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OFFERS
‘Niemand gaat hier naar huis’, zegt kraker
Wilbert ferm. ‘We gaan pas naar huis als
we eruit worden geslagen. Niet eerder.’
‘Zeer juist’, zegt Breukink, en steekt een
gebalde vuist omhoog. ‘Fuck the system.’
Simon Vink, woordvoerder van de raad
van bestuur en adviseur Linkse Zaken,
heeft hem op het hart gedrukt dat hij dat
een paar keer moest laten vallen. ‘In mijn
tijd ging je met fuck the system nooit op je
bek’, had Vink gezegd. ‘Net als agenten
vergelijken met iets uit het Derde Rijk.
Werkt altijd.’
De sputterende waxinelichtjes verlichten
enkele tientallen gezichten. Op de betonnen muren van het gekraakte belastingkantoor dansen nerveuze schaduwen. De
krakers zijn verzameld en Tijs Breukink
staat op scherp. Operatie Beïnvloeding
Krakerstuig kan beginnen.
‘Want wij vinden dat ook studenten recht
hebben op onderdak’, zegt opperkraker
Wilbert.
‘Zeg dat wel’, valt Breukink bij. ‘Tegen een
redelijke vergoeding.’
‘Daar vechten we voor’, zegt Wilbert.
‘Daarvoor brengen we offers.’
‘Nou en of’, zegt Breukink grimmig. Hij
denkt aan zijn retedure lamswollen colbert, dat voorlichter Vink heeft verziekt
toen hij er met een spuitbus een knoert
van een anarchistische A op spoot.
‘Zonodig kraken we alles wat leeg staat’,
roept Wilbert.
‘Behalve dan de gebouwen van Wageningen UR’, zegt Breukink. De boomlange
manager voelt even of de WUR-stropdas,
die hij om zijn patriciërschedel heeft geknoopt, niet is verschoven.
Wilbert negeert hem. ‘Het moet afgelopen
zijn met dat gewetenloze gespeculeer. We
laten ons recht om te wonen niet afpakken door speculanten.’
‘Hoewel niet alle speculanten gemene
jongens zijn’, zegt Breukink. ‘Sommige
speculanten helpen kennisinstellingen
om een rechtvaardige prijs te krijgen voor
de percelen die ze afstoten aan inhalige
gemeenten met een linkse signatuur.
Daar is niks mis mee.’
Wilbert zwijgt en kijkt de manager wantrouwend aan. Dertig paar ogen volgen
zijn blik.
‘Toch?’, vraagt Breukink en gaat ongemakkelijk verzitten.
‘Ik krijg een merkwaardig gevoel bij jou’,
zegt Wilbert.
‘Ik vond het heel redelijk klinken’, zegt
Breukink. / Willem Koert
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Is een varken ongelukkig in een varkensflat? Naast de vraag of grote stallen het
landschap ontsieren is dat de belangrijkste
vraag in debatten over megastallen of
varkensflats. Het actualiteitenprogramma
Netwerk stelde de vraag ook tijdens een
reportage vorige week woensdag.
Een echte megastal mocht de filmploeg niet
in, dus filmden ze in de Comfort Class-stal in
Raalte, waar onderzoekers van de Animal
Sciences Group (ASG) samen met de Dierenbescherming en landbouworganisatie LTO
proberen om alle wensen van een varken te
vervullen, en tegelijkertijd geld te verdienen.
Onderzoeksleider van ASG dr. Karel de
Greef liet in het programma zien dat het niet
makkelijk is om als onderzoeker te werken
voor twee opdrachtgevers met totaal verschillende uitgangspunten. Hij wilde nadrukkelijk geen antwoord geven op de vraag of
het varkensgeluk in het geding is in een megastal. ‘Vraagt u dat maar aan hen’, verwees
hij naar de Dierenbescherming en LTO. ‘Ik
ben dierwetenschapper, ik heb daar geen
echte mening over.’
Natuurlijk maakt dat niet uit, vond LTO. Een
varken vindt het belangrijk om goed gehuisvest te zijn op zijn eigen afdeling. Of er toevallig nog andere groepen gelukkige varkens
wonen in de flat, maakt een varken niets uit.
Dat zal in theorie best waar zijn, stelde de
vertegenwoordiger van de Dierenbescherming. Maar in de praktijk waarin geconcurreerd wordt op kostprijs zal het welzijn van
de varkens wel lijden onder de voortschrijdende industrialisering.
Aan het eind van het programma kwam dr.
Bram Bos in beeld. Ook dierwetenschapper,
maar dan één met een mening over megastallen. Hij ziet ze het liefst snel verschijnen
op industrieterreinen bij havens. ‘Je hebt
dan alles bij elkaar. Je hoeft niet te slepen
met mest, je hoeft niet te slepen met voedsel, je hoeft niet te slepen met varkens. Zet
het bij elkaar.’ / Korné Versluis
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ERIK IS DE HUNK VAN NOVEMBER
De stoerste boer van Nederland woont in
Wageningen. Erik Smale, tweedejaars
student Dierwetenschappen, is op de
website van vakblad Boerderij verkozen
tot één van de twaalf fotomodellen voor
de Stoereboerenkalender 2008. Hij
kreeg verreweg de meeste stemmen, en
is nu de hunk van november.

De major Agri-systems management van
Van Hall Larenstein in Wageningen heet
voortaan Fair Trade Management. ‘De
oude naam spreekt niet tot de
verbeelding en is technocratisch, terwijl
de opleiding zich afspeelt op het gebied
van ontwikkelingssamenwerking’, aldus
majorcoördinator Jos van Hal.

Erik kreeg dinsdag 20 november het eerste exemplaar van de kalender uitgereikt
op het melkveebedrijf van zijn ouders in
het Gelderse Joppe, dat hij op termijn wil
overnemen. ‘Het was een compleet mediacircus’, vertelt Erik. Hij gaf onder meer
interviews aan dagbladen, SBS6 en omroep Gelderland.
Erik stuurde eigenlijk voor de grap een
foto in, maar vindt de kalender wel een
manier om boeren een positiever imago
te geven. ‘Mede dankzij programma’s als
Kijk een koe en Boer zoekt vrouw is de
agrarische sector al in een beter daglicht
komen te staan, en dat konden boeren
wel gebruiken.’
En hoe voelt het om straks in heel Nederland als ‘lekkere kerel’ aan de muur te
hangen? ‘Daar heb ik eigenlijk niet over
nagedacht. Dat kan me ook niet zoveel
schelen.’ / YdH
Student Erik Smale siert de
maand november van de zwartwitte Stoereboerenkalender
2008. / foto Hans Prinsen

PROMOVENDUS STELT
OCTROOIEN TER DISCUSSIE
In het proefschrift van dr. Niels Louwaars,
die vorige week promoveerde, staan wat
vreemde tekentjes in plaats van het vertrouwde copyrighttekentje ©. Louwaars
wil dat zijn werk naar hartenlust
gekopieerd wordt.
De speldenprik van Louwaars verwijst
naar een serieuzere kwestie: hij vindt dat
de universiteit moet kiezen tussen óf geld
verdienen met octrooien óf bijdragen aan
het eerste millenniumdoel, het halveren
van de honger in de wereld.
Het juridische systeem van copyrights is
opgezet om het werk van auteurs en artiesten te beschermen. Anderen mogen
het werk niet kopiëren en doorverkopen.
Maar volgens de makers van Creative
Commons (www.creativecommons.org) is
het idee doorgeschoten, waardoor veel
werk minder toegankelijk is geworden.
Terwijl juist wetenschappelijk werk vrijelijk
toegankelijk zou moeten zijn, zodat iedereen er van kan profiteren.
Creative Commons heeft daarom tussenvormen omschreven tussen ‘alle rechten
voorbehouden’ en het publieke domein.
Er is bijvoorbeeld een symbool waarmee
je verzoekt het werk toe te schrijven aan
de auteur, terwijl gebruikers vrij blijven om

Links: Dit werk is vrij te gebruiken zolang
het maar toegeschreven wordt aan de
auteur. Rechts: Niet voor commerciële
doeleinden.
het werk te kopiëren, verspreiden, vertonen of bewerken, en eentje waarmee je
aangeeft dat iemand alles mag doen met
het werk, zolang het maar niet voor commerciële doeleinden is.
In de praktijk zal het copyright op teksten
de verspreiding en het gebruik van kennis
niet dwarszitten, erkent Louwaars. Vooral
nu een aantal belangrijke wetenschappelijke uitgevers hun materiaal voor ontwikkelingslanden op internet hebben gezet.
Maar het is wel een serieuze kwestie bij
octrooien, waarmee het gebruik van kennis en technologie beperkt wordt tot wie
een licentie kan betalen. / JT
Zie ook pagina 21: Lawyers are winners in
seed rights wrangles

VHL-MAJOR
OMGEDOOPT TOT
FAIR TRADE
MANAGEMENT

ASG GAAT BOER OP
MET BIOMEDISCH
ONDERZOEK
Met de oprichting van het cluster
Biomedical Research maakt de Animal
Sciences Group haar biomedisch
onderzoek beter zichtbaar. Doel van het
nieuwe uithangbord is het onderzoek ten
behoeve van de medische wetenschap
een betere plek te geven in de markt.
Binnen het cluster gaan delen van de huidige divisie Infectieziekten samen met delen van de divisie Veehouderij. En er lopen gesprekken om ook biomedisch onderzoek van de Plant Sciences Group en
de Agrotechnology and Food Sciences
Group bij het cluster onder te brengen.
ASG werkt nu al voor de humane farmaceutische industrie. Volgens clusterleider
Jan Langermans kan dat echter fors worden uitgebreid. ‘Wij zien dat nu nog als
een bijproduct. In het cluster Biomedical
Research wordt dat core business. Wij
kunnen de humane farmaceutische industrie veel extra’s bieden, omdat ASG zowel beschikt over de kennis als over de faciliteiten om aan de hand van varkens en
varkensmodellen onderzoek te doen op
het gebied van onder meer voeding en allergieën.’ / JB

De hogeschool hoopt dat de eigentijdse
naam de major meer toeloop oplevert.
Waren er twee jaar geleden nog twintig
nieuwe studenten, dit jaar is dat gezakt
tot vijf. De inhoud van de opleiding verandert niet. ‘Onze studenten leren kijken
naar de onderdelen van fair trade certificering’, vertelt Van Hal. ‘We trainen hen
om mensen die aan het begin van een
voedselketen staan meer instrumenten in
handen te geven en meer zeggenschap
over de productie. Bijvoorbeeld door te
werken aan meer kennis, kwaliteitsverbetering en inzicht in de lokale, regionale en
buitenlandse markten, en door betere samenwerking tussen de boeren en binnen
de keten.’
De studie richt zich op Nederlandse en internationale studenten uit bijvoorbeeld
Duitsland en ontwikkelingslanden. Fair
trade managers kunnen na hun studie onder meer terecht bij leveranciers, bij bedrijven die maatschappelijk willen ondernemen en bij certificeringsorganisaties.
De coördinator denkt daarom dat het aantal studenten wel weer toeneemt. ‘Steeds
meer consumenten willen weten waar
hun voedsel vandaan komt en de vraag
naar eerlijke producten stijgt. Fair trade
management is geen idealisme maar
noodzaak en een onstuitbare ontwikkeling.’ / ABr

GOUDEN PRISSMA
VOOR GERRITSMA
Wouter Gerritsma van Bibliotheek
Wageningen UR mag zich ‘Informatieprofessional van het jaar’ noemen.
Op donderdag 15 november kreeg hij tijdens het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Beroepsbeoefenaar in de bibliotheek-, informatie- en kennissector de gouden Prissma uitgereikt,
voor de beste Professionals in Information Sources, Search and Analysis. In een
sms-stemming versloeg Gerritsma twee
andere genomineerden. Gerritsma is bekend door zijn weblog ‘Wouter over het
Web’ (www.wowter.nl/blog). Hij schrijft
daarop dat hij de vakprijs ook ziet als een
mooie erkenning voor het bloggen. / GvM
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‘Ik wilde de
turnsport meer
bekendheid
geven in
Wageningen’

DUBBELE OPLEIDINGEN VHL MOETEN VERDWIJNEN
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Een volledige fusie tussen Van Hall in
Leeuwarden en Larenstein in Wageningen
en Velp pakt overwegend positief uit. Dat
blijkt uit een onderzoek dat hogeschool
Van Hall Larenstein heeft laten uitvoeren
naar de instellingsfusie, die formeel nog
niet is afgerond. Wel moet VHL snel
besluiten wat er gebeurt met de vijf
dubbele opleidingen in Leeuwarden en
Wageningen.
‘Met de fusie wordt het laatste stukje van
het proces ingezet en kunnen we de juridische constellatie aanpassen aan wat inmiddels de werkelijkheid is’, zegt Erica
Schaper, voorzitter van het college van bestuur van de hogeschool. Het traject voor
de instellingsfusie werd al in 2003 inge-

zet met de besturenfusie tussen Van Hall
en Larenstein.
Het onderzoek, dat werd gedaan op verzoek van de medezeggenschapsraad,
brengt de consequenties in beeld van een
volledige fusie. Die zou meer slagkracht
en helderheid opleveren en het imago van
de hogeschool versterken, aldus het onderzoeksrapport.
Het is wel de bedoeling dat de drie locaties een eigen profiel ontwikkelen, een
couleur locale, en een overkoepelend thema kiezen. In Velp wordt dat waarschijnlijk regionale transitie, in Leeuwarden
duurzame ontwikkeling en in Wageningen
wil men de nadruk leggen op het internationale karakter van de opleiding, ‘verbinden en ontwikkelen’ en zakelijk idealisme.

