Resource 0205 1, 3 en 8-11

26-09-2007

16:34

Pagina 1

Wetenschappelijke
lof voor Sonja
Bakker
Pag. 7

Tuinierende
termieten
halen
reuzenoogst
Pag. 10

WEEKBLAD VOOR WAGENINGEN UR/

Wageningse
studenten
doen niet aan
groenbakken
Pag. 22

2E JAARGANG/ 27 SEPTEMBER 2007

RESOURCE
PAG. 8

HET NIEUWE ZELFVERTROUWEN

#05

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 0205 1, 3 en 8-11

26-09-2007

16:34

Pagina 3

3

RESOURCE
WEEKBLAD VOOR WAGENINGEN UR/

2E JAARGANG/ 27 SEPTEMBER 2007
Pag. 4
Huirne nieuwe directeur
Maatschappijwetenschappen

VERSTANDSHUWELIJK
‘Was het zo erg?’, vraagt Rien Komen,
de onderbaas van wat eigenlijk niet
meer kenniseenheid Maatschappij
mag heten.
Ruud Huirne, nu nog directeur van Dier
maar straks directeur van Maatschappij, zakt onderuit in zijn stoel. ‘Laat ik
het zo zeggen’, zucht Huirne. ‘Telkens
als ik een koe hoor loeien, een varkentje hoor knorren of zelfs maar een landbouwhuisdier hoor nóemen, dan knipper ik onwillekeurig met mijn linkeroog.’
‘Vietnamveteranen vertonen dergelijke
reacties door het geluid van helikopters’, weet Komen.
‘Als op tv de Milka-reclame langskomt,
dan moet ik de neiging onderdrukken
om me op te krullen in foetushouding’,
zegt Huirne.
‘Anders dan de communicatiemeisjes
ons doen geloven, gaat het dus helemaal niet goed op Dier’, concludeert
Komen.
‘Dier is een hel’, zegt Huirne bitter. ‘Dier
is een Monster van Frankenstein. De
romp van Dier is Zodiac, de ledematen
van Dier zijn Lelystad en het hoofd, de
nek en de aardappel in de keel van
Dier komen uit Utrecht.’
‘En jij was…’
‘Ik was het boutje dat het monster bij
elkaar moest houden’, zegt Huirne bitter. ‘En de elektrische schokken van
Centraal moest doorgeven. Een uitstekende voedingsbodem voor het posttraumatische stress-syndroom.’
‘Straks wordt alles anders’, troost Komen. ‘Maatschappij is een gelukkig verstandshuwelijk. Hier weten we allemaal
dat we naar buiten de mooie schijn
moeten ophouden. Voor de rest geven
we elkaar de ruimte.’
‘Ik hoor muziek’, bevestigt Huirne.
‘Het departement en het LEI doen er
niet moeilijk over dat ze niet van elkaar
houden’, zegt Komen. ‘Slaap jij op de
bank of ik? Eet je vriendin straks mee?
Zeg, maken jullie vanavond niet teveel
herrie? Zo gaan we het hier met elkaar
om.’
‘In alle redelijkheid’, glimlacht Huirne
gelukzalig. ‘Ik ben blij dat ik terugkom.
Ik ga hier nooit van m’n levensdagen
meer weg.’
‘Je hebt je schaapjes op het droge,
Ruud’, zegt Komen.
‘Wil je dat nooit meer zeggen?’, knipoogt Huirne.
Willem Koert
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Tussen de referendumdraai van de PvdA en
de demonstrerende monniken in Myanmar
mochten René Koster en Hans Schepers van
AFSG dinsdagavond in het Journaal hun
Restaurant van de Toekomst presenteren.
In het Restaurant van de Toekomst op Wageningen Campus kunnen camera’s en andere meetapparatuur van alles vastleggen.
In hoeveel happen eten mensen hun kroket
op, hoe lang blijven ze eten, wat is hun gewicht en hoe snel slaat hun hart? Boven het
restaurant zijn laboratoria voor smaakonderzoek, waar onder andere een apparaat
staat dat geurstoffen in de neus spuit en tegelijkertijd smaakstoffen in de mond. ‘Een
martelwerktuig,’ vind de verslaggever van
het Journaal.
Het restaurant is nu een paar weken open
voor medewerkers van Wageningen UR, en
trekt gemiddeld tachtig klanten per dag. Die
kunnen nog zonder cameratoezicht naar
binnen. ‘Voorlopig oefenen we alleen nog
maar. We wachten onder andere nog op de
WUR-card, en dat doen we al heel lang’,
klaagt onderzoeksleider Schepers.
Dat nieuwe pasje is nodig voor registratie.
Als het onderzoek van start gaat, mogen namelijk alleen mensen naar binnen die een
verklaring hebben getekend dat zij geen bezwaar maken tegen het vastleggen en bewaren van beelden en andere gegevens.
Uiteindelijk moet het restaurant dagelijks
ongeveer 250 klanten trekken. Meer mag
niet van cateraar Albron, die de broodjes en
de soep in de andere gebouwen van Wageningen UR levert.
Schepers heeft nog geen onderzoeksopdrachten gekregen van bedrijven, maar
loopt zelf wel over van ideeën. ‘Ik vermoed
dat vrouwen in gezelschap geen kroketten
eten, maar doen ze dat wel als ze alleen
eten? Wij kunnen van alles verzinnen. Nu
maar hopen dat anderen dat ook doen, en
er voor willen betalen.’ / KV
Omslagfoto Bart de Gouw, model Emke
van Wijlen, derdejaars student Voeding en
Gezondheid aan Wageningen Universiteit.
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DUIZENDEN HITS VOOR NIEUWSGIERIGE POON
Een filmpje van een nieuwsgierige rode
poon in een zeeaquarium op de website
YouTube heeft al meer dan
negenduizend kijkers getrokken.
Wageningen Imares heeft veertien
filmpjes op de site staan en hoopt
daarmee de bekendheid van het instituut
te vergroten.
In het clipje zonder commentaar zwemt
een rode poon langs de ruit van een aquarium. Bepaald niet opvallend tussen de
duizenden filmpjes van spelende katten,
zingende pubers en mooie doelpunten uit
de eredivisie. Dat het filmpje desondanks
vaak bekeken werd, ligt volgens woordvoerder Hans Bothe van Imares aan de
prominente plek die het filmpje kreeg van
YouTube. ‘YouTube vindt het interessant
dat bedrijven en instellingen hun site
gaan gebruiken om informatie te brengen,
dus die wilden ons initiatief wel steunen.
Daarom heeft de poon een poosje op de
homepage gestaan, en dat zorgt voor heel
veel hits.’
Bothe wil met de filmpjes meer publiek
naar de website van Wageningen Imares
trekken. ‘Onze site trekt nu vooral bezoekers van onze traditionele doelgroepen.
Buiten het beleidsscircuit en de visserij
zijn wij minder bekend. Samen met Astrid
de Best van Communication services hebben we bedacht dat YouTube wellicht een
andere stroom bezoekers op zou kunnen

CURSUS VOEDSELVEILIGHEID IN
TREK IN CHINA
Na de recente rel over onveilig
kinderspeelgoed uit China is ook
veiligheid van voedsel hoog op de
Chinese agenda gekomen. Trainingen
van Wageningen International op dat
gebied zijn daardoor meer in trek.

Een beeld uit het filmpje Rode poon dat Wageningen Imares op YouTube heeft gezet.
leveren.’
Bothe is erg te spreken over de resultaten. Samen hebben de veertien filmpjes
nu ruim dertigduizend kijkers getrokken.
‘Als tien procent daarvan doorgeklikt
heeft naar onze site, zijn dat drieduizend
bezoekers. Dat is voor ons een groot aantal.’ De filmpjes hebben ook al gezorgd
voor een nieuwe medewerker. ‘Die kon tijdens het sollicitatiegesprek heel goed ver-

tellen waar wij mee bezig waren. Toen we
vroegen hoe hij dat wist, zei hij dat hij het
filmpje had bekeken waarin medewerkers
vertellen wat ze doen. Het werkt geweldig.
Ik neem mijn cameraatje overal mee naartoe en heb binnen een paar minuten een
filmpje gemaakt. Het kost geen tijd en dus
geen geld, en het levert wel wat op.’ / KV
www.youtube.com/wageningenimares

‘De interesse in China voor trainingen
over voedselveiligheid groeit’, zegt Jan
Fongers, accountmanager Azië van Wageningen UR. Het gaat bij de veiligheid van
voedsel echter niet alleen om de gezondheid van consumenten, maar ook om de
economische belangen van exporteurs en
verwerkers.
Aan de andere kant lijkt het Chinese systeem van toezicht op voedselveiligheid inderdaad tekort te schieten, zegt Camiel
Aalberts van Wageningen International.
Hij gaf afgelopen zomer een training aan
de assistenten van Nederlandse landbouwattachés in Azië over voedselveiligheid. ‘Centraal bedachte plannen worden
decentraal niet goed uitgevoerd. En er
lijkt geen open cultuur te zijn, waardoor
problemen verborgen blijven.’ De belangstelling voor de cursus was volgens Aalberts groot.
Verder bijvoorbeeld geeft het RIKILT – Instituut voor voedselveiligheid, technische
trainingen over het beheersen van voedselveiligheid. / JT
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VSNU: VAKANTIE INLEVEREN VOOR LOONSVERHOGING
Het salaris van universitair personeel
moet met drie procent omhoog, vinden
de vakbonden. Universiteitenvereniging
VSNU wil daar best over praten, maar
dan moeten er wel vrije dagen worden
ingeleverd.
De sociale partners openden vorige week
de onderhandelingen over een nieuwe
universitaire cao. Net als in de hbo-sector
willen de bonden ook voor universitair
personeel een dertiende maand regelen,
een eindejaarsuitkering ter hoogte van
een maandsalaris.
De universiteiten zijn spaarzaam met hun

informatie. De onderhandelaars laten weten met de verhoging van het maandsalaris uit te willen komen ‘boven het niveau
van de inflatie’ en verwijzen naar het hbo.
Daar werd in juli een loonsverhoging van
5,6 procent afgesproken, die over drie
jaar wordt uitgesmeerd. Zo’n salarisstijging zou bij de universiteiten echter alleen
haalbaar zijn als het aantal vakantiedagen wordt teruggeschroefd. Over een dertiende maand zwijgt de VSNU.
De werkgevers erkennen dat veel jonge
wetenschappers geen vaste baan kunnen
krijgen na hun promotie. Ze willen dit verbeteren door extra banen te creëren en

de doorstroming te verbeteren. De bonden vinden dat ‘een loffelijk streven’,
maar stellen dat het uitbreiden van het
aantal promotieplaatsen niet ten koste
mag gaan van de arbeidsvoorwaarden
van aio’s. Die zouden bovendien sneller
duidelijkheid moeten krijgen over hun
dienstverband.
Opmerkelijk is het voorstel van de universiteiten om te gaan experimenteren met
contracten voor gevestigde wetenschappers en hoger personeel. Die zouden niet
langer worden geënt op de ambtelijke
werkweek, maar op de inhoud van de
functie. ‘De wetenschap is geen negen-

tot-vijfbedrijf’, aldus de koepelorganisatie.
Over de looptijd van de nieuwe cao zijn
werkgevers en vakbonden het oneens. De
universiteiten pleiten voor een cao tot en
met 2009, de bonden willen een cao van
een jaar. De huidige liep formeel op 1 september af.
De vakbeweging stelt overigens voor om
ook eventuele salarisstijgingen van universiteitsbestuurders aan de marge van
drie procent te koppelen, voor zover ze
daarmee niet boven de Balkenendenorm
uitkomen. / HOP

RUUD HUIRNE BAAS MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN
Ruud Huirne wordt de nieuwe algemeen
directeur van de Social Sciences Group.
Hij volgt Jan Blom op die op 1 januari
2008 met pensioen gaat. Huirne blijft
directeur van de Animal Sciences Group
totdat er een opvolger is gevonden.
De benoemingsperiode van Huirne loopt
op 1 maart 2008 af. Hij heeft de raad van
bestuur deze zomer laten weten dat hij
geen belangstelling had voor een nieuwe
periode. ‘Ik wil iets doen dat dichter bij

mijn eigen vakgebied ligt. Vier jaar bij ASG
is een mooie periode. Ik heb me afgevraagd of het gebied me zo boeide dat ik
het nog eens vier jaar wilde doen, en toen
geconcludeerd dat het beter voor de organisatie was als er iemand anders zou komen.’
Huirne heeft overwogen om het management de rug toe te keren, en zich voltijds
met zijn wetenschap bezig te gaan houden. ‘Daar ligt nog steeds mijn hart. Ik begeleid nog steeds aio’s en ik hoop dat ik

daar de komende jaren meer tijd voor kan
vrijmaken. De Social Sciences Group is
een kleinere organisatie dus ik denk dat
dat moet lukken.’ De econoom was al eerder manager bij de maatschappijwetenschappers. Van 2001 tot 2004 was hij er
wetenschappelijk directeur.
Huirne is tevreden over de toestand van
de Animal Sciences Group. ‘Ik heb het
idee dat ik een gezonde organisatie kan
overdragen aan mijn opvolger. We hebben
de fusie van CIDC en Infectieziekten bijna

afgerond. Het departement staat er gezond voor. De belangstelling van studenten is groot, en we hebben tijdens mijn directeurschap een paar goede nieuwe
hoogleraren weten aan te trekken. Ook is
de hele reorganisatie op het gebied van
de Veehouderij tot een goed einde gebracht.’
De raad van bestuur gaat op zoek naar
een opvolger voor Huirne bij de Animal
Sciences Group. / KV
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‘Ik kan een
gezonde
organisatie
overdragen aan
mijn opvolger’

