagina van Mare de term
‘Libertatis’ in het universiteitszegel
alvast doorgestreept. Dit vanwege het
collegebesluit om het blad om te vormen
tot een tweewekelijks blad ‘zonder
nieuws’. Toch plaatst de redactie op
dezelfde pagina nog wel een oproep:
‘Heb je interesse in journalistiek en wil
je ervaring opdoen? Op de redactie van
Mare is – ook in barre tijden – plaats
voor een stagiair(e)’.

Gedonder in Leiden. Het universiteitsbestuur wil de nieuwsvoorziening voortaan
overlaten aan de wekelijkse digitale
nieuwsbrief van de afdeling voorlichting,
en weet zich gesteund door de resultaten
van een opinieonderzoek. De voorzitter
van de redactieraad van universiteitsblad
Mare kwalificeert dit onderzoek echter
als ‘een universiteit volstrekt onwaardig’
en ‘vooringenomen’. Het antwoord van
de Leidse rector: ‘Er is nu eenmaal een
rapport, daar moeten we het mee doen’.

Groen is uit. Althans, dat claimt de
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.
Die heeft daarom besloten zich ‘qua
identiteit’ te ontwikkelen van een
‘groene’ tot een ‘rode’ hogeschool.
Rood staat volgens de noorderlingen
voor extrovert, energiek, passievol,
eigenzinnig, actief en vrij. Groen
daarentegen is hopeloos ouderwets
en past bij begrippen als zekerheid,
veiligheid, conservatief, routine en
traditie.
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TELLEN IN HET CHINEES

e
n

t

f
el

VAN BOVEN/ ‘De jongens van boven.’ Zo worden de bewoners van het
studentenhuis boven de Free Record Shop genoemd door het winkelpersoneel. In het
huis in de Wageningse Hoogstraat wonen allemaal leden van de christelijke
studentenvereniging VGSW. Op donderdagavond 30 augustus hadden ze jaargroep
2005 van hun vereniging over de vloer. Toen de sigaren tevoorschijn kwamen,
zochten de mannen hun toevlucht op het dak. / LdK, foto MW

REK KEN MEER EERSTEJAARS
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vorig jaar. Er waren dit jaar namelijk iets
minder eerstejaars bij VHL in Wageningen. In de toekomst willen we ons ook op
universiteitsstudenten gaan richten.’
De grootste trekpleister is Osiris in Leeuwarden, met 137 nieuwe leden. ‘We zitten
altijd rond de 140’, zegt eerste penningmeester Guido Slegers. Het succes komt
volgens hem vooral doordat Osiris de introductie bij VHL in Leeuwarden grotendeels organiseert. ‘Daarmee kunnen we
natuurlijk een hoop invloed uitoefenen.
De mentoren komen ook allemaal van de
vereniging.’
In Velp zijn de twee concurrerende studentenverenigingen Arboricultura en
Quercus, waar VHL dit jaar vijf procent
meer eerstejaars kreeg, ook tevreden.
Sooscommissaris Harmen van der Meulen meldt dat Arboricultura tot nu toe
veertig tot vijftig nieuwe leden heeft, ongeveer vergelijkbaar met vorig jaar. ‘Maar

het worden er vast meer, want we zitten
nog vroeg in het schooljaar.’ Quercus heeft
volgens een grove schatting door plaatsvervangend voorzitter Dennis van Hoorn
tussen de veertig en zestig nieuwe leden.
Vorig jaar lag dat aantal rond de vijftig.
De scheiding tussen studierichtingen die
was te zien bij Arboricultura en Quercus is
verder vervaagt. Traditioneel gingen studenten Tuin- en landschapsinrichting naar
Arboricultura en studenten Bos- en natuurbeheer en Land- en watermanagement naar Quercus. Dat de studieachtergrond van hun leden steeds meer gemengd raakt, ervaren beide verenigingen
als positief. ‘Dat maakt het alleen maar
spannender’, zegt Harmen. ‘Bovendien
zijn de contacten met Quercus nu heel
goed.’ Dennis beaamt dat. Maar van een
fusie ziet hij het niet komen. ‘Daarvoor
zijn we allebei teveel gehecht aan de eigen geschiedenis.’ / ABr en NM

