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KIK-WIK OF
KIE-WHAH
‘Je laat me schrikken’, zegt Kees Slingerland, de baas van Alterra. Albert Beintema, de gekaplaarsde grote vogelkenner,
stapt uit de struiken en neemt Slingerland
vorsend op. Het is koud in de Gorsselse
uiterwaarden.
‘Ik hoorde zojuist een schril, staccato-achtig kik-wik of kie-whah’, zegt Beintema. ‘Ik
dacht onmiddellijk: roodhalsgans. Ik pakte mijn verrekijker, rende de dijk af en
toen zag ik…’
‘Is dat toevallig een grote vogel met witte,
zwarte en roodbruine kleurtjes?’, vraagt
Slingerland. ‘Zwarte poten? Met een kleine snavel?’
Beintema spert zijn ogen open. ‘Waar
ging hij heen?’
‘Hij hangt nu aan de grill van mijn Volvo’,
zegt Slingerland verontschuldigend. ‘Hij
vloog erg laag toen ik om de bocht kwam.
Ik kan hem er wel voor je afkrabben. Als je
wilt.’
Beintema zucht. ‘Het was ook te mooi om
waar te zijn. Mag ik vragen wat je met die
arme koe aan het doen bent?’
Slingerland draait zich om. Achter hem
ligt een levensgrote bonte koe gedrogeerd
voor zich uit te staren.
‘Da’s geen koe. Da’s een zwartbont edelhert’, zegt Slingerland.
‘Edelherten met uiers bestaan niet. Bovendien hebben herten een gewei, en dat
ding daar…’
‘…heeft straks ook een gewei’, maakt Slingerland af. ‘En wat voor één.’ Trots opent
Slingerland de achterklep van zijn donkerblauwe gezinsmobiel. ‘Anderhalve meter.
Van vederlichte en ijzersterke kunststof.
Aan te brengen met diervriendelijke zuignappen. Elk zwartbont edelhert krijgt er
eentje. De woeste natuur keert terug in de
uiterwaarden.’
Beintema slaat zijn handen voor zijn
ogen. ‘Dit is pervers’, fluistert hij.
‘Hoogproductieve landbouw en natuurbeleving staan niet op gespannen voet met
elkaar. Bovendien gaat het zwartbonte
edelhert de natuurwaarden verhogen. De
uiterwaarden worden in de donkere dagen voor de kerst knusser en gezelliger.’
Uit zijn zakken haalt Slingerland een remote control tevoorschijn. ‘Als ik nou op
dit knopje druk, moet jij eens op dat gewei
letten.’
‘Hiervoor komen jullie op Alterra later collectief in de hel’, weet Beintema.
‘Kijk toch eens’, zegt Beintema verrukt.
‘Kerstlichtjes.’ / Willem Koert
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‘Mozaïekbeheer helpt jonge grutto niet’,
kopte Resource vorige week boven een
wetenschapsbericht. Maar dat is een
voorbarige conclusie, zegt de betrokken
onderzoeker dr. David Kleijn. ‘Ik zag de
kop en hoopte nog dat een klein berichtje
in Resource weinig aandacht zou krijgen’,
zegt Kleijn. ‘Maar de volgende dag hing
Omroep Friesland al aan de lijn en LTO.’
Kleijn en zijn collega’s hebben de vegetatiestructuur en de rijkdom van insecten
van vier verschillende typen percelen die
voorkomen in mozaïekbeheer met elkaar
vergeleken. ‘Hieruit concluderen wij dat
kruidenrijke, schrale percelen geschikter
zijn dan de meer bemeste percelen met
een uitgestelde maaidatum of percelen
die al een keer gemaaid zijn.’ In het rapport schrijven de onderzoekers dat de gemaaide percelen met hergroeiende vegetatie daarom ‘weinig waarde als foerageerhabitat voor gruttokuikens lijken te
hebben.’
Maar dit zegt niets over het succes van
mozaïekbeheer voor de grutto, zegt Kleijn.
‘Ik kan me voorstellen dat het verwarrend
is, maar de conclusie dat mozaïekbeheer
niet werkt, kun je niet trekken. Het is
hoogstens een knelpunt. We hebben namelijk geen directe metingen gedaan aan
de gruttokuikens zelf. We hebben alleen
gevonden dat het gras dichter en hoger is
en minder insecten bevat op die percelen.’
De conclusie dat grutto’s geen baat hebben bij mozaïekbeheer is dus voorbarig.
En dagblad de Metro deed er deze week
nog een schepje bovenop met de kop
‘Grutto gruwt van natuurbeheer’, zegt
Kleijn. ‘Weidevogels zijn een gevoelig onderwerp, omdat ontzettend veel mensen
zich er vrijwillig voor inzetten. Mensen
voelen zich heel snel persoonlijk aangevallen door uitspraken dat het beleid niet
werkt. Daar moeten we voorzichtig mee
zijn.’ / LH
Omslagtekening Henk van Ruitenbeek

Resource 0210 4-7

07-11-2007

16:49

Pagina 4

8

4

IN ‘T NIEUWS
1 NOVEMBER T/M 7 NOVEMBER 2007

PROVINCIE
SPONSORT
ONDERNEMENDE
STUDENT
De provincie Gelderland heeft 300 duizend
euro subsidie toegekend aan het project
Dutch Agro-Food Network of Entrepreneurship (Dafne), dat ondernemerschap bij
groene studenten wil stimuleren.

IMARES MAAKT ATLAS WADDENZEE
Waar liggen de geulen bij Ameland en
wat zijn de favoriete plekken van de
eidereend rondom Texel? Wageningen
Imares heeft vorige week op internet
de Ecologische Atlas Waddenzee
gepubliceerd die op dit soort vragen
snel antwoord geeft.
Imares heeft de informatie over de Waddenzee gebundeld als hulpmiddel voor organisaties die betrokken zijn bij het beleid

en het beheer van het gebied. Zo geven
kaarten en luchtfoto’s in de atlas onder
andere een overzicht van stromingen,
geulen en samenstelling van de wadbodem. Verder wordt duidelijk waar veel vogelsoorten en zeehonden leven en wat belangrijke gebieden zijn voor mossel- en
kokkelbanken.
‘Er was altijd al veel informatie, maar die
was slecht toegankelijk’, vertelt maker
Norbert Dankers. Volgens de Imareson-

derzoeker was er vraag naar een makkelijk vindbare selectie. ‘Als er nu een olielaag bij Terschelling de Waddenzee opstroomt, kan Rijkswaterstaat snel zien
waar deze zich volgens de stromingen en
geulen naar toe beweegt, en of daar een
populatie zeehonden ligt die verjaagd
moet worden’, zegt hij.
De atlas is gratis te downloaden op
www.imares.nl. / LH

WAGENINGERS VINDEN LASTIGER BAAN
Afgestudeerden van Wageningen
Universiteit vinden de laatste jaren
minder makkelijk een baan, maar
uiteindelijk komt ruim negentig procent
aan het werk. Dat blijkt uit onderzoek
van IVA, een aan de Universiteit van
Tilburg gelieerd instituut voor sociaalwetenschappelijk beleidsonderzoek.
Het aantal oud-studenten dat direct na afstuderen een baan vond daalde van bijna
tweederde in 2000 tot ongeveer de helft
in 2005. Daarnaast kwamen iets minder
studenten binnen vier maanden na hun
buluitreiking aan het werk.
Van de ondervraagde Wageningse afgestudeerden heeft meer dan negentig procent een betaalde baan van twaalf uur of
meer per week. Tussen mensen die minder dan vijf jaar geleden hun bul haalden
en degenen die voor 2000 ingenieur werden bestaat praktisch geen verschil. Een
procent van de Wageningers is werkloos,
de rest van de niet-werkenden heeft de

zorg voor een partner of kinderen, doet
vrijwilligerswerk, studeert of doet iets anders.
In het verleden vonden de meeste afgestudeerden een baan door te solliciteren
op een advertentie in een vak- of dagblad.
Voor de groep die tussen 2000 tot 2005
afstudeerde is internet de belangrijkste
weg om werk te vinden. Bijna een kwart
vond op deze manier een baan.
Wageningers komen vooral terecht in beleidsfuncties, bij het onderzoek en in het
advieswerk. Oud-studenten die voor 2000
afstudeerden zitten meer in beleidsfuncties. Voor een kwart is leiding geven de
belangrijkste activiteit. De recenter afgestudeerden doen meer onderzoek. Bijna een kwart van alle afgestudeerden
houdt zich vooral bezig met kennisoverdracht.
Sinds begin jaren zeventig krijgen afgestudeerden van de universiteit ongeveer
eens in de vijf jaar een vragenlijst toegestuurd over hun arbeidsmarktsituatie. Het

nu gepubliceerde loopbaanonderzoek
had plaats in 2006. / JB
(ADVERTENTIE)

Wij maken werk van netwerken.

Agrojobs zoekt voedingsspecialisten /
levensmiddelentechnologen.

Het project is een gezamenlijk initiatief van
Wageningen Universiteit, Wageningen
Business Generator, alumnivereniging KLV,
en de groene hogescholen Van Hall Larenstein, HAS Den Bosch en CAH Dronten.
Dafne geeft volgens de provincie invulling
aan haar succesvolle kennis- en innovatiebeleid, en zal zorgen voor meer starters op
het gebied van Life Sciences. Ook stimuleert het project volgens hen omzetting van
kennis van kennisinstellingen in nieuwe
producten en diensten.
Het project is ingediend voor de subsidieregeling Ondernemerschap en Onderwijs
van de ministeries van Economische zaken
en Onderwijs. De subsidie van de provincie
geldt hierbij als cofinanciering. Als de rijkssubsidie rondkomt, kan Dafne op 1 januari
2008 van start gaan. / GvM

GEO-INFORMATIE
KRIJGT PLUIM
Het gaat goed met het in 2004 gestarte
Bsik-programma Ruimte voor GeoInformatie (RGI). Dat concludeert een
internationale visitatiecommissie.
De commissie constateert dat het programma, waarin het Centrum voor Geo-Informatie (CGI) van Wageningen UR een
voortrekkersrol vervult, een ‘sterk en levendig netwerk met een goede kritische
massa’ heeft opgebouwd. Het werkt als
katalysator bij samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap.
De commissie is goed te spreken over de
wetenschappelijke kwaliteit en de economische relevantie van het programma,
die zij waarderen met een 4 op een
schaal van 1 tot 5. De maatschappelijke
relevantie krijgt zelfs een bijna excellente
score (4-5). Het innovatieve gehalte van
het programma blijft daar iets bij achter
(3-4).
Ruimte voor Geo-Informatie loopt tot
2009 en kreeg in 2004 20 miljoen euro
uit de aardgasbaten. Oogmerk is om meer
relevante informatie te koppelen aan een
plaats op het aardoppervlak in de vorm
van kaarten, plaatjes of overzichten met
gegevens over bijvoorbeeld bodem, water,
leidingen en eigendom. / GvM

Schrijf je nu in!
Forumgebouw, 5e verdieping
(0317) 486 268, www.agrojobs.nl

digit@le nieuwsbrief

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

Aanmelden via www.resource-online.nl

www.agrojobs.nl
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‘In China en India
wordt obesitas
een nog groter
probleem dan in
de VS en Europa’

‘ALLEEN ONDERWIJSFUNCTIES OP
LANDGOED LARENSTEIN’
De ontwikkeling van landgoed Larenstein
moet het imago van het groene
onderwijs in Velp onderstrepen. Dat staat
in het advies over de ontwikkeling van
het landgoed van de werkgroep
Landgoed Larenstein. Ze raadt
studentenhuisvesting op het landgoed af.
De werkgroep heeft het advies onlangs
aangeboden aan het college van bestuur.
‘We willen alleen functies op het landgoed die passen bij de kerntaak als opleidingsinstituut’, zegt docent Gunter
Schwandt van de werkgroep. Woningen
horen daar niet bij, en studentenflats al
helemaal niet. Schwandt: ‘Studentenhuisvesting verslindt ruimte. Er is nu al te weinig parkeerruimte.’
In het advies wordt wel gesproken over

‘leer-werklandschappen’ met bedrijven uit
de groene sector. Een verzamelgebouw
met faciliteiten voor verschillende bedrijven en starters is er bijvoorbeeld wel op
zijn plaats. Volgens Schwandt kunnen bedrijfsleven en onderwijs zo beter op elkaar inspelen.
Een ander belangrijk punt in het advies is
verbouwing van het hoofdgebouw en het
daarop laten aansluiten van de buitenruimtes volgens nieuwe inzichten over
ruimtes en leren. ‘Als je van binnen naar
buiten denkt en een goed doordacht studielandschap ontwikkelt, levert dat in alle
opzichten winst op. Bij andere verbouwde
hogescholen zijn de studentenaantallen
flink gestegen, wat tot meer inkomsten
heeft geleid’, aldus Schwandt.
Van Hall Larenstein en de gemeente

Rheden presenteerden begin dit jaar het
masterplan voor het landgoed. Woon- en
bedrijfsruimten op het terrein zouden de
hogeschool meer financiële armslag geven. Maar studenten en medewerkers
vreesden aantasting van het karakter van
het landgoed. Om hun ideeën over de ontwikkeling van het terrein mee te nemen,
is toen de ‘Kwaliteitswerkgroep onderwijs
in het landgoed’ opgericht met studenten
en medewerkers van de hogeschool.
‘We kunnen ons niet voorstellen dat je
landgoed anders dan vanuit een onderwijsvisie ontwikkelt’, besluit Schwandt.
Martin Jansen van het college van bestuur laat weten dat hij nog geen inhoudelijk standpunt heeft over het advies. / ABr

