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Paul Link (internet), telefoon 0317 466690, e-mail paul.link@cereales.nl;
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DING DONG
‘Hoe kunnen we dit nou het beste uitleggen?’, peinst Aalt Dijkhuizen hardop.
‘Dat laat ik aan jullie over’, zegt rector
Martin Kropff. ‘Als ik het maar snap.’
Met getuite lippen kijken Dijkhuizen en
Tijs Breukink elkaar even aan – en knippen dan tegelijkertijd in hun vingers. ‘Rollenspel’, zeggen de leider der leiders en
diens mathematische rechterhand in
koor.
‘Rollenspel?’, vraagt Kropff.
‘Niet vragen maar opletten’, zegt Dijkhuizen. ‘Hier ga je wat van leren.’
‘Ding dong’, zegt Breukink,
‘Wie is daar?’, vraagt Dijkhuizen.
‘De klokkenluider’, zegt Breukink.
‘Jasses’, zegt Dijkhuizen. ‘Wat nou weer?’
‘Ik heb niet zo verschrikkelijk belangrijke
dingen ontdekt die ik graag wil opblazen
in de media’, zegt Breukink.
‘Maar dat gaat zomaar niet’, zegt Dijkhuizen, en pakt een formulier. ‘Volgens onze
klokkenluidersregeling moet u zich eerst
registreren.’
‘Stomme bureaucratie’, protesteert Breukink.
‘Naam’, zegt Dijkhuizen streng en pakt
een formulier.
‘Breukink, Tijs’, antwoordt Breukink gedwee.
‘Functie.’
‘Rechterhand, mathematisch.’
‘Reden van klokkengelui.’
‘Peter Zuurbier ronselt kindstudenten in
de jungle van Zuid-Amerika’, zegt Breukink.
‘Bent u al bij uw vertrouwenspersoon geweest, Breukink Tijs?’, vraagt Dijkhuizen.
‘Geenszins’, zegt Breukink. ‘Moet dat?’
‘Volgens onze nieuwe regeling wel, ja’,
zegt Dijkhuizen. De machtigste man van
Wageningen grijpt de telefoon en tikt een
nummer in. ‘Ik krijg een telefoontje’, zegt
hij. ‘Ik kom zo bij u terug, Breukink. Hé
hallo Peter. Met Aalt. Wat hoor ik nou?
Ronsel jij kindstudenten?’
Kropff gaat ongemakkelijk verzitten.
‘Ja, we hebben er weer één’, zegt Dijkhuizen, en neemt Breukink schattend op.
‘Ene Breukink. Mathematische rechterhand. Nee, hij ziet er niet gevaarlijk uit. Als
je twee kerels meeneemt...’
Kropffs bril zakt enkele millimeters van
zijn neus. Zijn ogen lichten op.
‘Daar kom ik wel achter’, zegt Dijkhuizen.
‘Je hoort van me, kanjer.’ De grote leider
hangt op, pakt zijn formulier en staart
Breukink in het gezicht.
‘Bij welke afdeling werkte u ook alweer,
Breukink Tijs?’, vraagt Dijkhuizen.
Willem Koert
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De prijs van olifantenham als indicator
voor natuurbeheer

‘Het is allemaal
één pot nat:
het ministerie,
Alterra, Imares’

STRIJD OM DE
ZEEHONDEN
Pag. 13
Foto-voodoo in
naam van de
wetenschap

Het gaat goed met de zeehonden in de
Waddenzee, berichtte BNR Nieuwsradio
deze week. Onderzoekers van Wageningen
Imares telden vanuit het vliegtuig bijna
3500 gewone zeehonden en schatten dat
de totale populatie uit 5000 dieren bestaat.
Maar volgens Lenie ’t Hart van de gelijknamige zeehondencrèche in Pieterburen
kloppen die cijfers niet.

Pag. 23

‘Wij doen ook al jaren tellingen boven de
Waddenzee en tot voor kort kwamen onze
aantallen aardig overeen met die van Imares’,
zegt Lenie ’t Hart. ‘Maar sinds Imares is begonnen met zenderen, is er een wonderbaarlijke vermenigvuldiging. Op basis van slechts
een paar gezenderde zeehonden trekken ze
de conclusie dat ze dertig tot vijftig procent
van de zeehonden niet hebben geteld. Ik
vind dat nogal een gevaarlijke aanname.’
’t Hart wil haar gelijk halen door net als Imares laag over de Waddenzee te vliegen om te
tellen. Maar de provincie Friesland weigerde
haar een vergunning te geven. Het zou de
zeehonden teveel storen. Volgens ’t Hart
heeft Imares invloed gehad op dit besluit.
‘Het is allemaal één pot nat: het ministerie
van LNV, Alterra, Imares. Wij willen eerlijk
wetenschappelijk onderzoek waar allerlei
partijen aan deel mogen nemen. Nu is er
maar één instituut: Wageningen UR. Maar
wij blijven vliegen hoor en de tellingen controleren. We kunnen op grotere hoogte misschien niet zien of het jongen of volwassenen zijn, maar wel hoeveel er op de zandbanken liggen.’
Hans Bothe, communicatieadviseur van
Imares, wil niet op de beschuldigingen ingaan. ‘Wij zijn een wetenschappelijk instituut en voeren gedegen onderzoek uit op
basis van nationale en internationale richtlijnen. Ons doel is betrouwbare onderzoeksresultaten te leveren met een minimale hinder voor de zeehond. Van een welles-nietesdiscussie met Pieterburen wordt niemand
beter, zeker de zeehond niet.’ / LH

Koeien vangen en kalfjes
brandmerken in Brazilië

Omslagfoto Oscar van der Velde,
www.lightningwizard.com
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A VHL degree is a good
springboard for Chinese students
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INFORMATIE
NATUURGEBIEDEN
SAMENGEBRACHT
Alterra heeft voor de internetsite van het
ministerie van LNV een databestand
gemaakt met informatie over alle
beschermde natuurgebieden in
Nederland. Leuk voor burgers die willen
wandelen of fietsen, maar vooral handig
voor provincies die moeten omgaan met
zes verschillende statussen van
bescherming.

René Rozendal verdedigt zijn proefschrift in het auditorium van hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden. / foto GA

PROMOVENDUS SCHRIJFT GESCHIEDENIS
Wetsusonderzoeker René Rozendal heeft
woensdag 24 oktober Friese geschiedenis
geschreven door als eerste een
doctorstitel te behalen in Leeuwarden.
De 28-jarige onderzoeker promoveerde
cum laude op zijn uitvinding om
waterstof uit afvalwater te maken.
Al enige tijd klinkt vooral vanuit bestuurderskringen de roep om eigen universitai-

re opleidingen in de provincie. Om het belang van de promotie op Fryske grûn
kracht bij te zetten, bezochten zowel de
commissaris van de Koningin Ed Nijpels
als de beoogd burgemeester van Leeuwarden Ferd Crone de promotieplechtigheid.
Rozendal vond het vooral een aardige bijkomstigheid dat hij geschiedenis schreef.
‘Het is vooral leuk omdat ik het idee voor

DE ONDERGANG IS ONVERMIJDELIJK
Er zit weinig anders op dan er mee te
leren leven: de ondergang van een
beschaving, de mensheid of een
diersoort is onvermijdelijk. Je kunt het
misschien voorspellen, maar niet
voorkomen, zo bleek donderdag 25
oktober tijdens een symposium van
onderzoeksschool C.T. de Wit, voor
Production Ecology en Resource
Conservation (PE&RC).
Op de jaarlijkse PE&RC-dag werd de ondergang vanuit verschillende perspectieven belicht. Neem nou de mens. Volgens
prof. Rolf Hoekstra van het Laboratorium
voor Erfelijkheidsleer is de mens zijn eigen voortbestaan aan het ondergraven.
Vooral de man is daar debet aan, door op
steeds hogere leeftijd steeds minder goed
zaad te leveren. Dat leidt tot een nageslacht waarin de kans op afwijkingen alleen maar toeneemt. Het duurt misschien
wel honderd generaties, maar uiteindelijk
krijgt de soort daar wel last van, zegt
Hoekstra.
Als de mens niet op die manier zijn ondergang tegemoet gaat, zijn er nog wel een
paar andere catastrofes te bedenken.
Prof. Peter Turchin van de universiteit van

Connecticut stelde dat beschavingen zich
in een soort golfbeweging bevinden die
van crisis naar crisis gaan. Na een periode van welvaart en bevolkingsgroei komt
een moment waarop de beschaving terugglijdt naar een niveau met minder mensen, minder welvaart en meer ellende.
Turchin is er dan ook van overtuigd dat hij
uiteindelijk met behulp van modellen kan
uitleggen waarom en hoe complexe maatschappijen ineenstorten.
Als het niet het autonome proces is binnen een beschaving, dan kan een virus
nog een handje helpen, zei viroloog prof.
Ab Osterhaus van de Erasmus Universiteit
op de bijeenkomst. Er zijn veel besmettelijke virussen waar we geen afdoende antwoord op hebben, mochten die zich bij de
mens manifesteren. Maar tegen een
nieuw griepvirus kunnen we ons wapenen, meent hij. We kúnnen het, maar we
dóen het nog niet, zegt Osterhaus. En zo
kan ook de volgende grieppandemie een
ware slachting toebrengen aan de mensheid: wel dertig procent van de bevolking
kan er aan te gronde gaan. Maar dat vertelt Osterhaus liever niet aan de media of
de beleidsmakers, omdat ze die boodschap niet aankunnen. / JB

mijn onderzoek ook in Friesland heb opgedaan.’
Het blijft waarschijnlijk niet bij één academische titel in het Friese. Drie promovendi
zetten het veelbelovende onderzoek van
Rozendal bij het Wetsuslaboratorium van
Van Hall Larenstein voort. / YdH
Zie ook pagina 7: Waterstof uit afvalwater

COLUMNISTEN GEZOCHT
Resource zoekt medewerkers van Wageningen UR die op kritische wijze commentaar
kunnen geven op de gebeurtenissen binnen de organisatie en op maatschappelijke
ontwikkelingen. Vereisten: interesse in de
actualiteit (op het gebied van life sciences),
humor, een goede pen, de durf om stelling
te nemen en genoeg tijd om eens per twee
of drie weken een column van 250 woorden te schrijven. Interesse?
Bel of mail hoofdredacteur Korné Versluis,
0317-466680, korne.versluis@cereales.nl.

Provincies moeten, drie jaar na de aanwijzing van een internationaal waardevol
stuk natuur tot Natura2000-gebied, met
een plan komen waarin staat hoe ze de
ecologische waarden gaan beheren en
behouden. Ze zijn bovendien verantwoordelijk voor de afgifte van vergunningen
voor bouwprojecten, evenementen en andere activiteiten die geen blijvende schade toebrengen aan de beschermde natuurgebieden. Daarvoor moeten ze onder
andere weten van wie het gebied is, wat
de natuurdoelstellingen zijn en welke eisen de beschermde soorten aan hun leefgebieden stellen.
‘Al deze informatie hebben wij nu per gebied samengebracht op de website’, vertelt projectleidster Mirjam Broekmeyer
van Alterra. Want hoewel de meeste lokale overheden steeds beter de weg weten
in het woud van deze statussen, misten
ze nog een duidelijk overzicht van de
noodzakelijke informatie over de natuur,
en van wat wel en niet mag in het gebied
en de omgeving.
De half oktober gelanceerde webpagina
geeft een overzicht van alle beschermde
natuurgebieden in Nederland. Naast Natura2000-gebieden zijn dit de ecologische hoofdstructuur, nationale parken,
wetlands, beschermde natuurmonumenten en nationale landschappen. Via
Google Maps kan de gebruiker het natuurgebied zien liggen en doorklikken voor
meer informatie. ‘In één oogopslag is duidelijk welke gebieden waarom beschermd
zijn’, aldus Broekmeyer. / LH
www.synbiosys.alterra.nl/natura2000

ASG WERKT AAN OPLEIDING IN RUSLAND
De Animal Sciences Group gaat samen
met Russische universiteiten en het
Nederlandse bedrijfsleven in Rusland
een opleidingsprogramma opzetten voor
managers in de melkveehouderij en
varkenshouderij.
ASG is door het ministerie van LNV gevraagd om het Dutch Knowledge and Training Centre op verschillende locaties in
Rusland te helpen opbouwen. Minister
Gerda Verburg heeft 3,2 miljoen euro uitgetrokken voor dit kenniscentrum, dat
zich vooral richt op de melkvee- en varkenshouderij. Het onderwijsproject waar-

aan ASG meewerkt, heeft een budget van
700 duizend euro.
Drs. Monice van Dongen van ASG, die betrokken is bij de voorbereidingen, vertelt
dat er een kloof is tussen de kennis die
studenten opdoen aan Russische landbouwuniversiteiten en de vaardigheden
die ze nodig hebben om agrarische bedrijven te runnen.
ASG krijgt zes maanden tijd om met Russische partners een opleidingsprogramma te maken, dat na vier jaar ingebed
moet zijn in de opleidingen aan verschillende universiteiten. / JB
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‘Aan de volgende
grieppandemie
kan wel dertig
procent van de
bevolking te
gronde gaan’
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VERBURG OPENT CHINA OFFICE
Wageningen UR heeft een permanente
vertegenwoordiger aangesteld in Beijing,
dr. Tan Shuhao. Zij wordt ook directeur
van een nieuw centrum dat de
samenwerking tussen Nederlandse en
Chinese kennisinstellingen op het gebied
van voedsel, voeding, landbouw en
milieu moet gaan bevorderen.
Landbouwminister Gerda Verburg opende
het kantoor in Beijing op 22 oktober. Het
Sino-Dutch Agricultural Innovation and
Promotion Center is een initiatief van LNV
en het Chinese landbouwministerie. Het
is gevestigd op het terrein van de Chinese
Academy of Agricultural Sciences (CAAS)
in Beijing. Dat Tan, die in 2005 in Wage-

ningen promoveerde, er directeur wordt,
wil niet zeggen dat Wageningen UR de
enige kennisinstelling is die bij het centrum kan aankloppen, benadrukt Jan Fongers, relatiemanager van Wageningen UR
voor China. Als TNO een pied-à-terre wil
hebben in Beijing voor onderzoek met
een Chinese partner op het gebied van
voedsel, landbouw of milieu, zijn zij ook
welkom. Wageningen UR is wel verantwoordelijk voor de coördinatie van het
centrum.
Alterra en het departement omgevingswetenschappen hadden al een vertegenwoordiger in Beijing. Die is nu verhuisd
naar het nieuwe China office, waardoor er
in ieder geval twee permanente vertegen-

woordigers van Wageningen UR in China
zullen zijn. Fongers denkt dat ook andere
onderdelen van Wageningen UR in de toekomst behoefte zullen krijgen aan een
vertegenwoordiger in China.
Tan gaat samen met de CAAS en andere
partners nieuwe onderzoeksprogramma’s
opzetten op het gebied van landbouw, rurale ontwikkeling en milieu. De nadruk zal
liggen op onderzoek door promovendi.
Nieuwe vormen van landbouw in stedelijke gebieden was ook het thema van de
conferentie die bij de gelegenheid van de
opening werd gehouden, waarbij naast de
Nederlandse en Chinese landbouwminister ook rector Martin Kropff en zijn CAAScollega Zhang Lijian aanwezig waren. / JT
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‘WAGENINGSE EXPERTS ZIJN TE BESCHEIDEN’