Tim van Laar moest wel weer wennen
aan de lange mensen in Nederland, toen
hij drie weken geleden terugkwam uit
China. De vierdejaars student Bos- en
natuurbeheer aan Van Hall Larenstein in
Velp volgt de major Tropical Forestry. In
China liep hij vijf maanden stage bij een
project voor natuurlijk bosbeheer.
‘Het vreemdste wat ik gegeten heb, was
een lokale schotel van gefrituurde bijen in
kruidendeeg. Dat was wel lekker. De rest
van het eten leek in smaak erg op elkaar.
In de stad ging ik wel eens naar Westerse
of Indiase restaurants, voor de afwisseling.
In de Chinese steden zijn er overal en altijd een hoop mensen. Sommigen zeggen
dat Nederland vol is, maar dat valt nogal
mee. Het verschil tussen rijk en arm is
enorm in China. In de stad zie je Ferrari’s
rondrijden, terwijl de boeren op het platteland heel arm zijn. Ze stoken hout of kolen en een arme boerenfamilie heeft zo’n
achthonderd euro per jaar te besteden.
Tijdens de eerste weken had ik wel een
cultuurshock. Je weet van te voren wel
dat het daar heel anders is, maar als je er
bent ervaar je dat pas echt. Chinese leeftijdgenoten wonen nog thuis en zijn vooral
bezig met school en vriendjes en vriendinnetjes. Ze dragen nog geen verantwoordelijkheden. Ze konden zich niet voorstellen
dat ik zelf rekeningen betaal. Dan keken
ze me aan van ‘dat doen je ouders toch?’
Andersom hoorde ik van tien jaar oudere

collega’s dat ik toch wel een hoop wist
voor mijn leeftijd.
Ik zat in het zuidwesten van China. Voor
het project hebben we op verschillende
plaatsen een hectare bos aangelegd ter
demonstratie, zogenaamde proefplotjes.
Op die manier leerden we lokale bosbouwers westerse technieken voor natuurlijke
bosbouw. De stage was heel leuk. Mijn
collega’s luisterden echt naar me als ik
dingen te vertellen had tijdens het veldwerk, en aanwijzingen gaf.
Wat wel wennen was in de samenwerking
is dat de leider van een groep geen fouten
kan maken. Als die iets op papier heeft
gezet, is dat maar moeilijk te veranderen.
Als je erop wijst dat het misschien anders
is, ligt het eraan hoe conservatief iemand
is of er een grote discussie ontstaat.
Mijn basisstation was in de stad Chendu,
maar voor de proefplotjes heb ik veel
heen en weer gereisd. Ik sliep het grootste deel van de tijd in hotels en hostels.
Door dat reizen was het lastig om hechte
vriendschappen op te bouwen. Mijn collega’s waren mijn vrienden en ik ben ook
wel met leeftijdgenoten opgetrokken.
Ik zou best nog eens terug willen naar China; ik heb nog lang niet alles gezien. Maar
dan zou ik voor langere tijd willen gaan en
de taal beter willen beheersen. Want nu
was er wel een taalprobleem. Bijna niemand spreekt er Engels en ik spreek amper Chinees. Ik kan nu wel goed tellen in
het Chinees, dat was in het werk erg belangrijk.’ / Alexandra Branderhorst
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De UvA boft toch maar. Haar bacheloropleiding Gedrag en samenleving krijgt
dit jaar ‘een bijzondere publiekstrekker’.
Playmate Marcella Nihof (19) is daar in
de collegebanken te bewonderen, zo
meldt universiteitsblad Folia. De
studente, door Playboylezers verkozen
tot mooiste pin-upgirl van 2006, wordt
door De Telegraaf een ‘seksbom met
hersens’ genoemd. Een studie Gedrag en
maatschappij lijkt ons dan inderdaad het
enige zinvolle antwoord.