‘STRIJD TEGEN MALARIA NIET HOPELOOS’
De circa tweeduizend bezoekers van
het festival Zuigers & Prikkers werden
afgelopen weekend op serieuze én
vrolijke wijze geconfronteerd met de
problematiek rond steekbeesten. Bij de
opening op donderdagavond 1 november
wees malariaprof Willem Takken al op de
tweespalt. ‘Als je de gevolgen ziet word je
stil. Toch is de situatie niet hopeloos. Er is
bestrijding mogelijk.’
De stilte waar Takken op doelde viel vooral na de première van de korte film over
zuigers en prikkers, die dezelfde avond in
de aula werd vertoond. Dat iedere dertig
seconden in Afrika een kind aan malaria
sterft werd daarin sterk verbeeld met een
tikkende klok. Het filmpje duurde zeven
minuten, dus de som was snel gemaakt.
Met een wetenschappelijke quiz over
steekbeestjes, korte boekpresentaties,
voordrachten en Afrikaanse muziek en
dans werd het publiek daarna toch weer
in feestelijke stemming gebracht. De Wageningse onderzoeksgroep medische en
veterinaire entomologie vierde immers
haar twintigjarige bestaan.
De open space-bijeenkomst over malaria
op vrijdag was volgens dr. Bart Knols een
uitstekende vingeroefening. ‘De belangrijkste conclusie was dat het niet zo zeer
gaat om nieuwe vaccins of medicijnen,
maar dat de middelen die er nu al zijn beter moeten landen in Afrika. Daarom zouden we zo’n bijeenkomst eigenlijk in Afrika moeten houden, met de betrokkenen.
We gaan nu eind november met een donor in de slag om zoiets van de grond te
krijgen’, aldus Knols.
Ronduit vrolijk was de publieksdag op zaterdag 3 november op het Laboratorium
van Entomologie. De voormalige bibliotheek deed dienst als kantine en kinderknutselhoek. Aan de voormalige leestafels zaten kinderen ingespannen aan hun
eigen muggenmasker of zuigsnuit te wer-

‘BROOD VERLIEST
HET VAN SUIKERS
EN VETTEN’
Het dagelijks brood is in de geschiedenis
van de mensheid eigenlijk een jong
fenomeen. Van de pakweg 200 duizend
jaar dat de mens op de aarde rondloopt,
is verreweg het grootste deel voorbijgegaan zonder dit voedsel. Pas ongeveer
8500 jaar geleden bakten we ons eerste
brood.
Sindsdien is brood zo belangrijk geworden
dat het ons iets kan vertellen over de
maatschappij, meent prof. Louise Fresco.
De bekende ereprofessor van Wageningen Universiteit, die tot voor kort een topfunctie vervulde bij de FAO, hield maandag 5 november een lezing in Hotel De
Wereld voor alumnivereniging KLV. Ze
sprak over de veranderende patronen in
voeding en landbouw, en gebruikte brood
daarbij als voorbeeld.
Fresco ziet een opvallende verandering in
de broodconsumptie. Lange tijd is brood
de belangrijkste leverancier van koolhydraten geweest. In de Middeleeuwen was
het zelfs de belangrijkste caloriebron. Aan
het begin van de vorige eeuw at de gemiddelde Fransman ongeveer een kilo brood
per dag.
Nu is dat echter nog maar 165 gram. En
ook in andere landen daalt de consumptie van brood. De kentering is gekomen in
de jaren negentig van de twintigste eeuw,
zegt Fresco. Toen werd de relatie tussen
voeding en bepaalde chronische ziekten
duidelijk. Het idee ontstond dat brood ongezond en dikmakend is. Onzin, meent
Fresco. Niet de vezels, eiwitten en koolhydraten in brood maken dik, het zijn de suikers en vetten in andere voedingsmiddelen die daarvan de oorzaak zijn. Dat we
massaal voor die dikmakers kiezen, heeft
te maken met een genetisch ingebouwde
behoefte aan vetten en suikers.
En het zijn juist de dikmakers die relatief
goedkoop zijn. Daarom krijgen de arme
bevolkingsgroepen het eerst last van
overgewicht. Inmiddels lijden daaraan 1,6
miljard mensen, twee keer zoveel als het
aantal mensen dat ondervoed is of honger lijdt. Denk niet dat die mensen zich
vooral in het rijke westen bevinden, waarschuwt Fresco. In China en India wordt
obesitas volgens haar zo mogelijk een
nog groter probleem dan in de VS of Europa. / JB

Tom Bakker liet zich prikken door de Photoshopmug. / fotomontage Bugs in the Picture
ken. Het Wageningse Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) toonde in een
van de laboratoria een keur aan lastige
huis- en bedgenoten. De skippybal van
Borculo – een enorm wespennest dat de
avond ervoor nog te zien was op het
Jeugdjournaal – trok veel bekijks. ‘Het is
wel groter dan normaal, maar wespennesten kunnen nog wel groter worden. Zo
groot als een Klikobak’, verzekerde KADmedewerker Arno Berg de passanten.

In het fotolab konden kinderen op de foto
‘met hun lievelingsinsect’. Aicha wil wel
een foto van zichzelf met een malariamug
in haar nek. Ze hoeft niet bang te zijn voor
een prik, want de sterk vergrote malariamug wordt er pas later in het fotolab ingemonteerd. Tibor Bukovinszky van Bugs in
the Picture doet het knip- en plakwerk.
‘Wil je links of rechts geprikt worden, Aicha?’ en ‘Is de bloedvlek zo goed?’ / GvM

(INGEZONDEN MEDEDELING)

Kijk voor meer nieuws op
de 'News and Events' site
van Wageningen UR:
www.intranet.wur.nl
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NATTE WINTERS MAKEN MEREN TROEBEL
Wetenschappers buigen zich al jaren
over de vraag waarom sommige troebele
meren ineens helder worden, en net zo
plotseling weer een groene soep. Promovendus drs. Winnie Rip ontdekte dat de
fluctuaties overeenkomen met de wisselingen tussen droge en natte winters.
Door intensivering van de landbouw in de
jaren zestig zijn veel meren volgelopen
met nutriënten. Onderwater verdwenen
veel planten door de verrijking, terwijl de
hoeveelheid algen juist toenam. Helder
water werd hierdoor troebel.
Terugdringing van fosfaattoevoer in de jaren tachtig had in eerste instantie succes.
Maar voor enkele meren bleek de terugkeer van helder water van korte duur. Na
een paar jaar waren de meren weer troebel, ondanks een herstelde watervegetatie en gelijkblijvende fosfaatbelasting vanuit de landbouw.
Rip onderzocht de oorzaak van de fluctuaties aan de hand van natuurreservaat
Botshol ten zuidwesten van Abcoude. Ze
vond er een relatie met de afwisseling van
droge en natte winters. Vroeger waren de
winters minder nat en ook niet zo vaak
nat, waardoor de helderheid van de meren niet wisselde. De laatste dertig jaar
valt er ’s winters echter steeds meer regen. Hierdoor stroomt er van het land
meer fosfaatrijk water in de meren.
Wanneer de concentratie en afstroming
zo hoog zijn dat de fosfaatbelasting boven
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Natuurreservaat Botshol ten zuidwesten van Abcoude. / foto Albert-Jan Perrier, Waternet
een drempel uitkomt, kan helder water
ineens troebel worden. ‘Het moet vervolgens weer een aantal jaren achtereen
droog zijn, wil het fosfaat uit het systeem
gaan zodat het water terugkeert naar een

ONDERGRONDSE KNAGERS
VERANDEREN BOVENWERELD
Ondergronds geknabbel aan de wortels
van planten heeft bovengronds ook grote
gevolgen. Promovendus dr. Roxina Soler
Gamborena ontdekte dat planten niet
alleen langzamer groeien, maar ook dat
de rupsen op die plant het minder goed
doen, de natuurlijke vijand zulke rupsen
liever vermijdt en zelfs de vijand van die
vijand minder succes heeft.
De Uruguayaanse Soler Gamborena baseert haar conclusies op kas- en veldproeven die zij in dienst van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) uitvoerde met zwarte mosterd (Brassica nigra), een algemeen voorkomende wilde
plant uit de koolfamilie. Belangrijke bovengrondse knagers zijn de rupsen van
het koolwitje. De sluipwesp Cotesia glomerata is een natuurlijke vijand van de
rups, terwijl deze sluipwesp zelf wordt belaagd door een hyperparasiterende sluipwesp (Lysibia nana). De wortels van de
zwarte mosterd zijn niet veilig voor de wortelvlieg Delia radicum die wordt bedreigd
door een andere sluipwesp, de Trybliographa rapae.
Het is niet zo verrassend dat wortelvraat
de groei van een plant vermindert. Opval-
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lender is dat ook rupsen op bladeren van
zo’n plant minder goed groeien, mede omdat de plant smaakvergallers of plantengif blijkt aan te maken. Vervolgens hebben de natuurlijke vijand en de hyperparasiet last van een sneeuwbaleffect.
Voor de plant met aangevreten wortels
zijn er zowel positieve als negatieve effecten. Positief is bijvoorbeeld dat vlinders
liever geen eieren op aangevreten planten
leggen. Als er echter een keer rupsen op
de plant zitten, vermijden sluipwespen
die. Sluipwespvrouwtjes nemen dan liever
een buurplant met gave wortels, en zo
krijgt de ondergronds geteisterde plant
ook nog minder hulp van de vijanden van
zijn bovengrondse belagers. ‘Omdat het zo
indirect kan werken, komen bovengrondondergrondinteracties in de voedselketen
waarschijnlijk veel vaker voor dan we tot
nu toe gezien hebben’, stelt Soler Gamborena. / GvM
Roxina Soler Gamborena promoveerde
op dinsdag 30 oktober bij prof. Louise
Vet, hoogleraar Evolutionaire ecologie, en
prof. Wim van der Putten, hoogleraar
Functionele biodiversiteit.

heldere toestand’, zegt Rip.
Om meren als Botshol helder te houden,
zouden de fosfaatnormen voor de landbouw volgens de promovendus meer rekening moeten houden met de hoeveel-

heid neerslag in voorgaande jaren. / LH
Winnie Rip promoveert op 8 november bij
prof. M. Scheffer, hoogleraar Aquatischeecologie en waterkwaliteitsbeheer.

BACTERIËN HEBBEN GEEN
TREK IN GENPIEPERGENEN
De kans dat nieuwe genen in aardappelof tomatenplanten ‘weglekken’ naar
andere organismen is nihil. Dat concluderen onderzoekers van Plant Research
International (PRI) in Environmental
Biosafety Research uit een studie naar
meer dan vijfhonderd bacteriën.
Tegenstanders van genetische modificatie zijn bang dat synthetische genen in gewassen worden opgenomen door bacteriën die leven op de gemodificeerde plant.
De introductie van nieuwe genen in bacteriën zou kunnen leiden tot ecologische en
medische gevaren.
‘Er zijn bacteriën die van nature DNA uit
hun omgeving kunnen opnemen’, zegt dr.
Leo van Overbeek van PRI. ‘Waarom ze
dat doen is nog niet helemaal bekend. We
weten wel dat ze DNA van soortgenoten
makkelijker opnemen dan dat van planten. Bacteriën breken vreemd genetisch
materiaal meestal af.’
Maar niet altijd. Er zijn een paar bacteriën
bekend die in theorie genetisch materiaal
uit genplanten zouden kunnen opnemen.
Om te onderzoeken of die ook van nature
op tomaten- en aardappelplanten voorkomen kregen Overbeek en zijn collega’s

een subsidie van Brussel om van 552
bacteriën, allemaal ooit op aardappels en
tomaten aangetroffen, te bepalen of ze
onder laboratoriumomstandigheden
vreemd DNA kunnen opnemen. De onderzoekers brachten de bacteriën in contact
met genen die resistent maken voor een
antibioticum.
‘Toen we bepaalden hoeveel bacteriën
door de blootstelling bestand werden tegen het antibioticum, ontdekten we dat
slechts twee isolaten tot op zekere hoogte
in staat waren het genetisch materiaal te
absorberen’, zegt Overbeek. ‘Dat waren
Pseudomonas trivialis en Pseudomonas
fragi.’
Twee bacteriën van de 552 is bar weinig,
maar een bewijs dat het weglekken van
nieuwe genen niet voorkomt, is daarmee
niet geleverd, aldus Overbeek. De uitkomst van zijn studie is in die zin typerend
voor het onderzoek naar de risico’s van
gengewassen. ‘Als wetenschapper kun je
iets zeggen over risico’s die aan gentechnologie kleven. Maar bewijzen dat gentechnologie honderd procent veilig is, is
onmogelijk.’ / WK
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‘We moeten
afvalwater van
toiletten apart gaan
zuiveren om geen
oestrogenen in het
milieu te krijgen’

ZOUTBACTERIE MAAKT LPG MILIEUVRIENDELIJKER
Bacteriën uit de Waddenzee en een
Amerikaans zoutmeer kunnen van lpg
een schonere brandstof maken. Dat
heeft een Wageningse promovendus
ontdekt. De bacteriën kunnen zwavelverbindingen uit lpg halen, waardoor de
uitstoot van zwaveldioxide door auto’s
vermindert.
In 2009 mag er volgens EU-regels bijna
geen zwavel meer in benzine, diesel en
lpg zitten. Raffinaderijen moeten daarom
de zwavelverbindingen uit de brandstoffen gaan vissen. Hiervoor bestaat al een

in de chemische industrie of de landbouw.
En de bacteriën doen gratis al het werk.’
Het proces dat Van Leerdam bestudeerde
is in 2003 door het Friese bedrijf Paques
en het Amerikaanse UOP in 2003 samen
gepatenteerd. Van Leerdam ging in zijn
promotieproject, wat Paques en technologiestichting STW meefinancierden, onder
meer na of het proces in het patent wel
haalbaar was. ‘Eerst was je de zwavelverbindingen uit het lpg met water waarin het
zout natriumcarbonaat zit’, vertelt Van
Leerdam. ‘Daarna maken bacteriën in reactoren het water schoon. Maar die bacte-

riën moeten wel tegen zout kunnen.’ Van
Leerdam vond de geschikte bacteriën in
de sedimenten van de Waddenzee en het
zoutmeer Soap Lake in de Amerikaanse
staat Washington. Paques gaat het proces
nu toepassen in een proefopstelling. / WK
Robin van Leerdam promoveert op
19 november bij prof. Albert Janssen,
hoogleraar in de Biologische gas- en waterreiniging, en prof. Fons Stams, persoonlijk hoogleraar bij de leerstoelgroep
Microbiologie.