STUDENTEN LEREN NAAR STEDELIJK LANDSCHAP KIJKEN
‘Gebruik je oren en je neus. Neem alles in
je op. De manier waarop je loopt, zelfs de
snelheid, maakt dat je anders kijkt.’
Tijdens een lezing probeert kunstenaar
Marjolein Boterenbrood studenten van
de minor Stedelijke beplanting aan Van
Hall Larenstein in Velp, duidelijk te
maken hoe zij een plek leert kennen. De
lezing was de eerste uit een reeks
waarmee wordt geprobeerd de
studenten over de grenzen van hun
vakgebied heen te laten kijken.
‘Door te kijken, te luisteren, te voelen en
verhalen op te zoeken van bewoners, probeer ik alle mogelijke ervaringen op te
doen’, vertelt Boterenbrood de ongeveer

zestig studenten bij haar lezing. ‘Het doel
van mijn werk is het vertalen daarvan en
dat als kunst doorgeven aan mensen die
op die plek belanden.’ Boterenbrood
brengt letterlijk gebieden in kaart, die variëren van een binnentuin tot een compleet stadsdeel. ‘Tot nu toe waren het
vooral gebieden die transformeren, waar
ik een toekomstvisie op geef. Dat is een
voorwaarde om te kunnen ontwerpen.’
Haar gebiedskaarten hebben veelzijdige
en onverwachte invalshoeken. Ze geven
beestjes onder de grond weer, flora en
fauna, structuur, bodemschatten, verhalen van bewoners, geschiedenis of bedrijvigheid. Maar ook geuren van vroeger of
het uitzicht als je op je rug ligt. Of gege-

n-

vens van de barometer, omgevormd tot
kleur. Haar grotere kunstprojecten zijn
multidisciplinair van opzet. Ze werkt samen met landschapsarchitecten, beeldend kunstenaars, fotografen, klankkunstenaars, choreografen en ornithologen.
Ook zij hebben elk een unieke benadering
van een gebied. ‘Landschapsontwerpers
zouden dezelfde pogingen kunnen doen.
Je kunt belangrijke ontwikkelingen in een
gebied visueel maken. Iedere ontwerper
moet onderzoek doen, zowel in zintuiglijke als wetenschappelijke zin.’
De lezing werd gehouden in het kader van
de serie Een eigen wijze kijk op het landschap, die aansluit bij de minor Stedelijke
beplanting. Er komen verder nog een eco-

loog, een specialist in de combinatie natuur, landbouw en stad, en een stedenbouwkundige aan bod. Zo wordt geprobeerd studenten over de grenzen van hun
vakgebied heen te laten kijken, aldus de
docenten Jack Martin en Ad Koolen.
In de minor werken voor het eerst studenten Tuin- en landschapsinrichting en Bosen natuurbeheer samen. Ze gaan twee
onderzoeken doen, in Haaglanden en Ermelo, in het kader van Plurel, een groot
Europees project over peri-urbaan landgebruik waarin zes verstedelijkte gebieden
onder de loep worden genomen. Op de
Dag van Europa, 9 mei, zal de minor uitmonden in een debat en een tentoonstelling in Galerie Stroom in Den Haag. / ABr

GEVREESDE STERFTE
ZEEHONDEN BLIJFT UIT

n

n

Zeehondenexperts vreesden deze zomer
voor de terugkeer van het dodelijke
zeehondenvirus phocine distemper virus
(PDV) naar de populatie in de Waddenzee. De dode zeehonden die in Zweden
en Denemarken werden gevonden, zijn
echter bezweken aan een andere ziekte.
De verspreiding daarvan blijft tot nu toe
uit.
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De schrik sloeg zeehondenliefhebbers in
juni om het hart. De vrees dat PDV deze
zomer opnieuw zou toeslaan, ontstond
toen in Denemarken en Zweden honderden zeehonden werden aangetroffen met
dezelfde symptomen als bij het gevreesde
virus, dat in 1998 en 2002 een massale
sterfte veroorzaakte onder de populatie in
de Waddenzee. De kans op overdracht van
het PDV naar Nederland was erg groot.
Nu, een paar maanden later, zwemmen
de zeehonden echter springlevend rond.
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‘We hebben geen buitensporige sterfte
gevonden’, vertelt Sophie Brasseur, zeehondenonderzoekster bij Wageningen
Imares. ‘De zeehonden in Denemarken
en Zweden zijn niet met PDV geïnfecteerd,
zoals gedacht, maar met een ander virus.
Welk is nog onduidelijk. Ook dit virus tast
de longen aan waardoor de zeehonden
blijven drijven. Hierdoor vermoedden de
Denen en Zweden dat het om dezelfde
ziekte ging.’ Bovendien waren de dode
zeehonden op het eilandje Anholt gevonden, de plek waar PDV voor het eerst toesloeg in zowel 1998 als in 2002.
Brasseur kan niet verklaren waarom het
nieuwe virus de Nederlandse populatie
niet heeft geïnfecteerd. ‘In 1998 trok het
virus vanuit Denemarken noordwaarts en
bereikte het uiteindelijk de Nederlandse
Waddenzee, in 2002 verspreidde het virus
zich direct naar Vlieland. Wie de virussen
overbrengt en hoe, is de hamvraag.’ / LH

ADVIES: SCHRAP MOLECULAIRE
LEVENSWETENSCHAPPEN

m

De Wageningse bacheloropleiding
Moleculaire levenswetenschappen kan
geschrapt worden. Dat staat in een
uitgelekt advies van de regiegroep
chemie, een adviesorgaan met vertegenwoordigers van Nederlandse universiteiten en grote chemische bedrijven.

i-

s

5

ANCORA/ De twee nieuwe appartementengebouwen van Idealis zijn op
20 september feestelijk geopend door de Wageningse burgemeester Geert van
Rumund en wethouder Stella Efdé. Ook zijn de namen van de gebouwen onthuld,
die de bewoners en omwonenden mochten kiezen. Het complex aan de Nobelweg
(foto) heet voortaan Ancora, en het complex aan Lombardi in de nieuwe wijk de
Boomgaarden heet Boomgaarden. Beide projecten bestaan uit twee- en driekamerappartementen. Samen bieden ze onderdak aan 65 Nederlandse en internationale
aio’s. / RE, foto GA

De regiegroep is bezig met een advies
over de bundeling van chemisch onderwijs en onderzoek aan Nederlandse universiteiten. Een concept van dat plan is
uitgelekt via het blad Onderzoek Nederland. In het blad staat onder andere dat
de Wageningse BSc-opleiding Moleculaire
levenswetenschappen geschrapt kan worden. Wageningen zou wel een chemische
masteropleiding mogen houden.
Opleidingsdirecteur Peter Barneveld is onaangenaam verrast door het plan. ‘Het is

een uitgelekt concept, dus wij wachten
nog op het definitieve rapport. Maar hier
zouden we niet blij van worden.’ Volgens
Barneveld is de Wageningse opleiding,
met dit jaar 24 eerstejaars studenten, zeker geen kleintje in Nederland. ‘En bovendien kun je je afvragen of wij een chemische opleiding zijn, of een opleiding levenswetenschappen.’ / KV
(INGEZONDEN MEDEDELING)

Kijk voor meer nieuws op
de 'News and Events' site
van Wageningen UR:
www.intranet.wur.nl
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LEI BEREKENT WINST VAN LANDELIJK WANDELPAD
Een wandelpad aanleggen over
boerenland kost geld, maar het levert
ook geld op. Huizen worden meer waard,
en gezonde wandelaars hebben minder
medische hulp nodig. Het LEI
ontwikkelde een methode om de
maatschappelijke kosten en baten in
beeld te brengen én beter te verdelen.
Een boer die een wandelpad aanlegt over
zijn land maakt kosten voor aanleg en onderhoud, en mist inkomsten uit landbouwopbrengsten die hij anders op dat
land zou hebben. De middenstand verdient aan wandelaars die na afloop een
kop koffie drinken of in de streek overnachten, en huizenbezitters profiteren
omdat huizen met een wandelpad in de
buurt meer waard zijn. Winst zit er ook in
minder reiskosten voor wandelaars, als ze
dichter bij huis kunnen wandelen.
De grootste bijdrage aan de maatschappelijke baten van wandelpaden levert het
gezondheidseffect: wandelen geeft minder kans op hart- en vaatziekten en minder kans op kanker, gaat stress en overgewicht tegen, en helpt bij een burn-out. Dit
geeft minder uitgaven aan medische verzorging en uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid. Op basis van buitenlands onderzoek schat het LEI de gezondheidswinst van wandelen op twee tot vier euro
per wandeling.
Het LEI berekende voor twee gevallen de
kosten en baten van wandelpaden over
boerenland. In de Hoekse Waard kwamen
de baten niet boven de kosten uit, in het
Land van Wijken en Wouden, ook in Zuid
Holland, zou de maatschappelijke balans
van wandelpaden wel positief uitvallen.
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Het LEI schat de gezondheidswinst van wandelen op twee tot vier euro per wandeling. / foto bvBeeld
Probleem is alleen dat de kosten niet gemaakt worden door degenen die de winst
opstrijken. Boeren die wandelpaden aanleggen krijgen daarvoor vaak gemeentelijke subsidie. Terwijl eigenlijk huiseigenaren en middenstand voor de paden zou-

‘DUIZEND KOEIEN IS TE
VEEL VOOR ÉÉN BOER’
Er is een grens aan de maximale omvang
van een melkveehouderij voor één boer,
en die ligt bij ongeveer honderd koeien.
Dat zegt prof. Elsbeth Stassen, hoogleraar Dier en maatschappij. Als er
bedrijven met duizend koeien komen,
gaat dat volgens haar ten koste van de
zorg voor de dieren.
Tijdens een discussie over dierenwelzijn
die alumnivereniging KLV verzorgde op
woensdagavond 19 september, reageerde Stassen op de plannen voor een melkveebedrijf met duizend koeien en achthonderd stuks jongvee in het Groningse
Sellingen.
De hoogleraar ziet geen andere mogelijkheden dan het inhuren van arbeidskrachten om een veestapel van zo’n omvang te
kunnen beheren. En ze verwacht dat
werknemers niet dag en nacht voor het
vee klaarstaan, zoals de boer op een familiebedrijf wel doet.
De menselijke maat is ook voor de Dieren-

bescherming een argument om te ageren
tegen megaveebedrijven. Ir. Marijke de
Jong, senior beleidsmedewerker veehouderij van de Dierenbescherming, zegt
niet te geloven dat grootschalige agroparken werkelijk een verbetering van het
dierenwelzijn opleveren, ook al meent dr.
Mechiel Korte, onderzoeker fysiologie en
neurobiologie van stress, dat wetenschappelijk vastgesteld kan worden dat varkens
het in varkensflats beter hebben.
Moeten we dan toch inzetten op biologische veehouderij? Nee, zegt hoogleraar
Agrarische bedrijfstechnologie prof. Peter
Groot Koerkamp. Hij krijgt er de kriebels
van als de biologische landbouw als hét
ideaal wordt neergezet. Hij wijst op de problemen met mastitis en klauwaandoeningen inde biologische sector. Maar zelfs
met die kanttekening kunnen we er niet
onderuit dat dieren in de biologische landbouw beter af zijn, meent dr. Hans Hopster, lector Welzijn van dieren aan Van
Hall Larenstein. / JB

den moeten betalen, omdat zij er voordeel van hebben. Oplossing is, volgens
LEI-onderzoeker drs. Ernst Bos, oprichting
van een gebiedsfonds waar degenen die
profijt hebben van de paden aan bijdragen, en waar aanleg en beheer van paden

uit wordt betaald. Ook zorgverzekeraars
kunnen bijdragen aan de kosten van wandelpaden, zegt Bos, maar die mogelijkheid is in dit onderzoek nog niet meegenomen. / JT

ZIEKE PARTNER IS VOORAL
BELASTEND VOOR VROUWEN
De zorg voor een levenspartner met een
chronische ziekte is zwaarder voor
vrouwen dan voor mannen. Dat ontdekte
een Wageningse onderzoeker die
elfhonderd partners ondervroeg over het
leven met iemand die ernstig ziek is.
‘Onze samenleving is er niet meer op ingesteld dat we zelf zorgen voor onze zieken’, zegt dr. Arianne Baanders. ‘Als we
dat dan toch moeten doen voor iemand
waarmee we ons leven delen, dan is dat
een zware last om te dragen.’
Baanders, die nu werkt voor de Arbo- en
milieudienst van Wageningen UR, voltooide toen ze nog als universitair docent
werkte bij de leerstoelgroep Sociologie
van consumenten en huishoudens een
studie naar partners van chronisch zieken. Het onderzoek verschijnt binnenkort
in Family and Community Health.
Volgens Baanders hebben vooral vrouwen
het moeilijk als hun partner ziek wordt en
dingen niet meer zelf kan. Vergeleken met

mannen die voor een partner zorgen moeten vrouwen vaker stoppen met werken.
Hun sociale leven loopt ook meer schade
op. ‘Ik denk dat mannen eerder om hulp
vragen en dat ook krijgen’, verklaart Baanders het verschil. ‘We verwachten van
vrouwen eerder dat ze zichzelf wegcijferen en voor hun partner zorgen. Bovendien zijn vrouwen misschien ook wel empathischer dan mannen, en trekken ze
het zich meer aan.’
Chronische ziekte in een relatie is niet alleen negatief, ontdekte Baanders. Bijna
de helft van de gezonde partners zegt dat
de ziekte de relatie hechter heeft gemaakt en hun waardering voor alledaagse
dingen heeft verhoogd.
Baanders startte haar onderzoek toen ze
nog was verbonden aan het Utrechtse onderzoeksinstituut Nivel. Haar project werd
bekostigd door de ministeries van VWS en
SZW. / WK
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‘Als je voor
mensen gaat
bepalen hoe ze
moeten leven,
ga je te ver’