Ook besteedt het rapport aandacht aan
de gevolgen van een fusie voor de vijf opleidingen die zowel in Leeuwarden als in
Wageningen worden aangeboden, zoals
Plattelandsvernieuwing, Tuin- en akkerbouw, Dier- en veehouderij, Bedrijfskunde
en agribusiness en Voedingsmiddelentechnologie. Deze opleidingen, die nu nog
formeel door verschillende instellingen
worden gegeven, worden na de fusie gegeven door één en dezelfde instelling en
dat heeft consequenties voor de registratie.
Adviesbureau Hobeon heeft onderzoek
gedaan naar de mogelijkheden. In één
scenario worden soortgelijke opleidingen
samengevoegd tot één opleiding die op
twee locaties wordt gegeven. In het ande-

re scenario worden de vijf opleidingen in
Leeuwarden en in Wageningen – of op
één van die locaties – omgevormd tot één
of meerdere brede bacheloropleidingen.
Dat kan het beste gebeuren voordat de
fusie een feit is. Schaper: ‘Een brede
bachelor kan meerdere voordelen opleveren. Het versterkt het profiel, het aanbod
wordt breder en het kan de kleinere opleidingen stimuleren.’
Beide scenario’s uit het onderzoek worden de komende periode bekeken door
het college van bestuur en de medezeggenschap, zegt Schaper. Volgende week
is er ook een discussieronde op de drie locaties, waarbij docenten en studenten
welkom zijn. / ABr
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‘VLIEGEN IS GEWELDIG’
Turner Jeffrey Wammes belandt bij zijn
vloeroefening bijna op schoot van
lijnrechter Annette Janssen. Maar de
student Bodem, water, atmosfeer blijft
koel en steekt haar rode vlag op omdat
hij buiten de lijnen staat. Het hield
Wammes met zijn team niet af van de
titel, zondag 18 november bij de
Nationale Kampioenschappen
Teamturnen in Wageningen.

r-

Het toernooi is georganiseerd door Marcel
Wubs, trainer van studententurnvereniging Split en voormalig turnkampioen. In
plaats van in het gebruikelijke trainingspak loopt hij dit weekend in een keurige
antracietkleurige combinatie. ‘Ik wilde de
sport meer bekendheid geven in Wageningen en een toernooi hiernaar toe halen’,
vertelt Wubs. ‘En toen kregen we deze
prachtwedstrijd.’ Daarvoor moesten in de
vloer van de sporthal afgelopen week nog
wel enkele grondputten worden gezet om
de toestellen beter te kunnen verankeren.
Wubs trainde vroeger zelf twintig uur per
week. Zijn favoriete onderdelen waren
brug en rekstok. ‘Een vluchtelement is
zo’n geweldige ervaring. Er is lef voor nodig, maar ik wilde graag vliegen.’ Nu is
Wubs trainer van beroep. Bij Split traint hij
op maandagavond. ‘Ik probeer studenten
vooral plezier in de sport te geven. Ook als
je nog nooit geturnd hebt kun je het leren.’ Nu er acht jongens meeturnen wordt
het wel tijd voor meer herentoestellen volgens Wubs. Volgend jaar komt er in ieder
geval een pegases, een nieuw, stabiel
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Kijk voor meer nieuws op
de 'News and Events' site
van Wageningen UR:
www.intranet.wur.nl

toestel dat het paard vervangt.
De bevlogen trainer gaf ook Emmy van
Montfoort weer plezier in de sport. De
oud-Nederlands kampioen ritmische gymnastiek stopte bijna vijf jaar geleden met
topsport. ‘Ik ben door hem weer oefeningen gaan maken’, vertelt Van Montfoort.
Na haar bachelor Bedrijfs- en consumentenwetenschappen studeert ze nu in
Utrecht, maar ze is in Wageningen blijven
trainen. Voor de gelegenheid ging ze vier
keer in een pauze met een zelfgemaakte
oefening dansend met hoepel of linten de
vloer op.
Alle turners die in september voor Nederland op de wereldkampioenschappen uitkwamen, waren er in Wageningen bij. Alleen hield Youri van Gelder dit keer zijn
spijkerbroek aan. Een irritatie aan zijn elleboog hield hem aan de kant.
De dikke armen en het six pack van Wammes, goed te zien tijdens de oefening op
de brug, waren echter niet minder imposant. De rekstokoefeningen van de enige
turner met Olympsiche nominatie, Epke
Zonderland, was ook goed voor een luidkeels ‘ooh’. Helaas eindigde zijn tweede
vlucht alleen op de vloer in plaats van in
een reuzendraai.
Terwijl op de volgepakte tribune de temperatuur aardig opliep, bleef het beneden
in de zaal koel en rustig. Teamgenoten
moedigden elkaar aan. Met ‘netjes, draaien, kom op doorzwaaien, goed, ja hoor, nu
afmaken, blijf staan’ werd Carlo van Minde door zijn oefening heen gepraat. Wubs:
‘Je ziet, turnen is een teamsport. Iedereen
leeft mee. Ook op trainingen helpt iedereen elkaar. Ze zorgen ook voor elkaars
veiligheid. Dat is pas teambuilding.’
De nabijheid van de toppers was voor lijnrechter Janssen zeker niet de enige reden
om mee te helpen bij het toernooi. ‘Ik wilde ook graag eens iemand live een tsukahara zien springen.’ In spijkerbroek met
blauwe bergschoenen zat ze op een klapstoeltje op een hoek van de rode vloer,
een flesje cola binnen handbereik. Achter
de jurytafel deden twee clubgenoten de

Carlo van Minde tijdens zijn vloeroefening. / foto GA
tijdwaarneming, in gezelschap van René
Koster van de ict-afdeling Informatie Systemen.
Koster is regelmatig jurylid op nationale
en internationale wedstrijden, en staat
tweede op de ranglijst van Nederlandse

juryleden. ‘Ik ben trainer in Alphen aan de
Rijn, en zie soms Anthony van Assche trainen. En leuk vandaag was dat ik een element in zijn oefening zag, dat ik nog niet
eerder had gezien.’ / YdH
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UIT ‘T VELD
NIEUWS UIT DE WETENSCHAP

PLANT HEEFT INGEBOUWDE DIMMER

MEER GROEI MET
MINDER MEDICIJN

C

Groene planten beschermen zich tegen
overbelichting door supersnel energie
over te dragen op de gele plantenkleurstof luteïne, en vervolgens om te
zetten in onschuldige warmte. Dat
schrijft een internationaal team van
wetenschappers, onder wie de
Wageningse biofysicus prof. Herbert
van Amerongen, in Nature van donderdag 22 november.

Het antibioticagebruik op praktijkcentrum Sterksel van ASG is dit jaar met
44 procent gedaald ten opzichte van
vorig jaar. Desondanks groeiden de
varkens sneller.
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Verlaging van antibioticagebruik is een algemeen streven in de veehouderij, onder
meer omdat antibioticagebruik kan leiden
tot resistente ziekteverwekkers die ook bij
de mens problemen veroorzaken.
Ondanks het lagere antibioticagebruik
nam de prestatie van de varkens op
Streksel toe. Biggen groeiden gemiddeld
450 tot 500 gram per dag, tegen 380
gram vorig jaar. En de oudere vleesvarkens groeiden 830 gram per dag, 50
gram meer dan vorig jaar. Deze resultaten
werden bereikt door het contact tussen
dieren zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast werden zieke dieren gericht behandeld in overleg met de dierenarts.
Het praktijkcentrum is al vier jaar bezig
het gezondheidsmanagement te optimaliseren. In 2006 behoorde Sterksel al tot
de drie procent bedrijven in Nederland
met het laagste antibioticagebruik. / JB

Het is voor het eerst dat onderzoekers dit
zeer snelle moleculaire proces, dat in
picoseconden – miljoensten van een miljoenste seconde – optreedt, met lasertechnieken in beeld wisten te brengen.
Twee jaar geleden ontdekten de onderzoekers al in reageerbuisexperimenten
dat het lichtoogstende complex (LHCII)
– het eiwitcomplex dat een centrale rol
speelt in fotosynthese – bij een overmaat
aan licht snel energie kan afvoeren door
veranderingen in de structuur van het eiwit. Ook hierover publiceerden zij toen in
Nature.
In de nieuwste experimenten met bladeren van de modelplant zandraket tonen zij
aan hoe binnen het lichtoogstende complex het pigment chlorofyl het licht opneemt en de energie vervolgens overdraagt op luteïne. Deze gele kleurstof, die
algemeen voorkomt in planten, functioneert zo als moleculaire dimschakelaar.
Het mechanisme verklaart hoe planten
zich beschermen tegen zonneschade. De
kennis is te gebruiken voor het kweken
van planten in zeer warme gebieden. Ook
brengt deze ontdekking de ontwikkeling
van een nieuwe generatie efficiënte zonnecellen dichterbij.
Het onderzoeksteam stond onder leiding
van biofysicus prof. Rienk van Grondelle
van de Vrije Universiteit en de Britse biochemicus prof. Peter Horton van de University of Sheffield. / GvM

LAATSTE GEKKE
KOE IN 2008

Planten beschermen zich tegen zonneschade door energie over te dragen op de
kleurstof luteïne. / foto Ruben Smit

De laatste Nederlandse gekke koe wordt
uiterlijk volgend jaar gevonden. Dat voorspelt drs. Fred van Zijderveld van CIDCLelystad in een rapportage die vorige
week is uitgebracht door het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en
de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).
Van Zijderveld heeft gekeken naar het
klassieke type BSE (C), en niet naar afwijkende BSE-types (L en H) die zich sporadisch voordoen bij oudere dieren. CIDC
heeft de afwijkende types bij drie koeien
gevonden, alle ouder dan tien jaar. In totaal is in Nederland 84 keer gekkekoeienziekte vastgesteld. / JB

REGIO ALS WAPEN TEGEN GLOBALISERING
Door de globalisering raken mensen
onthecht van hun omgeving. De regio
kan daar tegenwicht tegen bieden,
redeneert prof. Han Wiskerke in zijn
inaugurele rede, want mensen kunnen
identiteit ontlenen aan de regio.
Ruraal socioloog Wiskerke begon op donderdag 15 november zijn inaugurele rede
met een voorbeeld uit de zorg, en niet uit
de landbouw. Een groot aantal verzorgingshuizen in Noord-Limburg fuseerden.
Uit overweging van kostenbesparing en
efficiëntie werden de lokale keukens gesloten en werd de voedselvoorziening gecentraliseerd. Dat moest Europees worden aanbesteed, waardoor het NoordLimburgse midden- en kleinbedrijf het nakijken had. Het voedsel kwam voortaan

van elders. Dat had niet alleen verlies van
omzet en werkgelegenheid in de regio tot
gevolg. De bewoners van de verzorgingshuizen leden ook emotionele schade,
stelt Wiskerke, omdat de worst en de Limburgse vlaai niet meer van de bekende lokale slager en bakker kwamen.
Het is een voorbeeld van de invloed van
globalisering op een regio. Globalisering
pakt vaak negatief uit voor de regionale
samenleving en economie, zegt de opvolger van prof. Jan Douwe van der Ploeg.
Door de globalisering zijn productie en
consumptie van goederen en diensten
van elkaar losgekoppeld. Bovendien bestaat er geen relatie meer tussen de kwaliteit van producten en diensten en de
plaats of regio van die productie.
Juist omdat op regionaal niveau de gevol-

gen van de globalisering gevoeld worden,
is de regio volgens Wiskerke bij uitstek
het juiste niveau om tegengewicht tegen
de globalisering te bieden. Een belangrijke reden die Wiskerke daarvoor aanvoert
is dat de regio een steeds grotere rol
speelt in de identiteit. Door de globalisering leven mensen vaker in een mondiale
cultuur waarin ze zich minder vereenzelvigen met zaken als de staat, religie, klasse, vakbond of beroepsgroep. Op zoek
naar nieuwe verankering blijkt de regio
steeds belangrijker te worden. Mensen
voelen zich meer thuis bij de specifieke
omgeving en cultuur van een regio, dan
bij anonieme mondiale producten en
diensten. Daar komt bij dat ze op regionaal niveau eerder het idee hebben dat
ze zelf een verschil kunnen maken.