ROTTWEILER MET STAMBOOM IS BRAVER

HONDEN KUNNEN
VOGELPESTVIRUS
VERSPREIDEN
Honden kunnen ongemerkt besmet raken
met vogelpestvirus H5N1. Ze worden er niet
zichtbaar ziek van, maar kunnen het virus
wel doorgeven. Dat blijkt uit onderzoek van
het Centraal Instituut voor Dierziektecontrole (CIDC-Lelystad). De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in het
tijdschrift Emerging Infectious Diseases.
Viroloog dr. Riks Maas van CIDC-Lelystad
zegt dat in het onderzoek voor het eerst onder laboratoriumomstandigheden is vastgesteld dat honden besmet kunnen raken met
het Aziatische vogelpestvirus, en het virus
ook uitscheiden. Het gedrag van het H5N1virus lijkt veel op wat in Amerikaans onderzoek bij een ander griepvirus is vastgesteld.
Maas: ‘Het in Amerika onderzochte virus
bleek zich heel snel onder honden te verspreiden. We kunnen niet uitsluiten dat dat
met het H5N1-virus ook kan gebeuren.’
Maas heeft dat echter niet onderzocht.
Dat honden besmet kunnen raken met het
virus betekent ook dat bij een uitbraak
maatregelen genomen moeten worden om
verspreiding via honden tegen te gaan, zegt
Maas. Dat kan door honden aan te lijnen en
binnen te houden. / JB

fysisch-chemisch proces, maar het biologische proces op basis van bacteriën dat
ir. Robin van Leerdam bestudeerde is
waarschijnlijk geschikter.
‘Het is een schoner en misschien ook wel
zuiniger alternatief voor de bestaande
technologie’, zegt Van Leerdam. ‘Bij het fysisch-chemische proces komt zwavelhoudend afvalwater vrij dat je ook weer
schoon moet maken. Bovendien heb je
katalysatoren nodig om het proces op
gang te brengen. Bij het proces dat ik heb
bestudeerd, komt puur elementair zwavel
vrij als vaste stof. Dat kun je hergebruiken

Rottweilers met een stamboom zijn
volgens hun baasjes minder angstig en
agressief dan rottweilers zonder
stamboom. Dat blijkt uit onderzoek dat
gedragsbioloog drs. Joanne van der Borg
en epidemioloog dr. Lisette Graat hebben
gedaan in opdracht van de Raad van
Beheer op Kynologisch Gebied in
Nederland.
Het verschil is waarschijnlijk het gevolg
van een gedragstest die in Nederland verplicht is gesteld voor raszuivere rottweilers. Dieren die niet voor de gedragstest
slagen, mogen namelijk niet gebruikt worden voor de fokkerij van raszuivere rottweilers.
De onderzoekers enquêteerden baasjes
van 822 rottweilers met en zonder stamboom over het gedrag van hun honden.
Uit de gegevens blijkt dat raszuivere rottweilers veel minder agressief zijn tegen
vreemde mensen en honden. Van de raszuivere rottweilers vertoont 15,4 procent
opvliegend gedrag, terwijl 25,1 procent
van de lookalikes daar last van heeft.
Angst voor vreemden, harde geluiden,
druk verkeer of onweer komt bij raszuivere honden ook veel minder voor dan bij
honden zonder stamboom: 3,2 procent
tegenover 11,6 procent.

Wageningse onderzoekers enquêteerden baasjes van 822 rottweilers met en zonder
stamboom over het gedrag van hun honden. / foto Mark Kromski
Uit de onderzoeksgegevens komt naar voren dat ‘de rottweilereigenaars het gedrag
van hun honden door een roze bril bekijken’, zegt Van der Borg. Ze geven opvallend positieve antwoorden. ‘Dat komt mogelijk door de dreiging van een fok- en
houdverbod in het verleden. Maar dat laat
onverlet dat er verschil is tussen de stam-

boomhonden en de honden zonder stamboom.’
Van der Borg kan de mate van angst en
agressie niet vergelijken met andere hondenrassen, omdat daarvan geen vergelijkbare gegevens bekend zijn. Het ligt wel in
de bedoeling daar nader onderzoek naar
te doen. / JB

VROUWELIJKE HORMONEN GLIPPEN HET MILIEU IN
Nederlandse rioolwaterzuiveringen
slagen er niet in om alle vrouwelijke
hormonen uit het afvalwater af te
breken, en laten eigenlijk teveel
oestrogenen het milieu instromen.
Volgens een Wageningse promovenda
zullen we ons systeem van zuiveren
radicaal moeten veranderen.
Biologen merken dat vissen, kikkers en
andere waterorganismen in Nederlandse
wateren blootstaan aan vrouwelijke hormonen. Steeds vaker vinden ze tweeslachtige organismen en mannelijke organismen die mannelijke geslachtskenmerken missen.
‘Dat soort effecten vind je al bij zeer lage
concentraties van nanogrammen per li-

ter’, zegt dr. Titia de Mes van de sectie Milieutechnologie. ‘De krachtigste vrouwelijke hormonen in ons milieu zijn door mensen uitgescheiden. In de urine van mannen en vrouwen zit estradiol, het vrouwelijke geslachtshormoon, plus een heleboel
weinig actieve omzettingsproducten. Als
vrouwen anticonceptiemiddelen gebruiken scheiden ze bovendien het synthetische ethinylestradiol uit.’
De meeste Nederlandse waterzuiveringen
breken meer dan negentig procent van de
oestrogenen af die ze aangevoerd krijgen.
Dat klinkt mooi, maar als we onze natuur
niet willen laten veranderen in een hormonale nachtmerrie zou dat 99,9 procent
moeten zijn.
Toen De Mes een proef deed met een tra-

ditionele aerobe zuiveringsmethode, ontdekte ze dat die in principe alle oestrogenen kon afbreken, maar dat de installatie
daarvoor wel meer tijd nodig had. ‘Die tijd
zal er in de praktijk niet zijn’, zegt De Mes.
‘Als je al het afvalwater op die manier
moet behandelen, heb je beduidend grotere installaties nodig.’
Anaerobe zuiveringsinstallaties kunnen
geen oestrogenen afbreken, ontdekte De
Mes. Daarnaast ontdekte de promovenda
dat het probleem nog een graadje serieuzer was dan ze aanvankelijk had gedacht.
Enkele tientallen procenten van de vrouwelijke hormonen verlaten het lichaam
als een metaboliet zonder hormonale werking. Het lichaam heeft er chemische
groepen aan geplakt waardoor de hormo-

nen niet meer actief zijn. Het zuiveringsproces schroeft die groepen er echter
weer af. Het proces kan de ontwaakte
oestrogenen afbreken, maar heeft daarvoor dan nog meer tijd nodig.
‘We zullen onze manier van zuiveren radicaal moeten veranderen’, concludeert De
Mes. ‘Dat is alleen betaalbaar als we het
afvalwater van onze toiletten apart gaan
zuiveren. Alleen op die manier kun je intensiever en langer zuiveren zonder dat
de kosten de pan uit rijzen.’ Zo’n systeem
is op de lange termijn onvermijdelijk,
denkt De Mes. / WK
Titia de Mes is op 2 november gepromoveerd bij prof. Gatze Lettinga, hoogleraar
Milieutechnologie.
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Landbouw in ontwikkelingslanden zat bijna een kwart eeuw lang in het verdomhoekje.
Internationale donoren gaven hun geld liever uit aan onderwijs en gezondheidszorg.
In het World Development Report 2008 spreekt de Wereldbank echter weer over
landbouw als motor voor ontwikkeling. Reden voor voorzichtig optimisme in de
Wageningse wandelgangen.

door JORIS TIELENS, foto WERELDBANK

W

ie zich bezighoudt met de landbouw in ontwikkelingslanden,
kon jarenlang niet rekenen op
bewondering van anderen in
het wereldje van de internationale samenwerking. Onderwijs,
gezondheidszorg, de strijd tegen aids of tegen corruptie en slecht bestuur waren jarenlang veel sexyer dan zoiets basaals als de ontwikkeling van het platteland. Onder economen had de landbouw een kwade reuk door het Europese landbouwbeleid met haar subsidies en overschotten. En donoren
trokken niet veel geld uit voor landbouwontwikkeling,
ondanks het feit dat drie op de vier armen op het platteland wonen. Bovendien waren de nationale overheden van veel ontwikkelingslanden buiten Azië niet
scheutig met geld voor de landbouw, geneigd als ze zijn
om te kiezen voor de stedelijke elite waar hun machtsbasis ligt.
Maar er lijkt iets te veranderen in het imago van de
landbouw als armoedebestrijder. En dat is reden voor
een opgewekte stemming in de gangen van Wageningen International en andere onderdelen van Wageningen UR die iets van doen hebben met ontwikkelingssamenwerking. Mijlpaal van de kentering is het nieuwe
World Development Report 2008 van de Wereldbank,
dat vorige maand uitkwam en waarin de bank, als toonaangevende instelling op dit gebied, aangeeft waar de
inspanningen zich het komende jaar op moeten richten. Een kwart eeuw lang liet de Wereldbank de landbouw links liggen. Maar nu draagt het jaarlijks uitkomende rapport de titel Agriculture for Development.

ling, schoven de landbouw naar voren als basis van
zich ontwikkelende economieën.
Acties als Live Aid waren daarna de opmaat voor een
serie beleidsrapporten waarin de landbouw meer waardering kreeg dan voorheen, zoals het VN-rapport ‘Halving the hunger: it can be done’. De beleidsvisies van
de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) en het Britse ministerie van ontwikkelingssamenwerking besteedden opvallend veel aandacht aan landbouw, evenals het rapport voor de VN
van de InterAcademy Council waar universiteitshoogleraar Rudy Rabbinge aan meewerkte. Ook emeritus
prof. Arie Kuyvenhoven droeg een steentje bij, onder
andere door te lobbyen in Den Haag en bij de Wereldbank, en door in zijn afscheidsrede te wijzen op onderzoek waaruit blijkt dat één procent economische groei
in de landbouw leidt tot tweeëneenhalf procent groei in
het inkomen van de armsten. De bijdrage van andere
sectoren aan de laagste inkomens is veel kleiner.

Anderen, vervolgt het rapport, zijn aan de armoede ontsnapt door aansluiting te zoeken bij de markt. Bijvoorbeeld door zich aan te sluiten bij producentenorganisaties en contracten te sluiten met exporteurs en supermarkten in het westen om zo hun groenten te exporteren. De Wereldbank ziet vooral die exportketens als
poort tot ontwikkeling. Daarom wil de bank bijvoorbeeld boerenorganisaties steunen.
Dat wil niet zeggen dat de Wereldbank geen woorden
besteedt aan het verstandig beheren van natuurlijke
hulpbronnen, aan de gevolgen van klimaatverandering
voor arme boeren, aan de achtergestelde positie van
vrouwen en aan het belang van een sterke staat om
het falen van de markt te corrigeren. Maar het World
Development Report 2008 is wel optimistisch over de
zegeningen van de vrije markt.

LOKALE VOEDSELVOORZIENING
Té optimistisch, stellen eenentwintig Nederlandse organisaties die in het voorjaar een reactie op het rapRURALE BEDRIJVIGHEID
port opstelden. Samen met Oxfam, ICCO en Agri-ProFoBij de Nederlandse ministeries lijkt ondertussen ook
cus nam Wim Andriesse van Wageningen International
iets te veranderen. Het thema landbouw staat welisdaartoe het initiatief. ‘We zijn erg gelukkig met de herwaar niet prominent in de beleidsbrief ‘Een zaak van ie- nieuwde nadruk op landbouw. En wij zijn het er mee
dereen’ van 16 oktober, waarin minister van Ontwikke- eens dat ketens kunnen bijdragen aan ontwikkeling.
lingssamenwerking Bert Koenders uitlegt waar zijn pri- Maar er is een kanttekening. Want lang niet iedereen
oriteiten de komende jaren liggen. Maar hij heeft ‘rura- kan leveren aan ketens. Er is een groot gevaar dat de
le bedrijvigheid’ recent wel genoemd als belangrijke pij- Wereldbank ketens te veel als enige focus ziet. Als je
ler voor ontwikkeling. En binnenkort komt de minister
dat doet laat je de grote groep kleine boeren zitten die
met een nieuwe landbouwvisie naar de Kamer, zegt
niet aan exporteren toekomt. Maar die zorgen wel voor
Frits van de Wal van de directie duurzame economide directe lokale voedselvoorziening en beheren de nasche ontwikkeling van het ministerie van Buitenlandse tuurlijke hulpbronnen. Je rekent dan alleen met de suczaken. Bij het opstellen van die visie werden ook Necesvolle boer die in staat is zich te organiseren en te
KOERSWIJZIGING
derlandse ontwikkelingsorganisaties en Wageningen
voldoen aan de kwaliteitseisen van ketens.’
De hernieuwde aandacht voor landbouw kan een
International betrokken.
Wim Andriesse heeft ook een boodschap voor de Nekoerswijziging in de ontwikkelingssamenwerking inluiMet zoveel hernieuwde aandacht lijkt de vraag niet lan- derlandse ministeries naar aanleiding van het rapport
den. En dat kan gepaard gaan met meer financiering
ger óf landbouw van belang is voor ontwikkeling, maar van de Wereldbank. ‘Beleid moet coherenter worden,
voor onderzoek van Wageningen UR op dit gebied.
wát voor landbouw van belang is voor ontwikkeling. De wat wil zeggen dat de ministeries dezelfde doelen moeNienke Beintema, die werkt voor het International Food landbouw die de Wereldbank op de agenda zet is geten nastreven. Het is dan ook goed om te zien dat LNV
Policy Research Institute en gestationeerd is bij Wage- richt op export naar welvarender afzetmarkten. Het
en DGIS daaraan werken en samen afwegingen maken
ningen International, heeft dat al gemerkt. In het World World Development Report schetst in haar eerste zintussen de belangen van de Nederlandse landbouwsecDevelopment Report wordt onderzoek van haar aange- nen een beeld van een arme Afrikaanse vrouw die getor en die van kleine boeren in ontwikkelingslanden.’
haald waarin ze in kaart bracht welke investeringen
bogen onder de zon met een hak haar sorghum wiedt, Verder concludeert Andriesse dat beide ministeries
landen doen in landbouwonderzoek. Ze stelde vast dat met haar baby in een doek op de rug gebonden. Zij is
meer gebruik kunnen maken van sterke punten van
grote landen als China en India recentelijk veel meer
gevangen in armoede omdat ze afhankelijk is van de
Nederland als het gaat om bijdragen aan landbouwontgeld aan landbouwonderzoek zijn gaan besteden. Afri- magere opbrengst van de zelfvoorzienende landbouw. wikkeling in het zuiden. Pleitend voor eigen parochie:
kaanse landen blijven daarbij achter. Voor haar eigen
‘Landbouwonderzoek en de opbouw van capaciteit
onderzoek kreeg Beintema de afgelopen jaren maar
door onderwijs leveren veel winst op voor de landbouw
moeizaam middelen op tafel. Maar nu landbouw in de
in ontwikkelingslanden. Daar moet meer in geïnveslift zit, kreeg ze opdracht om ook in de toekomst de
teerd worden.’ <
trends in investeringen in landbouwonderzoek te blijOp maandag 17 december bespreekt Koenders in
ven volgen.
Nieuwspoort in Den Haag het World Development
Het landbouwrapport van de Wereldbank komt niet uit
Report 2008 met Alain de Janvry, hoofdauteur van
de lucht vallen. Al tijdens de duurzaamheidstop van de
het rapport. Op dinsdag 18 december komt het team
Verenigde Naties in Johannesburg in 2002 werd gevan opstellers van het WDR in Wageningen voor een
vraagd om meer aandacht voor de landbouw als motor
expert meeting. Zie: www.agri-profocus.nl, Agriculture
van ontwikkeling. Ook de G8 en Nepad, de organisatie
for development, the Dutch way.
van Afrikaanse overheden voor economische ontwikke-