GRONDBANK VOOR NATUURCOMPENSATIE
Nederland is vergeleken met veel andere
landen vooruitstrevend in haar beleid
rondom natuurcompensatie. Maar voor
de praktische uitvoering kunnen we nog
veel bruikbare ideeën in het buitenland
opdoen, blijkt uit een analyse van het LEI.
Zo experimenteert Duitsland met een
‘compensatiebank’ die geschikte
percelen grond verzamelt.
Als de bouw van woningen of wegen beschermde natuur aantast, gaat het project niet door. Tenzij het van groot ‘openbaar belang’ is, zoals de uitbreiding van
een vliegveld. Wel moeten projectontwik-

kelaars dan de schade compenseren
door ergens anders vergelijkbare natuur
te ontwikkelen. In de praktijk komt hier
echter weinig van terecht door onduidelijke regelgeving, gebrek aan controle, hoge
kosten en onvoldoende zicht op geschikte
gronden.
Om de uitvoering te verbeteren onderzocht het LEI in opdracht van het ministerie van LNV hoe andere landen omgaan
met natuurcompensatie. Een ‘concept
met potenties’ dat in het rapport wordt beschreven is de Duitse grondbank voor natuurcompensatie. Deze bank koopt alvast
percelen grond aan waarop in de toe-

komst natuur kan worden ontwikkeld. Via
makelaars kunnen projectontwikkelaars
zo beter goede locaties vinden waarop ze
de schade goed kunnen maken die hun
bouwprojecten toebrengen aan beschermde natuur. Een bijkomend voordeel is dat de bank versnippering kan tegengaan door bij de aankoop te letten op
aansluiting van gronden.
Engeland blijkt een inspiratiebron te zijn
voor het toezicht. Terwijl in Nederland niemand verantwoordelijk is voor de controle
op de daadwerkelijke compensatie van
natuurschade, heeft Engeland een onafhankelijke overheidsinstantie ingesteld

SONJA BAKKER IS EEN LICHTPUNTJE
Dieetgoeroe Sonja Bakker kan een potje
breken bij dr. Ellen Kampman van de
afdeling Humane voeding. ‘Zij kan iets
wat wij onderzoekers niet voor elkaar
krijgen’, zegt de voedingswetenschapper
tijdens de De Wereldlezing op
donderdagavond 20 september. ‘Ze
bereikt mensen die wij nooit zullen
bereiken.’
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Tijdens de lezing in hotel De Wereld, die
ditmaal is gewijd aan het verband tussen
voeding en gezondheid, schetst Kampman een somber beeld van de gezondheid van de gemiddelde Nederlander. Het
aantal mensen met overgewicht blijft toenemen, hoe hard wetenschappers ook
waarschuwen voor diabetes, kanker en
hart- en vaatziekten. ‘Overgewicht is voor
de meeste dikke mensen een gedragsprobleem’, zegt Kampman. ‘Als je wilt afvallen, moet je je gedrag veranderen. Je
moet anders eten. Hoe precies, dat is kennelijk een complexe boodschap die wetenschappers en voorlichters niet kunnen
overbrengen naar mensen met weinig opleiding en een laag inkomen. Sonja Bakker kan dat wel.’
Kampman heeft een tijdje gesonjabakkerd, om te ervaren hoe het dieet in elkaar zit. ‘Het bestaat uit voedingsmiddelen die de mensen die wij niet bereiken
kennen en lekker vinden’, zegt Kampman.
‘Dat is de grote kracht van het dieet. Daarom werkt het.’
Nu al is bijna vijftig procent van de Nederlandse bevolking te dik. De voedingsindustrie probeert daar iets aan te doen
met logo’s als het door Unilever bedachte
‘Ik kies bewust’. ‘Een goed begin’, vindt
Kampman. ‘Maar je vindt die logootjes
ook op producten die ik zelf niet als gezond beschouw, zoals flessen knoflooksaus en vissticks.’
Kampman staat ook tweeslachtig tegenover de gezonde nieuwe producten die de
voedingsindustrie fabriceert. ‘De voedingsbedrijven proberen gezondere producten te maken. Dat kun je niet ontkennen. Ze maken drankjes met concentraten uit fruit en groenten. Maar aan de an-

die erop toeziet dat gemeenten en projectleiders hun afspraken nakomen.
Het LEI constateert verder dat Nederland
goed op weg is met de formulering van
richtlijnen voor de ecologische hoofdstructuur. In veel andere landen zijn de
compensatieregels namelijk nauwelijks
op papier uitgewerkt. ‘In het kader van de
Vogel- en habitatrichtlijn krijgen alle EUlidstaten vroeg of laat te maken met compensatie. Nederland kan dan wellicht als
gidsland dienen’, concluderen de onderzoekers in hun rapport. / LH

OREGANO EN
KOKOS TEGEN
UIERONTSTEKING
Vetzuren uit kokos en extracten van
oregano en tijm kunnen een dam
opwerpen tegen notoire ziekteverwekkers als Staphylococcus aureus
en Streptococcus uberus. De stafylokok
en streptokok veroorzaken
uierontsteking bij koeien.

De omslag van een van de succesvolle dieetboeken van Sonja Bakker.
dere kant zijn echte groenten en fruit nog
steeds stukken gezonder. In die drankjes
zit weer vrij veel suiker, en de groenten die
we het hardste nodig hebben zitten er niet
in.’
Een groter probleem is dat de nieuwe, gezondere producten het voor gewone stervelingen moeilijker maken om nog te begrijpen wat gezonde voeding is en wat
niet. ‘Voor de consument wordt ‘gezond’
synoniem met yoghurtjes van Danone
met extra bacteriën’, verzucht Kampman.
‘Dat groenten en fruit gezond zijn, dat
raakt ondergesneeuwd.’
Prof. Tiny van Boekel van de leerstoelgroep Productontwerpen en kwaliteitskunde is het er niet mee eens. De discus-

sie gaat wat hem betreft een verkeerde
kant uit. ‘De volgende stap is dat je gaat
zeggen dat we sommige voedingsmiddelen moeten gaan verbieden’, zegt hij. ‘Net
zoals je een medicijn van de markt haalt
dat teveel bijwerkingen heeft. Maar dikmakende voedingsmiddelen zijn geen foute medicijnen. Voedingsmiddelen passen
in een leefstijl van mensen. Als je voor
mensen gaat bepalen hoe ze moeten leven, ga je te ver. Dat kan niet in een vrije
samenleving.’
Hoe beladen het ook klinkt, mensen hebben recht op hun dikmakende levensmiddelen, vindt Van Boekel. ‘Net zoals ze er
recht op hebben om overgewicht te hebben.’ / WK

Om te zien of natuurlijke middelen werken tegen uierontsteking hebben dr.
Steven Groot en dr. Jan van der Wolf van
Plant Research International en ing. Gidi
Smolders van de Animal Sciences Group
hun expertise gebundeld. De onderzoekers probeerden verschillende middelen
uit op de bacteriën, en ontdekten dat de
genoemde extracten de ziektekiemen in
een reageerbuis onderdrukken.
De proef maakt deel uit van een uitgebreider onderzoeksproject naar natuurlijke middelen als alternatief voor antibiotica. Met name in de biologische veehouderij is vraag naar vervangende middelen, maar ook in de gangbare veehouderij wordt gewerkt aan de vermindering
van het antibioticagebruik.
Uiteindelijk is het de bedoeling om de
natuurlijke extracten ook bij koeien uit
te testen door ze verdund in de aangetaste uiers te spuiten. Maar zover is het
nog niet, vertelt Smolders. De toepassing van natuurlijke middelen als diergeneesmiddel is aan beperkingen onderworpen. / JB
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Jarenlang leek niets te lukken voor de Wageningse studentenwervers. Hoe fris de
foldertjes er ook uitzagen, hoeveel scholen er ook werden bezocht, elk jaar kwamen
er minder studenten. De laatste jaren ging het al een beetje beter, maar dit jaar is
het succes ongekend. Dertig procent meer studenten. Hoe is het mogelijk?

D

G

W
door KORNÉ VERSLUIS, foto’s GUY ACKERMANS

H
‘De trendy radiospotjes trekken
ook andere
studenten dan
de gebruikelijke
groep’

et dieptepunt van de depressie bereikte
de universiteit op 28 november 1998.
Het was zaterdag en de belangrijkste
voorlichtingsdag van het jaar. Juist op
die dag berichtte de Volkskrant uitgebreid over bezuinigingen en reorganisatie in Wageningen. Eerder die week had
een reorganisatieplan het licht gezien waarin stond dat
een kwart van de leerstoelen en vier opleidingen werden geschrapt. De studenten, en vooral de medewerkers die de studenten moesten voorlichten over de Wageningse opleidingen, waren in een grafstemming.
‘Dit is een historisch moment’, zei één van de voorlichters aan het begin van een bijeenkomst. ‘Dit is de laatste keer dat we voorlichting geven over Milieuhygiëne.’
Tussen de scholieren en hun ouders bediscussieerden
sombere docenten de toekomst van de universiteit. Uiteindelijk kwamen er dat jaar weer acht procent minder
studenten, terwijl de universiteit de voorgaande jaren
al zoveel marktaandeel had verloren.
De jaren erna ging het niet veel beter met Wageningen
Universiteit. De studentenaantallen bleven dalen. Elke
maandag keken bestuurders en studentenwervers
angstig naar de nieuwste vooraanmeldingscijfers en
zagen voor Wageningen telkens een min. Die trend
moest gestopt en dat mocht ook best wat kosten. Nadat bestuursvoorzitter Cees Veerman een grote oplegger had gezien van een Britse universiteit, kocht hij ook
zo’n ding voor Wageningen. Aan de truck zat een opblaasbare doolhof waar scholieren konden lasergamen. Wageningen zou er goede sier mee maken op de
schoolpleinen bij voorlichtingsdagen. Zou, want scholen wilden niet dat hun plein zou verworden tot een parkeerplaats voor opleggers. De truck heeft nooit een
schoolplein gezien.

Ondertussen werden de folders vernieuwd, scholen bezocht, websites opgepoetst, maar niets leek te helpen.
Mest en dierziektes gaven de landbouw, en daarmee
Wageningen, een slechte naam, en daar was niet tegenop te praten.
Tot 2002. Toen waren er voor het eerst in ruim tien jaar
meer inschrijvingen dan het jaar ervoor. Het hield nog
niet over, maar de daling was eindelijk gestopt. Dat zette zich de jaren erna voorzichtig door. Totdat er dit jaar
ineens dertig procent meer vwo-scholieren op de stoep
stonden. Een ongekende luxe.
KLEURIGE WAAIERS
Waar komt dat succes ineens vandaan? Waarom lukte
het tien jaar niet, en dit jaar ineens wel?
‘Tja, waarom?’ reageert Erik Heijmans, opleidingsdirecteur van de opleiding Internationaal land- en waterbeheer. Hij zag zijn instroom ruim verdubbelen. ‘Wij waren
er zelf ook door verrast. We vragen studenten bij het
eerste college altijd waarom zij naar Wageningen zijn
gekomen. Dat levert ook nu het normale verhaal op.
Het zijn mensen die idealistisch zijn, praktisch zijn ingesteld en graag iets internationaals gaan doen, net als
altijd. Het zijn er alleen veel meer. Blijkbaar zijn er meer
belangstellenden, of weten we ze beter te bereiken.
Misschien ligt dat aan de website en de folders, maar
ik sla er maar een slag naar.’
Op de achterste rij bij het eerstejaarscollege Voeding
en gezondheid kijken de eerstejaars studenten Martin
Hols, Sabine Vreeburg en Jannicke Simmelink er niet
van op dat het goed gaat met Wageningen. Ze zitten dit
jaar met meer dan honderd medestudenten in de collegebankjes. Vreeburg: ‘De opleiding is heel actueel,
overal zie je gezonde drankjes en zo. Ik zocht een opleiding over voeding, en toen zag ik dat je daarvoor naar
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Wageningen moest. Daar had ik nog nooit aan gedacht, maar ik ben toch maar eens gaan kijken.’
Martin Hols vond de voorlichting van de universiteit
nuchter. ‘Ik had het idee dat ze geen propaganda
maakten. Het was minder opschepperig dan andere
universiteiten. Ze zeiden dat het nieuwe gebouw klaar
zou zijn, en dat is het ook.’ ‘Precies’, vult Simmelink
aan. ‘Ze zijn ook echt goed, want Wageningen staat al
voor het derde jaar bovenaan in de keuzegids.’
De folders en de radioreclame hebben minder indruk
gemaakt. Vreeburg. ‘Ik heb daar niet zo veel van meegekregen. Op de studiebeurs in Utrecht viel Wageningen me wel op. Ik had daar het idee dat het in Wageningen allemaal erg goed georganiseerd was. Het werd
rustig vertelt, persoonlijk en niet zo ballerig. Echte ballen heb je hier niet.’
TIJDGEEST
Toch denken docenten en onderwijsbestuurders wel
dat het reclamemateriaal van de universiteit goed is
aangeslagen bij de scholieren. Wageningen werft dit
jaar met kleurige waaiertjes met korte stellingen die
vooral slaan op de inhoud van de opleidingen. Pim
Brascamp, directeur van het onderwijsinstituut, denkt
dat daar in elk geval een deel van het succes aan te
danken is. Hij krijgt vergelijkbaar vormgegeven folders
van trendy meubelzaken in zijn brievenbus. ‘Daaruit
maak ik op dat ons materiaal bij de tijdgeest past, dus
dat was een schot in de roos. Het betekent overigens
ook dat ze over twee jaar weer in de prullenbak moeten, maar voor nu zitten we goed.’
Ook Nick Poeth, bestuurder van studentenvereniging
Ceres, denkt dat de nieuwe campagne is aangeslagen.
Het is drukker op de sociëteit, en er komen volgens
hem meer ‘populaire’ studenten. ‘De spotjes op de ra-