Medewerkers die misstanden
constateren binnen Wageningen UR,
moeten dat eerst intern aan de orde
stellen, bij hun baas of een vertrouwenspersoon.
Luisteren die niet, dan mag de klager
naar de raad van bestuur. Geeft ook die
geen thuis, dan is de raad van toezicht de
laatste halte voordat de klager naar buiten mag stappen met zijn verhaal.
Dat is de kern van de nieuwe ‘klokkenluidersregeling’ die de raad van bestuur aan
de medezeggenschapsraden heeft gestuurd. Het bestuur wil de klachten zoveel
mogelijk intern behandelen, omdat publiciteit ‘grote risico’s’ met zich mee zou
brengen voor de organisatie, en voor de
betrokken werknemer. / KV

TOXICOGENOMICS
ALS ALTERNATIEF
VOOR PROEFDIER

Wageningse onderzoekers zijn te
schuchter en verkopen zichzelf niet goed,
vindt dr. Renaat Van Rompaey.
‘Onderzoek doen ze graag, maar ze
lobbyen niet in Den Haag of in Brussel
om opdrachten los te krijgen.’ De
tropische bosbouwer heeft een bedrijfje
opgericht dat in dat gat springt.

‘Wij gaan cellen in plaats van dieren
blootstellen aan giftige stoffen’, zegt dr.
Ad Peijnenburg van onderzoeksinstituut
RIKILT. ‘Vervolgens kijken we welke
genen die giftige stoffen aan- of
uitzetten. Met die toxicogenomische
kennis kun je daarna gerichter
proefdieronderzoek doen. Dan hoef je
dus minder proefdieren op te offeren.’

‘De ideeënkracht van Wageningse onderzoekers is groot’, zegt Van Rompaey.
‘Maar ze doen er zelf niet veel mee. Waar
andere clubs het beetje kennis dat ze
hebben heel goed verkopen, zijn Wageningers schuchter. Terwijl ze wel van wereldklasse zijn. Maar klaarblijkelijk vinden
ze het niet leuk om dat al te luid te roepen. Het boeit hen vooral om zelf onderzoek te doen, niet om te lobbyen in Brussel.’
Lobbyen en netwerken is precies wat Van
Rompaey, oud-medewerker van Wageningen UR en zelfstandig consultant, wel
graag doet. Zijn nieuwe bedrijf heet Wageningen International Experts (WIx) en lijkt
nog het meest op een detacheringsbureau op het gebied van natuurbeheer en
internationale samenwerking. Renaat Van
Rompaey mikt daarbij op onderzoekers
die meer dan tien jaar ervaring hebben,
maar geen zin hebben om zelf op zoek te
gaan naar korte onderzoeksopdrachten
of consultancywerk. Vaak loont dat ook
niet voor de individuele onderzoeker,
want maar tien procent van de aanvragen
van Brussels geld voor dit soort kleinere
projecten wordt gehonoreerd.
Van Rompaey zoekt zelf projecten met
Brussels geld en levert daar de geschikte
deskundigen bij. Of hij wordt gevraagd om
voor lopende aanbestedingen op zoek te
gaan naar een team van experts. Daarbij
put hij niet alleen uit zijn Wagenings netwerk, maar zoekt ook deskundigen bij andere instellingen. / JT
Informatie: www.wix.nl

LUID DE KLOK
BINNENSKAMERS

Peijnenburg en zijn collega’s doen mee
met een onderzoeksprogramma van het
Nederlands Toxicogenomics Centrum dat
van de overheid 25 miljoen euro subsidie
heeft gekregen om testmethoden voor geneesmiddelen, voedingsadditieven, cosmetica en industriële componenten proefdiervriendelijker te maken. Coördinator
van het project is de Universiteit Maastricht. Binnen Wageningen UR is naast
RIKILT ook de leerstoelgroep Toxicologie
bij het programma betrokken.
‘We richten ons vooral op de kankerverwekkende eigenschappen van stoffen,
maar ook op de effecten op de voorplanting, het immuunsysteem en organen als
de lever’, zegt Peijnenburg. De toxicologen
van de universiteit gaan zich ook met de
eerste twee punten bezighouden.
RIKILT is al langer bezig met toxicogenomics-onderzoek. Het instituut bestudeert vooral de mogelijke schadelijke
effecten van giftige stoffen bij lage concentraties. / WK

digit@le nieuwsbrief
Aanmelden via www.resource-online.nl
Renaat Van Rompaey heeft het bedrijf Wageningen International Experts (WIx) opgericht, een soort detacheringsbureau op het gebied van natuurbeheer en internationale samenwerking. / foto Marleen Noordergraaf
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UIT ‘T VELD
NIEUWS UIT DE WETENSCHAP

MOZAÏEKBEHEER
HELPT JONGE
GRUTTO NIET
Een afwisselend landschap van
gemaaide en ongemaaide stukken land
zou de kans op overleving van
gruttokuikens vergroten, zo werd tot nu
toe aangenomen. Uit onderzoek van
Alterra blijkt echter dat dit
mozaïekbeheer op zwaar bemeste
graslanden weinig effect heeft.

Wageningse onderzoekers gaan bekijken hoe ze de overgang van moedermelk naar vast voedsel voor biggen makkelijker kunnen maken. / foto bvBeeld

GESPEENDE BIG WEET NIET HOE HIJ MOET ETEN
Als biggen in de moderne varkenshouderij bij hun moeder worden
weggehaald, weten ze vaak nauwelijks
hoe ze moeten eten. Onderzoekers van
de leerstoelgroepen Adaptatiefysiologie
en Diervoeding van Wageningen UR
bekijken of ze de overgang van moedermelk naar vast voedsel kunnen
vergemakkelijken.
Biggen die net gespeend zijn – bij de zeug
zijn weggehaald – laten het voer dat ze

krijgen voorgeschoteld aanvankelijk vaak
staan, soms zelfs dagen achtereen. Wageningse onderzoekers willen daarom de
komende vier jaar uitzoeken of bijvoorbeeld de geur en smaak van hun moeders
voedsel een rol speelt bij de ontwikkeling
van het eetgedrag. Daarvoor krijgt het
moedervarken een geur- of smaakstof in
het voer, die mogelijk terugkomt in het
vruchtwater of de moedermelk. Vervolgens wordt bekeken of de biggen reageren op die geur- en smaakstoffen, en of

RUNDERMEEL IN VARKENSVOER
VERHOOGT KANS OP BSE NAUWELIJKS
Als dier- en beendermeel van Nederlandse slachtrunderen weer in veevoer
voor niet-herkauwers zoals varkens of
kippen wordt verwerkt, levert dat niet of
nauwelijks extra gevallen van gekkekoeienziekte (BSE) op. Dat concludeert
dr. Clazien de Vos van CIDC-Lelystad in
een studie voor het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Resultaten van haar onderzoek zijn getoond tijdens een internationale conferentie over priononderzoek in het Schotse
Edinburgh. Het rapport moet nog worden
gepresenteerd aan het ministerie.
Uit de modelberekeningen blijkt dat de
kans dat geïnfecteerd rundermateriaal via
het voer voor niet-herkauwers bij kalveren
terecht komt, op zich nog vrij groot is: 3,2
procent. Maar in praktisch alle gevallen is
de dosis van het geïnfecteerde materiaal
te klein om een kalf te besmetten.
De Vos zegt dat het statistisch gezien zo is
dat indien infectieus materiaal van honderdduizend BSE-koeien bij kalveren terecht zou komen, dit gemiddeld dertien

BSE-besmettingen per jaar zal veroorzaken. Per jaar zullen in Nederland echter
hooguit enkele BSE-koeien in diermeel
verwerkt worden. De kansen op nieuwe
BSE-besmettingen zijn dus zeer klein.
Hierbij is uitgegaan van naleving van de
regels, waaronder het verbod op toepassing van dier- en beendermeel in voer
voor herkauwers.
Uit de berekeningen blijkt dat voerfabrieken die zowel runder- als pluimvee- en varkensvoer maken de grootste risicofactor
zijn voor verspreiding van besmet materiaal. Ook versleping van voer op de boerderij kan een risico vormen, en infectieus
materiaal kan via varkens- en kippenmest
op grasland terechtkomen.
CIDC-Lelystad berekent nog wat de risico’s zijn van andere aanpassingen in de
regels zoals een verhoging van de leeftijd
voor de verplichte BSE-test van 30 naar
48 maanden, de invoering van een steekproefsgewijze test, en de verhoging van
de leeftijd van 12 naar 30 maanden voor
de verplichte verwijdering van de risico-organen bij de slacht. / JB

de herkenning ertoe leidt dat ze beter
eten.
Verder wordt ook de voorbeeldfunctie van
de zeug geanalyseerd. Als blijkt dat biggen vooral leren eten door na te doen wat
de zeug doet, kan dat leiden tot veranderingen in voerstrategieën of stalsystemen.
Het onderzoek wordt betaald door de
technologiestichting STW, de bedrijven
Lucta SA, Nutreco, L. Verbakel BV en de
productschappen Vee en Vlees en Diervoeder. / JB

Mozaïekbeheer is de nieuwste vorm van
agrarisch natuurbeheer. Boeren maaien
en beweiden hun graslanden in fasen,
waardoor ze een patroon van percelen
met kort en lang gras creëren. Zo ontstaat
er een gevarieerd weidelandschap waarin
kuikens altijd ergens veilig kunnen rondscharrelen, was de achterliggende gedachte.
Toch bleef de verwachte toename in kuikens achterwege. Uit proeven van Alterra
blijkt nu dat vooral het intensieve gebruik
en de rijkelijke bemesting van de mozaïekgraslanden het probleem vormen.
Vlak na het maaien is de vegetatie kort,
waardoor de jonge grutto’s kwetsbaar zijn
voor roofdieren, en weinig voedsel kunnen vinden. De insecten die hun hoofdmaal vormen, zitten liever in hoog gras.
Tegen de tijd dat de insecten wel toenemen in aantal, is het gras door de intensieve bemesting echter zo hoog en dicht
geworden dat de kuikens moeite hebben
erdoorheen te komen.
De onderzoekers adviseren in hun rapport dan ook om deze intensief gebruikte
landbouwgronden helemaal uit de lijst te
schrappen van ‘mogelijk kuikenland’. / LH

VEILIG KOKEN VRAAGT PRAKTIJKLES
‘We weten in theorie precies hoe we
ervoor zorgen dat we geen
voedselvergiftiging krijgen. Alleen
gebruiken we die kennis bij het koken
niet’, concludeert dr. Arnout Fischer van
de leerstoelgroep Marktkunde en
consumentengedrag na een studie van
de bereiding van kipsalade.
Fischer publiceerde onlangs in Risk Analysis een studie waarin hij twee dozijn proefpersonen een kipsalade liet bereiden, en
ondertussen nauwgezet bestudeerde.
‘We hadden de kip besmet met een bekende hoeveelheid van een onschuldige
bacterie’, zegt Fischer. ‘Nadat onze proefpersonen het gerecht hadden gekookt,
hebben we gemeten hoeveel bacteriën er
in de kipsalade overbleven.’
Ongeveer de helft van de proefpersonen
wist de hoeveelheid bacteriën in het gerecht met een factor tienduizend of meer
te reduceren. Dat is genoeg om met Campylobacter jejuni besmette kip, waar je
met wat pech in een Nederlandse supermarkt tegenaan loopt, te ontsmetten. De
andere helft van de proefpersonen lukte
dat echter niet.