‘De hernieuwde
nadruk op landbouw
is goed, maar de
Wereldbank focust
te veel op ketens’
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Prof. Pier Vellinga richtte zich als één van de eerste Nederlandse wetenschappers op
de vraag hoe de maatschappij moet omgaan met klimaatverandering. Begin dit jaar
werd hij aangesteld als programmaleider van het klimaatonderzoek van Wageningen
UR. De instelling loopt volgens Vellinga momenteel voorop op dit vakgebied, maar
moet wel blijven vernieuwen. ‘Daar wil ik aanjager van zijn.’

door LAURIEN HOLTJER, foto BART DE GOUW

Z

ijn onheilsboodschappen over het stijgende zeewater dat over de hoge dijken
heen zal slaan, gaven Pier Vellinga het
imago van klimaathystericus. Hij haalt
er zijn schouders over op. ‘Sommige onderzoekers hanteren een afstandelijke
houding van: we zien wel wat de maatschappij met de kennis over klimaatverandering doet.
Maar ik vind dat wetenschappers de plicht hebben om
de maatschappij duidelijk op gevaren te wijzen.’
Voor zijn komst naar Wageningen deed Vellinga dat als
hoogleraar Milieuwetenschappen en decaan van de faculteit der Aard- en levenswetenschappen aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam. Begin dit jaar koos hij echter
voor Wageningen UR, om daar samen met prof. Pavel
Kabat de onderzoeksprogramma’s over klimaatverandering verder te ontwikkelen en te leiden. Eén dag per
week werkt hij nog voor de VU, om de samenwerking
tussen de kennisinstituten te laten voortbestaan.
Beide universiteiten hebben al veel tijd en geld besteed aan klimaatonderzoek, bijvoorbeeld in het succesvolle programma Klimaat voor Ruimte, over manieren om met klimaatverandering om te gaan. In 2007
kreeg dit een vervolg met Kennis voor Klimaat dat zich
verder richt op het klimaatbestendig maken van Nederland. Vellinga kreeg vanuit Wageningen UR de kans dit
programma te leiden. ‘Het is een van de belangrijkste
redenen waarom ik hierheen ben gekomen. Dit project
wilde ik absoluut organiseren. Het gaat over de toekomst van Nederland.’

SIMPEL VRAAGSTUK
Klimaatverandering is omgeven met misvattingen en
scepsis, ervaart Vellinga. ‘Zoals het misverstand dat
het toch niet lukt om het tij te keren als China niet meedoet. Of dat het wel meevalt.’ Regelmatig ligt hij met
collega Salomon Kroonenberg in de clinch over dit onderwerp. Die schreef een boek waarin hij beweert dat
de klimaatverandering een normaal proces is in de rij
van ijstijden. ‘Het is een leuk boek, maar de maatschappelijke kant klopt niet. Salomon vindt dat we niks
moeten doen aan de oorzaken, dat we Gods water
maar over Gods akker moeten laten stromen. Maar ik
vind dat het klimaat ook een waarde van zichzelf heeft.
En het kán anders. Er zijn mogelijkheden genoeg om
welvarend te leven met veel minder gevolgen voor klimaat en milieu.’
In wezen is volgens Vellinga de klimaatverandering een
‘heel simpel vraagstuk’. ‘Wij brengen door onze economische activiteiten onze omgeving in de war. Net zoals
we eerder deden met de uitstoot van cfk’s die de ozonlaag aantasten. Klimaatverandering is het huidige milieuvraagstuk. Daarbij gaat het om teveel CO2 in de
lucht. Een deel van de klimaatverandering kunnen we
niet meer verhelpen, maar we kunnen wel voorkomen
dat permafrostgebieden rond de Noordpool grote hoeveelheden methaan gaan uitstoten. Als we de CO2 door
laten groeien, zal het klimaat uiteindelijk een eigen dy-

namiek krijgen met over de hele wereld wisselende omstandigheden in het weer en maatschappelijke ontwrichting als gevolg. We moeten voorkomen dat het klimaat met ons aan de haal gaat, door tijdig de emissie
naar beneden te brengen.’
KLIMAATBESTENDIG
Vellinga is opgelucht te zien dat ondanks de scepsis en
misverstanden de boodschap toch langzaamaan doordringt in de maatschappij. ‘Steden zoals Nijmegen en
Kampen ontwikkelen bypasses rondom de oude stad
om een overvloed aan water te kunnen omleiden. Ook
wordt er ruimte gemaakt voor de rivier, en is een versnelde versterking van de Nederlandse kust eindelijk
op gang gekomen. Verder zijn de noordelijk provincies
een project begonnen dat het landschap klimaatbestendig moet maken. We zien het ook niet alleen meer
als bedreiging, maar steeds meer als een kans. Bedrijven hebben klimaat als speerpunt, beleggers haken
erop in, banken komen met klimaathypotheken en projectontwikkelaars richten zich op klimaatneutrale gebouwen. Het klimaat wordt steeds breder gedragen,
ook internationaal.’
En daarin heeft het International Panel for Climate
Change (IPCC) volgens hem een grote rol gespeeld.
Deze internationale organisatie verzamelt alle wetenschappelijke inzichten op het gebied van klimaat. Haar
rapporten worden gebruikt om internationale afspraken te maken over de CO2-uitstoot en klimaataanpassingen.
Vellinga was betrokken bij de oprichting van het IPCC.
Hij is dan ook trots op de Nobelprijs voor de vrede die
het panel dit jaar kreeg, samen met Al Gore. ‘Het IPCC
brengt disciplines bij elkaar en maakt wetenschappelijke kennis relevant voor de maatschappij. De betrokken
wetenschappers maken constant afwegingen tussen
onzekerheden helder maken en op tijd handelen. Ze
werken in het spanningsveld tussen wetenschappelijke
interesse en maatschappelijke bruikbaarheid. Dat
maakt dit milieuvraagstuk ontzettend fascinerend.’
Nu de maatschappij doordrongen is van de noodzaak
tot actie ziet Vellinga de grootste uitdaging in de zorg
voor een goede samenwerking tussen allerlei kennisinstituten. ‘Universiteit Utrecht, TNO, TU Delft, Vrije Universiteit en noem maar op. We moeten veel meer samenwerken. Delft heeft bijvoorbeeld de kennis voor
waterbouw, Wageningen voor water, natuur en landbouw. Maar het is hetzelfde water.’
WAGENINGSE BUREAUCRATIE
Door de al eerder opgebouwde samenwerking in veel
onderzoeksprojecten was de overstap naar Wageningen UR logisch en klein voor Vellinga. Toch was het ook
even ‘wennen’. ‘Vooral aan de bureaucratie op het gebied van onderwijs en administratie. Die is blijkbaar
ontstaan in een fase van noodzakelijk inkrimping.
Maar zo’n strakke centrale sturing is volgens mij niet
nodig in tijden van expansie. Het belemmert de groei

PIER VELLINGA (1950)
1986 Gepromoveerd aan de TU Delft op de veiligheid
van de Nederlandse duinenkust bij stormvloed
1975 – 1988 Onderzoeker kustontwikkeling bij het
Waterloopkundig Laboratorium
1989 – 1992 Adviseur bij het ministerie van VROM,
betrokken bij de oprichting van het IPCC
1991 – 2001 Hoogleraar Milieuwetenschappen en
veranderende aardsystemen aan de VU, voorzitter
van het Science and Technical Advisory Panel of
The Global Environmental Facility (GEF)
2001 – 2007 Decaan van de faculteit Aard- en levenswetenschappen VU
2005 – heden Voorzitter van het Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek op Texel
2006 – heden Directeur Klimaatcentrum VU
2006 – heden Voorzitter stichting Natuur- en Milieu
2007 – heden Programmadirecteur Klimaatverandering, Alterra
zelfs. Wageningen UR zou veel meer kunnen decentraliseren, zeker in het onderwijs. Want daar liggen ontzettend veel onbenutte kansen.’
Vellinga vindt de huidige zesduizend studenten veel te
weinig. ‘Dat kunnen er wel tienduizend zijn. De VU heeft
twintigduizend studenten met slechts drieduizend
werknemers. Wageningen UR heeft zevenduizend
werknemers en veel minder studenten. Het is een
groot onbenut reservoir.’
Ontwikkel nieuwe opleidingen, is Vellinga’s advies. ‘Zoals Aarde en economie als nieuwe bacheloropleiding
en Climate Studies als nieuwe internationale masteropleiding. Ook op het gebied van bio-energie kan Wageningen vele collegezalen vullen met buitenlandse studenten.’
Dergelijke vernieuwingen en investeringen in onderzoek zijn noodzakelijk om koploper te blijven op klimaatgebied, zegt Vellinga. ‘Door een historische gegroeide samenstelling van kennisgebieden zoals meteorologie, water, bodem en landgebruik, en door de
vroege voortrekkers rol van Pavel Kabat loopt Wageningen UR nu voorop, maar we zullen alles op alles moeten zetten om die internationale koppositie te behouden’, waarschuwt hij. ‘Andere universiteiten en kennisinstituten verheffen het klimaat nu ook tot speerpunt.
Wageningen moet bij zien te blijven. Ik wil graag de
aanjager daarvan zijn’, zegt Vellinga stellig.
‘Toen ik zelf begon met dit vraagstuk dacht ik de verandering helemaal niet mee te maken. Maar het gaat
sneller dan verwacht. Ik denk regelmatig terug aan een
uitspraak van professor Bollin, de eerste voorzitter van
het IPCC. Hij zei ooit dat als het lukt om het klimaatprobleem te voorkomen, we later nooit zullen weten of het
de moeite waard is geweest. Zou het wel zijn gebeurd
als we geen actie hadden genomen? Maar de realiteit
haalt ons in. Nu de klimaatverandering doorzet, weet ik
waarvoor ik het allemaal doe.’ <

Resource 0210 12-15

07-11-2007

16:51

Pagina 12

REPORTAGE

12

8

IN BEELD
LICHTVERVUILING/ foto’s BART DE GOUW
De stichting Natuur en Milieu en andere milieuorganisaties voeren actie tegen onnodige verlichting.
Tijdens de Nacht van de Nacht op 27 oktober riepen ze
instellingen op om ’s nachts alle lichten in hun
gebouwen te doven. De actie kreeg steun van milieuminister Cramer die gemeenten vroeg om minder licht

te laten branden. Bij Wageningen UR valt ook nog wel
enig zendingswerk te verzetten, zo blijkt uit een kleine
rondgang. Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp
(foto’s boven) baadt ’s avonds in het licht. Ook op
universiteitscomplex De Dreijen (foto’s onder en linksmidden) blijven nog flink wat lampen branden. In het

O

U

‘I
Bestuurcentrum (foto rechtsmidden) worden in principe
om acht uur ‘s avonds alle lichten gedoofd, zegt een
receptionist. Maar in de nacht van zondag 4 op maandag 5 november brandden rond één uur de lampen in
het gebouw nog volop. Op het sloopterrein achter het
Bestuurscentrum stond een bouwlamp aan. / GvM
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OUDE KOEIEN
UIT DE ARCHIEVEN VAN WAGENINGEN UR
‘IK ZAG EEN ZEBRA TOEN WE NEERSTORTTEN’
Het is bijna een cliché: een geluk bij een ongeluk. Toch
gaat het volgens hoogleraar Entomologie prof. Joop van
Lenteren zeker op voor het vliegtuigongeluk waarbij hij
en tropisch entomoloog dr. Arnold van Huis in 1987 betrokken waren. Dankzij de crash vierde de Wageningse
onderzoeksgroep medische en veterinaire entomologie
afgelopen week zijn twintigjarig bestaan.
‘Ik zag nog een zebra toen we neerstortten’, herinnert Van Lenteren zich. ‘Ik hoorde de piloot mayday mayday roepen en ik
ging er vanuit dat dit het einde was. Het
leven is mooi geweest, dacht ik. Het was
onwezenlijk stil in het vliegtuig. Ook de andere passagiers dachten waarschijnlijk
dat het afgelopen was.’
Het zespersoonsvliegtuigje van de Afrikaanse Flying Doctors AMREF bevond
zich op dat moment net boven Nairobi National Park. De entomologen waren in verband met de financiering van het International Centre of Insect Physiology and
Ecology (ICIPE) net op bezoek geweest bij
het Mbita Point veldstation en Nairobi
was de eindbestemming van de vlucht.
Een bestemming die ze net niet haalden,
omdat de piloot was vergeten te tanken.
Boven het park vielen beide motoren van
het vliegtuig uit. Het lukte de piloot nog
om een bos te vermijden en een noodlanding in te zetten op een paar weilanden
bij een Engelse school. ‘Het vliegtuig had
ook nog genoeg snelheid om over de eerste omheining te komen, maar bij de
tweede omheining ging het mis. Het werd

Het vliegtuig waarmee de entomologen Joop van Lenteren en Arnold van Huis neerstortten aan de rand van Nairobi National Park. / foto Joop van Lenteren
een crashlanding op de buik’, vertelt Van
Lenteren.
Hij was de enige die niet gewond raakte
en zelf het vliegtuig uit kon komen. Over
zijn eerste reactie voelt hij zich nu nog
een beetje schuldig. ‘Ik ben eerst als de
sodemieter weggelopen omdat ik bang
was dat de zaak in de fik zou vliegen. Pas
toen het veilig leek heb ik met de toegestroomde mensen geholpen de gewonden
uit het vliegtuig te halen.’