dio en de foldertjes zijn trendy. Ik heb het idee dat dat
ook andere studenten naar Wageningen trekt dan de
gebruikelijke groep. Meer mensen die ook van uitgaan
en feesten houden.’
BETROKKENHEID
Dr. René Kwakkel, opleidingsdirecteur van Dierwetenschappen, gaat al jaren het land in om zieltjes te winnen voor zijn opleiding. Ook hij denkt dat Wageningen
er in slaagt om een bredere groep studenten aan te
spreken. ‘Het materiaal is nu een stuk gelikter. Tien
jaar geleden kwam ik vaak op middelbare scholen. Je
zag de gedoodverfde Wageninger al meteen zitten: de
idealist die de wereld gaat verbeteren en dus naar Wageningen kwam. Dat was de harde kern die koos voor
Wageningen, ongeacht de voorlichting. We weten nu
ook andere mensen te interesseren omdat we meer in
de huid van de scholieren kruipen. Toen vertelden wij
als docenten en wetenschappers ons verhaal. We konden ons haast niet voorstellen dat iemand dat niet interessant vond. Nu vragen we ons veel meer af wat de
scholier bezighoudt.’
Maar het zal toch niet waar zijn? Jarenlang zure gezichten en onheilstijdingen, alleen maar omdat de universiteit een verkeerd reclamebureau koos voor de folders?
Nee, denkt Maria Smetsers, al is ze wel te spreken over
de reclamecampagne. Het maatschappelijke tij zit ook
weer mee. De opleidingsdirecteur van Internationale
ontwikkelingsstudies merkt dat idealisme niet meer
wereldvreemd is. ‘Al zullen studenten zich nu geen
idealist noemen. Volgens mij leeft er onder jongeren
weer meer betrokkenheid bij wereldproblemen en dat
werkt door in de keuze van hun opleiding. Je ziet dat
ook op jongerensites en op tv. Ik ben ook erg blij met
die kleine advertentietjes van Wageningen UR op de

voorkant van de Volkskrant en de NRC. Daarin zie je
onze maatschappelijke betrokkenheid.’
Onderwijsdirecteur Brascamp denkt dat ook de nieuwbouw van de universiteit heeft geholpen. ‘Ik heb wel
eens geroepen dat bouwkranen effectiever zijn in het
trekken van studenten dan foldertjes. En dat meen ik
echt. De nieuwbouw laat zien dat we vertrouwen hebben in de toekomst. Wat ook helpt is stabiliteit. We hebben al een poosje geen gedoe rond onze opleidingen.
We hebben ons voorgenomen om dat zo te houden. Als
we iets veranderen doen we dat organisch en zonder
grote schokken.’ Het is de les van 1998. Brascamp:
‘Schoksgewijze veranderingen zijn risicovol, en het is
maar de vraag of ze succesvol zijn.’
MEER BRANIE
Het goede nieuws over studentenaantallen, successen
bij het binnenhalen van subsidiepotten, en positieve
aandacht in de media zorgen ook voor een opgewektere stemming. Docenten en studenten zijn weer voorzichtig trots op hun universiteit.
Econoom Edwin Kroese: ‘Een poos geleden was er een
programma op tv over de verschillen tussen Rotterdamse en Wageningse studenten. Je zag bescheiden,
idealistische Wageningers, terwijl de Rotterdammers
met veel poeha hun club de hemel in prezen met heel
veel gebakken lucht.’ Die bescheidenheid hoort bij Wageningen, maar als hetzelfde programma nu weer gemaakt werd, zouden de Wageningse geïnterviewden
volgens Kroese meer branie hebben. ‘En dan zónder
de gebakken lucht. Wij staan voor de derde keer op
nummer één in de keuzegids. Als je zegt dat je goed
bent, moet je kunnen laten zien dat je het ook echt
bent.’ <
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Waar begint samenwerking en eindigen conflicten, en vice versa? Dit welhaast
filosofische vraagstuk probeert evolutiebioloog dr. Duur Aanen te doorgronden
aan de hand van een van de oudste vormen van landbouw die er op de aardbol te
vinden zijn: schimmelkwekende termieten. Deze miljoenen jaren oude symbiose
heeft geleid tot een strikte monocultuur.

door GERT VAN MAANEN. foto ERFELIJKHEIDSLEER

‘T

ermieten zijn superboeren. Ze verrichten heel veel arbeid om het hun
schimmels naar de zin te maken’,
zegt dr. Duur Aanen, postdoc bij de
leerstoelgroep Erfelijkheidsleer. ‘De
schimmel en de termieten lijken volledig op elkaar aangewezen. Toch
zijn er de nodige onderhuidse conflicten die een stabiele samenwerking bedreigen. Een van de hoofdvragen
van ons huidige onderzoek is hoe samenwerking bínnen een van de partners in de symbiose, de schimmel,
de samenwerking tússen de partners beïnvloedt.’
Deze zomer kreeg Aanen van onderzoeksfinancier
NWO een zogeheten vidi-subsidie van 600 duizend euro om als veelbelovende wetenschapper een eigen vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen. Voor Aanen
een uitgelezen mogelijkheid om zich verder te verdiepen in een van de mysteries in de biologie, het bestaan
van samenwerking met wederzijds voordeel tussen verschillende soorten, in vaktermen mutualistische symbiose. Daartoe onderzoekt hij het verbond tussen termieten en schimmels.
Uit eerder onderzoek van Aanen en Deense collega’s
blijkt dat dit verbond al ruim dertig miljoen jaar bestaat. ‘De twee soorten zijn volledig van elkaar afhankelijk en toch lopen de belangen niet altijd parallel. Zo
reproduceren de schimmel en de termieten zich onafhankelijk en dit betekent dat ze in feite met elkaar concurreren over hoeveel voedsel er uiteindelijk voor reproductie gebruikt wordt. En zelfs binnen de schimmel is
er een intrigerend genetisch conflict tussen celkernen
en mitochondriën, de energiefabriekjes die over eigen
DNA beschikken. Er is al veel onderzoek gedaan vanuit
het perspectief van de termieten, ik kijk vooral naar de
consequenties van samenwerking voor de schimmel’,
aldus Aanen.
AIRCONDITIONER
Vrijwel alles is wonderlijk aan schimmelhoudende termieten. De schimmeltuinen van deze sociale insecten
bevinden zich voornamelijk in de karakteristieke termietennesten op de savannes van Afrika en Azië. In
Zuid-Amerika leven ook mieren die schimmels kweken,
maar die doen dat vooral in het voor schimmelgroei
ideale klimaat van het regenwoud. Met temperatuurschommelingen van soms meer dan 35 graden is de
Afrikaanse savanne juist geen ideale plaats om paddenstoelen te kweken. De termieten moeten dan ook
alle zeilen bijzetten om een optimaal binnenklimaat te
realiseren. De bovengrondse termietenheuvels functioneren daarbij als een soort airconditioner om de temperatuur van de schimmeltuinen, die zich in en onder
de heuvel bevinden, netjes tussen de 29 en 31 graden
te houden. Aanen: ‘Als je een stukje heuvel afdekt of
ergens een gat maakt, gaan de termieten meteen aan
de slag om de gevolgen voor het binnenklimaat teniet
te doen.’
In de galerijen van het nest slepen de termieten con-

stant plantmateriaal aan, het voedsel waarop de
schimmels leven. De door de insecten gedomesticeer1971 geboren te Hoornaar
de witrotschimmel van het geslacht Termitomyces is
1994 studeert af als evolutizelfs in staat het hardnekkige houtbestanddeel lignine
onair bioloog in Utrecht
af te breken. Dat maakt de schimmelkwekende termie1999 promoveert op soortsten tot de belangrijkste recyclers van de savanne. De
vorming van de radijsvaaltermieten oogsten de op het substraat opbloeiende
hoed in Wageningen
schimmelknopjes – nodules - en zaaien bijna gelijktij2000 postdoc bij de Univerdig weer schimmelsporen uit via hun uitwerpselen.
siteit van Kopenhagen
Mensen kunnen profiteren van de inspanningen van
2004 universitair docent
de termieten; de paddenstoelen die af en toe uit de onUniversiteit van Kopenhagen
dergrondse schimmeltuintjes groeien zijn uitstekend
2006 speerpunt postdoc bij
eetbaar. Het bekendst is de Termitomyces titanicus, de
de onderzoekschool PE & RC
grootste eetbare paddenstoel ter wereld. Aanen: ‘Ze
in Wageningen
zijn in Afrika zo geliefd dat je ze haast nooit ziet. Ze wor2007 toekenning VIDI-subsiden meteen geplukt, want ze zijn smakelijk en extreem
foto Guy Ackermans
die door NWO
voedzaam. Veel voedzamer dan champignons. Wel begrijpelijk, als je bedenkt dat termieten deze paddenstoel al miljoenen jaren hebben veredeld, terwijl wij
hooguit enkele duizenden jaren champignons in grotga’s heeft uitgevoerd. ‘Hiervoor kweken we de schimten houden.’
mel op een petrischaal en spelen zelf de termiet door
te oogsten en te zaaien. We schrappen gewoon de
MONOCULTUUR
schimmelbolletjes af, brengen een deel van de sporen
Helaas is het mensen nog niet gelukt om sampioenen, in een suspensie die we dan weer uitgieten op een
zoals de termietenpaddenstoelen in Zuid-Afrika heten, nieuwe voedingbodem. Dit simpele systeem maakt het
te kweken, maar als het aan Aanen ligt komt daar vermogelijk iets te doen wat je in de natuur niet ziet: het
andering in. Een student gaat binnenkort kijken of de
uitzetten van een mengcultuur.’
paddenstoelen op zaagsel willen groeien.
Terwijl een monocultuur een prachtige oogst aan
De praktische toepassing van de schimmel is echter
schimmelbolletjes oplevert, is dat bij een mengcultuur
niet de grootste drijfveer in zijn onderzoek. ‘Schimmels juist niet het geval. ‘De totale opbrengst in een monozijn voor mij interessant omdat ze een extreme vorm
cultuur is veel hoger, de schimmels werken dan met elvan sociaal gedrag vertonen, namelijk fusie tussen ver- kaar samen. Als er één vreemdeling tussen zit dan
schillende individuen. Termieten exploiteren dit gedrag delft die het onderspit. Het blijft dan een eilandje in
door schimmelsporen in hoge dichtheid op vers subeen zee van samenwerkers’, zegt Aanen. Zo’n monoculstraat uit te zaaien. Na kieming fuseren de gekiemde
tuur heeft door de hogere opbrengst dus voordeel voor
sporen, zodat het substraat in korte tijd gekoloniseerd zowel termiet als schimmel.
wordt door een groot samenhangend schimmelnetwerk. De schimmel kan zich echter ook nog steeds sekSCHONE TUINDERS
sueel voortplanten, waarbij vanuit het nest paddenWonderlijk genoeg hebben de termietboeren en hun
stoelen groeien die sporen buiten het nest verspreiden. gewas ook weinig last van onkruiden en plagen, zo
De koningin en de koning van de termieten die een
blijkt uit het promotie-onderzoek dat zijn collega Anna
nieuwe kolonie beginnen nemen de schimmel niet mee Visser uitvoert naar de ecologische stabiliteit in termieuit de oude kolonie. De schimmel wordt dus
tennesten. ‘Als je de termieten weghaalt bloeit er in
waarschijnlijk steeds weer uit de omgeving, via sporen, een mum van tijd een andere schimmelsoort op, maar
opgepikt.’ Bij de Zuid-Amerikaanse schimmels die door in aanwezigheid van termieten vind je die eigenlijk
mieren worden gehouden komt wel vrijwel uitsluitend
nooit. Blijkbaar zijn termieten extreem schone tuinverticale transmissie voor: iedere mierenkolonie neemt ders. Hóe ze hun tuinen schoon houden is vooralsnog
haar eigen kloon schimmels mee naar een nieuw nest. een raadsel. We hebben nog geen aanwijzingen gevonOok bij een klein aantal termietensoorten is dit het ge- den dat ze – net als mieren – antibiotica als bestrijbruik, maar Aanen onderzoekt juist de termieten die
dingsmiddelen gebruiken’, aldus Aanen.
hun schimmel dus niet erven uit de inboedel van de ou- Er zijn volgens Aanen ook voor onze landbouw lessen
de kolonie. ‘Bij deze termietensoorten verwacht je imte trekken uit zijn onderzoek. ‘Een belangrijke boodmers dat ze vrij gemakkelijk andere schimmels in hun
schap is dat domesticatie echt tweerichtingsverkeer is,
tuintjes opnemen, zodat mengteelten ontstaan maar
een vorm van co-evolutie dus. We kunnen als mens
dat lijkt juist niet het geval te zijn. Voor een termiet is
denken dat wij granen en runderen hebben gedomestieen monocultuur blijkbaar ideaal’, aldus Aanen.
ceerd, maar wat we vaak niet in de gaten hebben is dat
Een mogelijke verklaring hiervoor is af te leiden uit de
we daardoor in bepaalde opzichten ook zelf onomkeerlaboratoriumexperimenten die Aanen samen met colle- baar zijn veranderd.’ <

LOOPBAAN DUUR AANEN
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IN BEELD
kleding waren populair. Ook de details waren de
bezoekers niet ontgaan; wie goed oplette zag veel
oorringen, doodshoofdtatoeages en hier en daar zelfs
een bontgekleurde vogel op een schouder. Naast
typische Unitasmuziek – alternative en dance – was er
een blinkende kist met goud en een cocktailbar met

U

W

PIRATENFEEST/ foto’s MARTIJN WETERINGS
Ayyy maties! Donderdag 20 september, een dag na
Internationale Praat als een Piraat-dag, was er het
Pirates of the Caribbeanfeest op Unitas. Elke echte
piraat kreeg bij binnenkomst een gratis cocktail, wat tot
veel verkleedenthousiasme bij het publiek leidde.
Vooral de hoofddoek, de sabel en zwart-witgestreepte

O

veel rum en kelners met Hawaïslingers om. Voor wie
geen zin had om te dansen werden in de kelder de
Pirates of the Caribbean films vertoond. Er kwamen
zo’n driehonderd bezoekers op het feest af. / NM
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OUDE KOEIEN
UIT DE ARCHIEVEN VAN WAGENINGEN UR
WAGENINGSE STEUN VOOR DESI BOUTERSE
Wie tegenwoordig aan Desi Bouterse
denkt, denkt aan het naderende proces
over de decembermoorden en aan
corruptie. Begin jaren tachtig was dat
echter nog anders in Wageningen. De
Surinaamse studentenvereniging Redi
Doti was destijds een bolwerk van
Bouterse-aanhangers.