De meest gemaakte fout was dat de
proefpersonen de snijplank waarop ze
rauwe kip had gesneden met koud water
schoonspoelden, en vervolgens gebruikten om fruit in stukjes te snijden. Dat fruit
voegden ze pas toe nadat de kip was gekookt. Proefpersonen verspreidden ook
gedachteloos ziektekiemen met hun handen, bijvoorbeeld doordat ze met ongewassen handen kastjes openden of spullen vastpakten.
‘Onze proefpersonen wisten heel goed
wat kruisbesmetting was’, zegt Fischer.
‘Maar als je kookt, drijf je op routine. Als
we ervoor willen zorgen dat er minder
mensen ziek worden doordat ze kwaadaardige bacteriën via hun voeding binnenkrijgen, dan heeft bijvoorbeeld een voorlichtingscampagne over hoe je netjes
kookt weinig zin. Kooklessen op school
hebben meer effect. Want veilig koken
leer je niet uit een boekje, maar door het
heel vaak te doen.’
Fischer’s publicatie vloeit voort uit een samenwerkingsproject van zijn leerstoelgroep met het RIVM. Hoofdsponsor was
ZonMW. / WK
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‘Vervuiling in
afvalwater is
een soort
opgeloste
brandstof’

WATERSTOF UIT AFVALWATER
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Vier jaar geleden besefte student
bioprocestechnologie René Rozendal
vlak voor het slapengaan ineens dat je
elektronen die vrij komen bij het zuiveren
van afvalwater ook kunt omzetten in
waterstof in plaats van in elektriciteit. Hij
sprong uit bed en zette zijn ingeving op
papier. Woensdag 24 oktober,
promoveerde de onderzoeker van
waterinstituut Wetsus op zijn al snel
gepatenteerde vondst.
‘Het was een klassiek eureka’, betitelt de
promovendus zijn oorspronkelijke idee. ‘Ik
liep stage bij een Fries bedrijf in waterzuiveringsystemen, waar ik mijn latere hoogleraar prof. Cees Buisman ontmoette. Tijdens een lunchwandeling vroeg Buisman,
die naar Wetsus zou vertrekken, of ik na
mijn afstuderen bij hem onderzoek wilde
doen naar elektriciteitwinning uit afvalwater.’ Rozendal verdiepte zich in de literatuur

over afbraak van vervuild water door micro-organismen en de energie die daar bij
vrijkomt, en kreeg toen zijn ingeving. ‘Nadat ik mijn idee aan Buisman voorlegde,
hebben we het procedé direct gepatenteerd, een week voordat Amerikaanse onderzoekers met iets dergelijks kwamen.’
Biogekatalyseerde elektrolyse noemt Rozendal zijn nieuwe technologie. ‘Vervuiling
in afvalwater is een soort opgeloste brandstof. Bacteriën breken de vervuiling af
waardoor elektronen vrijkomen en je biologische brandstofcellen krijgt waarmee je
elektriciteit kunt maken. Bij biogekatalyseerde elektrolyse tap je deze elektriciteit
echter niet af, maar voeg je een klein beetje elektriciteit toe om een met bacteriën
bedekte anode te koppelen aan een kathode – de negatieve elektrode. Die zet de
elektronen vervolgens om in waterstof.’
Het opmerkelijke is dat op deze manier de
productie van waterstof vijf keer minder

energie kost dan bij de traditionele elektrolyse. ‘Je houdt bovendien gezuiverd
restwater over’, vertelt Rozendal. In principe is elk organisch vervuild afvalwater geschikt voor biogekatalyseerde elektrolyse,
dus ook rioolwater en industrieel afvalwater. ‘Als de bacteriën het uithouden, dan
kunnen wij het ook aan.’
Rozendal voorziet dat biogekatalyseerde
elektrolyse binnen vijf tot tien jaar renderend zal zijn, al is er nog nader onderzoek
nodig naar onder andere de micro-organismen. ‘Maar ik ga van potjes roeren
naar opschalen. De Universiteit van
Queensland in Australië heeft me gevraagd voor een postdoctoraal onderzoek
naar toepassingen in het groot.’ / WB
René Rozendal promoveerde op 24 oktober bij prof. Cees Buisman, hoogleraar
Biologische kringlooptechnologie.

JACHT REDMIDDEL VOOR DIEREN IN REGENWOUD
De lokale prijs voor een stukje olifantenbil of buffelschouder zegt veel over de
kwetsbaarheid van de diersoorten in die
regio. Wetenschappers zouden dat soort
gegevens meer moeten gaan gebruiken
in hun onderzoek naar natuurbescherming. Dat schrijft dr. Christiaan van der
Hoeven in zijn proefschrift Missing link.
Natuurbeschermers staan vaak ver af van
de praktijk. De oplossing die Van der Hoeven voorstelt, is simpel en verrassend tegelijk: gebruik de jacht – één van de grootste bedreigingen van beschermde diersoorten – als hulpmiddel.
De methodes die onderzoekers nu gebruiken om gegevens te verzamelen over de
populaties olifanten, apen en andere diersoorten zijn volgens Van der Hoeven onpraktisch en duur. Ze lopen vaste routes
door het natuurgebied en noteren hoeveel
ze van ieder diersoort tegenkomen. Op basis van hun observaties maken ze een
schatting voor het hele gebied en stellen
ze de kwetsbaarheid van soorten vast.
Op zoek naar een beter hulpmiddel kwam
Van der Hoeven uit bij lokale jagers. ‘Zij
weten vaak veel beter welke dieren er leven en hoeveel.’ Als test vroeg hij jagers in
Kameroen om van meer dan dertig zoogdiersoorten de populatie te schatten. De
aantallen die zij gaven, kwamen goed
overeen met schattingen uit klassieke
methodes. Gebruik maken van hun kennis bleek echter veel sneller en goedkoper. En door die kennis te combineren
met de gevraagde marktprijs voor geschoten wild valt ook een goede inschatting te
maken van de mate van bedreiging.
Een bijkomend voordeel is de betrokkenheid die ontstaat, zegt Van der Hoeven.
‘Als jagers zelf de gegevens aanleveren is
er meer begrip als natuurbeschermers later terug komen met een lijst van diersoorten die niet bejaagd mogen worden.’ / LH

MILIEUBEWEGING
CHINA BESTAAT
UIT INFORMELE
NETWERKEN
De prille milieubeweging in China is
vooral gebaseerd op informele
netwerken, mede als gevolg van het
restrictieve beleid van de Chinese
overheid. Toch heeft de milieubeweging
effect, vindt promovenda Lei Xie, die bij
de leerstoelgroep Milieubeleid
sociologisch onderzoek deed naar de
organisatie van milieuactivisme in China.
De milieubeweging in China bevindt zich
in een embryonaal stadium, aldus Xie.
Pas in de jaren negentig zijn er milieuorganisaties ontstaan. Die houden zich
doorgaans bezig met milieueducatie, bijvoorbeeld van scholieren of studenten.
Ook worden er lokaal betrekkelijk onschuldige acties georganiseerd, zoals een
fototentoonstelling. Toch, zegt Xie, heeft
die milieubeweging effect. De bouw van
verschillende stuwdammen is bijvoorbeeld tegengehouden.
Anders dan in Europa of Amerika, waar de
milieubeweging de vorm van formele nietgouvernementele organisaties heeft aangenomen, is de Chinese milieubeweging
vooral georganiseerd in informele netwerken. Er worden weinig formele organisaties opgericht, omdat de overheid dit vaak
tegengaat. De overheid ontmoedigt ook
fondsenwerving voor zulke organisaties,
waardoor geld een probleem blijft voor milieuorganisaties, ondanks de stijgende
welvaart in China. Maar daarnaast passen informele netwerken ook beter bij de
Chinese cultuur. Via die traditionele netwerken benaderen ijveraars voor een
schoner milieu bijvoorbeeld lokale politici,
of vergroten zo het bewustzijn van lokale
bewoners.
Onder invloed van internationale milieuorganisaties als Greenpeace, zullen in de
toekomst ook Chinese organisaties zich
professioneler en formeler organiseren.
Toch is Xie pessimistisch over de Chinese
democratie. ‘Ook in de toekomst zal de invloed van milieuorganisaties en van Chinezen zelf op het politieke systeem beperkt blijven. Het zal nog lang duren voordat er verandering komt in het politieke
monopolie van de overheid. Wel denk ik
dat de overheid zich meer en meer zal
gaan verantwoorden tegenover het publiek over haar milieubeleid.’ / JT
Lei Xie promoveert op 2 november bij
prof. Arthur Mol, hoogleraar Milieubeleid.
(INGEZONDEN MEDEDELING)

Een jager met een Afrikaanse civetkat. / foto Christiaan van der Hoeven
Christiaan van der Hoeven promoveerde
op 29 oktober bij prof. Herbert Prins,

hoogleraar Resource Ecology.

Kijk voor meer nieuws op
de 'News and Events' site
van Wageningen UR:
www.intranet.wur.nl
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‘Modellen houden
geen rekening met
de koude grenslaag
die ’s nachts ontstaat’
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Duizenden wetenschappers over de hele wereld onderzoeken het klimaat en werken
aan modellen die het weer van morgen en de verandering op lange termijn kunnen
voorspellen. Maar nog steeds maken hun modellen grote fouten. Ondanks alle
investeringen in mankracht en geavanceerde computers blijft het voor een belangrijk
deel nattevingerwerk. Oorzaak? De nog onbegrepen nacht.

door LAURIEN HOLTJER, foto BART DE GOUW

‘W

at er ‘s nachts allemaal
gebeurt in de atmosfeer
is nog nauwelijks bekend.
Er spelen tal van processen waar we bijna niks
van weten. Hierdoor maken modellen systematisch fouten voor wind en temperatuur’, zegt dr. Gert-Jan
Steeneveld van de leerstoelgroep Meteorologie en
luchtkwaliteit. Hij promoveerde onlangs op zijn bijdrage
aan verbetering van klimaatmodellen. Hij onderzocht
de effecten van de nacht op de luchtlaag direct boven
het aardoppervlak, de zogeheten grenslaag.
Overdag warmen zonnestralen de aarde op waardoor
er luchtbellen met warme lucht ontstaan. Deze stijgen
op in de atmosfeer tot ze in een laag komen met dezelfde temperatuur. Deze verplaatsing van lucht vindt over
grote afstanden plaats. ’s Nachts daarentegen vermengen de luchtlagen zich nauwelijks. ‘Als de avond valt,
krijgt de aarde geen warmte meer van zonnestralen,
maar straalt ze nog wel warmte uit. Deze straling wordt
nergens door tegengehouden, waardoor het aardoppervlak snel afkoelt. Zo ontstaat er een koude laag net
boven het land met daarboven een veel warmere laag’,
zegt Steeneveld.
Zijn co-promotor dr. Bas van de Wiel illustreert het proces met een glas koffie. Giet voorzichtig een scheutje
koude melk in een glas hete koffie en kijk wat er gebeurt. ‘De melk is koud en zwaar en zakt onmiddellijk
door de werking van de zwaartekracht naar beneden.’
Zonder roeren vormt zich na een tijdje een stabiele
laag op de bodem. ‘De melk zal niet uit zichzelf naar
boven gaan. Het kost moeite om de koude laag tegen
de zwaartekracht in te tillen. Je moet flink roeren om
dat voor elkaar te krijgen.’
Zodra de zon opkomt, verdwijnt langzaam de stabiele
koude luchtlaag. Uiteindelijk stijgt de opgewarmde
lucht op en mengt zich weer met bovenliggende lagen.
Voor die tijd echter hebben zich al allerlei processen
voltrokken die van invloed zijn op de dag die gaat komen. Welke processen precies en hoe deze onderling
samenhangen is maar ten dele bekend.
KLIMAATVERANDERING
Omdat weerkundigen de nachtelijke grenslaag onvoldoende in de vingers hebben, zijn er nog heel veel onzekerheden in de klimaatvoorspellingen. Zo loopt de
verwachte temperatuurstijging voor de komende eeuw
uiteen van 1,1 tot 6,4 graden Celsius. Maar zelfs voor
wat betreft het weer van morgen slaan deskundigen
geregeld de plank mis. Vaak genoeg blijkt de voorspelde zonnige dag in de werkelijkheid somber zodra het
licht doorbreekt. De processen die zich ’s nachts in de
grenslaag afspelen, zijn zo onvoorspelbaar dat modellen ze niet meenemen in hun berekeningen voor het
weer. Hierdoor ontstaan afwijkingen tussen verwachtingen en werkelijkheid.
Experts passen dit soort afwijkingen nu nog handmatig

aan op basis van ervaring en statistieken. Dat kost echter veel geld en maakt de voorspellingen vatbaar voor
willekeur. ‘Het maakt voor de ochtendspits nogal uit of
weerkundigen min twee of plus drie graden verwachten. De invloed van de nachtelijke grenslaag is zo groot
dat die bepaalt of er mistvorming plaatsvindt of gladheid op wegen’, aldus Steeneveld.
En dan is er natuurlijk nog de klimaatverandering. Iedereen, van burger tot politicus, wil weten wat ons te
wachten staat. ‘Maar juist daar waar het klimaat het
snelst verandert – in de polaire gebieden – maken de
modellen de grootste fouten’, zegt Van de Wiel. Want
op de polen blijft de stabiele grenslaag vaak ook overdag intact. Steeneveld: ‘Modellen geven daar ’s winters, als het 24 uur per dag donker is, tien graden meer
aan dan werkelijk wordt waargenomen.’
Bijna niemand durft uitspraken te doen over de gevolgen voor de voorspellingen als modellen de processen
van de nacht meenemen. Alleen Van de Wiel speculeert heel voorzichtig. ‘Aangezien nu alle klimaatmodellen te hoge temperaturen aangeven boven koude oppervlakten, lijkt het er op dat de voorspelde temperatuurstijging in de poolstreken naar beneden bijgesteld
moet worden. Maar pas op, dit is een gevoelsmatige
uitspraak, bewezen is het nog zeker niet.’