Tegelijkertijd is de regio een goed uitgangspunt als het gaat om duurzaamheid, stelt Wiskerke. Op regionaal niveau
is het makkelijker om een balans te vinden tussen sociale, economische en ecologische doelen. Voor de landbouw betekent dit volgens Wiskerke dat die zich
meer moet gaan richten op welzijn in brede zin, en minder op welvaart.
Los van deze overwegingen is de regio
ook in de praktijk al van steeds groter belang. Nationale overheden krijgen minder
te zeggen omdat bijvoorbeeld landbouwbeleid in Brussel wordt gemaakt en in de
regio wordt uitgevoerd. Ook steeds meer
wetenschappers richten zich op de regio
als onderwerp van studie. Het is de hoogste tijd dat ook ruraal sociologen dat
doen, stelt Wiskerke. / JT
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‘Filet americain
eet ik niet, maar
niet omdat je er
blind van kunt
worden’

COVERGISTING NIET PER SE KLIMAATNEUTRAAL
De overheid investeert de komende
jaren flink in de opwekking van minder
milieubelastende energie. Een oppepper
voor de productie van biogas uit mest en
gewasresten, lijkt het. Maar deze
energieproductie is niet per definitie
gunstig voor het klimaat, stelt Alterra.
Covergisting is de gecombineerde vergisting van mest en een grondstof als maïs,
bermgras of gewasresten. Het biogas dat
hierbij vrijkomt wordt door verbranding
omgezet in elektriciteit. Omdat covergisting minder CO2-uitstoot oplevert, trekt
het kabinet ruim 450 miljoen euro uit om
ondernemers te stimuleren meer bioenergie op te wekken.
De focus van subsidieregelingen op al-

leen energieproductie is echter niet gunstig voor de gewenste afname van broeikasgassen in de atmosfeer, blijkt uit studie van Alterra. Onderzoekers vergeleken
de energieproductie en de uitstoot van
broeikasgassen bij verschillende verhoudingen van de grondstoffen mest en
maïs.
Het gebruik van honderd procent maïs levert de meeste energie op. Iedere toevoeging van mest vermindert de energieproductie. Maar tegenover een maximale
hoeveelheid energie staat dat er meer
methaan weglekt en lachgas vrijkomt dan
wanneer ook mest wordt vergist. Daardoor is covergisting niet per definitie klimaatneutraal, volgens onderzoeker Peter
Kuikman. ‘Een maximale energieproduc-

tie met vergisting van maïs betekent dat
de winst van minder CO2-uitstoot deels
verloren gaat aan emissie van andere
broeikasgassen.’ Met alleen mest als
grondstof wordt zelfs de minste hoeveelheid broeikasgassen uitgestoten.
Door de aandacht van de overheid voor
een maximale productie van duurzame
energie is vergisting van mest echter minder aantrekkelijk voor boeren, zegt Kuikman. Voor het klimaat zou het volgens de
onderzoekers beter zijn als de overheid
breder zou kijken dan alleen naar de hoeveelheid geproduceerde energie. In subsidieregelingen zou ook het verdere gebruik
van restproducten zoals warmte en de
vermeden uitstoot van broeikasgassen
betrokken moeten worden. / LH

VEILIG KOKEN ZONDER VINGERTJE
Een kookboek dat je misschien niet aan
iemand moet geven die doodsbang is
voor ziektekiemen in zijn eten. Dat is ‘De
dood in de pot’, het geesteskind van de
Wageningse levensmiddelenmicrobioloog
dr. Rijkelt Beumer en Florine Boucher,
culinair journalist van NRC Handelsblad.
‘Het boekje is een verzameling van zestig
recepten’, zegt Beumer. ‘Die recepten zijn
van Florine. Ik heb ze voorzien van microbiologisch commentaar.’ En wat voor commentaar. Bij het recept voor dolma’s of gevulde druivenbladeren staat Beumer bijvoorbeeld even stil bij de risico’s van de in
zout water bewaarde druivenbladeren. In
een zout milieu kunnen gevaarlijke bacteriën weliswaar niet goed groeien, maar
niet getreurd: schimmels kunnen dat wel.
In op zout bewaarde snijbonen heeft Beumer in elk geval schimmels welig zien tieren. ‘De vraag is of de schimmels dan ook
mycotoxines hebben geproduceerd’,
schrijft de microbioloog. ‘Krijg je die gifstoffen binnen, dan ga je meestal niet direct dood. Maar op de lange termijn krijg
je bij verschillende organen wat ongewenste nieuwvormingen (kanker).’
Beumer en journalist Boucher kennen elkaar al een jaar of zeven. Boucher, die in
NRC Handelsblad recepten bespreekt,
mailde de microbioloog wel eens als haar
lezers haar vragen stelden over de risico’s
van rauw vlees of zelfgemaakte mayonaise met rauwe eieren. Daaruit groeide een
samenwerking. ‘Toen ik genoeg ADV-dagen had opgespaard om met een soort
sabbatical te gaan stelde ik Florine voor
om een boekje te maken’, zegt Beumer.
‘Het heeft uiteindelijk veel meer voeten in
de aarde gehad dan we dachten, maar
het boek ligt nu in de winkels.’
In De dood in de pot laat Beumer zien dat
microbiologische gevaren kunnen ontstaan
op manieren waar je als leek niet bij stilstaat. In tien procent van de Nederlandse
staafmixers vind je bijvoorbeeld de ziekteverwekker Bacillus cereus in voldoende
grote aantallen om levensmiddelen te be-

smetten. Ander voorbeeld: als je soep
hebt gekookt is die steriel – maar zeef je
hem, dan komen er waarschijnlijk via de
zeef alsnog ziektekiemen in. Hetzelfde
kan gebeuren met verse peterselie. Daarop wemelt het van de bacteriën. ‘Als je de
kruiden in de hete soep even doorroert is
het probleem opgelost’, zegt Beumer. ‘De
hitte doodt de bacteriën. Laat je ze bovenop de soep liggen, tja, dan krijg je misschien een probleem. Zeker als je die soep
langzaam laat afkoelen en lang bewaart.’
Aan de andere kant is De dood in de pot
geen boek dat de lezer de stuipen op het
lijf jaagt. ‘Ziekmakende micro-organismen
en eten horen bij elkaar’, zegt Beumer.
‘We zijn alleen vergeten hoe we ermee

moeten omgaan. Ons boekje is bedoeld
om die kennis weer terug te brengen,
maar dan wel zonder opgeheven vingertje. Ik vind het prima als mensen zelf
mayonaise maken van rauwe eitjes. Da’s
veel lekkerder. Als ze het er maar eerlijk
bij zeggen als je bij ze gaat eten.’
Zelf eet Rijkelt Beumer alles. ‘Behalve filet americain. Elk jaar worden een paar
honderd mensen in Nederland blind door
het eten van rauw vlees dat besmet is
met parasieten als Trichinella spiralis.
Maar dat is niet de reden dat ik filet americain liever mijd. Ik vind het gewoon niet
lekker. Het is net of je op je tandvlees zit
te kauwen.’ / WK

DIGITALE
COACH
WERKT NIET
Gezondheidsvoorlichters hebben hun
hoop gevestigd op computerprogramma’s
en websites die mensen vertellen hoe ze
gezonder moet eten en leven. Of die
elektronische en interactieve varianten
van het Postbus 51-spotje ook echt
werken, is nog niet bekend. Maar het
onderzoek van een Wageningse
promovendus belooft weinig goeds.
Ir. Andrea Werkman stuurde tweehonderd
proefpersonen cd-roms toe. Daarop stonden programma’s die de deelnemers op
maat gemaakt advies gaven over de inname van vet, de grootte van de porties en
beweging. De programma’s genereerden
het advies op basis van persoonlijke gegevens die de deelnemers zelf moesten invoeren, zoals hun lichaamsgewicht, voedingsgewoonten en lichaamsbeweging.
‘In totaal deden ruim vierhonderd mensen aan het onderzoek mee’, vertelt Werkman, die tijdens haar onderzoek was verbonden aan de afdeling Humane voeding.
‘De ene helft kreeg cd-roms en andere informatie toegestuurd, de andere helft alleen nieuwsbrieven. Alle vierhonderd
deelnemers waren net gepensioneerd.
We gingen ervan uit dat in die groep het
stoppen met werken leidt tot gewichtstoename en toename van buikvet. We wilden
weten of de programma’s dat konden tegengaan.’
Maar tegen de verwachting in werden de
ouderen juist lichter, en beide groepen
verloren evenveel gewicht. ‘De helft van
de mensen die ons pakket hadden ontvangen had de cd-rom niet gebruikt’, zegt
Werkman. ‘De andere helft wel. We zagen
echter geen verschil tussen de deelnemers die het computerprogramma wel gebruikten en de deelnemers die dat niet
hebben gedaan.’
Ondanks de teleurstellende resultaten wil
Werkman niet concluderen dat interactieve, digitale voorlichting gewoon niet
werkt. ‘Uit de literatuur blijkt dat deze benadering soms ook wel werkt. Misschien
moeten we meer kijken naar de manier
waarop we in dit soort programma’s mensen toespreken. Misschien ervaren de
mensen de manier waarop we het nu
doen als belerend.’ / WK
Andrea Werkman promoveert op
28 november bij prof. Evert Schouten,
hoogleraar Epidemiologie en preventie,
en prof. Frans Kok, hoogleraar Voeding
en gezondheid.

digit@le nieuwsbrief
Aanmelden via www.resource-online.nl
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Drie Wageningse studenten gaan een langoestenkwekerij op de Filippijnen beginnen.
Dat ambitieuze plan ontstond op stage. ‘Ik heb geen zin om milieueffectrapportages
van de Betuwelijn te maken. Hier kan ik aan mijn idealen werken en hebben mijn
inspanningen meer effect’, vertelt Peter van der Werf. Met hun businessplan doen de
vrienden begin december mee aan de finale van een internationale wedstrijd, de BiD
Challenge.

door YVONNE DE HILSTER, foto’s MEL JAEGGY

‘L

angoesten zijn een soort kreeften
met tentakels in plaats van scharen
en in Azië een delicatesse. Maar de
populatie staat onder druk. Het
marktmechanisme zorgt dan voor
een vicieuze cirkel. Die kun je verbreken door ze duurzaam op land te kweken vanuit een eitje, en dan op te laten groeien in zee’,
vertelt Bouke Batema.
De student Bos- en natuurbeheer is met twee vrienden
bezig een langoestenkwekerij op de Filippijnen op te
zetten. Het idee komt van zijn vrienden Jonah van Beijnen, student Tropische biologie en visliefhebber, en milieukundestudent Peter van der Werf; net als Bouke
van de lichting 2000. ‘We kregen het idee om een bedrijf te beginnen toen Jonah en ik op stage waren in
Thailand en nadachten over onze toekomst’, vertelt
Van der Werf. ‘Milieuproblemen kun je, denken we, het
beste bedrijfsmatig aanpakken. Want als je bij een ngo
een projectvoorstel indient, gaat soms na vier jaar de
geldkraan weer dicht.’
De langoestenkwekerij moet op het Filippijnse eiland
Palawan komen. Van Beijnen en Van der Werf leerden
het kennen toen Van Beijnen er een afstudeervak over
boskikkers deed en Van der Werf hem opzocht. Ze werden verliefd op het eiland. Het is er rustig, ontspannen
en groen met echte bountystranden. Palawan geldt ook
als het laatste ongerepte eiland van de Filippijnen, en
tropische cyclonen komen er niet. De meeste onderzoekers en handelaren spreken er bovendien goed Engels,
al gaan de Wageningers ook het lokale Tagalog leren.

de ontwikkeling van duurzaam telen, en ze krijgen nu
begeleiding vanuit de ING Bank voor de finale van de
internationale BiD Challenge.’

HUISJES BIJ ZEE
Nu zetten de studenten de eerste stappen in het realiseren van hun plannen. Van Beijnen vertrok daarvoor
in oktober al naar de Filippijnen. Hij sprak er mensen
van BiD-coach ING – handig voor een lening. Zijn twee
vrienden volgden afgelopen maand. Ze blijven een half
jaar. Batema: ‘We wonen nu paradijselijk in twee kleine
huisjes met een grote tuin vlakbij zee, op een kwartier
van Puerto Princesa, en hebben brommertjes om over
het eiland te crossen.’ Ze maken de studiereis om
meer te weten te komen over langoesten- en krabbenkwekerijen en de markt, en om contacten te leggen.
Een microkrediet van tienduizend euro van het StOC
gaf hen de kans om nu dingen te doen die nodig zijn
om later South Sea Exclusive op te kunnen richten.
Voor de kwekerij moeten ze bijvoorbeeld ongeveer een
hectare grond kopen aan het strand. Vervolgens moeten ze een kantoor, kweekbassins en een lab laten
bouwen. ‘Een Zwitserse vriend van ons werkt aan een
bouwplan’, vertelt Van der Werf.
Of het ze lukt om op het land langoesten van ei tot verkoopbaar exemplaar te kweken is nog wel de vraag.
‘Op experimentele schaal is het mogelijk om met eitjes
te beginnen, en we verwachten dat dit op termijn ook
op commerciële schaal kan’, zegt Batema. Prof. Johan
Verreth, hoogleraar Aquacultuur en visserij, is minder
optimistisch en noemt het drietal ‘dapper’. ‘Het is zeker
interessant om deze beesten te kweken. In visteelt zit
DUURZAME TEELT
de toekomst. Maar dit is technologisch behoorlijk risVoordeel van het eiland is verder dat de lokale overheid kant. De spiny lobster is nog een gadget voor onderduurzame productie stimuleert, zegt Van der Werf. ‘We zoeksinstituten. Er zijn al langoestenkwekerijen, dus ik
willen ook plaatselijke vissers in dienst nemen om de
wil niet zeggen dat het niet mogelijk is, maar het zal in
beesten te verzorgen. En we stoppen vijf procent van
de praktijk gaan neerkomen op jongbroed uit de natuur
onze winst in een duurzaamheidsfonds, voor heruitzet- halen en vetmesten.’
ting, gebiedsontwikkeling en milieueducatie. Voor mij
De studenten willen de langoesten opkweken in bamis dat het belangrijkste uitgangspunt. Ik haal geen volboe kooien in zee – wat in praktijk al gebeurt. De mosdoening uit niet-duurzaam produceren.’
selbanken eromheen willen ze gebruiken als voedselOm hun idee vorm te geven volgden Van der Werf en
bron en voor filtering van de langoestenpoep uit het
Van Beijnen begin dit jaar een vak bij prof. Wim Hulsink water. Verreth vindt deze combinatie met mosselen
en prof. Hans Dons, beiden hoogleraar bij de leerstoelgroep Bedrijfskunde. In het vak over ondernemerschap
werk je een idee uit tot businessplan. Een week na afloop presenteerden ze het resultaat ook op een wedstrijd voor businessplannen bij het Studenten Ondernemers Centrum (StOC). Toen vroegen ze Batema – ook
visliefhebber – hun team te komen versterken. Die zei
direct ja. ‘Soms komt er iets op je pad dat je niet aan je
voorbij kunt laten gaan.’
Op de StOC Business Challenge scoorde het drietal
goed. ‘Het plan is goed vanwege het idee en de mensen’, zegt Dons, hoogleraar Entrepreneurship in life sciences. ‘Ze vormen een team, vullen elkaar aan en zijn
vreselijk gemotiveerd. Een idee is goed als anderen het
zien zitten, en dat blijkt zo te zijn. Hun plan past mooi in