Idries Taus
(boven) en
Jim Hok
(links) in
1982. / foto’s WHB

Bouterse komt in 1980 door een militaire
coupe aan de macht in Suriname. De Nederlandse overheid bekijkt de staatsgreep met argusogen, maar een deel van
links Nederland juicht de ontwikkeling
juist toe omdat de legerleider direct een
gematigd links beleid gaat voeren. Ook
studentenvereniging Redi Doti in Wageningen ziet Desi Bouterse als de man die
Suriname eindelijk echt gaat verlossen
van het Nederlandse koloniale juk.
‘Met Wageningse progressieven zet Suriname de revolutie voort’, kopt het Wagenings Hogeschoolblad (WHB) in maart
1982. ‘Men doet alsof er in Suriname een
vreselijke ramp aan het gebeuren is’, zegt
Jim Hok, nestor van Redi Doti, in het stuk.
‘Dat is voor Nederlandse belangengroepen ook zo, maar voor de Surinamers zelf
niet.’
Wageningse studenten en afgestudeerden uit Suriname spelen op dat moment
vooral een rol in de Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU). Die

linkse splinterpartij heeft in 1977 geen
zetels behaald tijdens de verkiezingen,
maar krijgt wel een prominente plek in de
regering die wordt samengesteld na de
coupe van Bouterse.
De Wageningse sympathie voor Bouterse
klinkt door in het hogeschoolblad, dat regelmatig bericht over de toestand in Suriname. Idries Taus, Wageningse student
en voorzitter van de Nederlandse afdeling
van de PALU, legt in een interview uit dat
de verkiezingstraditie in zijn land tot dan
toe weinig goeds heeft gebracht. ‘Dankzij
die zogenaamde vrije verkiezingen bleef
in het verleden het kapitalisme in stand.
De militairen hebben iets gedaan waar
alle progressieve partijen van hebben gedroomd, namelijk een machtsovername
om een progressieve ontwikkeling in Suriname teweeg te brengen.’
De Volkskrant heeft niet zoveel op met de
PALU en noemt het ‘een groep uit Wageningen afkomstige intellectuelen zonder
enige achterban van betekenis’. Ach, reageert Hok, het aantal leden of stemmen
doet er ook niet toe. ‘Het gaat erom nu
samen te werken met organisaties die in
staat zijn de behoeften, ideeën en mogelijkheden van het volk te vertolken in een
beleid’, waarmee hij het oordeel van de
Volkskrant meteen bevestigt.
Als onderdeel van de regering maakt de
PALU de roerigste jaren in de Surinaamse

geschiedenis mee. Nadat de militairen in
1982 besluiten dat er geen verkiezingen
gehouden worden, stapt een deel van het
burgerbewind op. Uit onvrede over de afgelaste verkiezingen plegen militairen
een tegencoupe. Wilfred Hawker, één van
de coupeplegers, wordt standrechtelijk
geëxecuteerd. De Nederlandse regering
protesteert daartegen, en roept onder andere de ambassadeur terug. Hypocriet,
vinden de Wageningse Surinamers. Als je
daar je ambassadeur al voor terugroept,
hoef je naar Chili en Argentinië, twee
rechtse dictaturen, al helemaal geen ambassadeur te sturen.
De PALU blijft in de regering – ook nadat
er in december 1982 vijftien critici van
het bewind worden vermoord – totdat
Bouterse de unie in 1983 zelf verwijdert.
Maar dat betekent nog niet het einde van
de PALU. De partij bestaat nog steeds en
de Wageningse inbreng blijft groot. Hok
en Taus zijn nog altijd bestuursleden van
de partij, Hok is zelfs partijleider.
Groot electoraal succes boekt de partij
niet. 1987 was een topjaar met vier
zetels in de Surinaamse assemblee, en
in 2000 sleepte de partij nog één zetel
in de wacht. Maar op dit moment is de
partij niet vertegenwoordigd in de assemblee. / Korné Versluis

WERKPLEK
SABINE TRIMBOS

‘ACHTER DE PC OP HET ALTAAR’
‘Als je hier al langer werkt, zie je het niet
meer zo. Maar mensen die hier voor het
eerst zijn, raken erg onder de indruk. Dan
besef ik weer wat een bijzondere locatie
het is’, vertelt Sabine Trimbos, mediathecaris bij Van Hall Larenstein in Velp.
De mediatheek is gevestigd in de kloosterkapel die verbonden is met het relatief
nieuwe, schotelvormige schoolgebouw.
De kapel is het enige onderdeel van het
oude klooster op landgoed Larenstein dat
nog in gebruik is. De vroegere functie ligt
nog duidelijk besloten in de vorm van het
gebouw en het zachtgekleurde licht dat
door de glas-in-loodramen valt. ‘Achter de
pc op het altaar zitten’ is hier een gevleugelde uitdrukking, vertelt Sabine.
Studenten komen hier niet alleen om te
studeren. ‘Het is een keer voorgekomen
dat ik een student wakker moest maken,
dat was heel gênant. En collega’s hebben

wel eens een vrijend stelletje aangetroffen. Maar dat gebeurt niet dagelijks hoor,
zo’n verhaal suddert nog jaren door.’
Het contact met studenten vindt Sabine
het leukste van het werk. ‘Als iemand een
lastige vraag heeft en het lukt je om dat
onvindbare document op te duikelen,
geeft dat een kick. Studenten zijn dan
heel dankbaar. En studenten denken
soms ook met ons mee, als ze bijvoorbeeld aankoopsuggesties doen voor een
boek.’
Behalve baliediensten draaien de medewerkers ook kantoordiensten. ‘Er gebeurt
hier veel verborgen werk. Voordat een
boek op de plank staat, moet er veel gedaan worden.’ Zelf leest Sabine de boeken niet. ‘Inhoudelijk weet ik weinig van
de boeken, maar ik weet ze allemaal te
vinden. Ik leen alleen soms wel eens een
boek over tuininrichting.’ / ABr
foto Jurjen Bersee
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Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) scoort niet zo goed. In de
Keuzegids Hoger Onderwijs, gebaseerd op de oordelen van
studenten, krijgen de vestigingen in Velp en Leeuwarden allebei
een krappe 6,7. De Wageningse vestiging van de hogeschool
staat met een 6,3 zelfs op de één na laatste plaats in de lijst met
57 hbo-instellingen. Waarom doet VHL het slecht in de gids? Hoe
kan het beter?

WAT IS ER MIS MET VAN HALL LARENSTEIN?
door ALEXANDRA BRANDERHORST en WIM BRAS
‘Dat de communicatie slecht
scoort verbaast me niet’

‘Slecht vind ik het hier
niet, anders was ik al weg’

Jordi van Oort, derdejaars Bos- en
natuurbeheer in Velp
‘Echt slecht vind ik het hier natuurlijk niet,
anders had ik hier allang niet meer gezeten. Maar in het tweede jaar klopte het
rooster soms niet. En een paar docenten
waren slecht bereikbaar, die kwamen afspraken niet na. Dit jaar, nu ik Tropical Forestry doe, is dat allemaal gelukkig wel
goed geregeld. Het lag vorig jaar ook sterk
aan de periode, die door telkens een an-

dere docent werd geregeld. Sommige projecten liepen als een trein en anderen liepen in de soep.
Wij waren het eerste jaar van competentiegericht onderwijs. Dat was wennen
voor de leraren en voor ons. Het was niet
altijd duidelijk wat onder welke competentie viel. Met formulieren kon je na iedere
periode je oordeel geven over de docenten, roosters en lessen. De problemen zijn
goed geëvalueerd en de school probeert
dat wel te verbeteren.
Verder ben ik hier wel tevreden. De faciliteiten zijn goed en het is redelijk klein. De
HAS in Den Bosch is bijvoorbeeld veel groter van opzet, daar ben je een nummer.
Hier ben ik Jordi van Oort.’

Laura ten Berge, oud-studentlid van de
medezeggenschapsraad voor VHL
Wageningen
‘Ik kan me de slechte beoordeling wel
voorstellen. De cijfers dateren uit de periode tussen 2005 en 2007. De eerstejaars
hadden toen last van de kinderziektes bij
de invoering van het competentiegerichte
onderwijs, waarbij de onderwijsprogramma’s nog in ontwikkeling waren. En de ouderejaars hadden vooral problemen met

‘Het komt misschien door
de onderwijsverandering’

Sietze Bottema, docent Milieukunde in
Leeuwarden
‘Daar hoor ik van op. Wie heeft dat onderzoek uitgevoerd en hoe komen ze aan die
uitkomst? Hmm, in de Keuzegids Hoger
Onderwijs hebben we wel eens hoger gescoord. Jammer, onverwacht ook. Ik kan
zo een, twee, drie geen verklaring beden-

ken. Aan het gebouw of de faciliteiten kan
het niet liggen.
We zitten wel midden in het Verandering
Onderwijs Concept, waarbij de nadruk
meer ligt op de beroepscompetenties dan
op het aanbieden van kennis alleen. Misschien heeft het daar mee te maken.
Maar eigenlijk lijkt me dat stug, de eerste
groep vierdejaars moet nog afstuderen en
ik neem aan dat ze de oude lichting hebben gepeild. De Keuzegidsnotering zou
wel een mooie aanleiding zijn om eens te
onderzoeken of de onderwijsverandering
een rol speelt.’

‘De docenten spreken
hier prima Engels’

Jisca Bontekoe, eerstejaars International
Business and Management Studies in
Leeuwarden
‘Die lage ranking begrijp ik niet. Zeker niet
ten opzichte van Windesheim in Zwolle,
daar zat ik namelijk zelf vorig jaar. Verkeerde keuze gemaakt. Niet alleen qua
studie, maar ook wat betreft de hoge-

school zelf. Wat een onpersoonlijke massale toestand, zeg. Docenten kennen je
bij nummer in plaats van bij naam. Of ik
nu wel of niet kwam opdagen, ik had geen
moment het idee dat mijn aanwezigheid
er iets toe deed.
Dat ik op Van Hall Larenstein terecht ben
gekomen is toeval. Ik doe een studie die
door de drie hogescholen van Leeuwarden
gezamenlijk wordt gegeven, maar ik prijs
me wel gelukkig hier. Fijne school: klein,
overzichtelijk, gemoedelijk. De docenten
spreken prima Engels en ze weten dat je
bestaat. Ik vergat eerst te kijken op Blackboard, en kreeg meteen een mailtje van
mijn docente om me te helpen herinneren’

de onduidelijkheid rond de verhuisplannen van Deventer naar Wageningen. En
dat de communicatie zo slecht scoort in
Wageningen, verbaast me niet. Veel wordt
erg laat bekend gemaakt. Ondanks herhaald aandringen van studenten.
Deze problemen zie je ook terug bij de
klachten die studenten naar de Klaagmuur van de medezeggenschapsraad
mailden. En daar kwamen de slechte bereikbaarheid van docenten en de problemen met lesroosters nog bij.
De hogeschool probeert wel van alles te
doen om dingen op te lossen, maar het
zal nog behoorlijk wat tijd kosten. Ik verwacht wel dat het nu, in Forum, beter
gaat. Klachten over te weinig werkplekken
behoren tot het verleden.’

‘Studiegids gaf een vertekend
beeld van mijn opleiding’

Sander (‘doe maar geen achternaam’),
vierdejaars Plattelandsvernieuwing in
Leeuwarden
‘Over het gebouw en de faciliteiten zul je
mij niet horen, dat is allemaal prima in
orde. Mijn docenten zijn kundig en makkelijk te benaderen. De communicatie
verloopt goed, elke wijziging staat direct

op Blackboard, alle docenten houden zich
er keurig aan. Eigenlijk ben ik heel tevreden, behalve over de inhoud van mijn opleiding, die is in de loop van de jaren
steeds meer verschoven van natuurbeheer naar leefbaarheid.
Plattelandsvernieuwing is nog een vrij
nieuw vakgebied en speelt in op actuele
zaken, dat begrijp ik. Maar de aandacht
voor natuur verdwijnt steeds meer naar
de achtergrond. Dat is niet de richting die
ik op wil en zo stond het ook niet in mijn
studiegids. Ik heb hem nog dus ik kan het
je zo laten zien: natuurontwikkeling eerst.
De gids geeft een vertekend beeld.’