PRIKBORD

Wil je stoppen met roken? Eet geen
tomaten! Onderzoekers van Harvard
University hebben ontdekt dat stoffen
uit tomaten, een familielid van de
tabaksplant, de nicotinereceptoren in
het lichaam stimuleren. Overmatige
tomatenconsumptie zou de behoefte
aan sigaretten stimuleren en je
lusteloos, depressief en misselijk
maken. Op eigen gezag willen we
iedereen ook het roken van
tomaatbladeren ontraden. / GvM

prikbord@cereales.nl

VOOR JE MOOISTE FOTO, JE EERSTE VERHAAL, JE EIGEN CARTOON
WITZIG
‘Wij liepen door de massa heen om een
biertje te halen, zien we Balkenende staan’,
mailt Reurt Boelema die tijdens de opening
van Forum op 4 september deze foto maakte van Lucas Vrijdag, Willemijn Schipper,
Jan Peter Balkenende, Marie Schuster en
Anna-Renske Oenema (voorste rij van links
naar rechts). ‘Dus ik vraag hem: Wilt u ook
een biertje? Daarop zegt hij: Nee ik moet
nog werken. Waarop ik zeg: Maar u hoeft
niet te rijden heb ik wel gezien, en dan bent
u de laatste persoon die met mij als
student een biertje drinkt. Daarop zegt hij
weer: Dat is waar, eentje dan. Ik geef hem
zijn biertje en we proosten even kort. Hiermee was het gedaan dachten wij. Hij stond
met Kropff en Oskam te praten en die zijn
natuurlijk veel belangrijker dan wij. Tot onze
grote verbazing komt hij twee minuten later
naar ons toe om een praatje te maken. Hij
vindt het blijkbaar ook leuk om te praten
met mensen die niks te vertellen hebben
en gewoon struggelen met een afstudeervak. Respect daarvoor!’ Zoals Schuster,
studente Equine, Leisure & Sports aan Van
Hall Larenstein, het later verwoordde in
haar moedertaal: ‘Die Holländer bleiben
freundlich und witzig, selbst wann sie ganz
wichtig sind. Das gibt’s bei uns in Deutschland gar nicht.’

COMPUTECHNION ZONDER
COMPUTERS
Op universiteitscomplex de Dreijen staan
vanaf 16 oktober geen publieke computers meer. Studenten die geen laptop hebben en toch een computer willen gebruiken moeten op de fiets stappen richting
Leeuwenborch of Forum. Dat vertelt een
somber pamflet in het Computechnion.
In eerste instantie was het de bedoeling
dat de openbare computers in het Computechnion tegelijk met alle BSc-studenten naar Forum zouden verhuizen. Door
een tekort aan ruimte in Forum wordt er
echter nog veel onderwijs gegeven op de
Dreijen. Hassan, een MSc-student Biotechnologie uit Kenia, is één van de studenten die nog geregeld college heeft op
de berg. Hij gaat iedere dag wel even naar
het Computechnion om aan zijn scriptie te
werken of zijn e-mail te bekijken. ‘Ik zie
mezelf niet even naar de Leeuwenborch
of Forum fietsen. Dat kost je toch al gauw
je halve pauze.’
‘Deze situatie is erg lullig voor studenten
die op de Dreijen studeren, en dat zijn er
veel’, zegt Rudolf Janssen, BSc-student Bi-

otechnologie. ‘Ik kom helemaal uit Veenendaal en studeer hier in mijn tussenuren. Dat doe ik al tijden, en velen met mij.’
In totaal gaat het om achttien computers
die gemiddeld zeker zes uur per dag worden gebruikt. Niemand kan precies vertellen waarom ze nu al verdwijnen. ‘Het is
erg vervelend en ik kan niet ontkennen
dat ik veel klachten heb gekregen’, zegt
Ton de Vries, ICT-medewerker in het Computechnion.
De studentenraad is inmiddels op de
hoogte. Voorzitter Frederic Linardon: ‘Als
dit werkelijk staat te gebeuren dan kan dit
problemen opleveren voor studenten. Dat
kan niet de bedoeling zijn.’ De raad bespreekt het probleem binnenkort en zet
het zo nodig op de agenda voor het overleg met de raad van bestuur.
Student Voeding en gezondheid Isabella
is desnoods bereid zichzelf vast te ketenen aan het Computechnion om de faciliteiten te behouden. ‘Want zeg nou zelf,
wat is een Computechnion zonder computers?’ / Amrish Baidjoe
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