‘een grappig idee’. ‘Ze hebben vast een zuiverende
werking. Maar het grootste probleem naast poep zullen
de voerresten zijn die in het water komen omdat langoesten moeizaam vreten. Het is misschien jeugdige
overmoed, maar het plan boeit. Ze verdienen steun.’
Naast de onmisbare starterslening van het StOC vroegen de studenten een lening van vijftigduizend euro
van het Subsidieprogramma KennisExploitatie; en ze
onderzoeken of ze volgend jaar het Technostarterlabel
kunnen krijgen dat als onderpand geldt voor een banklening. Volgens hun businessplan is er in het eerste
jaar een investering nodig van bijna 270 duizend euro.
Natuurlijk steken de studenten er ook eigen geld in.
Van der Werf: ‘We hebben afgesproken ons hier minimaal vijf jaar, en eigenlijk de komende tien jaar, mee
bezig te houden. Volgend jaar emigreren we naar de Filippijnen.’ Eerst komen de vrienden in april nog terug
naar Nederland om af te studeren. ‘Het plan heeft afgelopen jaar een hogere vlucht genomen dan we eigenlijk van plan waren.’
STRAATKINDEREN
Een eerste plaats in de BiD Challenge zou mooi zijn
voor het prijzengeld van twintigduizend euro, en voor
contacten met mogelijke investeerders. Peter den
Hond, in 2003 afgestudeerd in Wageningen, heeft in
elk geval veel gehad aan de competitie. Samen met
zijn vriendin Janneke Smeulders, ook alumnus, won hij
vorig jaar. Ze produceren nu in Peru met hun bedrijf
Fairmail ‘eerlijke’ ansichtkaarten met foto’s die Peruaanse straatkinderen en kinderen van vuilnisbelten
maken. ‘Via de BiD meldde zich dit jaar een aandeelhouder die nu voor een derde eigenaar is van Fairmail’,
vertelt Den Hond.
Smeulders en Den Hond hadden net als de drie aanstaande langoestenkwekers weinig zin om voor een
baas te gaan werken. Ze wilden direct de resultaten van
hun inspanningen zien. In Peru zetten ze onder de naam
Otra Cosa achtereenvolgens een restaurant, een vrijwilligerscentrale en een reisbureau op, die ze ook weer
verkochten. Zo werden vier alleenstaande moeders restauranteigenaar, wat hen anders nooit was gelukt.
Het is hard werken, en dat zal het voor de drie studenten ook zijn, weet Van der Werf. ‘Als de kwekerij er
straks staat zal ik veel achter de computer zitten, maar
wel met uitzicht op het strand.’ Hoewel hij nog spreekt
over onzekerheden in het plan ziet hij de onderneming
wel lukken. ‘Ter overbrugging kunnen we gewoon uit de
natuur gaan opkweken, waarbij we tien procent weer
uitzetten om de ecologische impact neutraal te houden.’ Vervelen zal hij zich niet. Met zijn bijna twee meter wordt hij op straat snel gevraagd mee te basketballen – de nationale sport. ‘Maar Filippino’s zijn maar 1
meter 65, dus dat is niet erg eerlijk.’
Begin december wordt duidelijk hoeveel indruk South
Sea Exclusive heeft gemaakt bij de jury van de BiD
Challenge. Maar, denkt Van der Werf, wat de uitslag
ook is: de eerste paal gaat in 2009 de grond in. <

’
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Voor het geld en de wetenschappelijke doorbraken hoef je het niet te doen. Europese
onderzoeksprojecten zijn zelden vernieuwend en kosten veel (reis)tijd. Wel leveren ze
producten op die een leerstoelgroep of instituut nooit in z’n eentje kan ontwikkelen.
En wellicht nog belangrijker: de deelnemende wetenschappers krijgen invloed op de
onderzoeksagenda van de EU.
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door ALBERT SIKKEMA, illustratie HENK VAN RUITENBEEK
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‘Het aardige
van dit werk is
dat ik nu direct
toegang heb
tot de Europese
Commissie’

an een Europees project word je als
onderzoeker niet rijk. ‘Er is vaak meer
inzet en tijd nodig voor een project dan
er wordt beloond’, zegt prof. Harry
Blokhuis, die het grote Europese programma Welfare Quality trekt. Ook
leidt EU-financiering doorgaans niet tot
wetenschappelijke doorbraken. ‘Niet alle groepen binnen ons netwerk zijn even sterk’, zegt prof. Michael
Müller, deelnemer aan de Europese Nutrigenomics Organisation (NUGO). ‘Uit NUGO komt kennis die heel valide is, maar dan ben je niet innovatief.’
Toch vinden beide onderzoekers de Europese onderzoekssamenwerking zeer de moeite waard. ‘De uitkomsten van ons project beïnvloeden de politieke agenda.
Je hebt invloed, ook op de richting van toekomstig onderzoek’, zegt Blokhuis. En Müller stelt: ‘We hebben
geïnvesteerd in de toekomst, wij bepalen nu voor een
belangrijk deel de onderzoeksagenda.’

Blokhuis wordt vaak gevraagd als spreker op internationale podia. ‘Je netwerk verdiept en verbreedt
enorm.’ Zo wordt hij door EU-beleidsmedewerkers gevraagd naar zijn mening over de speerpunten van toekomstig onderzoek naar dierenwelzijn. Naast invloed
op het beleid heeft Blokhuis dus ook invloed op de
speerpunten van toekomstig onderzoek.
Maar ook inhoudelijk levert de onderzoekssamenwerking meerwaarde op. ‘In zo’n groot project zitten veel
mensen die verstand hebben van dingen waar ik minder verstand van heb. We zijn bijvoorbeeld bezig met
het ontwikkelen van welzijnsmetingen op de boerderij.
Welke parameters gebruik je daarvoor bij de verschillende diersoorten? Daar kijkt dan een grote groep onderzoekers naar en die zeggen dan: deze parameters
zijn valide voor die bepaalde diercategorie. Om de verschillende parameters te integreren tot een algemene
welzijnsuitspraak, heb je statistische technieken nodig
waar ik geen verstand van heb. Er komt dus iets uit dat
we nooit alleen vanuit ASG hadden kunnen realiseren.
BREDER NETWERK
Het team is dan meer dan de som der delen.’
Aan het dierenwelzijnproject dat Blokhuis coördineert, De communicatie tussen de 44 partners van Welfare
doen 250 onderzoekers van 44 partners uit zeventien Quality leidt niet tot grote problemen, vertelt Blokhuis.
verschillende landen mee. Brussel heeft er 15 miljoen ‘We werken in het Engels, met een internet based comeuro in geïnvesteerd. ‘Het is gewoon leuk’, zegt Blokhuis, municatiesysteem. In onderling overleg gaat wel veel
die nog één dag per week voor de Animal Sciences
tijd zitten. En dan heb je natuurlijk verschillen tussen
Group (ASG) werkt sinds hij hoogleraar is geworden
de landen. In Italië zit je twee uur te lunchen, in Nederaan de landbouwuniversiteit in het Zweedse Uppsala.
land zetten we iedereen broodjes voor. Maar het zijn
‘Je leert veel onderzoekers beter kennen, je leert als
ontwikkelde mensen die de cultuurverschillen in Eurocoördinator met mensen omgaan en conflicten op te
pa kennen en daar geen probleem van maken. Lastiger
lossen. En het project biedt de uitdaging om het dieren- vond ik in het begin de samenwerking tussen de bèta’s
welzijn op Europees niveau te verbeteren. Het aardige
en de maatschappijwetenschappers. Die hebben echt
van dit werk is dat ik nu direct toegang heb tot de Euro- aan elkaar moeten wennen. Ze hebben een andere
pese Commissie. Ik heb als coördinator veel contact
taal, een andere denktrant, een andere wijze van publimet de regelgevers op het gebied van dierenwelzijn.’
ceren. Als we een onderzoeksvoorstel van een social
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EUROPEES

ONDERZOEK
DOE JE VOOR DE
CONTACTEN
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scientist bespraken, gaven de dierwetenschappers
daar soms een andere interpretatie aan, en omgekeerd. Het kostte veel inspanning om voor alle onderzoekers duidelijk te krijgen wat zo’n voorstel dan inhield.’
Michael Müller, hoogleraar bij de sectie Humane voeding, is als lid van de network board en als wetenschapper betrokken bij de Europese Nutrigenomics Organisation (NUGO). Brussel erkende dit netwerk van
Europese voedingsonderzoekers in 2003 als center of
excellence en stelde 18 miljoen euro beschikbaar om
de samenwerking tussen deze onderzoekers te bevorderen. Dat is veel geld, zegt Müller, maar dat geld is
nauwelijks aan specifieke onderzoekprojecten besteed.
‘Nutrigenomics was in 2003 een nieuw vakgebied, we
gingen een nieuwe tak van wetenschap uitvinden en
definiëren.’ Door het menselijke genoom te onderzoeken, moest duidelijk worden op wat voor voeding de
mens het beste reageert. ‘We begrijpen nu meer van
de werking van de genen onder invloed van voeding’,
zegt Müller na vier jaar Europese samenwerking. ‘Die is
complexer dan we dachten.’ Vier jaar geleden dacht
NUGO-coördinator Bert van Ommen van TNO Voeding
aan specifieke voedingsproducten voor bijvoorbeeld
mensen met aanleg voor verhoogd cholesterol. ‘We
hebben onze ambities bijgesteld. Het individuele dieetadvies op basis van je genenkaart is nog heel ver weg’,
zegt Müller nu.
INTERNE RUIS
Veel geld ging de afgelopen jaren op aan vorming van
het netwerk. ‘We waren veel tijd kwijt met door Europa
reizen, we hebben veel vergaderd en gebrainstormd’,
zegt Müller . ‘We hebben een soort communicatienet-

werk, maar het meeste profijt heb je toch als je elkaar
face to face spreekt. Dat levert voor de wetenschap op
korte termijn misschien weinig op, maar zo leer je elkaar wel kennen als betrouwbare partner. We staan nu
op de kaart door jaarlijkse wetenschappelijke meetings,
uitstekende pr en goede onderwijsmodules. Ook zijn in
NUGO-verband goedkope microarrays en veel belangrijke tools voor bioinformatica ontwikkeld – dingen die je
als universiteit alleen nooit voor elkaar zou krijgen.’
Verder hebben vooral de jonge onderzoekers geprofiteerd. ‘We hebben exchange grants, zodat jonge onderzoekers even naar een ander lab kunnen of elders een
project kunnen doen. Dat werkt heel goed. We hebben
aio-cursussen in Europees verband. Ook heel goed,
want zo komen ze te weten waar de peers in Europa zitten.’ Er is nu een ingespeeld team van Europese onderzoekers. Alle leiders in de voedingswetenschap doen
mee, zegt Müller. Ook is duidelijk geworden waar de gaten in de kennis zitten, en daarom zijn er nieuwe onderzoeksgroepen bijgekomen. Dit team heeft dus de
grootste kans om financiering te krijgen van de EU bij
toekomstige onderzoeksvoorstellen, zegt Müller.
Maar voor grensverleggend onderzoek is NUGO iets
minder geschikt, vervolgt Müller. ‘In Nederland is voeding een eigenstandige wetenschap, in andere landen
soms maar een onderdeel van agrotechnologie of geneeskunde. Verder heb je in veel van dit soort grote
projecten te maken met EU-profi’s: mensen die goed
zijn in projectvoorstellen schrijven, die weten wat de EU
wil horen, die wat geld komen halen en die je nooit
meer terugziet. Er zit dus interne ruis binnen zo’n groot
project.’
Idealiter moeten de sterke groepen juist samenwerken,
vindt Müller. ‘Als je zelf ergens niet goed in bent, zoek
je een topgroep elders. Bij voorkeur uit een comple-

mentair wetenschapsgebied. De groepen binnen NUGO richten zich allemaal op obesitas en voedingsziekten als kanker en diabetes, de onderzoeksideeën zijn
dus niet altijd superorigineel.’
SCHIPPEREN
Animal Welfare en NUGO zijn grote onderzoeksprojecten, gefinancierd uit het zesde kaderprogramma (KP6)
van de Europese Unie. ‘De EU wilde onderzoek bundelen en stimuleerde zeer grote projecten met tientallen
partners, die gemiddeld 14 miljoen euro ontvingen’,
vertelt Willem Wolters van Wageningen International
Helpdesk. ‘Uit de evaluatie is gebleken dat er teveel
energie is gaan zitten in het managen van deze grote
consortia.’
Dit jaar is het vervolgprogramma, KP7, van start gegaan. ‘In dit nieuwe programma worden meer kleinere
projecten toegekend’, zegt Wolters. ‘Het gemiddelde
consortium in KP7 ontvangt zo’n vijf miljoen euro en
omvat rond de tien partners.’
Müller is blij met deze aanpassing. ‘Mijn ideaal is ook
om minder onderzoeksgroepen in een project te hebben. In de grote projecten krijgt iedereen een halve
postdoc en een halve aio; daar kun je niet veel mee. Ik
heb liever tien partners die allemaal een volledige aio
of postdoc krijgen en dan gaan uitwisselen. Dan wordt
het reguliere overleg effectiever omdat het commitment bij iedereen veel hoger is.’
Het blijft wel schipperen, vindt Müller. ‘Je hebt aan de
ene kant te maken met de globalisering van de wetenschap. Je kunt het als onderzoeksgroep niet meer alleen trekken, je bent ook afhankelijk van andere groepen. Toch moeten Europese projecten maar een deel
van je werk uitmaken, anders ben je alleen maar op
reis.’ <
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IN BEELD
worden nagegaan of bomen voldoende kunnen
wortelen, legt docent bodemkunde Richard
Kraaijvanger uit. Nu waren er echter problemen met de
penetrograaf. ‘Het stiftje wilde niet schrijven, omdat het
te nat was’, vertelt Kraaijvanger. ‘De studenten hadden
er op een gegeven moment genoeg van. Het duurde
lang, omdat het apparaat eerst moest worden