Europa. Wat veel mensen niet weten is dat de piek
hiervan in de ochtend en avond ligt, omdat er dan
een dunne stabiele laag is. Loop in de winter maar
eens door een woonwijk. Eén open haard is voldoende om de hele wijk te laten stinken. Dit komt omdat
de stoffen opgesloten zitten in de stabiele grenslaag
en als deze heel dun is, is de concentratie hoog. Het
is bijna zelfmoord als je ’s ochtends in de file staat
terwijl er nog een hele dunne grenslaag over het land
ligt.’

ONTBOSSING
Evenals de weermodellen houden ook de berekeningen voor luchtverontreiniging geen rekening met de
grenslaag die zich ’s nachts vormt. Chemici passen
de uitkomsten handmatig aan. ‘Maar het is moeilijk
om zo juiste scenario’s op te stellen. Als we de processen niet weten, kunnen we ook geen goede voorspellingen doen, bijvoorbeeld over de effecten van
ontbossing’, zegt Ganzeveld.
Zowel de meteorologen als chemici proberen daarom
grip te krijgen op de stabiele grenslaag door een inhaalslag aan metingen te doen. ‘Maar dit wordt bemoeilijkt omdat de atmosfeer geen laboratorium is
waar experimenten gecontroleerd kunnen worden
gedaan. We zijn afhankelijk van wat er langs onze
LUCHTKWALITEIT
meetmast reist’, zegt Steeneveld.
De reden waarom de nacht nog zo’n mysterie is voor
Zelf onderzocht hij in zijn promotie onder andere de
weerkundigen, is dat er tot nu toe nog nauwelijks meeffecten van kleine details in het landschap op de
tingen gedaan zijn in de nacht, zegt Laurens Ganzeveld turbulentie in de luchtlaag. ‘Huidige weermodellen
van de leerstoelgroep Aardsysteemkunde. Hij onderhouden nu alleen rekening met reliëf op grootschalig
zoekt de chemische reacties die ’s nachts plaatsvinden niveau, zoals gebergten, maar ’s nachts is een verin tropische bossen. ‘Veel mensen denken dat wat er ’s schil in grondsoort al genoeg om golfjes te veroornachts gebeurt minder interessant is. Geen zonlicht,
zaken die zich over grote afstanden transporteren’,
dus geen fotochemie en ook weinig menging tussen
zegt hij.
het bos en atmosfeer.’
Maar niets is minder waar, zegt hij. Terwijl sommige
SUPERMODEL
scheikundige reacties stoppen zonder licht, gaan ande- Door die lokale processen mee te nemen in de more vrolijk door. De bodem produceert bijvoorbeeld stik- dellen, komt Steeneveld inderdaad dichterbij de werstofoxide, dat een belangrijke rol speelt in de opbouw
kelijk waargenomen temperaturen. Toch blijkt stanen afbraak van het broeikasgas ozon. Hoeveel ozon de daardisatie in alle klimaatmodellen nog niet mogelucht bevat, is deels afhankelijk van de hoeveelheid
lijk. ‘Het is heel lastig om te onderscheiden of een gestikstofoxide in de grenslaag en de luchtlaag erboven.
meten windverandering veroorzaakt wordt door tur‘Een stabiele grenslaag zoals zich in de nacht vormt,
bulentie of door koude lucht die van een helling
onderdrukt de uitwisseling. Stikstofoxide blijft hangen
stroomt. We meten voortdurend, maar de wervelinin de vegetatie en accumuleert.’
gen in de stabiele grenslaag zijn klein en moeilijk
Deze ophoping van stoffen speelt niet alleen een rol in nauwkeurig te meten.’
de tropen, maar ook in een land als Nederland waarin
Wel dragen Steenevelds bevindingen bij aan het
de industrie veel vervuilende stoffen uitstoot. ‘Overdag begrip van de grenslaag ‘s nachts, zegt Van de Wiel.
is de grenslaag waarin wij leven zo’n anderhalve kilo‘Het weer is oneindig complex vanwege haar chameter dik. ’s Nachts is deze veel dunner, meestal tusotisch gedrag. We kunnen niet anders dan zaken
sen de 100 en 200 meter’, zegt Steeneveld. ‘En in een proberen te vereenvoudigen door eerst de afzonderheel heldere nacht met weinig wind is de laag nog dun- lijke processen zoals turbulente menging te begrijner: 25 meter.’ In zo’n nacht hangt de uitstoot van inpen. Daarna kunnen we proberen de inzichten te industrie in een hoge concentratie boven het aardopper- tegreren in een supermodel.’ Maar dat supermodel
vlak. ‘Soms is het gehalte zo hoog dat lokaal de Euroblijft voorlopig nog toekomstmuziek. Steeneveld:
pese normen worden overschreden’, zegt Steeneveld.
‘Daar zijn nog heel veel meer metingen voor
Van de Wiel: ‘Nederland heeft de slechtste lucht van
nodig.’ <
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RESOURCE #09

De stadse socioloog prof. Kees de Hoog houdt zich vanuit Wageningen bezig met onWageningse thema’s. Hij schrijft over kwetsbare vrijgezelle mannen, hedonistische
kinderlozen en de invloed van religie op de partnerkeuze. Donderdag 18 oktober sprak
hij zijn afscheidsrede uit als hoogleraar Gezinssociologie. Officieel is hij nu met
pensioen, al zal hij nog zeker een jaar doorwerken.

door KORNÉ VERSLUIS, foto GUY ACKERMANS

K

ees de Hoog kwam naar Wageningen
door de volkstelling in 1971. De overheid wilde daar meer van maken dan
een boek vol tabellen, en had verschillende universiteiten gevraagd de tellers
te begeleiden met sociologisch onderzoek. De Rotterdammer kwam zo aan
de landbouwhogeschool terecht en bleef daar hangen.
Problemen met de techniek zorgden ervoor dat de telling flink uitliep. ‘Er was gedoe met ponskaarten waar
vlekjes op zaten. Die werden verkeerd gelezen door de
computer, waardoor je gekkigheden kreeg als een
meisje van vijftien met zeven kinderen. Dat was geluk
voor mij, want het zorgde ervoor dat mijn aanstelling
werd verlengd. Ik ben toen naar mijn hoogleraar gestapt met het idee om de gegevens uit het bevolkingsonderzoek te gebruiken voor een promotieonderzoek
naar de factoren die partnerkeuze beïnvloeden.’
In eerste instantie reageerde de beoogde financier lacherig op dat plan. ‘Iedereen wist hoe partnerkeuze
werd bepaald. Je wordt verliefd, en als dat een poosje
aanhoudt, trouw je.’ Maar zo simpel blijkt de liefde niet
te werken. ‘In die tijd was de kerkelijke gezindte verreweg de grootste factor. Je trouwde met iemand uit de
eigen kerk. Het meisje van de bakker kon zo trouwen
met de ingenieur. Er was trouwens één pittoreske uitzondering: onder streng gereformeerden ging het patroon niet helemaal op. Die trouwden juist niet met iemand uit een verwant kerkgenootschap, maar zochten
het eerder verder weg.’
Inmiddels is de kerk vervangen door de school. ‘Nu is
opleiding allesbepalend. Universiteit trouwt met universiteit, hbo met hbo, mbo met mbo. Daarbinnen heb je
trouwens nog wel wat eigenaardigheden. Bij een koppel dat medicijnen heeft gestudeerd, wordt hij chirurg,
zij kinderarts. Bij twee advocaten doet zij echtscheidingen, hij ingewikkelde financiële kwesties. Er blijven
mannen- en vrouwenberoepen.’
HUISHOUDMIEPEN
De Hoog begon eind jaren zeventig ook met lesgeven.
Hij werkte voor de vakgroep Huishoudkunde. ‘Wij hadden vooral meisjes uit de eerste generatie die naar de
universiteit ging, vaak van het platteland, uit een beschermd milieu. Utrecht was voor hun ouders te gevaarlijk, maar Wageningen ging nog wel.’ Een heel andere groep dan de idealisten die de collegebanken bij
de vakgroep Sociologie bezetten. ‘Daar zaten de wereldverbeteraars. De mensen die de Anjerrevolutie in
Portugal gingen helpen en die er met hun Afghaanse
jassen voor zorgden dat de collegezaal ’s winters naar
natte hond rook.’
De Hoog had het niet zo op deze studenten ‘met een
geestvernauwing’ die zich bezighielden met wekenlange discussies over ‘vervreemding’. Hij had liever de
praktische sociologie van de huishoudmiep. ‘Er werden
heel leuke onderzoekjes gedaan aan de eettafel. Hebben mensen schulden? Maken ze een boodschappen-

lijstje? Wat eten ze? Hoeveel tijd besteden ze aan koken? Dat klinkt niet zo gewichtig, maar zo leer je een
maatschappij echt kennen. Zaken die nu erg in de
belangstelling staan – levensstijlen, voeding, gezondheid – dat deden wij al heel lang.’
Bij de opening van het academisch jaar klaagde premier Balkenende over een zesjescultuur. De Hoog ziet
juist het omgekeerde. Waar studenten vroeger een zes
zo gek nog niet vonden, komen ze nu klagen over zevens en achten. ‘Studenten werken hard. Ik had pas
twee dames op bezoek. Ze hadden een zeven en een
acht van mij gekregen, en wilden een acht en een negen. Of ik kon uitleggen waarom ze geen hoger cijfer
hadden gekregen. Een poosje geleden is een meisje in
tranen en met slaande deuren vertrokken, nadat ik
haar had verteld dat ik haar een zes wilde geven. Dat
overkwam me vroeger nooit. Ik denk dat twintig procent van de studenten met eigen gedachten komt. Creatief onderzoek, dat tegen de stroom ingaat. Dat was
in de jaren tachtig zo. En dat is niet heel veel anders
geworden.’
DESKUNDOLOOG
De gezinssocioloog staat ongetwijfeld in de top van
meest geciteerde Wageningse wetenschappers in Nederlandse kranten en op radio en tv. Voor de verkiezingen prees hij bijvoorbeeld het programma van de ChristenUnie, hij pleitte in zijn afscheidsrede voor verhoging
van de kinderbijslag, en was juist weer kritisch over het
huidige kabinet dat het gezin ‘tot een probleem maakt’.
De opkomst van De Hoog als deskundoloog begon met
een optreden in een programma van roddelkoning
Henk van der Meijde. ‘Ik was voorzitter van de raad van
toezicht op de huwelijks- en relatiebemiddelingsbureaus, een club die in de gaten moest houden welke
bureaus bonafide waren, en waar de rommelaars zaten. Ik had eerst geen zin in die show, maar het ministerie dat de raad betaalde, zag er veel in. Dat kan de
doorbraak zijn. Dus ik met drie vrouwelijke klanten van

‘Door leuke
onderzoekjes
aan de eettafel
leer je een
maatschappij
echt kennen’

relatiebureaus naar de studio. We zaten tussen Sjoukje Dijkstra en clown Popov.’
Een week later zat hij ook bij Sonja. ‘Die was boos omdat wij drie vrouwen zouden hebben tentoongesteld.
Daarna heb je een naam bij journalisten. Dan blijven ze
komen, daar hoef je niets voor te doen. Meneer de
Hoog, hoe komt het dat alle vrouwen van boven de 35
ineens lesbisch worden? Die vragen laat ik lopen, maar
verder werk ik graag mee.’
De Hoog was niet alleen een graag geziene gast in de
media, hij schreef ook zelf in verschillende kranten.
Dat begon eind jaren zeventig als redacteur van de Belhamel, het discussieblad van de Landbouwhogeschool
Wageningen. ‘Ik ben zelfs even geschorst geweest vanwege een relletje. We hadden een verhaal over de kosten van een etentje van de bestuurders op kasteel
Doorwerth in het kader van de Franse week van de winkeliers in Wageningen. Iemand van financiële zaken
had ons de rekening van tienduizend gulden doorgespeeld. De dag dat we het artikel daarover afgedrukt
hadden, werden wij gebeld door een razende meneer
Maris, de secretaris van de hogeschool. Hij vertelde
dat we niet op ons werk hoefden te verschijnen. Ik ben
toen binnengelopen bij de collegevoorzitter, dat kon
toen nog. Die zei: ga maar gewoon aan het werk, ik zal
het even regelen.’
BUREAUCRATIE
Inmiddels kan De Hoog niet meer zonder afspraak binnenlopen bij de bestuurders. ‘Dat was natuurlijk erg
aardig aan Wageningen, maar het is logisch dat dat
niet meer kan. Zo’n man zou geen leven hebben.’ Wel
stoort hij zich aan de groeiende bemoeienis van bureaucraten met onderwijs en onderzoek. ‘Bij het hooglerarenoverleg kwam onlangs iemand vertellen hoe je
onderwijs moet geven. Dat had Hofstee (hoogleraar Sociologie van 1946 tot 1980, KV) niet laten gebeuren,
die had hem in zijn nekvel gepakt en op het plein gezet.
Er is weinig erkenning voor de professionaliteit van
mensen.’ Niet alleen voor hoogleraren, maar ook bijvoorbeeld voor secretaresses. ‘Die konden vroeger
heel veel regelen. Nu zitten er zoveel lagen boven, en
kan er niets meer zonder richtlijnen en procedures. Het
lijkt wel een Pruisisch leger te velde met het hoofdkwartier aan de Costerweg’, zegt De Hoog.
‘Of denk aan studiecoördinatoren. Ik zette twintig jaar
geleden op maandagmiddag mijn deur open voor vragen en problemen van studenten. Dat was amusant
werk, je liep eens naar een docent om een mondeling
te regelen voor een iemand die zes keer was gezakt.
Of je wees een student de weg in het hoofdgebouw.
Nu is de studiecoördinator vervangen door een voltijds
opleidingsdirecteur. Waarom? Ik had wel hoop dat
Plasterk een einde aan zou maken aan die toenemende bureaucratisering aan universiteiten, maar voor
lopig zie ik daar nog niet zo veel van. Kennelijk is het
lastig. Bureaucratie bouwt zichzelf op, maar hoe breek
je haar af?’ <
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IN BEELD
openingsavond wordt zijn publieksboek Beten en
steken gepresenteerd, alsmede een wetenschappelijk
boek over insectenplagen en ziekten in Europa. Op
vrijdag brainstormen deelnemers aan een zogeheten
open space over oplossingen voor een hardnekkig en
dodelijk insectenprobleem: malaria. Op zaterdag 3
november houdt het Laboratorium voor Entomologie

U

W

ZUIGERS EN PRIKKERS/ foto’s HANS SMID
Lastige zuig- en steekbeesten zoals malariamuggen,
tseetseevliegen en wespen, staan vanaf donderdagavond 1 november centraal tijdens het driedaagse
festival Zuigers & Prikkers. Het festival is het
jubileumfeestje voor twintig jaar medische en
veterinaire entomologie in Wageningen. Pionier op
dit vakgebied is prof. Willem Takken. Op de

O

aan de Binnenhaven 7 van elf tot vijf uur open huis voor
iedereen die meer wil weten over bijvoorbeeld
blauwtong, tekenbeten en hoofdluizen. Ook mensen
met zweetvoeten zijn welkom. / GvM
Meer informatie: www.zuigersenprikkers.nl
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OUDE KOEIEN
UIT DE ARCHIEVEN VAN WAGENINGEN UR
WAGENINGEN BESPOT OM GERESONEERD GRAAN

or

Foto-voodoo. Zo noemt het Wageningse
Universiteitsblad (WUB) het experiment
dat de vakgroep Ecologische landbouw
in het voorjaar van 1992 uitvoert. In het
Duitse Instituut voor Resonantietherapie
gaan therapeuten een foto van een partij
graan ‘behandelen’. Die zak staat in
Wageningen, waar onderzoekers van
Ecologische landbouw het ingestraalde
graan zullen zaaien, in de hoop dat het
beter groeit.