Aanvankelijk leken de verwondingen van
Van Lenterens collega Arnold van Huis mee
te vallen. De Keniaanse artsen spraken
slechts van een ‘fantastische beenbreuk’.
Maar omdat zijn been bleef opzwellen wilden de twee Wageningse wetenschappers
wel zo snel mogelijk terug naar huis.
‘De KLM stelde als voorwaarde dat hij tijdens de vlucht zelf naar het toilet kon
gaan. Ik heb toen een urinaal gejat, zodat
Arnold onderweg kon plassen’, zegt Van

Lenteren. Omdat hij de stewardess verzekerde dat hij ‘doctor’ was, kreeg hij een
stoel naast Van Huis in de eerste klas. ‘De
andere passagiers zaten kreeft te eten,
terwijl ik bezig was Arnold af te tappen’,
herinnert Van Lenteren zich.
Terug in Nederland ontdekten de artsen
21 breuken, waardoor Van Huis een jaar
uit de running zou zijn. Medisch entomoloog Willem Takken werd op tijdelijk basis
binnengehaald om het onderwijs in de tropische entomologie te verzorgen. Van
Lenteren: ‘Dat ging geweldig en we hebben toen een plan geschreven om medische entomologie in Wageningen op te
starten. Er werd in Nederland wel onderzoek gedaan aan malaria, maar niet door
entomologen. Wij vonden dat je bij zo’n
belangrijke ziekte ook moet kijken naar
de muggen die de ziekte overbrengen. We
hebben toen Willem Takken permanent
kunnen aanstellen en het is zijn verdienste dat medische entomologie in Wageningen is uitgegroeid tot een groep van
twintig mensen.’
Een ander voordeel van de crash is volgens Van Lenteren dat het hem heeft leren relativeren. ‘Als er weer eens een vergadering was over bezuinigingen, dacht
ik: vervelend, maar ik ben er nog!’
Met sprinkhanendeskundige Van Huis is
het allemaal ook nog goed gekomen. Hij
is net als Takken dit jaar tot hoogleraar
benoemd en probeert ook in het westen
het eten van insecten te stimuleren. / GvM

WERKPLEK
DANE BICANIC

KNUTSELEN MET LASER EN AFVAL
‘Als ik 280 zou worden, zou ik hier nog
steeds blijven werken’, zegt Dane Bicanic.
Om hem heen staan zware granieten tafels met laseropstellingen. Dane probeert
met de lasers nieuwe meetmethoden te
ontwikkelen om concentraties van stoffen
te meten. Aan het begin van zijn Wageningse carrière, begin jaren negentig,
deed hij dat in gassen. ‘Wij hebben toen
samen met Nijmeegse onderzoekers een
methode ontwikkeld die zo gevoelig was
dat hij de scheet van een vlindertje in het
Ajaxstadion kon meten.’
Daarna heeft de geboren Kroaat zich gestort op een moeilijker probleem: het gebruik van lasers bij monsters die geen
licht doorlaten. ‘Kijk, normaal stuur je de
laser ergens doorheen en dan kijk je aan
de andere kant wat er uit komt. Maar dat
kan niet met bijvoorbeeld tomatenpuree
of margarine, want daar komt het licht
niet door.’

Dane gebruikt daarom pulsjes laserlicht.
In zijn meest recente publicatie beschrijft
hij hoe hij daarmee de concentratie lycopeen in een tomaat heeft gemeten. De
pulsjes licht worden door het lycopeen
omgezet in warmte en geluid. Door nauwkeurig het geluid te meten, kan Dane op
verschillende dieptes de concentratie van
de gezonde stof vaststellen.
‘Het mooiste van hier werken, vind ik het
samen knutselen met de technici. Iedereen helpt je. Alle opstellingen die je hier
ziet hebben we zelf in elkaar gezet.’ En
dat hoeft niet met het nieuwste van het
nieuwste te zijn. Bij de nieuwe tomatenopstelling staat bijvoorbeeld een computer uit 1989. ‘Soms verwerken we ook
iets wat we bij het vuilnis hebben gevonden. Het hoeft niet duur te zijn, als het
maar werkt. Het gaat bij dit werk niet om
geld, maar om de liefde voor de wetenschap.’ / Korné Versluis
foto Guy Ackermans
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‘Alterra vecht niet meer voor het behoud van zeldzame soorten,
maar voor het behoud van de boer.’ Dat zei oud-Alterraan dr. Albert
Beintema in de Volkskrant van zaterdag 3 november. Hij
beschreef het afglijden van het instituut ook in zijn boek Mijn
vogels. Alterra stroomt vol met sociologen, economen en
bestuurskundigen die streven naar ‘leuke’ natuur, zegt de
vogelkenner. ‘Echte natuur is er niet meer bij.’ Heeft hij gelijk?

IS ALTERRA EEN BOERENINSTITUUT GEWORDEN?
door LAURIEN HOLTJER en KORNÉ VERSLUIS
Prof. Henk Siepel, directeur van het
Centrum Ecosystemen van Alterra

‘Het gaat alleen
nog maar over
boerengroen of
stedelijk groen’

Dr. Albert Beintema in zijn boek
Mijn vogels
‘Staringcentrum en IBN hadden ieder al zo hun eigen fusiegeschiedenis achter de rug voordat zij aan elkaar werden geplakt (tot Alterra,
red). Het Staringcentrum is in 1989
ontstaan uit instituten die allemaal
onderzoek deden om de landbouw
in Nederland te verbeteren, zoals
het instituut voor Cultuurtechniek
en Waterhuishouding (ICW). Zij bevonden zich aan de verkeerde kant
van de scheidslijn tussen goed en
kwaad. Wij stonden natuurlijk aan
de goede kant, met onderzoek gericht op het behoud van natuur in
Nederland, vechtend tegen al die
landbouwverbeteraars die in hoog
tempo ons fraaie landelijke gebieden om zeep hielpen. Het ICW was
onze regelrechte vijand. (...) Bij het
ICW moest je niet aankomen met
flauwekul over vogeltjes.
En nu, binnen Alterra, waren wij
opeens allemaal collega’s, bezig
met hetzelfde doel: Nederland
groen houden. Maar daarbij gaat
het nu dan wel vaak om boerengroen of stedelijk groen. Niet meer
vechten voor het behoud van zeldzame plantjes, maar voor het behoud
van de boer. En voor zover het nog
over ‘echte’ natuur gaat, richt het
onderzoek zich vaak op aspecten
als ‘natuurbeleving’. Welke natuur is
het leukst voor de mensen?
Een probleem is natuurlijk dat mensen geld hebben om onderzoeksopdrachten te verstrekken en die arme
plantjes en vogeltjes niet. We zien
dan ook hoe biologen worden vervangen door sociologen, economen,
juristen en bestuurskundigen.’

‘Ach, je moet rekening houden met
de achtergrond van Albert. Hij komt
van origine van het RIVON, het instituut dat zich in de jaren zestig bezighield met natuurbescherming. Hij
beschrijft zelf ook hoe dat in 1969
fuseerde met het ITBON, het TNO-instituut voor toegepast onderzoek in
de natuur. Daar hielden ze zich bezig met jachtbeheer van onder andere edelherten, en het bestrijden
van insecten in dennenplantages.
Die twee clubs moesten elkaar niet.
Dat was jarenlang strijd. Uiteindelijk
zijn ze opgegaan in het IBN en later
in Alterra.
Het is niet zo dat er nu minder aandacht is voor natuur. Integendeel, er
zijn nu meer natuuronderzoekers
dan toen. Alleen biedt Alterra natuurlijk een groter palet dan vroeger.
Ook de mensen die vroeger beken
rechttrokken en ze nu weer laten
kronkelen, horen er nu bij. En daar is
de natuur juist bij gebaat. Vroeger gaf
elk clubje van dertig onderzoekers
een eigen advies. De minister kreeg
tegenstrijdige adviezen, waardoor er
vaak niets gebeurde. Voor de natuur
was dat geruzie echt niet beter. Alleen het zelfbeeld van de onderzoeker was er misschien bij gebaat.
Je kunt natuurlijk wel zeggen dat de
natuur begin jaren zestig zoveel rijker was. Dat is ook zo. Er is heel veel
verloren gegaan. Maar het gaat nu
juist weer een stukje de goede kant
op. We wonen nu eenmaal wel in
een land met bijna 17 miljoen inwoners die allemaal de zondagmiddag
willen doorbrengen in wat er nog
over is van de natuur. Het is logisch
dat natuuronderzoekers daar ook
rekening mee houden. Je kunt wel
nostalgisch willen dromen over vroeger, toen je nog alleen door de velden liep. Maar die wereld is voorbij.’

‘Alterra biedt nu
een groter palet
dan vroeger’

Harm Niesen, voorzitter van de
Faunabescherming

‘De natuur
beschermen om
haar intrinsieke
waarde is elitair’

‘Ik ben bang dat Alterra voor zowel
de natuur als de boer niet meer echt
vecht. Alterra is geworden tot één
van de vele bureaus die advies geven aan overheden en daarmee hun
onafhankelijkheid hebben verloren.
Medewerkers doen hun wetenschappelijke onderzoek, geven advies in wens van hun opdrachtgevers en laten het aan de overheden
over om een conclusie te trekken.
Vaak schuiven ze een echte oplossing vooruit en stellen ze dat er
meer onderzoek nodig is. De commercie is duidelijk een rol gaan spelen. Ze geven een voorlopig oordeel,
zodat ze weer geld krijgen voor meer
onderzoek.
Maar ik wil niet zeggen dat ze helemaal niets meer doen voor de naDr. Jana Verboom, ecoloog bij
tuur. Ze ontkomen gewoon niet aan
Alterra, doet onderzoek naar
het probleem dat natuur maatnatuurbehoud en natuurbeleving
schappelijk breed gedragen moet
van kinderen
worden. Natuur moet inderdaad
leuk zijn. Maar natuur is er niet voor
‘Alterra een boereninstituut? Dat
herken ik niet. Maar ergens heeft Al- de mens.
bert Beintema wel een punt. Er is te- Toch werkt Alterra inhoudelijk nog
steeds aan problemen waar wij als
genwoordig minder aandacht voor
de ecologie en meer voor natuurbe- Faunabescherming ons ook op richtleving. Als de wind in Den Haag een ten. Van alle adviesbureaus kunnen
we ons zelfs nog het meeste in Alterbepaalde kant opdraait, doen wij
ra vinden. Medewerkers van Alterra
daar onderzoek naar. De nota Natuur voor Mensen, Mensen voor Na- vinden bijvoorbeeld de drukjacht hetuur geeft al aan dat natuurbeleving lemaal niet nodig. Wij zijn het daar
mee eens. Maar kennelijk zijn ze
nu heel belangrijk is. Dat wil niet
zeggen dat natuur nooit beschermd dan weer niet bij machte hun oordeel zoveel gewicht te geven dat het
mag worden om haar intrinsieke
waarde, maar het is wel elitair. Niet tot uiting komt in het overheidsbeiedereen begrijpt hoe groot de waar- leid. Ik zou liever zien dat ze hun onderzoek doen en de consequenties
de van de natuur zelf is. Waarom
van hun bevindingen luidkeels zouzouden we daarom ook niet kijken
naar andere functies van de natuur, den verkondigen. Dat doen ze niet
meer.’
zoals recreatie?
Natuurbeleving is bovendien heel
belangrijk om een binding met de
natuur te ontwikkelen. Al die biologen, en waarschijnlijk Albert Beintema zelf ook, hebben als kind hutten
gebouwd, over prikkeldraad heen
gekropen en in bomen geklommen.
Dit genereert die binding met de natuur. Als die er niet meer is, omdat
kinderen de natuur niet meer mogen beleven, is dat gevaarlijker voor
toekomstig natuurbehoud dan die
paar takken die afbreken door kinderhandjes.’