U

D

GRONDMECHANICA/ foto’s JURJEN BERSEE
Door de regen duurde het allemaal wat langer, op
dinsdag 13 en woensdag 14 november bij Van Hall
Larenstein in Velp. Eerstejaars studenten Bos- en
natuurbeheer kregen toen een practicum
grondmechanica met veldwerk en activiteiten in het
lab. Met een penetrograaf bepalen de studenten de
indringingsweerstand van de bodem. Daarmee kan

O

gemaakt.’ De docent vond dat zelf niet erg. ‘Ik zit liever
buiten dan binnen, ook als het regent. Naast de
theorielessen binnen, doe ik zoveel mogelijk buiten.
Zoals veldwerk, inventarisaties in het bos, excursies,
grond- en strooisellaagonderzoek. Alles wat met bodem
en buiten te maken heeft.’ / ABr
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OUDE KOEIEN
UIT DE ARCHIEVEN VAN WAGENINGEN UR
DE ÉCHTE JUBILEUMBOOM VERDORDE EN CREPEERDE

r

Een eik achter villa Hinkeloord dient als
model voor het kunstwerk dat het Wageningen Universiteitsfonds op 9 maart
2008 wil schenken aan de universiteit,
die dan negentig jaar wordt. Een historisch
foutje, want de échte jubileumboom uit
maart 1918 staat op het grasveld vóór
het gebouw. Nou ja, echte. Ook met deze
boom is gesjoemeld.

m

Op vrijdag 22 maart 1918 – een kleine
twee weken na de officiële opening van
de Landbouwhogeschool Wageningen –
verzamelt zich rond half vier een illuster
gezelschap op het gazon voor Hinkeloord,
het onderkomen van de toenmalige afdeling Boschbouw van de hogeschool. De
verslaggever van de Wageningsche Courant spreekt over een ‘eigenaardige plechtigheid’ waarbij ‘professoren en het overige wetenschappelijke personeel der LH
met hunne dames en zeer vele studenten’
een wijde kring vormen. Met een korte
toespraak draagt de praeses van de senaat van het Wagenings Studetencorps
Ceres een jonge eik over aan ‘den Senaat
der LH ter herinnering van de inwijding
daarvan’.

Ook de presidente van de meisjesstudentenvereniging heeft een rol in de ceremonie. Ze leest een oorkonde op perkament
voor – ‘een sierlijk calligrafisch kunstwerk
in kleuren uitgevoerd’ – die later voorzien
van een groenwitte strik in een metalen
koker naast de boom wordt begraven.
Het gezelschap zal zich kort daarop naar
Hotel De Wereld begeven voor een diner,
gevolgd door ‘kroegjool’ op het naastgelegen Ceres. Eerst krijgt rector magnificus
prof. J.H. Aberson echter nog de eer om
‘den pas geplante jongen boom het eerst
water te geven’. Hij roemt het studentencorps omdat die ‘geen monument van
ijzer of steen, maar een boom en nog wel

Links: Gedicht De Ceresboom uit het blad
Ceres van april 1919. / bron: Zwerftocht
door Wageningen van Ad Rietveld, 2002
Rechts: de jubileumeik voor villa
Hinkeloord. / foto Guy Ackermans

een eik’ als herinnering heeft uitgekozen.
Aberson sprak daarna de hoop uit dat
‘deze jonge eik evenals de nog zeer jonge
LH mocht groeien, bloeien en vruchten
dragen en worden een groote breedvertakte boom, de trots van het land’.
De hooggespannen verwachtingen van de
rector zijn ogenschijnlijk waarheid geworden. De jubileum- of Ceresboom staat nog
steeds pontificaal op het grasveld, omgeven door een ketting aan vier stenen paaltjes. Op één van die paaltjes staat het
jaartal 1918. Er zijn echter sterke aanwijzingen dat er iets niet helemaal klopt. Zo
staat in het logboek van Hinkeloord dat
de paaltjes zijn geplaatst ‘rond een later
geplante boom’. En in de kalender in de
almanak van Ceres uit 1920, die in vogelvlucht het voorgaande jaar behandelt,
staat: ‘Ceresboom R.I.P.’.
Een voortijdige dood en stiekeme vervanging lijken het mysterie te verklaren. In
het blad Ceres van april 1919 wordt een
gedicht aan de boom – ‘symbool der
Baby-Hoogeschool’ – opgedragen dat duidelijk maakt dat die in korte tijd ‘verdorde’
en ‘crepeerde’. En dat ‘s nachts in ’t geniep een nieuwe boom werd geplant.
De herinneringsboom die voor Hinkeloord
staat is dus een beetje nep. Hij moet nu
bovendien toekijken hoe een 150 jaar
oude, dikkere collega in de achtertuin
model staat voor het aluminium kunstwerk dat in maart bij Forum wordt geplaatst. / Gert van Maanen

WERKPLEK
LIA DRAIJER

STRALEND IN EEN HOKJE
Lia Draijer en haar collega’s van het frontoffice bij Plant Research International zitten tegenwoordig in een hokje. Het gebouw van PRI aan de Droevendaalsesteeg
wordt verbouwd, en een sloophamer
maakte een half jaar geleden een eind
aan de ruime ontvangsthal met balie. Bij
de tijdelijke ingang kon de receptie alleen
in dit piepkleine kamertje. In plaats van
op kunst en een zitje kijkt Lia nu uit op de
bouwplaats. Ze verlangt hevig naar de
nieuwbouw. ‘Ik moet het hier ook opgeruimd hebben, anders word ik kriegelig.’
Een bos bloemen en een schaaltje pepernoten fleuren haar betongrijze hok wat
op. Een straalkacheltje helpt tegen de ergste kou. De meeste warmte komt van de
stralende Lia zelf. ‘Als je hier zit moet je
wel zorgen dat je het naar je zin hebt. Met
een collega grapte ik ook we eens als we
een mooie man aan zagen komen: even
lippie doen.’ Soms werkt ze samen met
oproepkracht Lidiwien Graafland. ‘Men-

sen vragen dan vaak of we moeder en
dochter zijn. Ze heeft net als ik rood haar.
Dan hebben we samen pret.’
Tien jaar werkt Lia alweer in Wageningen,
vier dagdelen per week, afwisselend op
de Droevendaalsesteeg en op de Born
Zuid in gebouw 122. Ze doet vooral administratief werk: gereden kilometers verwerken, vergaderzalen en auto’s reserveren. Daarnaast ontvangt ze natuurlijk bezoekers. ‘De meesten vinden het prettig
dat je er bent. Minder leuk is het als mensen over de balie gaan hangen, met een
blik van dat ze direct geholpen willen worden. Vaak hebben ze dan in de file gestaan, of zijn ze te laat voor een vergadering. Ik probeer dat dan maar met een
grapje op te lossen.’
Enkele weken geleden organiseerde Lia
samen met collega's een Mexicaans
feest, met karaoke. ‘Ik houd van organiseren, en dit was goed voor de teambuilding.’ / Yvonne de Hilster
foto Guy Ackermans
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Wageningen Universiteit mag dan weer in trek zijn, de studenten
zijn er niet hipper op geworden. Volgens studentensite Stuud.nl zijn
ze de slechtst geklede studenten van Nederland, op de voet gevolgd
door die uit Delft en Leeuwarden. De top vijf modeflaters: te kleine
kleding voor je figuur, polo’s, joggingbroeken, laagjes en slechte
kleurencombinaties.

GEEFT DE WUR-STUDENT NIET OM KLEDING?

Linde, eerstejaars Voeding
en gezondheid, WU

Lucie, masterstudent
Environmental Sciences,
WU

Draagt: Broek Only, sjaal van
Wageningse markt, trui van
Zara, Antwerpen (‘was ik toevallig’), tweedehands bloesje,
schoenen gekocht in Frankrijk (‘het is leuk winkelen op
vakantie’), lange oorbellen
die ze kreeg op haar verjaardag, en drie houten kralenarmbanden van Waterlooplein.
Dacht vanochtend: ‘Niks. Het
was zes uur, ik was in Amsterdam en moest met de trein
naar Wageningen. Mijn kleren lagen al klaar op mijn bureau.’
Vindt: ‘Hoogwaterpijpen, van
die net te korte broeken, zijn
verschrikkelijk.’

Draagt: Kleren die ze eind
van de zomer thuis in Tsjechië kocht vlak voor ze naar
Nederland kwam om te studeren. De knotjes heeft ze
vandaag voor het eerst in.
‘Maar op de fiets waaien ze
er door de wind uit.’
Dacht vanochtend: ‘Ik had
eerst een ander T-shirt aan,
maar had hier toch meer zin
in.’
Vindt: ‘Het belangrijkste is
dat iemand zich ergens lekker in voelt. Ik vind alles
best.’

‘Ik wilde iets
warms aan’
Anne, student Management
Economics and Consumer
Studies, WU

foto Guy Ackermans

‘Je moet je
er lekker
in voelen’

foto Guy Ackermans

‘Net te korte
broeken zijn
heel lelijk’

Draagt: spijkerbroek van Mint
in Nijmegen, kleurige Etniesgympen, jas gekocht in een
Amsterdamse winkel, vest
Nikita, hemdje H&M, kleurige
kralenketting Fair Trade
Shop. Heeft sinds een
maand groen haar, en al vijf
jaar een neuspiercing.
Dacht vanochtend: ‘Ik wilde
iets warms aan, een vest, en
een makkelijk zittende spijkerbroek. Ik had geen zin in
een rokje.’
Vindt: ‘Lelijk zijn leggings met
niks erover, geitenwollen sokken in sandalen en te strakke
kleren. Mensen met een
maatje meer moeten dat
maatje meer ook aantrekken.’

‘Eigen stijl
door niet aan
stijl te doen’

‘Ik ben een
uitzondering
hier’

Harmen, tweedejaars Tuinen landschapsinrichting,
VHL Velp.

Annemiek, derdejaars Diermanagement, VHL Leeuwarden

Sander van Essen, tweedejaars
International Business Studies,
VHL Leeuwarden

Draagt: drie weken oude werkschoenen van Ecco (Outletstore, 80 euro), spijkerbroek
Cult Edition (Shoeby, 40 euro),
trui van De Houthakkers, het
VHL-hockeyteam, half jaar geleden door team laten drukken
(30 euro).
Dacht vanochtend: ‘Ik had me
verslapen en heb snel een
spijkerbroek, shirt en warme
trui aangetrokken.’
Vindt: ‘Het maakt me niet
zoveel uit wat mensen aanhebben. Dat is het mooie van
Larenstein, dat mensen zichzelf
kunnen zijn.’