Willem Beekman in 1994. Bij de vakgroep Ecologische
landbouw onderzocht hij onder meer of graanplanten
beter groeien als de zaden zijn ‘behandeld’ door resonantietherapeuten. / foto Guy Ackermans

De Landbouwuniversiteit schrijft op 3
april 1992 in een persbericht dat Wageningse wetenschappers het graanexperiment zullen uitvoeren om de theorie van
de dan razend populaire Rupert Sheldrake te toetsen. Volgens Sheldrake bepalen niet alleen erfelijkheid en fysieke
omgeving hoe organismen zich ontwikkelen, maar is er ook nog een derde factor
in het spel. Via morfogenetische velden
wisselen organismen onderling energie
en informatie uit. De resonantietherapeuten in Duitsland zullen via die morfogenetische velden proberen gewone graanzaadjes in Wageningen te veranderen in
übergraan.
Het persbericht leidt tot een rel, en niet alleen in het WUB. De wetenschapsbijlagen
van de nationale kranten besteden aandacht aan het onderzoek, niet zelden in
van ironie doortrokken stukken. Wageningen is van God los, is de strekking. Onder-

zoeker Willem Beekman van Ecologische
landbouw is niet onder de indruk. ‘We nemen een afwachtende houding aan’,
schrijft hij in een ingezonden brief die op
29 april 1992 in het WUB verschijnt. ‘We
laten de proefresultaten spreken.’
En aldus geschiedt. Het experiment is een
flop, moet Beekman een jaar later bekennen in een interview met Het Parool. De
behandeling heeft geen effect. Alleen de
stengels van het geresoneerde graan zijn
een beetje groter dan die van de onbehandelde plantjes.
De affaire is een voorproefje. Op 1 juli
1993 meldt het WUB dat Ecologische
landbouw het landbouwministerie LNV en
VROM een subsidie van vier ton wil vragen voor een nog gedurfder experiment,
ook in samenwerking met het Instituut
voor Resonantietherapie. Het instituut wil
een computerprogramma foto’s van zieke, verzuurde bossen laten vermengen
met lettertekens uit het Hebreeuws en
het Sanskriet, die volgens de onderzoekers een heilzaam effect op de zieke bossen zullen hebben. De in Wageningen afgestuurde Hans Andeweg, verbonden aan
het Instituut voor Resonantietherapie, bekent in het WUB dat hij geen flauw idee
heeft hoe het apparaat zou moeten werken. ‘Hiervoor moeten we nog een theoretisch concept ontwikkelen’, zegt hij.
Weer verschijnen er spottende commentaren in de pers. Wageningen mag zich

‘de zweverigste universiteit van Nederland’ noemen, zal Vrij Nederland jaren later schrijven, terugkijkend op de wilde
plannen.
Professor Erik Goewie, die de scepter
zwaait over de omstreden vakgroep, besluit uiteindelijk het voorstel niet in te dienen. Als het WUB hem op 2 september
1993 vraagt waarom, bekent de hoogleraar dat hij ‘grote twijfels over de werking
van de resonantietherapie’ heeft. ‘Hoe
meer ik erover nadenk, hoe groter die
worden.’
Hans Andeweg van het Instituut voor Resonantietherapie zal later samenzweringstheorieën verkondigen over ‘gerichte
anticampagnes in de pers’, die het onderzoek getorpedeerd hebben. Onderzoeker
Willem Beekman gooit het op 26 februari
1996 in Trouw op het verdwijnen van de
academische vrijheid aan Nederlandse
universiteiten. ‘Holistisch onderzoek kunnen we alleen maar stiekem doen’, tekent
het dagblad op uit zijn mond.
In 1998 halveert de universiteit de vakgroep Ecologische landbouw. De universiteit haalt Goewie tevens weg bij zijn vakgroep. Met Willem Beekman komt alles
toch nog goed. Terwijl zijn oude vakgroep
wordt gehalveerd schrijft hij een hoofdstuk in een boek van prinses Irene, ‘Samen’. Nu verdient hij zijn boterham met lezingen en cursussen over natuur, natuurbeleving en holisme. / Willem Koert

WERKPLEK
JAN BOONSTRA
‘JE KIEPERT GOED VOER IN DE STRONT’
‘In principe runnen wij een melkveebedrijf
dat de eigen broek moet ophouden’, zegt
Jan Boonstra van praktijkcentrum Nij Bosma Zathe. ‘Wij houden zo’n 200 koeien en
140 stuks jongvee en produceren 1,9 miljoen kilo melk. Toch dekken de inkomsten
uit melkverkoop en veehandel de kosten
niet, vanwege de proeven die we doen.
Met de opbrengsten uit onderzoek en
voorlichting generen we extra inkomsten.’
Jan is een van de vier medewerkers op de
proefboerderij van de Animal Sciences
Group aan de zuidrand van Leeuwarden.
Vanaf de loopbrug in de smetteloze stal
wijst hij op het vee. ‘We verzorgen drie
groepen melkvee. Twee groepen staan
aan de robots, eentje doen we nog met de
melkmachine.’
De voorkeur van Jan gaat eigenlijk uit
naar het buitenwerk. ‘In het veld ga je met
de seizoenen mee, dat is het mooist.
Maar ik ben natuurlijk ook hier in de stal
te vinden. Wij hebben altijd mensen over

de vloer, dan moet de boel er wel een
beetje toonbaar uitzien. Excursiewaardig,
noemen we dat.’
Het werk op het praktijkcentrum is de
laatste jaren sterk veranderd, vertelt Jan.
‘Voorheen deden we veel proeven met
grassoorten, dat gebeurt nauwelijks
meer. Speerpunt is nu biogas. We experimenteren al zeven jaar met een kleine
mestvergister. Inmiddels hebben we inzicht in de toevoegingen en verhoudingen
die het meeste rendement opleveren.
Snijmais geeft het beste resultaat. Achter
de boerderij bouwen we nu twee installaties waarvan de een biogas voor auto’s
zal leveren aan een tankstation langs de
randweg, en de ander de nieuwe woonwijk Techum gaat verwarmen.’
Biogas wordt de belangrijkste inkomstenbron van Nij Bosma Zathe, verwacht Jan.
‘Al druisen de nieuwe ontwikkelingen wel
eens tegen je gevoel in. Je kiepert toch een
goed voedermiddel in de stront.’ / Wim Bras
foto Guy Ackermans
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De beantwoording van de stortvloed aan Kamervragen die de
Partij voor de Dieren stelt, kost jaarlijks ruimt drie ton, meldde
het Algemeen Dagblad deze week. Marianne Thieme liet weten
dat ze daar niet mee zit. De partijleider wil immers geen vrienden
maken in Den Haag, maar actie voeren voor dierenwelzijn.
Schieten de dieren iets op met haar luidruchtige strategie?

MOETEN DE DIEREN BLIJ ZIJN MET THIEME?
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door JAN BRAAKMAN en KORNÉ VERSLUIS
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‘Je moet nadenken
over verbeteringen,
niet overal tegen zijn’

Dr. Peter Smeets, pleitbezorger voor
agroparken en onderzoeker bij Alterra
‘Ik kom ze regelmatig tegen bij discussies
over megastallen. Ze blazen iets op wat
eigenlijk erg beperkt van omvang is.
Slechts twee procent van de dieren is gehuisvest in wat je megastallen zou kunnen noemen. En dan gaat het vaak om
koeien, maar daar hoor je ze niet over,
want koeien staan niet bekend als zielige
dieren. Daarom richten ze zich op kippen
en varkens, terwijl je je volgens mij kunt
afvragen of koeien niet slechter af zijn.
Het is zeker zo dat ze publicitair scoren,
en dat heeft effect. Ze hebben goede contacten in het Gooise. Ik merk dat Den
Haag en lagere overheden beducht zijn
voor de publiciteit en dat werkt verlam-

mend op vernieuwingen.
Ik ben ook voor efficiënte productie van
eiwitten. Wat mij betreft laten we insecten
of schorpioenen in onze behoefte voorzien, die zijn veel efficiënter dan kippen
en varkens. Maar voor het zover is, gaan
er nog heel veel varkens het slachthuis in.
Ik rijd op dit moment door India, het
meest vegetarische land ter wereld, en
hier zie je dat de consumptie van vlees
enorm groeit. Je kunt wel mooie principes
verkondigen, maar dit is een werkelijkheid
waar je rekening mee moet houden.
De partij moet er eigenlijk voor zorgen dat
er zoveel mogelijk varkens in Nederland
komen. Want ze hebben het nergens beter. In Spanje hebben ze het niet over dierenwelzijn, laat staan in China. Het is
goed dat ze de discussie aanzwengelen,
dat houdt iedereen scherp. Maar de dieren schieten er niet zo veel mee op als je
alles wilt verbieden. Je moet nadenken
over verbeteringen, niet overal tegen zijn.’

‘Al die vragen dwingen
de minister om vinger
aan de pols te houden’

Alexander Bolomey, lobbyist voor de
Dierenbescherming
‘De Partij voor de Dieren maakt goed gebruik van de middelen die zij heeft. Feit is
dat de vragen die de Partij stelt in het algemeen wel dierenwelzijnsonderwerpen betreffen waaraan extra aandacht mag worden besteed. Misschien zou de partij om
nog effectiever te zijn ook bijvoorbeeld
nog meer het algemene overleg tussen de
Tweede Kamer en de minister moeten
aangrijpen om onderwerpen aan de orde
te stellen. Want naar aanleiding van dit
parlementaire middel bestaat er de moge-

lijkheid om moties in te dienen. Overigens
heeft de Partij voor de Dieren recent met
succes het middel van het spoeddebat
– over het veetransport – en het organiseren van een rondetafelgesprek ingeroepen.
Of de partij ook daadwerkelijk effectief is
zal op de langere termijn moeten blijken.
Wet- en regelgevingstrajecten lopen lang.
De minister wordt door de vele vragen
echter wel gedwongen de vinger aan de
pols te houden. En ook de Dierenbescherming zou het goed vinden als minister
Verburg eens met visie zou komen in
plaats van allerlei losse eindjes op het gebied van dierenwelzijn zoals in haar onlangs verschenen Nota Dierenwelzijn. Er
valt nog heel wat te verbeteren.’

‘Voor andere partijen is
het irritant, maar ze
pakken wel de publiciteit’

Prof. Cees van Woerkum, hoogleraar
Communicatiemanagement
‘De partij drijft mee op de maatschappelijke golven. Daardoor kan ze gemakkelijk
scoren. De roep om aandacht voor dierenwelzijn is geen eenzaam geluid, het is iets
dat veel mensen bezighoudt. Er is een algemeen gevoel van onbehagen. De Partij
voor de Dieren weet die tendens te versterken.
Ze weten zeker te scoren. Ik merk dat LTO
zich zorgen maakt. Die wil er voor zorgen
dat bijvoorbeeld de melkveehouders gevoeliger worden voor de maatschappelijke
vraag. Niet onthoornen, de levensduur
van koeien verlengen, weidegang, dat
soort dingen.
De Partij voor de Dieren is een agen-

deringspartij. Het stellen van veel Kamervragen is voor zo’n partij verstandig. De
andere partijen zullen het waarschijnlijk
erg irritant vinden, maar het is wel een
mogelijkheid om publiciteit te pakken. Als
het meezit ontstaat er een relletje, en dat
pakt de pers weer op.
Of ze na de volgende verkiezingen weer in
de Kamer komen, durf ik niet te voorspellen. Je ziet nu dat andere partijen zich
veel meer bezighouden met dierenwelzijn.
Misschien houdt de partij het nog een
paar verkiezingen uit. Wellicht verdwijnen
ze snel omdat anderen het stokje overnemen, maar het thema zal in ieder geval
niet verdwijnen.’