‘Een veranderingsproces
verloopt niet zonder hobbels’

Jacques Molmans, coördinator Food
Innovation Management en docent in
Wageningen
‘De afgelopen twee jaar is er, met twee
verhuizingen, heel veel gebeurd. We hebben onze stinkende best gedaan om ervoor te zorgen dat de studenten er geen
last van zouden ondervinden, maar er is

geen veranderingsproces dat zonder hobbels verloopt.
Dat de communicatie hier zo slecht zou
zijn, daar ben ik echt verbaasd over. En
ook dat docenten slecht bereikbaar zouden zijn is nieuw voor mij. Dat is net als
met voetbalsupporters; het beeld wordt
op één procent van een groep gebaseerd.
De problemen rond de roostering waren
natuurlijk wel een doorn in ieders oog. Volgens mij is daar inmiddels het hoofd aan
geboden. Het is wel kwalijk dat de cijfertoesturing nog niet werkt zoals zou moeten. De problemen zijn gesignaleerd en
we stellen alles in het werk om ervoor te
zorgen dat ze worden opgelost.’
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Postbus 357, 6700 AJ Wageningen.

‘We moeten
mensen niet gaan
verplichten om
zich gezond
te gedragen’
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V.D.REDACTIE
MAATSCHAPPELIJKE MAAT
In een discussie over dierenwelzijn, vorige
week in hotel De Wereld in Wageningen,
stelde hoogleraar Dier en maatschappij
prof. Elsbeth Stassen dat er een grens is
aan wat een mens aankan. Duizend koeien is te veel voor één boer, zei ze in reactie op de plannen voor een megamelkveehouderij in Groningen (zie pagina 6). Stassen meent dat de koe onvoldoende zorg
van de boer krijgt als zij zijn aandacht
moet delen met 999 zusters. Ingehuurde
arbeidskrachten zijn volgens de hoogleraar minder toegewijd aan de dieren.
Wat Stassen echter lijkt te vergeten, is dat
een agrarische ondernemer gebruik kan

maken van een heel scala aan hulpmiddelen. Het melken kan hij overlaten aan
een robot, en aan de hand van computeruitdraaien kan hij zien met welke dieren
iets aan de hand is. Technologie bepaalt
de grenzen van wat op één bedrijf mogelijk is, het beschikbare areaal beperkt de
omvang, de economie geeft aan of het
rendabel is, en de boer weet of het nog
leuk is.
Toch twijfelt Stassen terecht aan de
haalbaarheid van bedrijven met duizend
koeien in Nederland. Het meest bepalend
op dit moment is namelijk niet het feitelijke dierenwelzijn, maar het maatschap-

pelijke draagvlak. De Nederlandse burger
die een megakoeienstal van staal en
beton ziet verschijnen op een plek waar
een jaar eerder nog kalfjes in de wei
dartelden, constateert een verdere industrialisering. Hoe goed de koeien het in de
stal het ook mogen hebben onder het
wakend oog van camera’s en computers,
en hoeveel tijd de melkveehouder ook
aan zijn dieren besteedt, zo’n stal past
niet in het beeld van de knuffelbare koe.
Of er duizend koeien in de stal staan of
honderd, doet er dan niet meer toe. / Jan
Braakman

HR

Minister Ab Klink van Volksgezondheid,
welzijn en sport laat onderzoeken of
fitness in het basispakket van de
zorgverzekering moet. Als het antwoord
‘ja’ is, kunnen artsen straks dikke
patiënten een fitnesscursus
voorschrijven in plaats van afslankpillen.
Gaat dat werken? En is Klinks plan niet
veel te bevoogdend?
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Dr. Maria Koelen, sectie
Communicatiewetenschap:
‘Eerlijk gezegd vind ik het helemaal niet
zo’n slecht idee. Vooral bij mensen die
maar met moeite de sportschool kunnen
betalen zou het wel eens een positief effect kunnen hebben. In die afweging houd
ik er rekening mee dat overgewicht een
enorm probleem is, en meestal wordt veroorzaakt doordat de balans tussen beweging en eten zoek is. Verschrikkelijk veel
mensen halen de norm van een half uur lichaamsbeweging per dag niet.
Een goed punt in de plannen is de rol van
artsen. Mensen vertrouwen artsen, blijkt
uit ons onderzoek. Als patiënten van artsen te horen krijgen dat ze moeten bewegen, dan is de kans groot dat ze dat vervolgens ook gaan doen.
Bovendien, en dat blijkt ook uit ons onderzoek, zou de mogelijkheid om patiënten
fitnesslessen voor te schrijven ook artsen
goed uitkomen. Het zou artsen empoweren. Artsen voelen zich dikwijls machteloos als ze worden geconfronteerd met
ongezond levende patiënten, omdat ze
het gevoel hebben dat ze toch niets kunnen doen waardoor die patiënten hun levenswijze gaan veranderen.
Ik vind wel dat we niet de kant op moeten
dat we mensen gaan verplichten om zich
gezond te gedragen. We moeten ook niet
naar een situatie toe waarin we de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van
mensen volledig bij de mensen zelf leggen. Zo van: we zorgen ervoor dat je kunt
fitnessen, en als je dat niet doet, en je
wordt ziek, dan zie je zelf maar hoe je het
oplost. Dat zou onjuist zijn. Ziekte heb je
niet helemaal zelf in de hand.
Hoe je kunt voorkomen dat we afzakken
naar zo’n samenleving weet ik niet. Ik
weet wel dat we al bezig zijn zo’n samenleving te worden. We discussiëren ook al
over de vraag of we rokers niet moeten afvoeren van de wachtlijsten voor harttransplantaties.’ / WK

Henk van Ruitenbeek

DE HOOG
EET SMAKELIJK
Wageningen gaat er prat op de stad van
voeding te zijn. In de Wageningse winkel
van Sinkel is van alles te koop. Maar of
het allemaal lekker is blijft de vraag.
Over onze bedrijfskantines zal ik maar
zwijgen. De vette hap is daar net als elders in het land bij jong en oud populair.
In Wageningen winnen we prijzen met
schotels vol insecten en ander kruipend
en vliegend ongedierte, maar smakelijk is
het niet.
Een lichtpuntje is de komst van de oesterhoogleraar. De oester is lekker, decadent
en goed voor de liefde. Het smakelijke

schelpdier kan het onderzoeksterrein van
de sociale wetenschappen verbreden.
Denk maar eens aan het analyseren van
de levensstijl van de liefhebbers en de haters van oesters. Deze analyse zal opmerkelijke uitkomsten opleveren.
Maar de echte vernieuwing komt van de
studenten. De victorie begint bij de Katholieke Studentenvereniging Sint Franciscus
Xaverius. Dat is geen toeval, want het
Bourgondische leven is bij de katholieke
Limburgers en de Brabanders geen onbekend verschijnsel. Niet voor niets wordt
de liefhebber van het echt lekkere eten

een smulpaap genoemd.
Natuurlijk is onze roomse studentvereniging nog niet helemaal van het aloude
Wageningse imago af. Eigen talrijke vegetariërs blijven de mensa bevolken, maar
ook hun maaltijden kunnen heel lekker
zijn als de Italiaanse keuken maar wordt
gevolgd.
Het zou goed zijn als de Raad van Bestuur
daarom een flinke subsidie geeft aan KSV
om een oesterbar te beginnen. Dan wordt
het leven voor de lerende en geleerde
lekkerbek in Wageningen eindelijk dragelijk. / Kees de Hoog
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‘YouTube
exposure
might get
us different
visitors’

‘HOMELESS PAPER’
The Wageningen student union WSO is
going to distribute a ‘newspaper for the
homeless’ to draw attention to the housing
plight of students. According to the WSO,
there are still many students who have not
yet found a room to live in. About twenty
first-year students, for example, are
camping at the Wielerbaan campground. In
an attempt to make more rooms available,
the WSO housing desk, the kamerbalie, has
placed ads in local newspapers asking
house owners to rent a spare room to a
student. This is working, according to WSO
board member Raymond Bolding. ‘We’ve
already had between twenty and thirty
responses to the ads. The kamerbalie is
working flat out.’ / KV

GREEN STUDENTS DON’T SEPARATE WASTE

T

The two bins for organic waste under the
Dijkgraaf student flat are full to bursting,
not with the kitchen and garden waste
they are intended for, but an umbrella,
spray cans and pieces of furniture.
According to the municipality, students
separate even less organic waste than
the average Wageningen citizen. So, how
does this fit in with their green image?
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Thursday 27 September
19.30 / Open choir rehearsal for WSKOV,
student choir. See www.wu.nl/wskov
20.30 / Khadak, Mongolian film, see
www.movie-w.nl
23.00 / Fuser invites at Unitas.

Figures from the municipality indicate
that in 2006 the grey garbage containers
at the student flats contained almost 40
percent kitchen and garden waste (GFT in
Dutch). In the other high-rise buildings in
Wageningen the figure is 35 percent and
in low-rise housing it’s about 25 percent.
‘Really it’s too crazy for words that this is
the case at a university like Wageningen,’
says Ruud Mengers who lives in the Dijkgraaf flat. Nevertheless, his corridor does
not separate its organic waste. ‘If we did
that here, it would take far too long for the
container to be filled,’ he says. ‘It would
start to stink and maybe leak as well.’

Friday 28 September
21.00 / Double concert with hardcore
bands The Butcher and Payback at Unitas.
20.15 / Gare du Nord play blues, urban jazz
and dance in Junushoff.
21.00 / Jazz at the Rhine Town Club,
Junushoff theatre café.
22.30 / Hottentottenfestijn, Stedia café.
22.30 / International Party in De Bunker.
24.00 / Ladies Night at International Club.

Irritation at the inconvenience is not
confined to the one corridor. Bart Nevels
has also tried to convince his corridormates of the importance of separating
waste, but encountered heavy resistance.
‘People choose clearly for convenience
instead of environmental awareness. The
garbage bags are collected every week by
people from Idealis – that way you can get
rid of your waste immediately.’

Saturday 29 September
11.00/ China Now, exhibition opens at
Cobra Museum, Amstelveen.
16.30 / Opening of vegetarian eating house
Zeezicht, Bevrijdingsstraat. Party at 22.00.
19.00 / ISOW party at Unitas, with Brazilian
supper, Capoeira workshop and cocktails.
21.30 / Tandem, live music in café Meijer.
22.00 / African Cultural Evening at International Club.

A couple of floors up, Bapsy Jibichibi from
Botswana is just closing a couple of
smelly garbage bags full of food waste.
‘I’m not sure that separating organic
waste is effective,’ he says. ‘Recycling is a
good principle, like with paper and glass.
Maybe there should be a special
container outside on the corridor, which
Idealis empties regularly.’

WHAT’S ON

Sunday 30 September
15.30 / Gene Taylor plays blues piano at
Café XL.
Monday 1 October
20.15 / Combittimento Consort plays Bach’s
Brandenburg Concertos in Junushoff.
Tuesday 2 October
20.00 / SG-lecture, Are Human Rights Still
Universal? At LA13
20.00 / Murphy’s Quiz Night in café Tuck.
20.15 / Irish Music & Dance Show by Ragùs
in Junushoff.
22.30 / Dark Bunker in De Bunker flat pub.

Apart from the issue of cost, it is not clear
whether central collection of organic
waste would work, as Ruud and Bart
suggest. ‘The nuisance factor is not even
the most important argument against,’
continues Bart. ‘People here say that it’s
pointless anyway as all waste ends up in
the same pile after it has been collected.
I think we should get together, the whole
block of flats, through Stichting Flat
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Garbage containers for green waste at the student flats in Wageningen contain large
amounts of non-organic waste. / photo GA
Overleg (SFO), and agree to give it one
more try.’
At the Bornsesteeg, the GFT bins were
taken away eighteen months ago because
of the amount of non-organic waste that
they contained. That’s a problem for the
municipality because a garbage lorry that
contains too much non-organic waste is
rejected at the waste recycling depot.
Regular waste is much more expensive to
process and much worse for the
environment.
‘Six months ago the container was put
back for a while, but when garbage bags

were found in it again, the containers
were removed,’ recalls housemaster
Meerten Hommersom. ‘I don’t know what
it is,’ he says. ‘Students from abroad are
not familiar with the system of course,
and it’s becoming increasingly difficult to
find someone willing to be a corridor
representative who can explain it all to
them.’ Nevertheless the municipality of
Wageningen wants to give it one last try.
Hommersom will put another sticker on
the bin with a warning in two languages.
‘Is there a better way of explaining than
the poster already hanging in each
corridor?’ / RE

OREGANO AND COCONUT FOR UDDER COMPLAINTS

Wednesday 3 October
20.15 / Son Cuba Festival in Junushoff.

Fatty acids found in coconut and extracts
from oregano and thyme can provide
protection against notorious pathogens
such as Staphylococcus aureus and Streptococcus uberus. Staph and strep cause
inflammation of the udder, in cows.

their heads together with Gidi Smolders of
the Animal Sciences Group. The
researchers exposed bacteria to different
substances and discovered that extracts
of thyme and oregano suppressed the
pathogens in test tube trials.

Thursday 4 October
20.30 / Babette’s Feast, Danish film, see
www.movie-w.nl
23.00 / Fingerlickin’ the Cumback at Unitas.

To see whether natural substances work
against mastitis, inflammation of the
udder, Dr Steven Groot and Dr Jan van der
Wolf of Plant Research International put

The experiment is part of a larger
research project on the use of natural
substances instead of antibiotics. Organic
livestock farmers in particular are

interested in alternative medicines, but
there is also a trend towards reducing
antibiotic use in conventional farming.
Ultimately the intention is to test the
natural extracts on cows by injecting them
in diluted form into the infected udders,
but the project has not reached that stage
yet, says Smolders. There are restrictions
on the use of natural substances as
veterinary medicines. / JB
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SNAPPED
WHO
Man Lai, doing an MSc in Biotechnology,
walking along the Bornsesteeg in
Wageningen, with earphones in.
WHERE ARE YOU FROM?
‘I’m Dutch. People often think I’m an international student, but I don’t mind. I was
born and raised here. My parents are
from Hong Kong.’