Draagt: Jas van onbekend merk
(60 euro in de aanbieding),
broek gekocht tijdens een stage op de Azoren (80 euro), armbandje uit Bonaire (‘voor mij
speciaal’).
Dacht vanochtend: ‘Ik trek vaak
gewoon aan wat schoon is. Oh
kijk, ik heb mijn Calvin Klein
broekje aan. Toch wat hips.’
Vindt: ‘Wij maken hier geen onderscheid door kleding, dat is
juist zo leuk van deze school.
Alles loopt door elkaar: hippies,
gothics, boeren met strontspatten aan hun broekspijpen, korte truitjes, hobbezakken, maakt
niet uit. Wij hebben een heel eigen stijl door niet aan stijl te
doen.’

foto Wim Bras

‘Op Larenstein
kun je jezelf
zijn’

foto Wim Bras

foto Jurjen Bersee

foto Guy Ackermans

door ALEXANDRA BRANDERHORST, WIM BRAS en YVONNE DE HILSTER

Draagt: Kuyichibroek (140 euro),
jas Murphy and Nye (300 euro),
Marco Polosjaaltje, Floris van
Bommelschoenen (215 euro),
wollen vest (180 euro), horloge
van Breil.
Dacht vanochtend: ‘Wat ik nu
aan heb is normaal. Mijn voorliefde voor kleding zit in mijn genen, mijn moeder is heel modebewust.’
Vindt: ‘Voor de meesten op VHL
heeft kleding geen prioriteit.
Voor mij wel. Ik hou van mooie
stoffen, zoals de natuurlijke
weefsels van mijn broek. Soms
heb ik zin om me extra verzorgd
te kleden, en daarin ben ik wel
een uitzondering hier.’
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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.
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Wonen op een camping omdat er woningnood is, kan natuurlijk vervelend zijn, zeker als nieuwe student. Maar om een artikel te schrijven over een student, ouder
dan dertig, die nota bene uit Heelsum
komt -– quote ‘een plaatsje dat toch redelijk ver is van Wageningen’ – lijkt me nou
niet echt overtuigend recht doen aan de
bedoeling van het stukje. Geef hem een
goede tweedehands fiets. Want als tien
kilometer al ‘redelijk ver weg’ is, dan komt
toch echt meer dan 99 procent van de
Wageningse studenten van Mars, Pluto of
de maan. Een beetje zonde van de ruimte
in de krant. / Peter Boleij
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V.D.REDACTIE
ONVREDE IN DE ACHTERHOEDE
Het bestuur en de medezeggenschapsraad van hogeschool Van Hall Larenstein
steggelen al een poos over de ‘instellingsfusie’. VHL heeft één bestuur, één reclamecampagne, alle medewerkers zijn in
dienst bij één werkgever, en toch zijn het
voor de wet nog steeds twee hogescholen.
Het college van bestuur vindt dat hinderlijk, en wil de hogeschool ook juridisch tot
een eenheid maken. Ga je gang, zou je
zeggen. De echte besluiten zijn vijf jaar
geleden genomen toen Larenstein en het
Van Hall Instituut bestuurlijk fuseerden,
en een paar jaar later, toen ze samen op-

gingen in Wageningen UR. De juridische
eenwording is een laatste formaliteit, die
in de praktijk niets verandert voor docenten en studenten.
Dat er toch weerstand is tegen het plan,
laat zien dat de fusie nog lang geen succes is in de hoofden van docenten. De hogescholen zijn in naam één, maar in de
praktijk twee. Ook na vijf jaar samenwerken blijft het moeilijk om te laten zien wat
de fusie oplevert. Wat heeft het Van Hall
instituut eigenlijk aan Velp en Wageningen, en omgekeerd? Met de grote successen van de afgelopen jaren in Leeuwarden bijvoorbeeld – de opleidingen in dier-

management en ‘CSI’ – hebben Velp en
Wageningen niets van doen. Diermanagement kwam uit de eigen koker, Forensic
Sciences is een samenwerking met de buren van de Noordelijke Hogeschool.
Zolang er geen voorbeelden zijn van
vergelijkbare successen die te danken
zijn aan de samenwerking tussen Velp,
Leeuwarden en Wageningen, blijft de
scepsis over de fusie terecht, en zal ieder
plan dat leidt tot verder samengaan op
weerstand stuiten. Ook als het een formaliteit is. / Korné Versluis

HR

VISIE
‘Als we raketten langs
Mars kunnen sturen,
kunnen we ook een
boom overeind houden’
ANNE FRANKBOOM
Hij mag nog even blijven staan, besliste
de rechter dinsdag 20 november. De
Amsterdamse stadsdeelraad moet eerst
maar eens onderzoeken of er geen
alternatieven zijn voor de kap van de
Anne Frankboom. Alterra-onderzoeker
Jitze Kopinga onderzocht de
wereldberoemde boom een paar jaar
geleden. Eens met de rechter?
Henk van Ruitenbeek

‘Vanuit een bosbouwkundige benadering
is het helder. Dan zeg je: niet zeuren,
weghalen die boom en zet er een nieuwe
neer. Maar die benadering gaat hier niet
op. Zelfs als die boom helemaal dood zou
zijn, zouden veel mensen er nog emotionele waarde aan hechten. De stadsdeelraad zei dat de boom acuut gevaarlijk
is, maar dat is voorlopig nog niet zo.
Er is best tijd om te kijken naar alternatieven.
Je zou de kroon wat kunnen inkorten en
kijken hoe de boom daarop reageert. Je
staat er versteld van wat bomen kunnen.
Linden bijvoorbeeld kunnen vanuit het
weefsel waarmee de boom zijn wonden
overgroeit een hele nieuwe boom vormen.
Misschien is er bij deze kastanje ook wel
zoiets mogelijk. En dan zijn er ook nog de
hoogstandjes met boomchirurgie. Met
ijzerwaren, kabels en omwindsels kun je
nog heel wat doen. We kunnen raketten
langs Mars sturen, dus als het moet
kunnen we ook een boom overeind
houden.’ / Korné Versluis

DE HOOG
KLEEDGELD
In een onderzoek naar de kleding van studenten komt de Wageningse student er
niet goed van af. De uitkomsten liegen er
niet om. Onze studentenkleding is te klein
en te nauw, waardoor bierbuikjes en beginnende vetrolletjes zichtbaar worden.
Twee polo’s van verschillende kleur worden alleen nog in Wageningen, Delft en
Leeuwarden gedragen. En in onze vallei
schijnen zelfs enkele studenten in joggingkleding rond te lopen.
Volgens de onderzoekers zijn de echte
modieuze studenten vooral in Amsterdam
te vinden. Daar lopen de studerende Bra-

bo’s en Limbo’s er keurig bij. Er schijnen
daar zelfs P.C. Hooftstraattypes een studie te volgen, zij het natuurlijk met grote
moeite.
Toch hoeven we ons geen zorgen te maken over onze studentenkleding. Het onderzoek berust op een groot vooroordeel.
De ondervraagden zeggen maar wat. Een
ieder die ook maar enigszins op de hoogte is van de Wageningse dracht weet dat
tegenwoordig onze studenten er goed uitzien. De heren blijven nog een beetje achter, maar de dames zijn om door een ringetje te halen.

Het grootste probleem is niet de kleding
van de student, maar van de wetenschappelijke staf. Onder hen treffen we nog
griezels aan die in lompen gehuld op het
werk verschijnen. Onder hen zijn medewerksters in joggingpak met hoge schoenen te vinden. Zij zijn de zichtbare restanten uit de jaren zeventig, toen de studerende jeugd zich hulde in kleding waarvoor een clochard zich zou schamen.
Daarom moet in de nieuwe cao kleedgeld worden opgenomen voor stafleden
die in de jaren zeventig hebben gestudeerd. / Kees de Hoog
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‘Improving legal
protection of seed
doesn’t result in
better seed for
farmers’

ENOUGH HOUSING
By the end of next week, no more international students at Wageningen University
will be in temporary housing in holiday
parks. ‘Everyone has now moved into a room
in Wageningen,’ said Simon Vink,
spokesman for Wageningen UR. Emergency
housing for international students was
introduced at the end of August, first in
bungalows in Het Loo in the Veluwe, nearly
an hour away from Wageningen. A few
weeks later accommodation was found
closer by in a holiday park in Lunteren. Most
students who arrived between the end of
August and mid November were assigned a
regular room within two weeks. ‘The
emergency measure worked well,’ said Vink.
For international students arriving in the
coming months there should be rooms
available immediately, said Vink. / YdH

WHAT’S ON
Thursday 22 November
20.30 / Film: The Mind of Henry Lime, with
live performance by Bright Blue Gorilla, see
www.movie-w.nl.
22.00 / Open evening at VHL student
association, Nji Sri.
23.00 / Vitamin U at Unitas.
Friday 23 November
20.00 / Samba dance and condition
training class starts at International Club.
20.30 / The Killing, classic thriller, see
www.movie-w.nl.
22.00 / Bass Sessions play jazz in Stedia
café.
23.00 / Spicy tropical party at International
Club.
Saturday 24 November
20.15 / Tango Heroes, Argentine music and
dance at Junushoff.
21.00 / Mo’s Blues in café Meijer.
22.00 / ISOW Polish party at International
Club.
22.00 / Dance 30+ in De Wilde Wereld.
23.00 / 8bahn at Unitas.
Sunday 25 November
14.30 & 16.00 / Wagenings Orkest Sonante
plays pepernotenconcert for children in the
Arboretumlaan church.
15.00 / Jimmy Glasmacher’s G-Live in WICC.
18.00 / International dinner with typical
chicken dishes at International Club.
Tuesday 27 November
10.40 / Music class for parents and children
(aged 1 – 4). International class in English at
De Bongerd. See www.harlekijntje.nl.
20.00 / Murphy’s quiz night in café Tuck.
20.30 / Manufactured Landscapes
documentary, see www.movie-w.nl.
20.30 / Last King of Scotland, film at
Unitas.
Thursday 29 November
23.00 / Fuser invites at Unitas.
20.30 / Iklimer, Turkish film, see
www.movie-w.nl.

D
A
Candles and cycle lamps provided light as squatters took over the old tax office in Wageningen on Monday evening. / photo GA

STUDENTS SQUAT IN OLD TAX OFFICE
The old tax office building in the
Marijkeweg in Wageningen has been
occupied by squatters. On Monday
evening 19 November, a group of about
thirty people, including many students,
took over the building. They say there is
too little affordable accommodation in
Wageningen and that speculators and
anti-squat organisations, like Interim
Vastgoedbeheer, are contributing to the
housing shortage.
The big office block has been empty for
years. It was sold at the end of 2003 for
1.2 million euros to the property
development company 4MAX in Ede. Realestate agents Interim have only occasionally put temporary tenants, ‘anti-squat
guards’, in the building. The squatters
were fed up with the building standing
empty. ‘Speculation like this perpetuates

the housing shortages, and students are
the ones who suffer,’ said one of the
students involved in the action.
Interim Vastgoedbeheer was not happy
with the squatters’ action and arrived the
next day with eight strong men. They told
the squatters in an intimidating way to
leave the building. The students regarded
this as a domestic disturbance and called
the police. Outside the building the situation escalated when both sides started
taking photos. The public prosecutor sent
in by the police decided in the end that
the squatters could stay. Interim Vastgoedbeheer was not prepared to comment.
The owner says that there are plans for
the building, referring to an information
leaflet about ‘Het blauwe domein’ (The
blue domain). Work will start in 2008 to

convert the old office building into large
luxury apartments and office space, and
on building large houses with work space
on the surrounding land.
According to student accommodation
office Idealis, there is not a real housing
shortage problem for students in
Wageningen. However, vice-director Jan
Harkema admits that there was more
demand for rooms from September to
November than in previous years. This
was due to an increase in the number of
students in Wageningen. ‘There are long
waiting lists for the whole of Wageningen,
especially for first-time tenants. But we
still expect that all students will be
housed by the end of February.’
The squatters will remain in the tax office
for now. Despite the cold. / YdH

SUSTAINABILITY REQUIRES THINKING AT DIFFERENT LEVELS
A plant scientist by training, Dr
Samantha Adey, did sociological
research on interventions of
development organisations in smallscale subsistence farming in South
Africa. While these interventions are
often participatory in nature, there are
still lessons to be learned when it comes
to the process of development, says
Adey.
Historically, small-scale subsistence
farming is not supported by government
extension services in South Africa. These
tend to focus more on commercial
farmers. Small-scale farming receives
more attention from non-governmental

development organisations (NGOs). In
one case Adey studied, an NGO advised
small farmers on how to grow vegetables
in their homestead gardens. The organisation stuck to its message that promoted
an organic method of increasing soil
fertility, even though previous soil erosion
meant that the method was not
successful in this particular case. ‘It’s not
that the organisation did not listen to the
farmers, but it did not recognise sufficiently the role that local knowledge could
play in sustainable development,’ Adey
says.
Judging whether a development process
is sustainable depends on the level from

which it is viewed, Adey concludes. At field
level, it is important that the intervention
of the development organisation is based
on local knowledge and practices. But
that’s not enough. The process itself
needs to be sustainable as well, which
means that learning should be a key issue
in interactions and that development
organisations should create room for
organisational development. / JT
Dr Samantha Adey defended her thesis
on 15 November. Her promotor was
Professor Han Wiskerke, chair of the
Rural Sociology Group at Wageningen
University.
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SNAPPED
WHO?
Remko Enserink, Biology MSc student,
leaving Forum on his way to a warm meal.
WHERE’VE YOU COME FROM?
My last day of the Molecular Virology
practical.

preparing a meal using a cookery book,
only with some ‘lethal’ ingredients. Just
follow the steps from the manual, write a
report and get your grade.
SATISFIED?
It’s not much of an intellectual challenge,
and that’s a shame. / ABa

SOUNDS COMPLEX!
Not really, this practical is a bit like

LAWYERS ARE WINNERS IN SEED RIGHTS WRANGLES
Governments in developing countries
often think that if they allow more
intellectual property rights to be created
for seed, they will stimulate investments
in research and seed development, and
this will benefit farmers. Not so, argues
Dr Niels Louwaars in his PhD thesis.
‘Seeds of confusion’ is the title of the thesis. Louwaars, who works at Wageningen
International, was supervised by
university professor Rudy Rabbinge. The
confusion in the title refers to policy on
rights to seed made at international level
and by national governments.
Louwaars discusses the subject from
different perspectives. Agriculture is
interested in good quality, productive

seed or planting material, nature in
maintaining biodiversity. When it comes
to the economy, seed manufacturers are
interested in making money. In the international arena, three different organisations represent these interests – the Food
and Agriculture Organization, Convention
on Biological diversity and World Trade
Organization - often without consulting
each other. At national level too,
ministries in developing countries often
work at cross purposes.
In international policy it is economic
strength that weighs heaviest, says
Louwaars. Governments of developing
countries within the WTO or outside it are
pressurised into issuing more intellectual
property rights for seed in the form of

patents or breeders’ rights. Pressure may
be political or military, as occurred when
Iraq started issuing more patents after
the US invasion.
However, improving legal protection of
seed does not necessarily result in better
seed for farmers, states Louwaars. The
formal seed sector – consisting of agricultural research, seed manufacturers and
extension workers who try to introduce
new seeds to farmers - may profit from
more intellectual property regulation. But
the formal sector only serves a couple of
percent of all farmers in developing
countries. Over ninety percent of farmers
in developing countries get their seeds
from the informal circuit, for example from
neighbours or family. And if access to

commercial varieties is limited through
intellectual property rights, farmers will
have less access to seed.
As a result of the increase in intellectual
property rights in the commercial sector,
developing countries and environmental
organisations are increasingly arguing for
the establishment of stronger rights to
biodiversity, says Louwaars. And farmers’
organisations argue for the rights of
farmers. The result, concludes Louwaars,
is that the lawyers are the winners and
common property is disappearing. / JT
Niels Louwaars defended his PhD thesis
on 12 November. His promotor was
University Professor Rudy Rabbinge.