‘Dierenwelzijn krijgt
buitenproportionele
aandacht’

Prof. Jouke de Vries, hoogleraar
Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden
‘De Partij voor de Dieren is een symptoom
van het feit dat we steeds verder bovenin
de piramide van Mazlow zijn terechtgekomen. Het gaat in onze maatschappij niet
meer over de eerste levensbehoeften
maar over zaken die daaruit voortvloeien
zoals relaties, seksualiteit en dierenwelzijn. One-issuepartijen zijn daar een gevolg van. En dat de Partij voor de Dieren
zich richt op met name de agrarische sector is natuurlijk logisch.
De partij heeft ook wel degelijk effect,

want ook andere partijen zien dat het
electoraat gevoelig is voor wat de Partij
voor de Dieren aanzwengelt, ook al is er
sprake van buitenproportionele aandacht voor het dierenwelzijn. Door het
stellen van vragen sorteert de partij niet
direct veel effect, maar de Partij voor de
Dieren heeft niet de macht en is daardoor wel gedwongen dit instrument te gebruiken. De partij zou méér effect kunnen
hebben door initiatiefwetsontwerpen te
maken, maar daarvoor hebben ze dan
wel een meerderheid in de Tweede Kamer
nodig.’
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‘Biologische
planten
investeren
meer in hun
weerstand’
BIO IS BETER
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Luid gejuich ging deze week op onder
de fans van biologisch eten. Er zitten
meer gezonde stoffen in biologische
producten, maakten Engelse
onderzoekers bekend. Biomelk bevat
meer omega-3-vetzuren, biogroente en
-fruit bevatten meer anti-oxidanten en
mineralen. De resultaten staan nog niet
in wetenschappelijke tijdschriften,
maar verschillende commentatoren
zeggen al dat voorlichters biologische
voeding moeten gaan aanbevelen. Ook
overtuigd?
Dr. Ron Hoogenboom, onderzoeker bij
RIKILT
‘Dit bevestigt eerdere onderzoeken. Dat
is wel belangrijk, want die resultaten
werden betwijfeld. Het is dus goed dat
we meer gegevens krijgen. Ik lees ook
dat er een grote spreiding in de resultaten is gevonden. Ik vermoed dat niet bij
alle gewassen het effect even groot is. Ik
vind het interessant om te zien bij welke
producten wel en bij welke geen verschillen zijn gemeten. Het moeilijke is natuurlijk wel dat de resultaten nu in de pers
komen, maar dat ze nog niet zijn gepubliceerd. Zo kun je moeilijk beoordelen
wat er nu precies is gevonden.
De theorie is dat biologische planten
meer tijd hebben om energie te besteden aan andere processen dan groei alleen, omdat ze minder met mest en pesticiden worden gestimuleerd om al hun
energie in groei te stoppen. Daardoor
zouden ze ook meer stoffen aanmaken
die niet direct gerelateerd zijn aan de
groei, zoals anti-oxidanten. Een andere
factor zou zijn, dat biologische planten
meer investeren in hun weerstand. Ze
hebben meer last van vraat, omdat ze
niet bespoten worden. Planten verweren
zich met allerlei stoffen, waaronder antioxidanten.
Een probleem met dit soort onderzoek is
wel dat je niet het gezondheidseffect
meet, maar de aanwezigheid van stoffen, waarvan gedacht wordt dat ze gezond zijn. Dat is logisch, maar het heeft
beperkingen. Over de effecten van antioxidanten nemen de twijfels bijvoorbeeld toe. Die zouden in de praktijk niet
zo veel opleveren voor mensen, omdat
we ze afbreken in de spijsvertering
voordat ze hun goede werk kunnen
doen.
Maar het is wel goed dat dit onderzoek
gebeurt. Niet alleen voor de biologische
sector, maar ook voor gangbare landbouw. Als we beter begrijpen welke effecten bemesting en pesticiden hebben
op de samenstelling van groente en
fruit, helpt dat om gezondere producten
te maken. Ook als ze niet biologisch
zijn.’ / KV
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V.D.REDACTIE
KAMERVRAGENKAMPIOEN
De Partij voor de Dieren is kampioen Kamervragen stellen. De twee zetels tellende partij is er in haar eentje verantwoordelijk voor dat landbouwminister Gerda
Verburg twee extra ambtenaren moest
aanstellen. Met haar vragen slaagt de
partij er in het dierenwelzijn voortdurend
op de agenda te houden en daarmee
slaagt ze in haar doel.
Maar niet alle 160 vragen die de PvdD tot
nu toe stelden zijn even serieus te nemen.
Er zitten vragen bij waarbij een lichte glimlach niet onderdrukt kan worden. Bijvoorbeeld de vraag over een tien jaar oud

kunstproject met een stervend schaap.
De minister antwoordde dat de kwestie te
oud was om nog op te treden – als er al
sprake geweest zou zijn van overtreding
van de regels. Ook de vraag over een varkensbustehouder was in sommige kringen reden voor hilariteit.
De partij heeft echter een punt: er zijn
geen specifieke regels voor deelname van
dieren aan films en andere kunstprojecten, en er bestaan geen toetsingsregels
voor de ontwikkeling van bh’s en andere
hulpmiddelen voor dieren. Moeten die er
komen? Als er een Kamermeerderheid

voor is, staat niets de PvdD in de weg om
met een initiatiefwetsontwerp te komen.
Hoe terecht de vragen van de PvdD ook
zijn, het instrument van Kamervragen
dreigt zijn effect te verliezen nu de discussie gaat over het aantal vragen, hoeveel
ambtenaren ervoor nodig zijn om ze te beantwoorden, en de kosten daarvan. De
dierenpartij dreigt het imago te krijgen
van een zeurpartij die zich vastbijt in randverschijnselen, en dat komt de inhoudelijke discussie niet ten goede. Minder vragen en kernachtiger, dat is toch niet te
veel gevraagd? / Jan Braakman

HR

Henk van Ruitenbeek

DE HOOG
LEEUWEN
Het gedoe over de fokprogramma’s om de
brave korenwolf terug te zetten in de natuur van het bronsgroene eikenhout en de
discussies over het al dan niet bejagen
van de Veluwse zwijnen vallen in het niet
bij het onderzoek van onze eigen Wageningse ecologen. Onze geleerden houden
zich bezig met het grote internationale
werk. De korhoenders, de Oostvaardersplassen, de zeehonden, de raven en de
kokkels zijn voor de thuisblijvers.
De wereldreizigers bestuderen in Kameroen de jacht en de prooi van de koning
der dieren: de leeuw. Deze roofdieren

houden niet zo erg van mensenvlees,
want het aantal mensen dat in Kameroen
ten prooi valt aan de honger van de leeuw
is gering. Kameroense leeuwen en leeuwinnen houden net als mensen van lammetjes en schapen en op zijn tijd een geit.
En ze drijven daarmee de arme herders
tot wanhoop, want de financiële schade
aan hun kuddes is groot. Vergeleken daarbij is het leed dat onze wilde varkens bij
de campingbazen hebben aangericht
niets. De schade aan het grasland van
trekganzen en het gestolen kippetje van
Reintje de Vos zijn kinderspel vergeleken

met het optreden van de leeuw.
Het onderzoek van de Wageningers is drieledig: natuurbescherming, ontwikkelingshulp en toekomstonderzoek. Toekomstonderzoek, omdat sinds Gore het klimaat
weer verandert en de poolkap smelt. Als
het met de opwarming zo doorgaat is het
helemaal niet uitgesloten dat de leeuw
weer in Europa terugkeert. Maar dankzij
Wageningen kan dan worden gezegd dat
we in de toekomst op de leeuwennarigheid zijn voorbereid. / Kees de Hoog
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‘We should show
our PhD students
more often that we
are proud of them’

ASG TO SET UP
COURSE IN
RUSSIA
The Animal Sciences Group is going to
set up a training programme for dairy
and pig farm managers together with
Russian universities and Dutch
companies working in Russia.
ASG was asked by the Dutch ministry of
agriculture to help build up the Dutch
Knowledge and Training Centre in various
locations in Russia. The Dutch minister of
agriculture Gerda Verburg has set aside
3.2 million euros for the centre, which will
focus on dairy and pig farming. The
education project that ASG will help set
up has a budget of 700 thousand euros.
Monice van Dongen of ASG is involved in
the preparations and says there is a gap
between the expertise that the students
acquire at Russian agricultural universities and the skills they need to start
running livestock enterprises. ASG has six
months to formulate a training
programme together with its Russian
partners. After four years it must be
integrated in the courses offered at
various universities. / JB

VHL IS STEP UP TO UNIVERSITY FOR CHINESE
Van Hall Larenstein (VHL) started the
2+2 programme for students from
Beijing and Kunming five years ago. The
coordinator of the programme, Jos
Leeters, has begun an assessment of the
results so far. Thirty percent of the nearly
two hundred graduates have found work
in China, while seventy percent are
continuing their studies.
The Chinese students do the first two
years of their education at local agricultural universities and then complete their
bachelor’s degree in the Netherlands. The
programmes involved are International
Horticulture and Marketing (IHM) and
International Agri-Business and Trade
(IAT) in Wageningen, and Land and Water
Management in Velp. So far about 250
2+2 students have started, of whom 196
have now graduated.
‘The way we study is very different for the

students. The degree programmes at VHL
are very practically oriented, with lots of
work placements. And Dutch culture is
very different as well. During the first two
years in China, we pay a lot of attention to
this,’ explains Jos Leeters, an IHM
lecturer. As coordinator of the 2+2programme, Leeters is closely involved in
the cooperation with Beijing and
Kunming. As a result of the close
cooperation, the students are better
prepared for the Dutch education system.
Teachers from Van Hall Larenstein give
guest lectures at the Chinese agricultural
universities and the students have
already done one work placement in
China before they come to the
Netherlands.
Nevertheless, in the first couple of years
almost twenty percent of the students
dropped out. Leeters: ‘At the start our
language requirements were too low, so

The students from Beijing tend to want to
continue studying after getting their
bachelor’s degree. According to the VHL
assessment, of the 175 graduates about
three-quarters have continued, most of
them at Wageningen University. About a
quarter started work immediately. ‘One
graduate has got a job at the 2008
Olympic Games in Beijing. He’ll be in
charge of food safety for the catering,’
says Leeters.
That the majority of the Beijing students
continue for a master's degree after VHL,
Leeters regards as a positive sign.
‘Although the VHL programme is primarily
a job-oriented course, for Chinese
students it is a way to realise their
ambition of studying further. This is not so
much the case for Dutch students.’

WHAT’S ON

The situation for the much smaller group
of 21 graduates from Kunming is also
different. A few are continuing their
studies in China and a couple are doing
so at Wageningen University. Fifteen of
them, however, already have jobs with
Dutch flower and ornamental plant
companies working in Yunan, the province
where Kunming is located. ‘To me that’s
proof that the 2+2 programme is meeting
a demand. These companies are crying
out for this kind of people. But of course
there’s always room for improvement. At
the moment we are evaluating whether
the alumni meet their requirements and
where we can improve,' continues
Leeters.

Thursday 1 November
20.30 / Daratt, film about revenge and
reconciliation. See www.movie-w.nl.
23.00 / Vitamin U at Unitas.
Friday 2 November
21.00 / Jazz trio Bert Lochs plays in WICC
Down Under bar.
23.00 / Mask party with DJ Waeil at
International Club.
Saturday 3 November
19.30 / Live blues music in WICC Down
Under Bar.
20.15 / A-capella concert by Musica
Vocale in Grote Kerk, marketplace.
20.15 / A-capella concert by Punt Uit in
the church in the Arboretumlaan.
22.00 / Bloom disco-de-luxe in De Wilde
Wereld with the Gay Group.
23.00 / The Beyond at Unitas.
24.00 / Surprise club night at
International Club, with belly dance
performance.

Guo ‘Alyssa’ Yanchun finished her IHM
course in Wageningen in 2004 and now
works as a manager in China for the
Dutch flower-food producer Chrysal. In
mid October she was in the Netherlands
to visit the Horti Fair in Amsterdam. In the
meantime she has also finished the IAT
course, so she now has two bachelor’s
degrees. It is difficult for Chinese
students to keep up in the Dutch system?
Alyssa: ‘It depends on how good they are
at adapting. For me it was a good experience. You get a different perspective
on things. People who have studied
abroad have more to offer than those who
have only studied in China.’ / ABr

Tuesday 6 November
20.00 / Lecture, Understanding religious
politics in the state, in C103, Forum
building.
20.30 / Blood Diamond, film at Unitas.
Thursday 8 November
20.00 / Amnesty International showing of
Transe, Portuguese film about sexual
slavery. See www.movie-w.nl
23.00 / Open party at Ceres student
association.

the English of some students was not
good enough. Now we’ve raised the
entrance requirements and the dropout
rate is very low. In the last few years we’ve
invested a lot in the quality of the
programme, better preparation and
increasing the relevance of the
programme to the labour market. The
people who graduated recently find a
job more quickly than the earlier
graduates.’

Chinese VHL students visit a Dutch fresh vegetable cutting plant during their two-year
stay in the Netherlands. / photo Jos Leeters
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SNAPPED
WHO?
Valentina Nieto from Colombia is halfway
through a three-month stay in
Wageningen, on a Rural Sociology
fellowship. It’s nearly dinner time and
she’s about to go into the C1000
supermarket in the Tarthorst.
FOOD SHOPPING?
I’m looking for a good dessert.