‘Alterra vecht
voor de natuur
noch voor
de boer’

‘Boeren waren de
vijanden van de
natuur, maar dat
is veranderd’

Prof. Joop Schaminée, houder van
de Westhoff-leerstoel van de
Radboud Universiteit Nijmegen en
het Centrum Ecosystemen van
Wageningen UR
‘De afgelopen decennia waren boeren de grote vijanden van de natuur,
omdat ze veel bemestten en woeste
grond ontgonnen. Maar dat is aan
het veranderen. De landbouw heeft
steeds meer aandacht voor producten die op een duurzame manier tot
stand komen. Het draait niet meer
alleen om de kilo’s melk of graan,
maar ook om milieukwaliteit. Willen
we de biodiversiteit behouden, dan
moeten we ons bezinnen over de rol
van de boer binnen natuurbeheer.
Wat Albert wel terecht aankaart is
dat Alterra moet oppassen om zich
niet alleen op agrarisch natuurbeheer en natuurbeleving te concentreren. Een aantal zeldzame soorten, zoals de Spaanse ruiter, zijn
nog in Nederland door een complex
geheel van ecologische factoren.
Behoud van de biodiversiteit moet
een tweesporenbeleid zijn, bestaande uit bescherming van dit soort bedreigde soorten en bijzondere ecosystemen, maar ook uit samenwerking met boeren om de biodiversiteit van halfnatuurlijke landschappen te behouden.’

P

PO
Re
va
ge
of
Po

‘D
u
m
w
m
s

B

Om
kn
be
uit
ste
ge
cu
m
ge
tijd
en
Ho
Ko
de
de
we
va
De
ta
sc
als
ne
ke
dit
of
de
M
uit
vo
ve
Ni
ve
re
die
va
lop
he
sc
als
he
en
de
oo
Er
be
he
ee
ev
so
ee
ze
die
he

Dr

rt

de

Resource 0210 12-15

07-11-2007

16:51

8 NOVEMBER 2007

POST
POST is de brievenrubriek van
Resource, bestemd voor reacties
van lezers. Brieven kunnen worden
gericht aan resource@cereales.nl
of aan Resource, rubriek Post,
Postbus 357, 6700 AJ Wageningen.

n

eur,
te

ft
cot

n
n
ol

h

x

ne-

15

NIEUWE OPLEIDINGEN

‘De afstand van
universiteit tot
maatschappij
wordt niet kleiner
met Engels als
schrijftaal’
BEDANKT KEES

HR

Omdat hij nooit te beroerd is om een
knuppeltje in het hoederhok te gooien,
besloot prof. Kees de Hoog zijn onlangs
uitgesproken afscheidsrede met het voorstel om ook Nederlandstalige, anderstalige en populariserende artikelen in het
curriculum van medewerkers op te nemen. Niet alleen de focus richten op Engelstalige artikelen in wetenschappelijke
tijdschriften dus. En optredens voor radio
en televisie zouden naar het idee van De
Hoog ook mee moeten tellen.
Kortom, de ééndimensionaliteit van academies komt onder vuur te liggen waarbij
de waarde van en de waardering voor de
wetenschapper louter langs de meetlat
van publicaties in journals wordt gelegd.
De afstand van de Wageningse universitaire wereld tot de omringende maatschappij wordt niet kleiner met het Engels
als schrijf- en voertaal. We lijken ons binnen Wageningen UR weinig zorgen te maken over de vraag of de belastingbetaler
dit wel wenselijk vindt, noch over de vraag
of de medewerkers gecharmeerd zijn van
deze tendens.
Met het oog op dit laatste heb ik de ferme
uitsmijter van De Hoogs rede maar eens
voorgelegd aan 25 collega’s. Kees blijkt
veel vrienden in de residentie te hebben.
Niet minder dan 23 LEI’ers onderschrijven zijn slotwoorden. Voor die universitaire broeders en zusters in het Wageningse
die menen dat bij de onderzoekscentra
van Wageningen UR vooral mensen rondlopen die ooit wel eens hun mulodiploma
hebben gehaald, zal deze uitkomst waarschijnlijk geen verbazing wekken. Maar
als bedacht wordt dat er tegenwoordig
hele volksstammen academisch gepokt
en gemazeld personeel rondlopen, dan is
deze overweldigende meerderheid toch
ook verrassend.
Er is geen onderzoekje voor nodig om te
beweren dat een negatief oordeel over
het aantal declarabele dagen als afrekeneenheid binnen instituten als het LEI een
evenhoge score zal boeken. Omdat een
soortgelijke zelfkritiek over de afrekeneenheid binnen academies minder vanzelfsprekend is, verdient Kees dank voor
diens slotakkoord. Dus bedankt Kees en
het ga je goed!
Dr. Hans Dagevos, LEI

RESOURCE #10

V.D.REDACTIE
Wageningen zou veel meer studenten
kunnen trekken, zegt Pier Vellinga in het
interview op pagina 10 en 11 van deze
Resource. Door nieuwe opleidingen te
starten in bijvoorbeeld klimaatwetenschappen, bio-energie of de combinatie
tussen aardwetenschappen en economie
zou de universiteit tienduizend studenten
trekken, tegen zesduizend nu.
De overheid probeert paal en perk te stellen aan modieuze opleidingen in het hoger onderwijs. Vooral het hbo maakt het
bont. Daar kun je inmiddels Vrijetijdsmanagement, Media- en entertainmentmanagement of Communication and Multimedia Design studeren. Ook studentenorganisaties klaagden vorig jaar over de
wildgroei. Hun voornaamste bezwaar te-
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gen de trendy opleidingen is dat ze meer
beloven dan ze waar kunnen maken. Studenten worden gelokt met een fraaie folder, en merken in de collegebank dat ze
in werkelijkheid een opgepoetste opleiding volgen die al eerder bestond onder
een andere naam. Daarnaast zijn de modieuze opleidingen vooral gericht op het
lokken van studenten, en is het regelmatig de vraag of de arbeidsmarkt zit te
wachten op de afgestudeerden.
Hoewel enige reserve over al te modegevoelige studies dus terecht is, is er veel te
zeggen voor het idee van Vellinga. Zeker
op het gebied van klimaatwetenschappen
heeft Wageningen veel te bieden. Het onderzoek is de laatste jaren stormachtig
gegroeid. Bovendien had Wageningen al

een traditie in meteorologie en aardwetenschappen. Studenten hoeven dus niet
bang te zijn dat ze een kat in de zak kopen.
Ook is het niet aannemelijk dat klimaaten energieperikelen over een jaar of tien
verdwenen zijn. Afgestudeerden zouden
een nuttige bijdrage kunnen leveren aan
het oplossen van belangrijke maatschappelijke vraagstukken.
Door slim te combineren kunnen studenten zich nu na vijf jaar ook wel klimaatwetenschapper of bio-energiedeskundige
noemen, maar een blik op de opleidingen
van de universiteit maakt dat niet meteen
duidelijk. Nieuwe opleidingen met heldere
namen zouden waarschijnlijk meer aantrekkingskracht hebben. / Korné Versluis

Henk van Ruitenbeek

DE HOOG
AAPJESBELEID
Jarenlang was de enige echte klokkenluider Quasimodo, de gebochelde van de
Notre-Dame die hopeloos verliefd was op
de beeldschone zigeunerin Esmeralda.
Ook met hedendaagse klokkenluiders
loopt het niet goed af. Van de man die het
frauduleus handelen van leden van de
Europese Commissie aan de kaak stelden, Paul van Buitenen, is na zijn verkiezingen in het Europees Parlement weinig
meer vernomen. De man die de bouwfraude aan het licht bracht, Ad Bos, is armlastig geworden en woont tegenwoordig in
een camper.

Daarom is het verstandig van onze raad
van bestuur dat we nu, om dit leed te
voorkomen, een eigen klokkenluidersregeling hebben. De klok dient onder de pet
te worden geluid. Eerst naar je baas of
vertrouwenspersoon. Daarna hogerop
naar de raad van bestuur en als die niet
luisteren wil naar de raad van toezicht. De
pers en de buitenwacht mogen van eventuele misstanden geen weet hebben,
want behalve de organisatie loopt vooral
de klokkenluider een risico.
Klokkenluiders moeten tegen zichzelf
worden beschermd. Dat is goed, want stel

je voor dat er bijvoorbeeld in de Veluwepost of erger nog in de Gelderlander een
stuk verschijnt over vermeende malversaties. Wie is dan de klos? Niet de organisatie, die staat tegenwoordig als een huis.
Neen, de domme klokkenluider. Zijn huwelijk kan kapot gaan, zijn loopbaan
wordt in gevaar gebracht of er kunnen nog
ergere dingen gebeuren. Daarom is het
aapjesbeleid – horen, zien en vooral proberen te zwijgen – een rustgevend en veilig personeelsbeleid. / Kees de Hoog
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‘You wouldn’t
expect rainfall
to have such
an effect on a
chromosome’

WHAT’S ON
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.
23.00 / The Alternative at Unitas.
Friday 9 November
20.15 / Wageningen Symphony Orchestra
and Het Andere Koor perform Sgambati’s
Requiem in the Bergstraatkerk.
23.00 / International Club celebrates
49th anniversary with Surprise Club
Night.
Saturday 10 November
20.30 / Metal Night at Unitas with live
bands.
20.30 / Wolfsbergen, Dutch film, see
www.movie-w.nl.
23.00 / The Beyond at Unitas.
24.00 / Russian Party at International
Club.
Sunday 11 November
15.00 / Sunday afternoon jazz in WICC.
Tuesday 13 November
20.00 / James Kennedy lectures on
Religion and Politics in the USA, LA13.
20.30 / Gadjo Dilo, film at Unitas.
Thursday 15 November
20.30 / Once, Irish film, see
www.movie-w.nl
23.00 / Nineties party at Unitas.

CHINESE STUDENT
SOUGHT

AGRICULTURE IS IN AGAIN
Agriculture in developing countries has
been out of favour for almost twenty-five
years among the international donor
community. They were more interested in
spending their money on education and
health care. With its World Development
Report 2008, entitled Agriculture for
Development, the World Bank is once
again talking about agriculture as the
motor for development. Reason for
cautious optimism in Wageningen.
The renewed interest in agriculture may
herald a change of direction in (Dutch)
development cooperation, and that might
mean more research funding at
Wageningen UR in this field. Nienke
Beintema, who works for the International
Food Policy Research Institute and is
stationed at Wageningen International,
has already noticed a change. The World
Development Report refers to research
she undertook, in which she surveyed the
investments made by different countries
in agricultural research. She noted that
big countries like China and India have
recently started to spend far more money
on agricultural research, while African
countries are still lagging behind.
Beintema found it difficult to get funding
for her own research in past years, but
now that agriculture is in again, she has
been asked to keep an eye on the trends
of investment in agricultural research for
the future.
The agriculture featured in the World
Bank’s agenda is geared towards
exporting produce to wealthier markets.
The introduction of the World

Development Report sketches a picture of
a poor African woman, bent under the sun
weeding her sorghum, carrying her baby
on her back. She is trapped in poverty
because she is dependent on the meagre
yields from subsistence agriculture.
Others, the report continues, have
escaped this poverty by seeking out the
market. They do this for example by
joining producers’ organisations and
signing contracts with exporters and
supermarkets in the west so that they can
export their vegetables. The World Bank
regards export chains as the gateway to
development, and therefore intends to
support farmers’ organisations.
The focus on agriculture does not mean
the World Bank is ignoring other issues
such as responsible management of
natural resources, the consequences of
climate change for poor farmers, the
lagging position of women, or the
importance of a strong state to correct for
market failure. Nevertheless, the World
Development Report 2008 is very
optimistic about the blessings of the free
market.
Too optimistic, according to twenty-one
Dutch organisations in their response to
the report earlier this year. Together with
Oxfam, ICCO and Agri-Pro-Focus, Wim
Andriesse of Wageningen International
was part of the initiative: ‘We are very
happy with the renewed emphasis on
agriculture, and we agree that chains can
contribute to development. But there is a
but. Not everyone can supply to chains,
and there is great danger that the World

R
Bank will regard chains as the only focus.
If you do that you are ignoring the large
group of small farmers that cannot
manage to export, but do supply the
immediate local population with food and
manage the natural resources. You are
only dealing with the successful farmer
who is capable of organising and
complying with the quality requirements
of chains.’
Wim Andriesse also has a message for
the Dutch government in response to the
World Bank report. ‘Policy should be more
coherent, which means that the different
ministries must work towards the same
goals. It is good to see that the ministries
of agriculture and development
cooperation are working on this and
discussing the interests of the Dutch
agricultural sector and those of smallscale farmers in developing countries.’
Andriesse also concludes that both
ministries could make more use of the
Netherlands’ strong points when it comes
to contributing to agricultural
development in the south. Andriesse is
perhaps preaching to the converted:
‘Agricultural research and capacity
building through education can lead to
profits for agriculture in developing
countries. That’s where the investments
should be.’ / JT
On Tuesday 18 December the team that
compiled the World Development Report
will visit Wageningen for an expert
meeting. See: www.agri-profocus.nl,
Agriculture for development, the Dutch
way.