DOUBLE COURSES
AT VHL MUST GO

PLANTS HAVE
DIMMER SWITCH

A complete merger between Van Hall in
Leeuwarden and Larenstein in
Wageningen and Velp would be a
positive move. This is the conclusion of
an evaluation of the ongoing merger,
done at the request of Van Hall
Larenstein. The Hogeschool must
decide quickly, however, what happens
to the five ‘double' programmes in
Leeuwarden and Wageningen.

Green plants protect themselves against
too much sunlight by transferring energy
at lightning speed to lutein, the yellow
pigment in plants, and then converting it
into harmless warmth. An international
team of scientists, including the
Wageningen biophysicist Professor
Herbert van Amerongen, publishes its
findings in Nature on Thursday 22
November.

The evaluation was done at the request
of the VHL representative advisory body
and outlines the consequences of a full
merger. It would lead to more strength
and clarity, and would be good for the
image of VHL, says the report. One
recommendation is that the three
locations each develop their own profile
with a particular theme. These are likely
to be ‘regional transition’ in Velp and
‘sustainable development’ in
Leeuwarden. Wageningen wants to
emphasise the international character of
the programme, so ‘connection and
development’ and ‘businesslike
idealism’ are on the cards.

It is the first time that researchers have
managed to track this very fast molecular
process, which takes place in a matter of
picoseconds – a millionth of a millionth of
a second. Two years ago the scientists
discovered in test-tube experiments that if
there is excess light, the light-harvesting
complex LHCII – the protein complex that
plays a key role in photosynthesis – can
transfer energy by changing the structure
of the protein. These findings were also
published in Nature.

The report also considers scenarios for
the five programmes taught in both
Leeuwarden and Wageningen. In one
scenario, two programmes that are
similar but not identical would be
combined and offered at the two
locations. In the other scenario, the five
different programmes would be
combined into one or more ‘broad
bachelor’s programmes’. The choice
should be made before the merger is
completed. Both scenarios will be
considered by the executive board and
the representative advisory body. A
discussion round will be held at the three
locations next week, at which teachers
and students are welcome. / ABr

ZWARTE PIET/

Saturday 17 November marked the start of the festive
season in the Netherlands. In good time for his birthday on 5 December, Sinterklaas,
the Dutch St Nicolas, arrived in the Wageningen harbour on a steam boat from Spain
accompanied by his ‘Zwarte Piet’ helpers. Each year children flock to the harbour to
welcome the goedheilig man (saintly man) as he is called in Dutch, and to stuff their
pockets with candy in the form of pepernoten and schuimpjes, handed out by the
Zwarte Piets. Members of the Student Chaplaincy Wageningen accompanied international students to the event, explaining where necessary this very Dutch tradition,
and treating them afterwards to soup, hot chocolate and sweets. / SvO, photo MW

In the latest experiments with leaves of
the model plant Arabidopsis thaliana, the
scientists show how chlorophyll pigment
in the light-harvesting complex absorbs
the light and transfers the energy to
lutein. This yellow pigment, which is only
found in plants, functions as a molecular
dimmer switch. The mechanism explains
how plants protect themselves against
damage from sunlight. The knowledge is
useful for growing plants in very hot
areas. The development also brings a
new generation of efficient solar cells
closer by.
The research team was led by biophysicist
Professor Rienk van Grondelle of the VU
University in Amsterdam and the British
biochemist Professor Peter Horten of the
University of Sheffield. / GvM
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PANNE
Mijn fiets is stuk. Niets bijzonders, maar
het overkomt me nogal vaak. Sterker
nog, sinds ik in Wageningen studeer
heb ik al een stuk of zeven fietsen versleten. Als zo’n barrel weer eens onder
mijn kont in duigen valt heb ik meestal
zo de pest in dat ik de fiets voor minstens twee maanden afzweer. In die
periode kan men mij hardlopend van
huis naar college door Wageningen zien
zweten. Ik heb het nagerekend, en op
die zeven fietsen, heb ik in totaal ongeveer twee jaar en twee maanden kunnen rijden. Wat doe ik fout, in vredesnaam?
Goed, vorig jaar heb ik dan de ouwe
fiets van mijn vader gekregen, een hele
mooie, en goed onderhouden. En het
mag gezegd worden, ik heb er zes
maanden probleemloos op gereden,
maar toen was de beer los. Eerst brak
de voorderailleur af, iets wat de fietsenmaker, zo verzekerde hij me, nog
nooit gezien had. Nu, nog geen maand
later, donderen de lagers uit het achterwiel.
Vroeger zou ik de fiets bij het grofvuil geslingerd hebben met een schop na en
weer lekker de benenwagen hebben genomen. Die heeft nooit een lekke band
en je krijgt ook geen boete als je zonder
licht loopt. Jammer genoeg woon ik nu
diep in het Binnenveld, en dat is wel
zo’n allemachtig eind van alles vandaan
dat zelfs hardlopen nog een half uur
duurt.
En dat vormt meteen het grote obstakel
voor het repareren van mijn fiets. Omdat ik zo’n roteind moet lopen, ben ik
bezig van acht tot zes, en voor en na die
tijd zijn de fietsenmakers gesloten.
Daarbij komt dat ik mijn fiets helemaal
niet wil laten maken: ik ben al zoveel
geld kwijt aan de fietsenmaker dat ik zo
langzamerhand beter een nieuwe kan
kopen. Alleen ben ik bang dat die het
ook weer binnen luttele maanden begeeft, en de hele misère weer van voren
af aan begint.
En laten we eerlijk zijn, met één kolom
vol gezeur over kapotte fietsen kom je
nog wel weg, maar je moet er niet vaker
mee aankomen. / Bastiaan Molleman
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Mensen die weinig last van aardappelmoeheid hebben, kunnen wij een
uitstapje naar het Museum De
Paviljoens in Almere aanbevelen. In
de tentoonstelling At Random toont
kunstenares Jeanne van Heeswijk
haar pieperkunstwerk. De installatie
is opgebouwd uit tweeduizend aardappels van 26 verschillende rassen,
en symboliseert het netwerken van
personen en organisaties.

Een Belgische onderzoeker is erin
geslaagd kakkerlakken te misleiden met een robotkakkerlak.
Die lijkt in de verste verte niet op
een insect, maar wordt door de
feromonen die hij verspreidt
volledig in de gemeenschap
opgenomen. De robobug heeft
net als zijn ‘soortgenoten’ een
voorkeur voor donkere plekjes
waar hij zich gebroederlijk met
hen schuilhoudt.

RIJEN VOOR DE LIFT OP VOORLICHTINGSDAG
Het gaat goed met Wageningen
Universiteit. Tijdens de voorlichtingsdag
op zaterdag 17 november hebben ruim
1200 scholieren zich laten registreren.
Dat zijn er 170 meer dan in 2006, en
toen waren er al 150 belangstellenden
extra ten opzichte van het jaar daarvoor.
De bezoekers werden voor het eerst
ontvangen in Forum. Dat beviel prima,
behalve dan dat de liften – op normale
dagen ook al overbezet – de grote drukte
niet aankonden.
Ook in de Leeuwenborch en Atlas zijn zaterdag informatiemarkten waar studenten
uitgedost in felgekleurde shirts hun studie promootten, en worden opleidingspresentaties en practica gegeven. Maar het
draait toch vooral om het programma in
Forum. Op de begane grond is een hoek
ingericht waar bezoekers kennis kunnen
maken met het Wageningse studentenleven. Alle grote verenigingen zijn er, en
twee dj’s van Unitas verzorgen de achtergrondmuziek. ‘Dit is erg leuk om te doen.
Het verschil met in Unitas draaien is dat ik
hier geld mee verdien en dat ik ook muziek kan draaien die niet dansbaar is’, vertelt dj Lisa Hirschegger. ‘Ik heb al een verzoeknummertje gekregen, van die jongen
van de Navigators in dat standje hiertegenover. Grappig hè.’
Op elke verdieping van Forum is plaats
voor een paar studies om zich te presenteren. Er wordt gebruik gemaakt van Powerpointpresentaties, kleurrijke hapjes
en uitgestalde potjes en buisjes. Maar
vooral van studenten die hun enthousiasme voor hun studie proberen over te brengen op de scholieren. Tom Driedonks, derdejaars Biotechnologie, is één van hen.
‘Dit is de vijfde voorlichtingsdag waarbij ik
help. Ik vind het erg leuk om mensen enthousiast te maken voor Wageningen Universiteit. Dat ik vijftig euro voor zo’n dag
krijg, is natuurlijk mooi meegenomen.’
Maar niet alleen de studenten van Wageningen Universiteit zijn actief. Bij de ingang van Forum staan ook twee studenten van Van Hall Larenstein om mensen

De kantoorkolos staat al jaren leeg. Eind
2003 werd die voor 1,2 miljoen euro verkocht aan projectontwikkelaar 4MAX uit
Ede. Slechts af en toe woont er via Interim
een antikraakwacht in. De leegstand was
de jongeren een doorn in het oog. ‘Deze
speculatie houdt de woningnood in stand,
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Een Wageningse student vertelt scholieren en hun ouders tijdens de voorlichtingsdag
over haar studie. / foto GA
door te sturen naar de vijfde verdieping,
waar de hogeschool zich presenteert. Een
beetje teleurgesteld zijn ze wel. ‘Verreweg
de meeste mensen komen voor de universiteit, we hebben eigenlijk helemaal niet
zoveel te doen’, vertelt Wim Honkoop, die
samen met Ilse van Woudenberg het ontvangstcomité van VHL vormt.
De vijfde verdieping blijft de hele dag het
rustigst, maar Esterel Heijink van de afdeling Marketing en communicatie van VHL
is toch erg te spreken over de dag. ‘Het is
voor zowel Wageningen Universiteit als
voor Van Hall Larenstein een verrijking dat
we het samen organiseren. Vandaag profiteren we van de vwo-leerlingen die twijfelen tussen een universitaire studie en een
hbo-opleiding. Ze kunnen nu gemakkelijk
even komen kijken hoe VHL in elkaar
steekt. Andersom aast de universiteit natuurlijk op de havo-scholieren die een
hbo-opleiding willen beginnen om later
naar Wageningen Universiteit te gaan.’
Inge Bos van Communication services
van Wageningen UR, één van de coördina-

toren van de voorlichtingsdag, is zeer tevreden over het aantal aanmeldingen. De
hoge opkomst is volgens haar gedeeltelijk
toe te schrijven aan de nieuwe wervingscampagne. ‘We hebben hard gewerkt aan
de nieuwe campagne. Daarnaast behandelt Wageningen UR maatschappelijk belangrijke en actuele thema’s. Dat spreekt
ongetwijfeld veel toekomstige studenten
aan.’
Maar ook een tijdloze studie als Biologie
trekt opmerkelijk veel belangstelling. ‘Ik
denk dat wij rond de 550 bezoekers hebben verwelkomd. Dat is een getal waar wij
erg blij mee zijn’, zegt Kees Breg, coördinator van de biologievoorlichting, aan het
eind van de dag. Hij constateert dat de
voorlichtingsdag voorspoedig is verlopen,
met uitzondering van het verticale transport. Net als op normale dagen stonden
er grote groepen wachtenden voor de
liften. Breg: ‘Dat is iets wat we zeker in
de evaluatie moeten meenemen en
waar we volgend jaar iets op moeten
vinden.’ / ABa en IRA

STUDENTEN KRAKEN BELASTINGKANTOOR
Het oude belastingkantoor op de Marijkeweg in Wageningen is gekraakt. Maandagavond 19 november is een groep van
zeker dertig mensen, onder wie veel studenten, het pand ingetrokken. Ze vinden
dat er te weinig betaalbare woonruimte
in de stad is, en dat speculanten en antikraakorganisaties als Interim Vastgoedbeheer de woningnood in stand houden.
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en studenten zijn daar de dupe van’, aldus een van de betrokken studenten.
Interim Vastgoedbeheer was niet blij met
de kraakactie en kwam de volgende dag
langs met acht brede mannen. Die vroegen de krakers op een intimiderende manier om weg te gaan. De studenten vonden dat hun huisvrede werd verstoord en
belden de politie. Buiten kwam het tot
een opstootje, toen er over en weer foto’s
werden genomen. De door de politie ingeschakelde officier van justitie stelde uiteindelijk vast dat de krakers mochten blijven.
Interim wil geen commentaar geven. De
eigenaar stelt dat er plannen zijn met het
gebouw, en verwijst naar een folder over