E

ve

o

t

SPECIAL OCCASION?
‘Yes, we have a dinner with people from
our department. Some of our teachers
just came back from a trip to South
America, so we want to welcome them
home and talk about their experiences.’
WHAT DESSERT?
‘My friend bought ice-cream, so I’m
looking for some cake to go with it.’/NM

MINISTER OPENS CHINA OFFICE
Wageningen UR has appointed a
permanent representative in Beijing, Dr
Tan Shuhao. She is also the director of a
new centre to promote cooperation
between Dutch and Chinese knowledge
institutes for food, nutrition, agriculture
and environment. The Dutch minister of
agriculture Gerda Verburg opened the
office in Beijing on 22 October.
The Sino-Dutch Agricultural Innovation
and Promotion Center is an initiative of
the Dutch and Chinese ministries of
agriculture. It has an office in the Chinese
Academy of Agricultural Sciences (CAAS)
in Beijing. Director Tan received her PhD
from Wageningen University in 2005, but

that does not mean that Wageningen UR
is the only institute that can make use of
the centre, emphasises Jan Fongers,
China relations manager at Wageningen
UR. Other research institutions seeking a
pied-à-terre in Beijing are also welcome so
they can do research with a Chinese
partner in food, agriculture or environment. Wageningen UR is responsible for
coordinating the centre.
Alterra and the department of environmental sciences already had a representative in Beijing, who has already moved
into the new China office, so there are
now two permanent representatives of
Wageningen UR in China. Fongers thinks

that other parts of Wageningen UR will
also need a representative in China in
future.
Together with the CAAS and other
partners, director Tan will set up new
research programmes in agriculture, rural
development and the environment. The
focus will be on research done by PhD
students. New forms of agriculture in
urban areas was also the theme of the
conference organised for the opening of
the centre, which was attended not only
by the Dutch and Chinese ministers of
agriculture, but also the rector of
Wageningen University Martin Kropff and
his CAAS counterpart Shang Lijian. / JT

L,

TALENTED
FOREIGNERS
OFTEN STAY ON
About half of the foreigners who come to
the Netherlands to do a PhD remain in
the country to work after receiving their
doctorate, according to a recent report.
The Utilisation Report 2007 is published
by the Technology Foundation STW, a
Dutch funding agency for applied
university research.
The Technology Foundation STW
sponsors doctoral research positions in
science and technology at Dutch universities. The three technical universities
have the largest share of STW projects,
closely followed by Wageningen UR. Each
year STW publishes a report, with interim
results of projects that started five years
earlier, and the final results of projects
that started ten years ago. Data was
collected for 283 PhD students with an
STW grant, 40 percent of whom are from
abroad.

ly
The figures show that within a period of 2
to 3 years after obtaining a PhD, over 80
percent of those sponsored by STW
continue in research and development,
engineering or product design. Of the
Dutch PhD graduates, three-quarters are
still working in the Netherlands. For the
foreigners the figure is over half.

so

p

STW concludes that these figures show
that the research it funds attracts highly
qualified people to the Netherlands. A relatively large number also find work in the
Netherlands after completing their PhD,
in particular at universities (18 percent)
and large companies (7 percent). / GvM
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BLOW WHISTLE
INSIDE FIRST

Students at the PhD party at Ceres. / photo GA

FIRST, BUT CERTAINLY NOT LAST, PHD PARTY
e

?
e

e

ho

The first PhD party in Wageningen history
took place at Ceres on Friday 19 October.
All cultures present at doctoral level
turned up, and there was even a
swinging, singing dean.
A number of PhD students in Wageningen
felt that there was too little contact
between PhD students individually and
between the graduate schools. It was
time for a party, according to Simone de
Bruin, one of the organisers: ‘This way we
can get to know each other less formally
than at work.’ Fellow organiser Guido
Bosch continues: ‘The idea caught on
quickly – the day we announced it, 60
people signed up.’ Bosch reckons that

more than 300 PhD students turned up
for the event which must have reminded
them more of their undergraduate days.
The evening started with an international
buffet including curry, stamppot and
noodles. De Bruin: ‘There was more
demand for the supper than we could
deal with: we had 150 places and they
were all taken really quickly. Next time
we’ll make sure there’s room for more
eaters.'
Also present was the dean of the
graduate schools Frans Kok: ‘We should
show our PhD students more often that
we are proud of them, because they are

doing very well. PhD students are our
showpiece and management does not
always give them the recognition they
deserve. ’
The evening continued with a cabaret act.
Judging from the sweat on the artistes’
brows, it was the first time they had
performed for such an international and
science-oriented audience, probably not
the easiest public for beginners. If the
laughter was anything to go by though,
they didn’t do badly. Then it was the turn
of the dean and onetime disc jockey Frans
Kok to sing a few golden oldies, after
which the serious party animals got down
to partying until the small hours. / ABa

Employees who observe serious
wrongdoings within Wageningen UR,
should report internally first to their boss
or a confidential counsellor.
If these persons do not listen, the person
with a complaint may go to the Executive
Board. If that does not work, the
Supervisory Board is the last stop before
that the complainant can go public with
the story.
This is the essence of the new ‘whistleblowers regulation’ that the Executive
Board has sent to the joint representative
councils. The board wants complaints to
be dealt with internally as far as possible,
as publicity involves ‘big risks’ for the
organisation and for the employee
involved. / KV
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De trilplaten tegen vetrollen die op
TellSell met veel verve worden
aangeprezen, zouden nog wel eens
kunnen werken ook. Amerikaanse
onderzoekers hebben muisjes een
kwartier per dag zachtjes laten
vibreren op zo’n powerplate. Na
vijftien weken waren ze niet veel
afgevallen, maar hadden ze wel dertig
procent minder vet dan soortgenoten
die hetzelfde dieet hadden gevolgd en
niet dagelijks waren geschud.

Net als hun Wageningse collega’s kijken
docenten in Utrecht bij het afnemen van
examens met een scheef oog naar de
slagingspercentages. En ook zij zeggen
dat ze de laatste jaren minder moeilijke
vragen stellen. Zo klaagt een docent
Theater-, film- en televisiewetenschap in
het U-blad dat het kennisniveau van de
studenten is gedaald. Toch een beetje
een tegenvaller dat de zapgeneratie zelfs
op dit gebied teleurstellend presteert.

BASTIAAN

‘ZOEK MILJARD
VOOR LERAREN
NIET ALLEEN
BIJ OCW’
Wie vindt dat het ministerie van OCW
niet alleen hoeft op te draaien voor de
bestrijding van het lerarentekort, kan
een petitie tekenen de actiesite
www.1miljard.nl.

BIJBAANTJES
Je moet weten dat ik altijd graag meedoe
aan van die kleine studentenonderzoekjes. Je kent ze wel: een koekje of vla proeven of een half uurtje achter een computer zitten om gare vragen te beantwoorden over je klantengedrag. Stuk voor stuk
onderzoekjes waarmee je lekker makkelijk een paar euro kan verdienen, maar
waarvan de wetenschappelijke waarde
– dat zal iedereen die wel eens aan zo’n
proefje heeft meegedaan met me eens
zijn – nul komma nul is.
Meestal doe ik mee aan zo’n marketingonderzoek als ik een kater heb, omdat
mijn tijd dan in ieder geval beter besteed
is dan als ik zit te patiencen. Vol goede
moed begin ik, maar het duurt eigenlijk altijd net iets langer en de vragen zijn net
iets moeilijker dan ik had verwacht. Gaandeweg krijg ik honger of slaap, word ik
chagrijnig en worden mijn antwoorden
steeds negatiever.
Bij de laatste twintig vragen moet je vaak
iets op een schaal aangeven. Van positief
tot negatief, van leuk tot stom, van prettig
tot vervelend. What is the f***ing difference! Daar klik ik meestal overal ‘neutraal’ aan omdat die synoniemen op mijn
zenuwen werken en het me toch al te lang
duurt. Hierna kan ik mijn geld gaan collecteren, de afstudeervakker zegt dankjewel,
ik lieg graag gedaan en ik loop terug naar
de computerzaal, mezelf vervloekend omdat ik niet gewoon door ben gegaan met
patience.
Anders is het bij voedingsproeven. Daarbij
mag je in een hokje zitten. Een heel erg
wit hokje met een luikje en een knopje om
aan te geven dat je klaar bent voor een
nieuw monster. Daarnaast vaak een
glaasje water met een cracker erbij om de
smaak weg te werken. Bij deze proefjes
moet je meestal in een schaalbalkje aangeven hoeveel trek je hebt in de frutsels
die je zodadelijk gaat krijgen, hoe lekker
ze eruit zien, hoe lekker ze echt zijn, enzovoorts.
Ik hou van eten en ik hou nog veel meer
van gratis, dus met gratis eten kan je bij
mij de plank nauwelijks misslaan. Ik werp
het hapje met een sierlijke boog richting
mond, kruis overal ‘heel positief’ aan
– men moet een gegeven paard nou eenmaal niet in de bek kijken – en vraag met
een druk op de knop de volgende snack
aan. Jongens en meisjes, veel plezier met
de resultaten. / Bastiaan Molleman

VERLEIDEN/ De vrouwen die meededen aan de workshop buikdansen van
ISOW en Studium Generale kregen te horen dat deze dansvorm bedoeld is om
mannen te verleiden. Ze konden echter niet uitproberen of ze de kunst goed
beheersten, want alle mannelijke bezoekers van de Oosterse avond waarmee het
Egyptefestival op vrijdag 19 oktober werd afgesloten, waren in de pauze al
vertrokken. Voor de pauze gaf Haytham Safia een concert. Hij bespeelt op de U’d, een
Arabisch instrument dat doet denken aan een lange peervormige gitaar. Voor een
gezelschap van ongeveer 25 mensen speelde hij samen met percussionist Osama
Mollagi traditionele en moderne muziek. Christopher Baan, voormalig voorzitter van
ISOW: ‘We wisten dat er weinig mensen zouden komen, maar gelukkig waren de
mensen die er waren ook echt voor Haytham gekomen en konden ze de muziek extra
goed waarderen.’ / ABa, foto GA

De deze week gelanceerde site is een
initiatief van studentenorganisaties ISO
en LSVb, mbo-leerlingenvereniging JOB,
FNV Jongeren en de jongerenafdelingen
van diverse politieke partijen, waaronder het CDJA. Volgens vice-voorzitter
Maarten Neuteboom van het CDJA
heeft minister Plasterk iets beloofd wat
hij niet kan waarmaken. ‘We willen niet
dat dit ten koste gaat van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs.’
De actievoerders vinden daarom dat
het kabinet moet bijspringen. ‘Vergeleken met het buitenland geeft Nederland
helemaal niet zo veel uit aan onderwijs,
dus er kan best meer bij.’ De Jonge Socialisten – de jongerenafdeling van minister Plasterks eigen PvdA – ontbreken
vooralsnog op de lijst. Maar voorzitter
Michiel Emmelkamp verzekert dat ook
zijn club de actie steunt. ‘De site is heel
snel opgezet en we wilden er even over
kunnen nadenken. Want het is nog helemaal niet zeker dat Plasterk het geld
bij het hoger onderwijs gaat weghalen.
Maar als het gerucht klopt en er komen
over een paar weken plannen die de
toegankelijkheid geweld aandoen, is
dat voor de Jonge Socialisten onbespreekbaar.’
Drie uur na de lancering van de site is
de petitie al ruim vierduizend keer
ondertekend. ‘We hadden na een uur
een item op Radio1, daarna zag je het
aantal een kwartier lang met de seconde stijgen’, aldus LSVb-voorzitter Lisa
Westerveld. / HOP

(ADVERTENTIES)

Wij maken werk van netwerken.

Ja,

Bij OGD werken ruim
500 studenten en
afgestudeerden.
Solliciteer online
of bel voor een
(bij)baan in de ICT.

ik wil een

baantje
Agrojobs zoekt voedingsspecialisten /
levensmiddelentechnologen.
Schrijf je nu in!
Forumgebouw, 5e verdieping
(0317) 486 268, www.agrojobs.nl

Dronten | Leeuwarden | Den Bosch |
Delft | Velp | Wageningen

www.agrojobs.nl

en ik ben

handig

Bel in Wageningen
030-2392090
info@ogd.nl
www.ogd.nl

met

computers

Delft Amsterdam Utrecht
Eindhoven Enschede
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De wijzingen die vanaf het netwerk van
Wageningen UR worden aangebracht in
Wikipedia zijn helaas niet echt
gerelateerd aan de thema’s landbouw,
voeding, natuur en milieu. In de
Wageningse top tien staat ‘Ayaan Hirsi
Ali’ op één, gevolgd door de ‘Isles of
Scilly’ (een eilandgroep voor de kust van
het Britse Cornwall) en ‘Wageningen’.
Een eervolle vierde en achtste plaats zijn
er voor ‘comparison of office suites’ en
‘nightmare creatures’.

Wageningen UR levert geen grote
bijdrage aan Wikipedia. Dit blijkt uit een
analyse van twee Amsterdamse
studenten. Sinds 2002 zijn er vanaf het
WUR-netwerk 1089 anonieme
wijzigingen doorgevoerd in de digitale
encyclopedie, goed voor een elfde plaats
in de hitlijst. Wel heeft de organisatie per
individueel IP-adres een veel hogere
score dan andere universiteiten (8,51 tegen 3,86). Er is gelukkig een kleine groep
extreem actieve Wageningse betweters.