A couple from Lelystad is looking for a
Chinese student who was on the same
flight as them from China to the
Netherlands on 23 October.
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Roelie de Bruin-van Oostrom mailed
Resource this week: ‘We were on the
train to Lelystad, when a young
Chinese woman got in at the last
moment. She recognised us from the
aeroplane and asked us whether this
was the train to Utrecht. We said it
wasn’t, and advised her to change in
Duivendrecht.
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When the ticket collector came along,
she was advised to change at the next
station, Amsterdam RAI, so she left the
train suddenly with a ‘thank you, bye
bye, bye bye'. We would have liked to
talk longer with her because
everywhere we went in China the
people were so friendly and helpful.
Maybe she would like to get in touch
with us?’ If so, she can mail Resource
or benr.bruin@planet.nl.
Agriculture is critical for Asia as well as Africa, according to the World Development Report 2008. / photo World Bank
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SNAPPED
WHO?
Augustina Ngozi Uhuegbu from Nigeria
has just started a master’s in Agricultural
Production Chain Management at Van
Hall Larenstein in Wageningen. She’s
laughing and talking with classmates in a
classroom.
WAITING FOR?
The class to begin. We’re preparing for

group work. We have to give presentations in groups of four. Group work is new
for me: in Nigeria we do all our work individually.
LIKE GROUP WORK?
It depends on the people you’re working
with. Sometimes you need patience to
work with others. I try my best to be
patient. / ABr

RAINFALL VISIBLE IN BUFFALO GENES
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The number of offspring of genetically
different African buffalo correlates with
the amount of rainfall, ecologists have
discovered. The ‘barren’ male Y
chromosome appears to play a
prominent role in this natural selection
mechanism.
The Y chromosome in mammals is not
only physically much smaller than the
other chromosomes. According to
geneticists, apart from sex determination
and a general role in sperm production,
there is little that is genetically exciting
about it. ‘What’s striking about the
discovery in the African buffalo is the
determining role that this chromosome
plays,’ explains Dr Pim van Hooft of the
Resource Ecology group. ‘We’ve found a
direct relation in a mammal between
genes and a changing environmental
factor, in this case rainfall. That rain has

such a strong genetic effect is not
something you’d expect.’

rain had fallen in the year before their
birth,’ says Van Hooft.

Van Hooft – together with colleagues from
South Africa and the United States –
discovered the effect after performing a
genetic analysis of two separate
populations of African buffalo in South
African national parks. The results were
published on 31 October in the online
journal PLoS ONE.

For the DNA analyses, the scientists used
three genetic markers originally
developed for cattle. If there is high
rainfall for a number of consecutive years,
it appears that up to eight times as many
offspring are born with a certain Y
chromosome variant, while after a
number of dry years the bulls tend to have
the other variant.

The research involved analysing blood
samples from 216 animals from herds in
the Kruger Park and 170 animals from
herds in the Hluhluwe-iMfolozi Park. ‘The
samples were taken while the tranquilised buffalo were being tested for tuberculosis. Because experts had estimated
the age of the animals, we were able to
work back to the year of birth and
compare the genetic data with how much

Van Hooft hopes that future studies will
be able to link differences in reproductive
success between lean and fat years to
physiological strategies: whether for
example a bull’s investment in good
physical condition is achieved at the cost
of high sperm production and vice versa.
‘We have enough data to be able to say
more about this,’ says Van Hooft. / GvM

‘BREAD IS LOSING OUT TO SUGARS AND FAT’
In the history of mankind, our daily bread
is a relatively recent phenomenon. Of the
200 thousand years or so that humans
have walked the earth, we managed for
most of it without this food.
Since then, however, bread has become so
important that it represents a reflection of
society, according to Professor Louise
Fresco. The famous distinguished professor of Wageningen University, until
recently Assistant Director-General at the
FAO, gave a lecture on Monday 5
November for the KLV alumni association.
Addressing a packed room in Hotel De
Wereld, she talked about the changing
patterns in nutrition and agriculture,
using bread in all its forms as an example.

The chance that new genes in potato or
tomato plants ‘leak’ into other organisms
is virtually nil, researchers from Plant
Research International (PRI) have concluded. They published the results of their
study of more than five hundred bacteria
in Environmental Biosafety Research.
Opponents of genetic modification fear
that synthetic genes in crops may be
taken up by bacteria that live on modified
plants. The introduction of new genes in
bacteria could lead to ecological and
medical dangers. ‘There are bacteria that
absorb DNA out of their environment,’
says Dr Leo van Overbeek of PRI. ‘We
don’t yet know why they do this, but we
know that they absorb DNA from members of the same species more easily
than DNA of plants. Bacteria usually
break down alien genetic material.’
There are a few bacteria, however, that in
theory could absorb genetic material from
gm plants. To determine whether these
are also found on tomato and potato
plants, Overbeek and his colleagues used
an EU grant to examine 552 bacteria, all
of which at some time have been found
on potatoes or tomatoes, to see whether
they could absorb alien DNA under
laboratory conditions.
The researchers brought the bacteria in
contact with genes that create resistance
to antibiotics. ‘When we counted how
many bacteria had become resistant to
antibiotics, we could only find two isolates
that were capable of absorbing the
genetic material,’ said Overbeek. Two
bacteria out of 552 is very few, but not
necessarily proof that new genes do not
‘leak’, says Overbeek. ‘There is a gap
between the laboratory and the field. It is
possible that something happens in
nature which results in bacteria taking up
alien DNA more easily.’ / WK

For a long time bread was the most
important source of carbohydrate in the
diet, but this has changed rapidly in the
last few decades. At the start of the last
century, the average French person ate
about one kilo of bread a day. Now the
figure is just 165 grams.

(ADVERTISEMENT)

COMING SOON
ELECTION

Fresco has observed a change in the
appreciation of bread since the nineties.
Around then, the relationship between
nutrition and certain chronic diseases
became clear. The idea arose that bread
was unhealthy because it was thought to
make you fat. Rubbish, says Fresco: it’s
not the fibre, protein or carbohydrates in
bread that make people fat, it’s the
sugars and fats in other foods that are the
cause of obesity.
Louise Fresco lectured on ‘Old bread and new’ in Hotel De Wereld last Monday. / photo GA
The reason that we go for the fattening
foods en masse is because of our
genetically programmed desire for fats
and sugars, a hangover from the times
when we had to eat what was available to
build up reserves for leaner times.

BACTERIA
DON’T LIKE GM
POTATO GENES

As these fattening foods are relatively
cheap, it is among the poor that the most
obesity occurs. There are now 1.6 billion
overweight people in the world, twice as
many as the number suffering from mal-

nutrition and hunger. Don’t make the mistake of thinking that most of these people
live in the rich west. In China and India
obesity looks set to become an even bigger problem than in the US or Europe. / JB
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IDENTITEIT
Het gebeurde toen mijn carrière een
nieuw dieptepunt bereikte. Ik was net bezig om mijn negende teek, een hele grote,
tussen mijn tenen uit te halen. De ziekte
van Lyme is weliswaar sinds kort erkend
als beroepsziekte, maar het was niet mijn
bedoeling ’m al tijdens mijn studie op te
lopen. Ondertussen hoorde ik Máxima’s
beroemde uitspraken voor het eerst op de
radio.
Mijn teek zat klem tussen de tekentang
en oogde dood. ‘De Nederlander bestaat
niet’, zei mijn radio. ‘Nederlanders zijn te
divers voor één beschrijving’. De zinnen
galmde door mijn hoofd en de bij nader inzien nog levende teek begon te wandelen.
Wat zijn die beesten toch taai.
Een luid klinkende straal spatte in de wasbak, ik voelde me opgelucht. De teek was
weggespoeld en er bestond geen Nederlandse identiteit.
Voorheen was ik erg bang voor de terugkeer van de dienstplicht. Als kind was ik
namelijk al zeer onhandig met speelgoedpistooltjes. Mijn toetreding tot het leger
zou waarschijnlijk veel weg hebben van
een slapstickfilm. Nu weet ik echter zeker
dat de dienstplicht nooit meer terugkomt,
want wie gaat er nu vechten voor een land
zonder identiteit?
Nu de media het verhaal weer beu zijn,
begin ik te twijfelen over identiteit in het
algemeen. Laatst las ik in Resource dat
een gezond mens anderhalve kilo bacteriën bij zich draagt en mijn persoonlijkheid is ook niet altijd voor iedereen even
eenduidig.
Dacht ik in de pubertijd nog dat ik mijn
identiteit alleen moest zoeken, nu ben ik
bang dat er helemaal geen identiteit ís.
Als ik het zo bekijk zijn we allemaal parasieten. Teken.
Ik loop VHL Velp binnen en ik zie ze al zitten, het krioelt ervan. Een heel gebouw
vol parasieten, inclusief mijzelf. We parasiteren op boeken, computers en beschadigen onze gastheren door het achterlaten van respectievelijk koffievlekken en virussen.
Niks carrière. We parasiteren van baby-,
naar puber-, naar kantoorstadium, allemaal zonder (Nederlandse) identiteit.
Toch wordt het leven er eigenlijk niet minder om. Mijn medestudenten blijven gezellig en het bier smaakt nog altijd goed.
En als ik er behoefte aan heb dan haal ik
mijn Nederlandse identiteitskaart gewoon
even uit mijn zak. / Stijn van Gils
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Als je echt de weg kwijt bent, biedt
KI Kampen uitkomst. Tot eind van de
maand geeft de leverancier van
stiersperma bij aanschaf van honderd
doses sperma twintig gratis doses én een
gloednieuw TomTom-navigatiesysteem
cadeau. De actie geldt voor alle Holstein-,
Red Holstein– en MRIJ-stieren, en voor
de Belgische blauwe stier Urbanus – ‘een
stier met een afstamming die de zuivere
fokkers doet watertanden’.

Volgens twee Rotterdamse economen zijn
luie ambtenaren geen symptoom van een
inefficiënte overheid. De overheid is wel een
veilige rustplaats voor raamambtenaren,
maar er zijn ook gedreven, hardwerkende
mensen die een overheidsbaan als een
roeping zien. Voordeel is dat deze beide
groepen genoegen nemen met een relatief
laag salaris. Door levensgenieters aan te
nemen in plaats van strebers, kan de
overheid ook de lonen van gedreven
ambtenaren relatief laag houden.

KOPPELAAR WEET ALLES OVER OLIE
De sombere berichten over de eindige
aardolieproductie zetten Rembrandt
Koppelaar twee jaar geleden aan tot
actie. Omdat de voormalige PSF’er vond
dat er in Nederland nog veel te weinig
aandacht was voor de gevolgen van het
afnemen van de olie- en gasproductie,
zette hij met gelijkgestemden de
stichting Peak Oil Nederland op, een nonprofit netwerk van energie-experts. De
media weten hem inmiddels te vinden.
‘Met de stichting wilde ik het onderwerp
op de kaart krijgen’, vertelt de student Milieueconomie. ‘Dat lijkt te lukken. We zijn
in korte tijd een kennisbasis geworden en
hebben inmiddels een kantoor in Amsterdam met een parttime medewerker en
een stagiair, en werken aan verschillende
projecten.’
Omdat het er naar uitziet dat de prijs van
een vat olie binnenkort meer dan honderd dollar bedraagt, kreeg Rembrandt
als voorzitter van Peak Oil, de Nederlandse tak van Aspo, de laatste tijd weer veel
telefoontjes van verschillende media.
‘Een paar jaar geleden vond niemand het
naderende maximum van de olieproductie belangrijk. Maar het gaat zoveel beïnvloeden, zoals de consumptie.’
Rembrandt, die zelf ondertussen ‘alles
over olie weet’, vindt dat Nederland te
sterk leunt op onderzoek uit andere landen. ‘Bij het Centraal Plan Bureau verdiept maar een persoon zich in energie. In
Nederland lijkt men te denken dat het allemaal wel goed komt. Terwijl in Zweden
de regering al heeft aangekondigd dat ze
het oliegebruik in 2020 gehalveerd willen
hebben.’ De geringe belangstelling in Nederland heeft volgens hem te maken met
de belangen van oliemaatschappij Shell.
‘Het is logisch dat ze het onderwerp heel
anders zien, maar hun schattingen over
toekomstige productie zijn te optimistisch.’
Sinds 1984 wordt er wereldwijd meer olie
geconsumeerd dan ontdekt, en momenteel is dat zelfs drie keer zoveel. Een direct effect van deze schaarste zijn stijgende prijzen. Vliegreizen worden binnenkort
fors duurder, voorspelt Rembrandt. ‘Vliegtuigmaatschappijen hebben hun stijgende kosten een tijd niet in hun prijs doorberekend, deels omdat ze de brandstof nog
voor oude prijzen hadden ingekocht. Maar
volgend jaar krijgen hun klanten wel de rekening voor de hogere kerosineprijzen.’

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming deed onderzoek naar studentenvereniging De Nieuwe Compagnie van
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Student Rembrandt Koppelaar is voorzitter van Peak Oil, de Nederlandse tak van
Aspo, een internationaal non-profit netwerk van energie-experts. / foto GA
Nederlandse bedrijven en de regering
gaan er vanuit dat we tot aan 2030 voldoende aardolie hebben om aan de vraag
te voldoen, maar dat is volgens Rembrandt niet waar. ‘In Nederland zijn we in
principe erg rijk, maar het wordt een groot
probleem ook een twee keer zo hoge olieprijs te gaan betalen. Studenten kunnen
autorijden dan echt niet meer betalen, en
iedereen moet dichter bij zijn studieplaats
of werkplek gaan wonen.’
Hij vindt dat er meer over nagedacht moet
worden hoe we het op langere termijn
zonder olie gaan doen. ‘We zullen meer
naar elektrisch vervoer gaan. Binnen vijf
jaar komt er al een betaalbare elektrische
middenklasser op de markt’, verwacht
Rembrandt, al moet er wel drie tot vier
keer meer elektriciteit geproduceerd worden om het hele Nederlandse wagenpark
erop te laten rijden. Daarnaast moeten er
alternatieven voor aardolieproducten als
plastic gevonden worden. ‘Denk aan bioplastics die in Wageningen worden ontwikkeld. Of houd op met alles maar te verpakken.’