‘Het blauwe domein’. Er zou in 2008 worden begonnen met de realisatie van grote, luxe appartementen en bedrijfsruimten in het oude kantoor en woon-werkvilla’s op het terrein.
Volgens studentenhuisvester Idealis valt
het overigens mee met de woningnood
onder studenten in Wageningen. Adjunctdirecteur Jan Harkema geeft wel toe dat
de druk op de kamermarkt van september tot november hoger was dan de voorgaande jaren, door stijging van het aantal
studenten. ‘Voor heel Wageningen gelden
forse wachttijden, vooral voor starters.
Maar we gaan er nog steeds van uit dat
eind februari alle studenten onderdak zullen hebben.’ / YdH
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OP DE FIETS DISCUSSIËREN
OVER NATUUR EN LANDBOUW
Op de fiets verkenden zo’n zeventig
derdejaars studenten van Van Hall
Larenstein in Velp op woensdag 14
november het gebied de Wisselse Poort
ten zuiden van Epe. Komend schooljaar
voeren de studenten van vier
verschillende majors opdrachten uit in
het gebied. Het project komt uit de koker
van het waterlectoraat.
‘We hebben eigenlijk een doorsnede van
het gebied vanaf de IJssel naar de Veluwe
gezien’, vertelt Anouk Sloot van het lectoraat Integraal waterbeheer en ruimtelijke
inrichting over de excursie. ’s Ochtends
vertrokken de studenten met een dubbeldekker naar de noordelijke IJsselvallei en
’s middags fietsten ze in groepjes door
het kleinere gebied de Wisselse Poort.
‘Dat terrein kent veel variatie en overgangen, van nat naar droog en van hoog naar
laag. Binnen enkele kilometers gaan de
Veluwse droge heide en het naald- en
loofboombos over in het natte Wisselseveen.’
De studenten zullen het komende studiejaar opdrachten uitvoeren voor de provincie Gelderland, het Waterschap Veluwe,
landgoederen Welna en Tongeren en het
Geldersch Landschap. Sloot: ‘In de Wisselse Poort conflicteren de ruimteclaims

van landbouw en natuur. Bovendien zijn
de natte gebieden verdroogd, deels vanwege de landbouw. Studenten moeten
maatregelen verzinnen die verdroging tegengaan, een nieuwe landbouwlocatie in
het gebied vinden en ondertussen de natuurdoelen in ere houden. Door de samenhang moeten de studenten integraal
gaan denken. Ze krijgen een concrete opdracht, maar ze moeten wel het grotere
verband leren begrijpen.’
Vier majors werken mee aan het project:
Landschapsarchitectuur, Inrichting en waterbeheer, Bosbouw en Urban Forestry, en
Natuur- en landschapstechniek. Mirte
Kruit volgt deze laatste major en ging
woensdag mee op excursie. ‘Vooral het
fietsen was erg leuk. Het heeft wel gehageld, maar ons groepje had geluk en is
droog gebleven. Het was ontzettend leuk
om binnen het gemengde groepje, met
mensen van diverse studierichtingen,
kennis te delen en te discussiëren over
verschillende visies.’
Kruit gaat met haar groepsgenoten de
waarden van de leemkuilen op landgoed
Welna onderzoeken, bekijken hoe bezoekers op de leemkuilen gewezen kunnen
worden, en hoe de kuilen beschermd
moeten worden tegen wilde zwijnen. / ABr

et

n,
-

t

t-

al
en

ul-

Natgehagelde studenten bij de fietstocht door de Wisselse Poort. / foto Anouk Sloot

RODDELBOX VAN SINTERKLAAS
Op verschillende plaatsen in het gebouw van
Van Hall Larenstein in
Leeuwarden heeft studentenvereniging Osiris
met sinterklaaspapier ingepakte dozen neergezet
waarin studenten hun
roddels kunnen deponeren over medestudenten en docenten.
De verzameling achterklap dient als voer
voor de vermaningen van Sinterklaas als
hij op 27 november de hogeschool aan-

doet. De betrokkenen
zullen zich op schoot van
de goedheilig man moeten verantwoorden voor
hun daden. Vluchten is
zinloos, waarschuwt de
activiteitencommissie
van Osiris. Een klein legertje Zwarte Pieten kamt op de feestelijke middag het gebouw uit op zoek naar
slachtoffers. Om het de Sint wat makkelijker te maken maakt de commissie een
voorselectie uit de roddels. / WB

In Groningen is opgetogen gereageerd op
de 173e plaats die de RUG inneemt in de
nieuwe Times Top 200, 25 plaatsen
onder Wageningen. Het bestuur heeft
alles op alles gezet om tot de lijst door te
dringen. Ambtenaren rekenden zelfs
scenario’s door om een optimale stafstudentratio en citatiescore te krijgen.
Universiteiten kunnen immers zelf
opgeven wie ze tot de staf rekenen. De
‘sjoemelende ambtenaren’ werden door
rector Zwarts getrakteerd op een borrel.

HET ECHTE
WERK

DE AARD VAN HET PAARD
Charlot Helder is tweedejaars student
Equine, Leisure & Sports bij Van Hall
Larenstein in Wageningen. Afgelopen
zomer leerde ze met paarden omgaan
volgens de inzichten van Monty Roberts,
de echte Amerikaanse paardenfluisteraar. Ze liep vijf weken stage bij
het enige Nederlandse Monty Roberts
centrum in Oudenhoorn.

bwij

-

RESOURCE #12

De UvA gaat de concurrentie met
Wageningen aan. De universiteit
begint komend studiejaar met de
nieuwe bachelor Future planet
studies waarin de relatie tussen
mens en aarde centraal staat. Er
komen onderwerpen aan de orde
als klimaatverandering, watermanagement, voedselvoorziening,
duurzaamheid, globalisering en
– jawel – kwaliteit van leven.

Eén gen zorgt ervoor dat muilbroeders
goed getimede orale seks hebben,
ontdekten Europese biologen. Vrouwtjes
van de Afrikaanse vissoort nemen hun
eieren in de bek. Mannetjes hoeven
slechts de – door één gen gereguleerde –
eivormige vlekjes in hun genitale streek
te tonen. Het vrouwtje ‘denkt’ dan dat ze
een paar eitjes is vergeten en hapt toe,
waarop het mannetje zijn sperma in de
mond van het vrouwtje spuit. Prima
geregeld.

e

r-

23

‘Het centrum wordt gerund door Annemarie van der Toorn. Zij stuurt een paard aan
vanuit lichaamsbeweging. Met haar lichaamstaal, zoals haar manier van staan
en positie van de schouders, geeft ze aan
dat ze leidt. Bij wilde paarden is er één leider, de alfamerrie of -hengst. De rest stelt
zich onderdanig op. Dit principe wordt bij
de methode van Monty Roberts ook toegepast om een paard te leiden zonder geweld of dwang.
Bijvoorbeeld door middel van een join up,
in een ronde cirkel met hekken eromheen.
Annemarie stuurt het paard van zich af en
laat het links- en rechtsom draaien. Daarmee wordt het paard uit de kudde gezet.
Na een tijdje buigt het paard zijn hoofd en
begint te likken en te kauwen. Dat is een
teken van overgave. Paarden gebruiken
zelf ook dit soort manieren. Alles gebeurt
vanuit rust en zonder dwang, vanuit de
natuur van het paard zelf.
Er zijn veel mensen die paarden kopen,
maar er weinig verstand van hebben. Op
het centrum worden trainingen gegeven
en er worden ook moeilijke paarden behandeld. Toen ik er was, was er een paard
met rijproblemen, dat telkens stopte en

achteruit ging lopen. Maar bij de meesten
ging het om trailerproblemen, dat komt
heel veel voor. Paarden die de trailer niet
in willen, worden er vaak met zwepen of
bezems ingeslagen en ontwikkelen zo
een steeds grotere angst. Uiteindelijk willen ze helemaal niet meer. Het was heel
apart om te zien hoe zo’n paard binnen
vijf minuten op een rustige manier achter
Annemarie aan de trailer inliep. Het was
ook bijzonder om te zien hoe Annemarie
met de eigenaren omging. Ze leerde hen
om de problemen, die ze meestal zelf veroorzaakten, op te lossen.
Zelf heb ik vooral veel meegeholpen met
het trainen van probleempaarden, gekeken bij het zadelmak maken van paarden,
en geholpen met de join up-cursussen. De
sfeer was gemoedelijk. Ik werd meteen in
alles betrokken, ook bij het overleg. Ze
stippelen een lijn uit voor de paarden. En
soms doen ze een stapje terug om het
paard te laten bijkomen. Je werkt vanuit
hetgeen een paard aangeeft.
Zelf was ik al wel bezig op die manier,
maar deze stage heeft me wel veel bewuster gemaakt. Het is belangrijk om het
paard goed te observeren. Als een paard
weerstand heeft, doet ie dat niet om jou
te pesten, maar is er iets aan de hand.
Veel mensen herkennen het bijvoorbeeld
niet als een paard rugproblemen heeft.
Na deze opleiding wil ik diergeneeskunde
studeren. Ik wil ook graag met probleempaarden gaan werken. Het herkennen van
het probleem en het verhelpen ervan, om
dat paard weer goed te krijgen, is wel een
uitdaging.’ / Alexandra Branderhorst
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STUDENT
Amerikaanse onderzoekers hebben
een reconstructie gemaakt van de
nigersaurus of krijtkoe, een in Afrika
gevonden dino ter grootte van een
olifant die met een soort stofzuigermond met honderden kleine tandjes
korte metten maakte met de
toenmalige vegetatie van varens en
paardenstaarten. Het dier, een
kleinere uitvoering van de bekende
diplodocus, mag met recht een grote
grazer genoemd worden.

PRIKBORD
GHANA
‘We zijn net terug van stage en het leek
ons een leuk idee om eens wat andere
foto’s op het Prikbord te laten zien’, mailt
Floor Veer, vierdejaars student Rural
Development and Innovation aan Van
Hall Larenstein in Wageningen. Samen
met Arjan Muijs, die International
Agricultural Business Management
studeert aan VHL, is ze vijf maanden in
Ghana geweest. ‘Het was geweldig.
Naast de gebruikelijke studentenactiviteiten ook heel veel van de
prachtige natuur en cultuur gezien. We
raden het iedereen aan!’

ZAKSJOUWEN EN BROEKHANGEN
Ga je kijken naar de nieuwste technologieën in de veehouderij en je gratis vol
eten, eindig je hangend aan een spijkerbroek. Vijf studenten Dier- en veehouderij
van Van Hall Larenstein in Wageningen
gingen dinsdag 13 november naar Hardenberg voor de Rundvee Relatiedagen.
‘Toen we aankwamen werden we gevraagd om mee te doen met de eerste
voorronde voor de competitie De sterkste
boer van Nederland van het Agrarisch
Dagblad en Boerderij’, vertelt Robin Wolf.
De studenten gingen de uitdaging aan, en
de verrichtingen van Robin, Jim Boet, Niek
Vos, Auke Spijkerman en de enige vrouwelijke deelnemer Dorien te Peele – allen lid
van studentenvereniging DLV Nji Sri – bleven niet onopgemerkt. ‘We werden direct
geïnterviewd, gefilmd, en gefotografeerd
door RTL4, platteland.tv en het Agrarisch
Dagblad. Erg leuk allemaal.’
Sommige onderdelen waren vrij makkelijk, zoals voerzakken sjouwen en stapelen, en racen met een melkbus in een
kruiwagen. Zwaarder was het spijkerbroekhangen. Je moest zo lang mogelijk
proberen te blijven hangen aan de pijpen.
Het trekkertrekken was nog harder wer-
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ken. De sleepkabel zat met banden om
de schouders, en een touw van de andere
kant gaf houvast om je voort te trekken.
‘De kou en regen maakten het er niet
makkelijker op. Maar we hebben veel gelachen.’ Om de moed erin te houden deden de VHL-studenten de onderdelen samen. ‘Het was meer een onderlinge competitie.’
De sterkste boer komt vooralsnog niet uit
Wageningen. Geen van de vijf haalde de
finale. ‘Om mee te dingen naar de titel zullen we nog wat meer moeten trainen en
wat minder gerstenat nuttigen’, zegt Robin. En na al deze inspanningen konden
ze eindelijk doen waar ze voor gekomen
waren: trekkers kijken en lekker eten.
De komende weken worden op beursdagen in Hardenberg en Gorinchem nog
meer voorrondes voor de competitie
gehouden. Dus Wageningse veetelers en
andere boeren, nog alle kans om te
winnen. En als dat lukt dan komt na
Marlies – de leukste vrouw voor boer
Martijn die een partner zocht – Erik – de
stoerste boer op de Boerderijkalender
van 2008 – ook de sterkste boer uit
Wageningen. / Yvonne de Hilster

De Utrechtse faculteit Diergeneeskunde
zit met een probleem. Er zijn veel meer
heren- dan damestoiletten in het
gebouw, terwijl ruim driekwart van de
studenten tegenwoordig vrouw is. Rond
de collegezalen zijn inmiddels extra wc’s
voor vrouwen gebouwd, maar de
klachten houden aan. De beheerder
weet wel waar het gevoel van schaarste
door veroorzaakt wordt: door het
overschot aan herentoiletten in de rest
van het gebouw.

stuur je foto‘s naar
prikbord@cereales.nl
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