MUSIC?
‘I was listening to System of a Down.
My brother gave it to me; he always puts
music on my player. I like it, but then I like
all kinds of music.’
ALWAYS WALK?
‘I don’t have a bike. I’m going for the bus.
I live with my parents in Duiven. It’s under
an hour by public transport.’ / YdH

THOUSANDS OF HITS FOR INQUISITIVE FISH
A clip of a curious gurnard in a marine
aquarium on the YouTube website has
already attracted more than nine
thousand visitors. Wageningen Imares
has uploaded fourteen videos on the site
and hopes that these will help to make
the institute better known.
The silent clip shows a tub gurnard
swimming along the glass wall of an aquarium. Not that it stands out particularly
among the thousands of videos of playing
cats, singing teenagers and great goals
from the premier league. The reason the
film attracted so many viewers was,
according to Imares spokesman Hans
Bothe, due to YouTube placing it on its

homepage. ‘YouTube wants to encourage
companies and institutes to use their site
to provide information, so they were
happy to respond to our request. That’s
why the tubfish was on the homepage for
a while, and then you get lots of hits.’
Bothe hopes that the videos will attract
more visitors to the Wageningen Imares
website. ‘At present, our site mainly
attracts visitors from our traditional target
groups. Outside the policy-making arena
and the fisheries world we are less well
known. Together with Astrid de Best from
Communication Services we came up
with the idea that YouTube exposure
might get us different visitors.’

Bothe is very pleased with the results.
Together the fourteen videos have had
over thirty thousand hits. ‘If ten percent
click through to our site it means three
thousand visitors. That’s a lot for us.’ The
videos have already provided a new
employee. ‘During his job interview, we
noticed the candidate was well informed
about our activities. When we asked how
he knew, he said that he’d watched the
film of Imares members of staff describing
their work. It works really well. I take my
video everywhere with me; it only takes a
couple of minutes to make a clip. It’s quick
and cheap and delivers results.’ / KV
See www.youtube.com/wageningenimares

WAVE OF BURGLARIES OVER FOR NOW
The wave of break-ins a few months ago
in Wageningen student houses seems to
be over. ‘The number of incidents
dropped in the holiday period: it looks
like the thieves went on vacation too,’
said police spokesman Harry
Munniksma.
For a period of a year there was a wave of
breaking and entering in Wageningen.
Munniksma: ‘Just before the new
students arrived we had a couple of
incidents. We are watching carefully to

see that the number of break-ins doesn’t
rise again.’ The police are unsure as to
why things have quietened down. ‘We
suspect that there were a lot of casual
thefts by people from outside
Wageningen because, although we
questioned a lot of people, very few cases
were actually solved.’
To try and prevent another rise in breakins, new Idealis tenants now receive
standard information when they sign a
rental contract. ‘The police also often

have a stand at markets and if people
want information, they can always go to
the police station,’ says Munniksma. ‘As
well as tips like how to make your room
more secure, and to store valuables out of
sight, it’s also important to be aware of
movements in your immediate surroundings. If you see something suspicious,
alert the police at once. There is surveillance twenty-four hours a day in
Wageningen too.’ / NM

PRIZE FOR MAAS
VALLEY DESIGN
Three students of landscape architecture
at Wageningen University have won a jury
prize from the International Federation of
Landscape Architects (IFLA). They came
up with a design for South Limburg in
which the region produces its own energy
by using the river landscape.
According to the jury, the Dutch master’s
students Claire Oude Aarninkhof and
Martijn Slob and the Canadian Maria
Galdon were the best European team with
their ‘Vitalizing Maasvalley’ design.
The students used the flows of natural
energy resources, such as the fluctuating
level of the river and the seasonal variation
in rainfall, to design a landscape with
windmills, hydropower stations and solar
panels. They also made plans for multifunctional land uses that can provide extra
energy, such as burning plant remains in
dry river floodplains. All the measures are
intended to make the region self-sufficient
in terms of its energy requirements.
Vitalizing Maasvalley was one of the 169
entries for the IFLA 2007 international
student competition, held during the 44th
IFLA World Congress that took place at the
end of August in Malaysia. The Wageningen
design was part of the students’
graduation project under the Energy
Landscapes research programme. / LH

FOOD SAFETY NOW
POPULAR IN CHINA

e

After the recent recall of unsafe
children’s toys from China, food safety
has now made its way to the top of the
Chinese agenda. As a result, demand is
rising for training offered by Wageningen
International.
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‘China’s interest in food safety training is
growing,’ says Jan Fongers, the Asia
account manager for Wageningen UR.
Food safety is not just a matter of
consumer health, however, but also
affects the economic interests of
exporters and processors.
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MONDRIAAN EXPLAINED/ Agaath van der Kamp, a guide at the Kröller-Müller Museum, tells international
students about Composition with red, yellow and blue by the Dutch painter Piet Mondriaan. Studium Generale organised the
excursion to the museum, which houses one of the largest collections of modern art in the Netherlands. The museum is located in
the Hoge Veluwe national park, so the students were able to take advantage of the good weather last weekend. / SvO, photo GA

The Chinese system of food safety inspection is not up to scratch, says Camiel
Aalberts of Wageningen International. He
gave food safety training to Dutch agricultural attaché assistants in Asia this
summer. ‘Plans formulated at central
government level are not implemented
properly at local level. And the lack of an
open culture means that problems
remain hidden.’ According to Aalberts
there was great interest in his training.
RIKILT – Institute for Food Safety also
gives technical training on food safety
management. / JT
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De roofzuchtige velociraptor was
waarschijnlijk heel aaibaar. Uit
Amerikaans onderzoek blijkt dat de
vleesetende dino, die zijn slechte
reputatie te danken heeft aan de drie
Jurassic Park-films, vrijwel zeker veren
heeft gehad. Het bewijs daarvoor vormen
de knobbeltjes die zijn aangetroffen op
een bot uit Mongolië. Velootje had zijn
veren vermoedelijk niet om te vliegen,
maar om indruk te maken. Leuk idee
voor Jurassic Park IV.

Volgens het Financieel Dagblad huren
steeds meer bedrijven relatiebemiddelaars
in om hun ongelukkige medewerkers aan
een partner te helpen. Mensen met een
relatie zijn immers gelukkiger en minder
vaak ziek, dus goedkoper voor de baas. En
voor nog geen 1500 euro schijnen
professionele bureaus de liefde van je leven
op te kunnen sporen. Een hoogleraar
bedrijfsethiek ziet niets in de bemoeienis.
‘Waar gaat dat heen? Gaat de baas straks
ook mijn scheiding betalen?’
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STUDENTENJONGETJES
In de vierde van de middelbare school
kreeg ik een nieuwe hobby: jongens.
Opeens waren ze overal en opeens waren ze ook allemaal leuk. Mijn hobby ontwikkelde zich snel, van een beetje kijken
en opmerken dat niet alle beginnende
snorretjes op pindakaasrestjes lijken, tot
zoenen in het fietsenhok. Samen met
mijn vriendinnen bedacht ik het profiel
van de perfecte man. Hij was knap (wat
toen nog hetzelfde was als veel gel gebruiken), grappig, en hij was student.
Studenten waren namelijk ouder, woonden niet meer bij hun ouders, konden je
meenemen naar feestjes waar je een
studentenpas voor nodig had en hadden
échte baardgroei. Kortom, ze waren
cool.
Nu ik zelf student ben, zie ik studentenjongens elke dag van dichtbij. Vroeger
leek me dat het walhalla, maar nu weet
ik het niet meer zo zeker. Er beginnen
me toch wat dingen op te vallen aan de
mannetjesstudent. Niet zo positieve dingen.
Ik ben er bijvoorbeeld achtergekomen
dat studeren niet hetzelfde is als
zelfstandigheid. Het zijn vooral de
studentenjongetjes, en niet de meisjes,
die op vrijdagmiddag met een enorme
tas in de bus zitten. Aan de lucht in de
bus is af te leiden dat het om vuile was
gaat.
Ook weet ik nu dat een studentenpas
wel toegang geeft tot méér feestjes,
maar niet per se tot betere feestjes.
Vaak plakken studentenjongetjes op die
feestjes aan de bar en zuipen ze meer
dan hun lief is om hun onzekerheid te
vergeten over hun intelligentie en aantrekkelijkheid. Na een tijdje zijn ze hun
onzekerheid soms zo erg vergeten dat ze
verhalen vertellen over hun seksuele
presentaties (zelfs als die bedroevend
zijn) en poep en plas. De volgende ochtend zitten ze weer naast je in de collegebank, en hoe perfect hun baardgroei ook
is, de stank die dan uit hun poriën sijpelt
vergeet je nooit meer.
Genoeg redenen om mijn twijfels te hebben over de aantrekkelijkheid van de
mannetjesstudent. En toch, als ik in een
saai college zit en door het raam de
fietsenhokken kan zien, kan ik wel juichen. Ik heb zin om al mijn oude schoolvriendinnetjes te bellen en te vertellen
dat ik ze heb gevonden, de perfecte
mannen. / Iris Roscam Abbing

P

Eerstejaars student Maarten Hermus heeft nog geen kamer en bivakkeert in een caravan op camping de Wielerbaan. / foto GA

WSO BRENGT DAKLOZENKRANT UIT
De Wageningse studentenbond WSO
gaat een daklozenkrant verspreiden om
aandacht te vragen voor de kamernood
onder studenten.
Volgens de WSO hebben veel studenten
nog geen kamer gevonden. Ongeveer

twintig eerstejaars kamperen bijvoorbeeld nog op camping de Wielerbaan.
De kamerbalie van de WSO probeert
meer kamers beschikbaar te krijgen door
huizenbezitters via advertenties in lokale
kranten op te roepen een student op kamers te nemen. Dat heeft effect volgens

WSO-voorzitter Raymond Bolding. ‘Er hebben zich al enkele tientallen mensen gemeld die naar aanleiding van de advertenties een kamer hebben aangeboden. De
kamerbalie draait op volle toeren.’ / KV
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GROENE STUDENT SCHEIDT AFVAL SLECHT
De twee biobakken onderaan
studentenflat Dijkgraaf puilen uit. Niet
met groente-, fruit- en tuinafval, maar
met een paraplu, spuitbussen, en
meubelstukken. Wageningse studenten
scheiden volgens de gemeente minder
goed hun afval dan de gemiddelde
Wageninger. Hoe valt dat te rijmen met
hun groene imago?
Uit cijfers van de gemeente Wageningen
blijkt dat er in 2006 in het grijze restafval
van de studentenflats bijna 40 procent
gft-afval zat. In de andere hoogbouw in
Wageningen was dat 35 procent, en in de
laagbouw bijna een kwart. ‘Eigenlijk is het
te gek voor woorden dat dit op een universiteit als deze gebeurt’, reageert Dijkgraafbewoner Ruud Mengers. Toch zamelt zijn afdeling geen organisch afval in.
‘Als we dat zouden doen, zou het te lang
duren voordat de bak vol zit’, zegt hij. ‘En
dan gaat het stinken, en misschien wel
lekken.’
Ook op andere afdelingen bestaan irritaties over de ongemakken. Bart Nevels
heeft nog geprobeerd om zijn gangge-

noten te overtuigen van het belang om
mee te doen, maar stuitte op groot verzet.
‘Het gemak gaat nu duidelijk voor het milieubewustzijn. De vuilniszakken worden
iedere week door mensen van Idealis opgehaald. Dan ben je er dus meteen vanaf.’
Een paar verdiepingen hoger bindt Bapsy
Jibichibi uit Botswana net een paar stinkende vuilniszakken vol etensresten
dicht. ‘Ik ben er niet zeker van dat het
scheiden van bioafval effectief is’, zegt hij.
‘Op zich is het een goed idee om te recyclen, net als met papier en glas. Misschien zouden ze buiten op de gang een
bak moeten zetten, die Idealis dan regelmatig komt legen.’
Afgezien van de kosten, is het nog maar
de vraag of het zou werken als het bio-afval centraal ingezameld zou worden, zoals ook Ruud en Bart voorstellen. ‘De
overlast is nog niet eens het belangrijkste
argument om niets te doen’, zegt Bart.
‘Mensen zeggen hier dat het gewoon
geen zin heeft, omdat het afval toch weer
bij elkaar komt. We zouden met de hele
flat, via de Stichting Flat Overleg, een af-

spraak moeten maken, om het nog eens
met elkaar te proberen.’
Bij de Bornsesteeg zijn de biobakken ongeveer anderhalf jaar geleden weggehaald, vanwege de hoeveelheid restafval
die er in zat. Voor de gemeente is dat erg
vervelend, omdat de vracht van een vuilniswagen met teveel restafval afgekeurd
wordt. Gewoon afval is veel duurder om te
verwerken, en ook nog eens minder goed
voor het milieu.
‘Een half jaartje terug is de container
even teruggezet, maar toen er weer vuilniszakken in zaten, zijn de bakken weer
weggehaald’, vertelt de huismeester
Meerten Hommersom. ‘Ik weet niet wat
het is. Buitenlandse studenten kennen
het fenomeen natuurlijk niet, en het wordt
steeds moeilijker om afdelingsvertegenwoordigers te vinden die ze alles kunnen
uitleggen.’ Toch wil de gemeente Wageningen het nog eens proberen. Dan zal
Hommersom gewoon weer een sticker op
de bakken plakken met een tweetalige
waarschuwing. ‘En hoe moet je het beter
uitleggen dan met de poster met plaatjes
die al op iedere afdeling hangt?’ / RE
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Meer slecht nieuws voor mensen die niet
van bemoeizuchtige bazen houden.
Amerikaanse wetenschappers zeggen
dat mensen sneller afvallen als ze daar
een premie voor krijgen van hun werkgever. Werknemers die beloond werden
met veertien dollar per procent lichaamsgewicht dat ze kwijtraakten, vielen ruim
twee keer sneller af dan anderen die
geen premie kregen. Blijkbaar offeren
Amerikanen hun dikke buik graag op
voor een dikke portemonnee.