Verder houdt Rembrandt zich nu vooral
bezig met duurzame energie. ‘In Nederland kunnen we veel wind oogsten, maar
ik denk dat op termijn zonne-energie de
grootste bron wordt. Al zijn daar nog wel
technologische doorbraken voor nodig.’
Naast het organiseren van en deelnemen
aan debatten, zoals dinsdag 6 november
in Utrecht over klimaatverandering en
olieschaarste, geeft Rembrandt lezingen.
En sinds kort schrijft hij voor European
Energy Review, een nieuw vakblad voor
de energiewereld waarvan minister Maria
van der Hoeven van Economische Zaken
op 30 oktober de eerste editie in ontvangst nam. Rembrandt: ‘De energiediscussie moet in heel Europa gevoerd gaan
worden.’
Hoewel hij door al dit werk en zijn studie
nauwelijks tijd meer heeft om in het café
te zitten en weinig slaapt, haalt Rembrandt wel veel voldoening uit zijn activiteiten. ‘Het lijkt vechten tegen de bierkaai.
Maar ik voel een soort verantwoordelijkheid, en dan moet je gewoon blijven doorzetten.’ / Yvonne de Hilster

NYENRODE EIST EXCUSES VAN DIERENPOLITIE
Studenten van Nyenrode hebben geen
levende kippen geneukt tijdens hun
ontgroening. Als de dierenpolitie haar
beschuldiging niet intrekt, stapt
Nyenrode naar de rechter.
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Verre. Die zou zijn eerstejaars dwingen tot
seks met het meest veelzijdige stukje
vlees. Maar het onderzoek is afgesloten,
omdat de LID op ‘een muur van zwijgzaamheid’ stuitte, aldus een woordvoerder in de Volkskrant.
Vooral over dat laatste maakt Nyenrode
zich boos. ‘Er is amper contact gezocht’,
zegt een woordvoerder van Nyenrode. ‘We

weten niet waar dat verhaal vandaan
komt. De LID gaat onzorgvuldig om met lopend onderzoek.’ Nyenrode sleept ook de
Nederlandse staat voor de rechter, omdat
de LID taken uitvoert die onder verantwoording van het ministeries van landbouw en justitie vallen. / HOP
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De Amerikaanse vrijwilligersorganisatie
DKT heeft iets bedacht tegen verspreiding
van aids in Ethiopië: condooms met
koffiesmaak. Die vallen enorm in de smaak
omdat in het land – dat beweert de bruine
drank te hebben uitgevonden – een ware
koffiemanie heerst. Er gingen in één week
300 duizend koffiecondooms over de toonbank. DKT heeft meer lokale condoomsmaken ontwikkeld: suikermaïs voor China
en dorianvrucht – berucht vanwege de
misselijkmakende geur – voor Indonesië.

De bestuurders van de TU Delft ergeren
zich aan de tradities rond bestuurswisselingen van studentenverenigingen.
Ze vinden dat vooral het brassen – elkaar
bij de revers pakken en omver trekken –
‘niet past bij de uitstraling die de TU Delft
nastreeft’. Dankzij overvloedig drankgebruik zouden bestuurswissels vaak
uitlopen op vechtpartijen. Een overkoepelende studentenorganisatie heeft een
oplossing: ‘houd de borrel wat minder in
het zicht, bijvoorbeeld in de kelder’.

KOOLMEESKASTJE VAN
RIETTURVEN
Een Afrikaanse hut, een zitbol en een
vogelkastje zijn een paar van de
toepassingen die derdejaars studenten
tuinarchitectuur van Van Hall Larenstein
hebben bedacht voor de rietturven uit
natuurgebied De Wieden en nationaal
park De Weerribben in Overijssel. Het
project, waarbij de toekomstige
tuinarchitecten hun creativiteit mochten
loslaten op turven van rietafval, wordt
deze week afgesloten.
Tuinarchitecten ontwikkelen steeds vaker
ook voorwerpen voor in de tuin. En ook in
nieuwbouwwijken verschijnen lijnen van
speciaal ontworpen banken of lampen,
vertelt Ben ter Mull, docent multimedia
en fotografie bij Tuin- en landschapsinrichting. ‘Bij het rietturfproject leren studenten ideeën te ontwikkelen en producten in de markt te zetten.’
Riet snijden maakt in De Weerribben en
De Wieden deel uit van het beheer. Het
rietafval wordt tot turven geperst met een
machine die oorspronkelijk klei voor dakpannen perste. De zongedroogde turven

zijn twintig centimeter lang, tien centimeter breed en vijf hoog. Staatsbosbeheer
wil weten of het rietafval nog iets kan betekenen. Studenten uit Velp onderzocht
de mogelijkheden voor tuintoepassingen.
De toekomstige tuinarchitecten lieten tijdens een presentatie in september eerst
zien hoe de turven als plantenbak, border
of vijverrand te gebruiken zijn. Daarna gingen ze aan de slag met minder voor de
hand liggende ideeën.
‘De meeste kans om in een tuincentrum
verkocht te worden, heeft het koolmeeskastje. Dat is ook in een productieproces
makkelijk te maken’, denkt Ter Mull. De
turven worden hierbij geperst tot bouwpakket. Ook origineel vindt hij de zitbol,
met uitsparingen in een grote bol van rietturven als zitplaats. Verschillende groepjes studenten gebruiken de turven als
blokken om muren, speelgoed en zelfs
een Afrikaanse hut mee te maken. Maar
de turven kunnen ook dienst doen als tegels voor binnen en buiten, onderzetters
en zelfs als grafmonument. / ABr
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Joran Klingeman doet twee masterprogramma’s: Management, Economics and
Consumer Studies (MME) in Wageningen
en Food and Resource Economics in
Bonn. Als onderdeel van beide studies
ging hij voor zeven maanden naar China
waar hij marktonderzoek heeft gedaan
voor een bedrijf dat tropische
kamerplanten veredelt, en zich heeft
ondergedompeld in de zakenwereld.
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Een vijverrand van turfbroodjes. / foto Ben ter Mull

VAN PAASSEN ELFDE
OP EK VELDRIJDEN
Door een verkoudheid en tentamens is
Sanne van Paassen zondag 4 november
net buiten de top tien op het EK Veldrijden
gebleven. Komend weekend hoopt de
tweedejaars student Bedrijfs- en consumentenwetenschappen beter in vorm te
zijn.
Omdat Van Paassen wat ziekjes was had
ze de twee weken ervoor al rustiger aangedaan, maar echt goed voelde ze zich
niet in op het heuvelachtige parcours in
het Zwitserse Hittnau. De DSB-renster
eindigde bijna drie minuten na de Nederlandse winnares Daphny van den Brand
op een elfde stek. ‘Het parcours was

Afgelopen week is in India de Wereld
Toilet Conferentie gehouden, bedoeld om
oplossingen aan te dragen voor de helft
van de wereldbevolking die nog niet over
een toilet beschikt. New Delhi is de
goede plaats voor een wc-top: het heeft
een toiletmuseum. Daarom een tip voor
onze kroonprins die op 21 november
aanwezig is bij de lancering van het
Internationale Jaar van Sanitatie: neem
zitting op een van de royale modellen uit
deze museumcollectie.

ZAKEN DOEN IN CHINA
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mooi. Op de steile afdaling merkte ik wel
dat ik nog wat techniek mis. En ik had
misschien andere banden moeten kiezen’, vertelt Van Paassen. Het is haar derde veldritseizoen. ‘De sfeer is gezellig en
het is leuk om door het bos te rijden.’
Van Paassen dankt haar uitzending aan
haar goede prestaties begin dit seizoen.
Ze mag ook alle wereldbekerwedstrijden
rijden. Bij de eerste, 21 oktober in Kalmthout, werd ze vierde. Zaterdag 10 november rijdt Van Paassen een koers in Lienden. Zondag, bij de tweede wereldbekerwedstrijd van het seizoen in Pijnacker, wil
ze weer ‘knallen’. / YdH

‘Voor deze opdracht wist ik nog niks van
planten of kassen, ik wilde vooral veel veldwerk doen in China. Je hoort toch dat China
helemaal booming is, daar gebeurt het.
Twee jaar geleden heeft het bedrijf Anthura een vestiging in China geopend, in de
provincie Yunnan. De proviniciehoofdstad
Kunming, met zes miljoen inwoners, is de
Stad van de Eeuwige Lente en dus ideaal
voor bloementeelt.
Mijn opdracht was om een beeld te krijgen van de totale Chinese markt. Daarvoor reisde ik naar een gebied toe om informatie in te winnen over lokale bedrijven, markten en prijzen.
Ik was steeds twee weken op reis en twee
weken in Kunming. Binnen China heb ik
26 duizend kilometer afgelegd in die zeven maanden. Daardoor heb ik ontzettend veel gezien: woestijn, bergen, de zee
en het een na laagste punt ter wereld.
Ik spreek geen Chinees, dus ik heb de
hele tijd samen gereisd met mijn assistent Wu Yuting, met de engelse naam Sarah. Zij studeerde Engels en het was haar
afstudeeropdracht om voor mij te vertalen. Ondanks haar studie was haar Engels
toch niet zo goed als het mijne. Chinees
en Engels liggen echt heel ver uit elkaar.
Sarah verdiende voor lokale begrippen

echt heel goed, namelijk honderdzestig
euro per maand. Ze had wel heel weinig
ervaring in het bedrijfsleven, wat best
moeilijk was in het begin. Daar moesten
we echt in groeien, ook in onderlinge communicatie.
De manier van zakendoen in China is heel
ingewikkeld. Soms werd ik opeens onthaald in een dikke Lexus, kreeg ik een
rondleiding met zeven man van het bedrijf. Daarna werd dan terloops gevraagd
of ik nog wat wilde eten. Dat kon ik dan
niet weigeren en er werden de meest dure
en exotische gerechten besteld, zoals hertenbottensoep met schildpad voor zestig
euro per bord.
Je wordt ook geacht veel te drinken. Proosten met baijiu, een vieze sterke drank van
vijftig procent, hoort er echt bij. Een keer
zeiden ze dat je met een gast drie borrels
moest drinken. Zij waren met z’n vieren,
en binnen een kwartier had ik er dus
twaalf op. Ze hopen je ook echt onder tafel
te drinken. Als je je kunt laten gaan, ben je
betrouwbaar. Alle zakenmannen hebben
het boek The Art of War van Sunzi gelezen, en doen zaken volgens die principes.
Het is net schaken. Wij vinden dat moeilijk
te begrijpen, zouden het als onbetrouwbaar zien, maar het is hun manier.
Behalve die gekke soep heb ik nog veel
bizarre dingen gegeten, vaak omdat ik ze
niet kon weigeren. Chinezen eten alles,
vooral kippenklauwen vinden ze lekker,
en vissenkoppen. Gegrilde schorpioenen,
gefrituurde wespen en schapenaderen.
Een keer stond er een pot hele hete pepersaus. Opeens zag ik dat het bewoog
en er bleken levende garnalen in te zitten. Daar bijt je dan gewoon de staart
vanaf.’ / Nicolette Meerstadt
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‘Het was zeker niet de bedoeling om met
een beschuldigend vingertje naar de
studenten te wijzen’, verklaart een
woordvoerder van het Delftse Museum
De Telefooncel. Toch stuurde het museum
alle Delftse studentenverenigingen een
e-mail om meer informatie over het
onlangs gestolen erotische kunstwerk
‘Zaad-del’. Het kunstwerk bestaat uit een
gestileerde vagina, met een snoepschep
met vogelzaad erin, die in een
dameszadel is verwerkt.

PRIKBORD

Op de beeldenwebsite Flikr toont een
zekere Hayley een tattoo van zijn of haar
favoriete neurotransmitter: serotonine.
Een stofje dat niet alleen in het
zenuwstelsel van mensen en dieren
voorkomt, maar ook in paddenstoelen en
planten. Wij hopen dat dit tot een nieuwe
trend in het onderwijs zal leiden:
docenten die voortaan niet meer het
bord nodig hebben, maar gewoon hun
trui omhoog trekken of hun broek laten
zakken.

<

stuur je foto‘s naar
prikbord@cereales.nl

WILDE KORFBALLERS
Universitair sportcentrum De Bongerd was het weekend van 3 en 4 november vergeven van de korfballers. Uit tien verschillende studentensteden kwamen ruim tachtig mensen naar de
Veluwecup. Het avondeten – uiensoep en chili con carne – en het feest in flatkroeg de Bunker (zie foto’s) waren in de stijl van het thema: Wild Wild Wageningen, vertelt Floor Wijtvliet van
de organiserende commissie van de Wageningse studentenkorfbalvereniging Débaldèrin. Slapen deden de deelnemers op hun eigen matjes in buurthuis De Pomhorst. Floor: ‘Alles moest
te voet, dus we hielden alles zo dicht mogelijk bij de Bongerd.’ In de kantine van de sporthal stonden de volgende ochtend weer ontbijtzakjes klaar.
De Veluwecup bleef dit keer in Wageningen. ‘En na afloop was er traditiegetrouw voor ieder team een taart, gebakken door leden van Débaldèrin. Van een kwarktaart met smarties tot een
wat aangebrande taart die schuilging onder de poedersuiker. De verliezer mocht als troost het eerste kiezen’, zegt Floor. / YdH

STUDENTEN OPGEPAKT
WEGENS KARIKATUUR
In het land van liberté, fraternité et egalité
zijn drie studenten opgepakt en verhoord,
omdat ze een poster plakten met een karikatuur van president Sarkozy erop. De
Franse studentenbond Unef, waar de drie
lid van zijn, is woest. De arrestatie is volgens de bond een aantasting van de liberté.
Op de poster steekt Sarkozy zijn middelvinger op naar de studenten, terwijl hij volgens het bijschrift wel 15 miljard aan de
allerrijksten geeft. De politie vond het een
belediging van het staatshoofd. Of dit een
landelijke campagne was, wilden de agenten weten. En of ze wel een vergunning
hadden om de posters te plakken. Overigens worden de studenten niet vervolgd.
Het Franse hoger onderwijs is gratis en de
universiteiten zijn ouderwetse staatsinstellingen. Sarkozy wil de universiteiten
moderniseren. Het bestuur zou minder
stroperig kunnen. Wat hem betreft mogen
ze ook studenten aan de poort gaan selecteren. De studentenbonden zijn het uiteraard niet met hem eens.

Sarkozy heeft overigens zelf ooit gezegd
dat hij liever voor het exces van de
karikatuur dan voor het exces van de
censuur zou kiezen. Het is dus maar de
vraag of hij het eens is met de actie van
de politie. / HOP