VOOR CHINEZEN IS VHL
OPSTAP NAAR UNIVERSITEIT
Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL)
begon vijf jaar geleden met het
2+2-programma voor studenten uit
Beijing en Kunming. De coördinator van
het programma, Jos Leeters, is een
onderzoek gestart naar de resultaten.
Daaruit blijkt dat dertig procent van de
bijna tweehonderd afgestudeerden werk
heeft gevonden in China, terwijl zeventig
procent doorstudeert.
De Chinese studenten volgen de eerste
twee jaar onderwijs aan lokale landbouwuniversiteiten en maken de bacheloropleiding vervolgens af in Nederland. Het gaat
om de opleidingen International Horticulture and Marketing (IHM) en International
Agri-Business and Trade (IAT) in Wageningen en Land en Water Management in
Velp. De studies trokken tot nu toe samen
ongeveer 250 2+2-studenten, van wie er
inmiddels 196 zijn afgestudeerd.
In de eerste jaren viel bijna twintig procent
van de studenten uit. Leeters: ‘ In het begin stelden we te lage taaleisen, waardoor
er studenten waren die het Engels niet
goed genoeg beheersten. Inmiddels is het
instapniveau opgeschroefd en ligt het uitvalspercentage heel laag. De afgelopen
jaren hebben we veel geïnvesteerd in de
kwaliteit van de opleiding, een betere
voorbereiding en een betere aansluiting
op de arbeidsmarkt. De mensen die kort
geleden zijn afgestudeerd zitten sneller
op hun plek bij bedrijven dan de mensen

uit de eerste lichting.’
De studenten uit Bejing hebben vooral
het doel om verder te studeren na het behalen van hun bachelor. Uit de gegevens
van VHL blijkt dat van de 175 geslaagden
ongeveer driekwart doorstudeert, voor
het merendeel aan Wageningen Universiteit. Ongeveer een kwart gaat direct werken. ‘Eén afgestudeerde student heeft nu
een baan bij de Olympische Spelen 2008
in Beijing, waar hij verantwoordelijk is
voor zaken als voedselveiligheid bij de catering’, vertelt Leeters.
Dat het merendeel van de Beijingstudenten na VHL een masteropleiding gaat
doen, vindt hij positief. ‘Hoewel VHL een
primair beroepsgerichte opleiding biedt,
is het voor Chinese studenten een brug
om hun ambities om verder te leren waar
te maken. Veel vaker dan bij Nederlandse
studenten.’
Bij de veel kleinere groep van 21 afgestudeerden uit Kunming ligt dat anders. Enkelen studeren in China door en een paar
aan Wageningen Universiteit. Vijftien van
hen hebben inmiddels banen bij Nederlandse bedrijven die actief zijn in de sierteeltsector in Yunan, de provincie waarin
Kunming ligt. ‘Voor mij is dat het bewijs
dat het 2+2-programma aan een behoefte voldoet. Maar het kan nog altijd beter
natuurlijk. We onderzoeken momenteel
hoe de alumni bevallen en wat beter
moet’, vertelt Leeters. / ABr

THIALF TE WARM VOOR OOIJEVAAR
De tien kilometer die Mark Ooijevaar in
zijn benen had is er op het NK Afstanden
niet uitgekomen. Het was hem zondag
28 oktober te warm in Thialf, de
schaatshal in Heerenveen. Ooijevaar
werd uiteindelijk achtste en miste daarmee net als op de vijf kilometer kwalificatie voor wereldbekerwedstrijden.
‘Ik ben teleurgesteld dat ik er niet het
maximale uit heb kunnen halen’, reageert
Ooijevaar. ‘Ik ben in betere doen dan eind
september.’ Twee weken geleden reed de
student Bos- en natuurbeheer aan Wageningen Universiteit – die dit seizoen net
als Enrico Fabris wordt gesponsord door
bemiddelingsbureau ECO-job – in Thialf
nog een persoonlijk record op de vijf kilometer. Maar tijdens zijn race tegen Bob de
Jong was het ijs minder goed, en was de
hal warmer. Ooijevaar: ‘Als het was koeler

was geweest had ik iets harder gekund,
maar nu voelde ik het na een kleine versnelling al snel weer vastlopen.’ Toch
stemt zijn eindtijd van 6.32,65 – goed
voor een zevende plaats – hem niet ontevreden.
Over zijn prestatie op de tien kilometer is
Ooijevaar wel teleurgesteld. Halverwege
de race ‘ging het licht uit’. ‘Al na drie kilometer voelde ik me leeg en had ik het benauwd’, vertelt Ooijevaar. ‘Ik ben niet te
snel gestart, want mijn rondetijden, die op
de vijf kilometer onder de 31.5 bleven,
waren er in het begin van de race al boven. Achteraf hoorde ik dat het 21 graden
was. Ik kan al niet best tegen warmte,
maar je gaat je in je eigen huiskamer met
de ramen dicht toch ook niet vol inspannen. Gelukkig is het NK Allround eind december in Groningen, waar het altijd kouder is en het ijs harder.’ / YdH

STAGIAIR UIT WO VERDIENT MEEST
Een stagiair uit het wetenschappelijk onderwijs krijgt een gemiddelde stagevergoeding van 329 euro bruto per maand.
Een hbo-stagiair doet het voor ruim honderd euro minder en een mbo-stagiair zit
daar nog eens honderd euro onder.
Dat blijkt uit de Stage Monitor van Stu-
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dentenBureau, een bemiddelingsorganisatie in stages en afstudeeropdrachten
met vestigingen in Den Bosch, Rotterdam
en Amsterdam. De verklaring voor de grote financiële verschillen zou zijn dat bijna
dertig procent van de mbo’ers geen enkele vergoeding ontvangt. / HOP

Je vraagt je af wat ze er mee gaan doen.
Electronic Arts Benelux, ontwikkelaar van
entertainmentsoftware, gaf opdracht tot een
onderzoek onder vijfhonderd Nederlanders.
Hen werd gevraagd of ze een medemens
zullen oppeuzelen als ze na een vliegtuigongeluk op een onbewoond eiland terechtkomen. 65 Procent kiest voor de hongerdood. Van degenen die zich toch overgeven
aan kannibalisme kiest 19 procent voor de
piloot, ruim 10 procent voor de steward(ess)
en 5 procent voor de schoonmoeder.

HET ECHTE
WERK

BRAZILIAANSE KNALFEESTEN
Thijs Francissen wilde nog niet meteen
aan het werk toen hij zijn studie Land- en
watermanagement aan Van Hall
Larenstein Velp had afgerond. Omdat hij
zijn stages allemaal in Nederland had
gedaan, wilde hij wel naar het
buitenland. Dus ging hij voor een jaar
naar het Braziliaanse São Paulo, waar hij
lessen volgde aan Escola Superior de
Agricultura ‘Luiz Queiroz’ (ESALQ). Thijs
is nu een maand terug in Nederland en
heeft een baan gevonden als
calculator/werkvoorbereider.
‘Het idee om naar ESALQ te gaan, ontstond toen ik op het verjaardagsfeest van
een vriend van mijn vader een professor
van die universiteit ontmoette. ESALQ is
openbare universiteit, die vele malen beter is dan de private instellingen en waar
de toelatingseisen superhoog liggen.
In het begin was het wel eenzaam. Ik
sprak nog geen Portugees en miste mijn
familie en vrienden. En op de universiteit
liep het anders dan ik had verwacht. Er
was eigenlijk geen begeleiding. Ik werd
dus in het diepe gegooid en moest zelf
aanpoten en contacten leren maken. Gelukkig zijn studenten overal ter wereld hetzelfde. Ik kwam in een studentenhuis terecht en ging mee voetballen en uiteraard
naar de studentenfeesten. Die waren supergaaf, echt knalfeesten. De cultuur is
veel relaxter. Brazilianen zijn meteen heel
informeel, het zijn nieuwsgierige en warme mensen.
We deden veel leuke dingen als stappen,
barbecueën en rondreizen in de omgeving. Natuurlijk heb ik het Christusbeeld
in Rio de Janeiro gezien. En op het strand

van Copacabana voelde ik me helemaal
in Braziliaanse sferen, zo ontspannen
was het daar. Met een vriend heb ik gelogeerd op de boerderij van zijn oom. Daar
hielpen we mee, koeien melken en vangen met lasso’s, kalfjes brandmerken.
Echt super wild west.
Het mooie van de universiteit was dat de
lessen veel praktijkgerichter zijn dan in
Nederland. Er waren allerlei experimenten, bijvoorbeeld op het gebied van irrigatie bij een bananenplantage. Je werkte
daar gewoon mee, ook met onkruid
snoeien. Er waren onderzoeken naar fruit,
aardappels, bosbouw, kippen, vee en
zelfs alligators. Je schrijft je daar in op
een practicumgroep, waarbinnen de
eerstejaars weer van de hogerejaars leren.
Ik liep mee met lessen en practica en heb
een presentatie gegeven over irrigatie in
Nederland. Toch liep het een beetje mis.
Ik moest alles op eigen houtje uitzoeken
en er zat weinig druk achter; mijn diploma
had ik immers al op zak. Vaktechnisch
ben ik er dan ook niet zoveel mee opgeschoten. Ik weet nu hoe ik een bananenboom moet snoeien, maar dat kan ik in
Nederland niet echt gebruiken.
Je kunt beter met een uitwisselingsprogramma gaan. De twee studenten van
Wageningen Universiteit die aan ESALQ
studeerden, kregen goede begeleiding.
Maar ik kan iedereen aanraden om tijdens of na de studie ervaring in het buitenland op te doen. Ik heb een supermooi
jaar gehad in Brazilië en ben een stuk volwassener geworden. Ik heb een ander
land, een andere taal en nieuwe vrienden
leren kennen.’ / Alexandra Branderhorst
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STUDENT
Er komt maar geen einde aan de
incidenten rond dierenmishandeling door
studenten. Nu is er tijdens de diesviering
van het veterinaire vakdispuut van de
Utrechtse ‘gezelligheidsvereniging’
Veritas weer een kadaver van een dode
hond in het toilet beland. Het was volgens
de voorzitter een ‘geweigerd cadeau’ van
een andere vereniging. ‘Naar ik heb
begrepen komt het aanbieden van dieren
en slachtafval wel vaker voor.’ Is een
geschenkenbon dan echt zo afgezaagd?

PRIKBORD
TRAINEN EN
OP BED LIGGEN
Bij de trainingen voor de Head of the
Charles, met de skyline van Boston op de
achtergrond, zag Argoroeier Jobert
Rijsdijk (derde van achter, in het groen)
dagelijks wel een schildpad in het water.
Tijdens de internationale roeiwedstrijd
moest de vijfdejaars biologiestudent
vooral hard trappen en reageren op de
commando’s van de stuurvrouw om de
bochten door te komen. ‘Het is de eerste
keer dat ik zó serieus en intensief heb
getraind voor een wedstrijd’, vertelt
Rijsdijk, die meedeed met Minerva, het
talentontwikkelingsprogramma van de
Nederlandse roeibond. Hij vond het een
geweldige manier om kennis te maken
met het professionele roeien. ‘In Boston
deden we weinig anders dan trainen en
op bed liggen.’ Het Minervateam voer
een soepele race, maar eindigde
achteraan in het veld. De tegenstanders
hadden veel meer roeiervaring, zegt
Rijsdijk. ‘De meesten van ons roeien pas
twee jaar, en we hebben maar een paar
weekenden samen getraind.’ / YdH

WOUTER MAG NAAR DE VN
Komend jaar komt er niks meer
van studeren voor Wouter Thiebou. Met overmacht is de student Internationale ontwikkelingsstudies woensdag 24 oktober gekozen tot de nieuwe
Nederlandse jongerenvertegenwoordiger bij de Verenigde
Naties.
Tijdens het slotdebat in een volle Amsterdamse Melkweg was
Wouter niet meer nerveus. Zijn
schroom had hij tijdens de campagneweken al afgeworpen. Zo
hield Wouter bij het kampioenschap
grondboren, waar hij aan meedeed, spontaan een promopraatje, gaf hij interviews
aan dagbladen, droeg hij overal zijn campagne T-shirt en kreeg hij voor elkaar dat
Wageningen Universiteit e-mails over zijn
kandidatuur aan studenten stuurde.
Zijn werkgroepje van AMC (academisch
mastercluster) zag hem nauwelijks meer.
‘Ik had gedacht nog wel wat te kunnen studeren dit jaar, maar ben door tijdgebrek nu
gestopt’, vertelt Wouter. ‘Bij een interview
na mijn overwinning voor Radio 1 zei oud-

RESOURCE #09

24

defensieminister Joris Voorhoeve, die mijn voorganger had
meegemaakt, ook dat je hier
meer van leert dan van een jaar
in de schoolbanken. Dus dan
ga ik hierna maar afstuderen.’
Zijn eerste werkdag, maandag
29 oktober, heeft Wouter vooral besteed aan overleg met zijn
voorganger Sandra van Beest,
die hem als senior jongerenvertegenwoordiger terzijde zal
staan. ‘Ze heeft me vooral duidelijk gemaakt dat ik moet kiezen wat ik wil doen. Ik word al voor veel
dingen gevraagd. Bijvoorbeeld om eind
december naar het glazen huis van 3FM
te komen, voor de actie Serious Request.’
Om te beginnen gaat Wouter nu zijn
plannen voor drinkwaterprojecten in
ontwikkelingslanden uitwerken en zich
inlezen in andere VN-onderwerpen.
En hij moet op pad voor een nieuwe garderobe. ‘Ik ben geen pakkenman, maar
moet nu wel kostuums gaan kopen. Ik kan
geen presentaties houden in casual kleding.’ / Yvonne de Hilster

Vruchtbaar zijn kan uiterst vruchtbaar
zijn. Een Amerikaanse evolutionair psycholoog vroeg lapdancers in nachtclubs
om hun cyclus én fooien bij te houden.
Wat blijkt? De wulpse danseressen
krijgen in hun vruchtbare periode veel
meer fooi dan tijdens hun menstruatie:
335 in plaats van 185 dollar per avond.
Danseressen die aan de pil zijn, en dus
geen vruchtbare periode doormaken,
krijgen alle avonden van de maand
ongeveer hetzelfde. / GVM

stuur je foto‘s naar
prikbord@cereales.nl
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