‘In de vakantieperiode is het aantal incidenten gedaald. Blijkbaar waren de dieven ook op vakantie’, aldus politiewoordvoerder Harry Munniksma.
Gedurende een jaar waren er veel inbraken en insluipingen, vooral in huizen in het
centrum. Munniksma: ‘Vlak voor de komst
van de nieuwe studenten was het wel
weer een paar keer raak. We waken er nu
voor dat de inbraken niet weer opleven.’
Waarom de golf voorbij is, is nog niet helemaal duidelijk. ‘We vermoeden dat het
veel gelegenheidsinbrekers van buiten de

gemeente zijn geweest. Er zijn namelijk wel
veel mensen aangehouden, maar daarmee zijn relatief weinig zaken opgelost.’
Om het aantal inbraken niet weer toe te
laten nemen krijgen nieuwe bewoners
van Idealis standaard informatie als ze
een kamer huren. ‘Verder zijn we aanwezig op markten en als mensen informatie
willen kunnen ze dat bij de politie krijgen’,
vertelt Munniksma. ‘Naast de standaardtips om je kamer te beveiligen en waardevolle spullen uit het zicht te houden, is het
ook belangrijk om alert te zijn op bewegingen in de omgeving. Als je iets verdachts
ziet, meldt dat dan meteen bij de politie.
Er is dag en nacht surveillance op de weg,
ook in Wageningen.’ / NM

Drie studenten Landschapsarchitectuur
van Wageningen Universiteit hebben een
juryprijs gewonnen van de International
Federation of Landscape Architects
(IFLA). Ze maakten een ontwerp voor
Zuid-Limburg waarbij de regio haar eigen
energie produceert door het
rivierlandschap te gebruiken.
De Nederlandse masterstudenten Claire
Oude Aarninkhof en Martijn Slob en de
Canadese Maria Galdon waren volgens
de jury het beste Europese team, met hun
herinrichting van Zuid-Limburg ‘Vitalizing
Maasvalley’.
De studenten hebben op basis van natuurlijke energiestromen, zoals de fluctuerende waterstand van de rivier en de seizoensgebonden hoeveelheid neerslag,
het landschap ingericht met windmolens,

waterkrachtcentrales en zonnepanelen.
Ook maakten ze plannen voor multifunctioneel landgebruik dat extra energie oplevert, zoals de verbranding van plantenresten in droogstaande uiterwaarden. Alle
maatregelen hebben tot doel de regio zelf
de energie te laten produceren die ze nodig heeft. Nu komt het merendeel van de
energie die de provincie gebruikt van buiten de regio.
Vitalizing Maasvalley was één van de 169
inzendingen voor de internationale studentencompetitie van IFLA 2007, onderdeel van het 44ste wereldcongres van
IFLA dat eind augustus plaatsvond. Het
Wageningse ontwerp was onderdeel van
het afstudeerproject van de studenten en
valt binnen het onderzoeksprogramma
Energy Landscapes. / LH
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We kunnen opgelucht ademhalen: 11 september is voorbij. En paniek bleef uit dit
jaar, behalve dan op de Delftse vakgroep
Luchtvaart- en ruimtevaarttechniek. Daar
arriveerden zakjes poeder in een envelop
met raadselachtig opschift. Medewerkers
werden weggestuurd en politie-experts
opgetrommeld. Voor niets. De onschuldige
chemische stof was afkomstig van een
student met ‘het handschrift van iemand
van de lagere school’, foetert een facilitair
manager in universiteitsblad Delta.

HET ECHTE
WERK
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Hebben ze net de champagne ontkurkt
bij Mare, komt NRC-journalist Gijsbert
van Es de feestvreugde verstieren. In zijn
ingezonden brief heeft de oud-redacteur
van de Leidse universiteitskrant nog net
de beleefdheid om de redactie te
feliciteren met de behouden
onafhankelijkheid. Vervolgens noemt hij
Mare een ‘bleekneuzig’, saai blad. ‘Het
zou niet zo vreselijk zijn geweest om
jaarlijks elf kranten minder te maken.’
Van je vrienden moet je het hebben.

INBRAAKGOLF VOORBIJ
De inbraakgolf die enkele maanden de
Wageningse studentenhuizen teisterde is
voorbij.
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DROEFFEEST/ Het bekende linkse bolwerk Droevendaal in Wageningen
hield zaterdag 22 september het jaarlijkse Droeffeest. Het thema was de dierentuin,
wat vooral te zien was aan de aanwezigheid van een groot aantal honden. Verschillende barakken op het studentencomplex waren volgens een eigen thema versierd en
open voor het publiek. Opmerkelijk was Skeletor, een duivelse metalband met brullende zanger. Vlak daarnaast stond een oosterse theetent met rustige klingelmuziek.
Voor vegetarisch eten was gezorgd met ‘friet voor Afrika’. Je kon je eigen patat maken
door aardappels door een rooster te schieten. De workshop djembé was erg populair
en er waren verschillende optredens van jongleurs en bands. / NM, foto MW

WINTER IN BRAZILIË
Ruud Janssen is net een paar weken
terug uit Brazilië, waar hij voor het
plaatselijke KNMI werkte aan een model
van de interactie tussen klimaat en
vegetatie. Deze week krijgt hij zijn MScdiploma Earth System Science, waarna
hij als aio verder gaat werken aan dat
computermodel.
‘Mijn onderzoek ging over het droge
noordoosten van Brazilië. In het gebied
waar ik zelf zat, was het ook droog, maar
dat kwam vooral doordat het winter was.
Toen ik aankwam was het gras nog groen,
toen ik wegging was het helemaal bruin.
Gelukkig vielen de temperaturen erg mee.
Overdag was het nog vijfentwintig graden,
en ’s nachts vijftien. De Brazilianen vonden dat al koud.
Het instituut waarvoor ik werkte ligt ergens tussen Rio de Janeiro en São Paolo.
Daar woonde ik ook, in het gastenverblijf.
In het begin deelde ik een kamer met
twee andere mensen. Dat was soms wel
vervelend, vooral wanneer zij veel later
naar bed gingen dan ik. Eén keer kwam
één van hen om half twee ’s nachts binnen, zette ze de tv aan, en ging zitten bellen. Toen hij naar bed ging, begon hij ook
nog eens enorm te snurken. Toen had ik
het helemaal gehad.
Toch kon het goed met ze vinden. Brazilianen zijn erg sociaal en vieren veel feestjes. Het is ook grappig om te zien dat ze
onderling zo goed mengen. Brazilianen
komen namelijk overal vandaan en zijn in
allerlei verschillende gedaantes te vinden. Zo heb je bijvoorbeeld de Indiaanse

Braziliaan, de Portugese, de Italiaanse,
de Afrikaanse en de Japanse. Het is heel
vreemd om iemand met een Japans uiterlijk Portugees te horen praten. Zelf werd ik
ook wel eens aangezien voor een Braziliaan. Na twee weken werd mij al de weg
gevraagd. Jammer alleen dat mijn Portugees even slecht is als hun Engels.
Ik ben er ook een paar keer op uitgetrokken. Bijvoorbeeld naar het gebied waarover mijn onderzoek ging, gewoon om het
eens in het echt te zien. Daar ontdekte ik
trouwens dat mango’s aan bomen groeien.
Ook ben ik op bezoek geweest bij de familie van een vriend, in een dorpje van zestig inwoners. Toen we tijdens een wandeling bij een mooie waterval aankwamen,
zagen we een meisje dat als verdoofd
naar het water zat te staren. Het bleek dat
haar vriend net een kwartier daarvoor in
het water was gesprongen en was verdronken. We zagen zijn voeten nog drijven. Dat was wel een heel vreemde ervaring.
Natuurlijk ben ik ook in Rio de Janeiro en
São Paolo geweest. Maar als je één Braziliaanse stad hebt gezien, heb je ze allemaal gezien. Rio heeft wel bijzondere
plekken, maar verder zijn de steden erg
rommelig. Dat komt vooral door de snelle
groei die ze hebben doorgemaakt. Ze hebben niet echt bedacht hoe de steden eruit
moesten zien, dus zie je alleen maar beton en flats. En het vliegveld van São Paolo ligt daar gewoon middenin. Toen ik daar
opsteeg kon ik zo bij de mensen naar binnen kijken.’ / Richard Esser
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Wageningers idealistisch? Zeker. Maar
twintig studenten van de Vrije Universiteit
in Amsterdam tonen zich minstens even
maatschappelijk betrokken. Zij gaan twee
jaar lang in de meest verloederde delen
van Slotervaart en Osdorp wonen om daar
– in ruil voor studiepunten – de integratie
te bevorderen met sportactiviteiten,
huiswerkbegeleiding en ander nuttig werk.
Tijd voor een wedstrijdje wereldverbeteren
tussen WU en VU? De winnaar krijgt van
ons de Vergulde Geitenwollen Sok.

PRIKBORD

Terwijl we ons in Nederland druk maken
over de vraag of we z’n boek mogen
lezen, gaat een Italiaanse rechter
bepalen of Hitler op het label van
wijnflessen mag staan. De wijn komt uit
de collectie van Lunardelli, het wijnhuis
dat eerder zijn flessen sierde met
Mussolini, Napoleon en Che Guevara.
De vraag is of hier nu sprake is van
verering van oorlogsmisdadigers, of van
een meer vinologisch probleem: slechte
smaak. / LdK, GvM, KV

<

prikbord@cereales.nl

VOOR JE MOOISTE FOTO, JE EERSTE VERHAAL, JE EIGEN CARTOON

INTROWEEKEND ICHTHUS
Leden van de christelijke studentenvereniging Ichthus uit Wageningen reisden op vrijdag 21 september naar Otterlo voor de afsluiting van hun introtijd voor nieuwe leden: het introweekend.
‘De introtijd had dit jaar het thema WANTED: Dead or alive’, mailen Rianne van Munster en Berdiene Prins van de introcie. ‘Tijdens het weekend zijn we actief bezig geweest, onder andere
met hand-voetbal, waarbij de meest gekke situaties ontstonden. Hebben we heel veel lol gehad op de bonte avond, waar veel mensen hun verborgen ‘talenten’ lieten zien. Werd iedereen
met argusogen aangekeken, omdat er een mol rondliep (die uiteindelijk erg moeilijk te vinden was). Hebben we heel veel tijd doorgebracht met elkaar en met God bij de bijbelstudies, het
vele zingen en de dienst op zondagochtend. Bleven we ’s avonds na de activiteiten nog lang zitten voor een spelletje, babbeltje of serieus gesprek, onder het genot van een biertje, sapje,
wijntje en chips en frituur. Al met al was het een geweldig weekend waarbij we de nieuwe eerstejaars goed hebben leren kennen en zij ons.’

DE HARINGSHAKE
‘Hoe zou jij het vinden om eens echt iets
van betekenis toe te voegen aan je leven?
Om eens een keertje niet alleen maar aan
jezelf en jouw gemoedstoestand te denken? Om te denken in wij-vorm: hoe voelen wíj ons, zijn wij allemaal gezond? Kun
jij je hierin vinden en wil jij je, twintig minuutjes maar, geven aan de wetenschap?
Dan zou dit bericht wel eens heel interessant voor jou kunnen zijn.’
Zo begint de uitnodiging voor een milkshakeproeverij voor het vak Food and
Health. Een groepje derdejaars Voeding
en gezondheid heeft in het kader van dit
vak vier yoghurtshakes ontwikkeld met
verschillende gezonde vetten. Maar voor
de overheerlijke producten daadwerkelijk
aan Danone of Unilever kunnen worden
verkocht, moeten ze nog even getest worden. Hebben de vetten echt een goede
invloed op de gezondheid? En – ook niet
onbelangrijk – zijn de shakes een beetje
binnen te houden?
Het proeven neemt ongeveer tien minuten in beslag. In een wit lokaal met roze
licht wordt het eerste bekertje door een
luikje geschoven. Het voedingsmeisje

lacht er vriendelijk bij en zegt nog ‘succes’. Voorzichtig ruik ik aan het bekertje.
Dat komt hard aan. De geur van haring
met het uiterlijk van yoghurt met vetbolletjes is wat veel voor de nuchtere maag. Ik
verbijt me in naam der wetenschap en sla
het dikke goedje achterover. Slik. Gelukkig staan er water en crackers om ‘de
smaakzintuigen weer te neutraliseren’. Er
volgen nog drie drankjes die beduidend
lekkerder zijn, en na een dropje ‘voor de
smaak’ en nog een lieve glimlach zit het
werk erop.
Naar alle waarschijnlijkheid was het
eerste drankje het gezondst, want het
had een overduidelijke omega-3-smaak
die achter de huig blijft hangen. Het
mooie is dat er een vervolgonderzoek
komt waarbij de proefpersoon een halve
liter van deze drank moet opdrinken. Ik
wens deze mensen alvast erg veel succes. Zoals in het mailtje stond: ‘misschien
ben jij dan wel een van de mensen die
iets toegevoegd heeft aan deze wereld, iemand die écht trots kan zijn op zichzelf’.
Burp. / Nicolette Meerstadt

