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MIN VIJF
‘Ik zal je eens wat zeggen, Tijs.’
‘Ik ben één en al oor, Aalt.’
‘Met Plasterk aan het bewind maak ik
me zorgen over de kwaliteit van het
wetenschappelijk onderwijs.’
‘Ik ook, Aalt. Ik ook.’
‘Dat zo’n man zomaar besluit om de
masters duurder te maken’, zegt Aalt
Dijkhuizen. ‘Hij snapt niet hoe hard
sommige mensen moeten knokken
om hun academische opleiding te voltooien. Ik hoef alleen maar naar mezelf te kijken. Hoe hard ik heb moeten
knokken om uit de sloppen van Vledder te komen.’
‘Wablief? Zijn er sloppen in Vledder?’,
vraagt Breukink.
‘Meer dan in Bronkhorst, Tijs. Het was
beregezellig in onze ouderlijke plaggenhut, maar we hadden het niet
breed.’
‘In de hood van Bronkhorst waren we
ook arm, Aalt’, zegt Breukink verbolgen. ‘Heel erg arm. Toen ik acht was
moest ik werken in de steenfabriek.’
‘Toen ik vijf was stak ik turf’, zegt Dijkhuizen.
‘Ik had geen bed’, zegt Breukink. ‘Ik
sliep op een stinkende zak stro die
vroeger van mijn broertjes was geweest’
‘Ik had geen strozak, Tijs. Ik sliep op
mijn broertjes.’
‘En het was koud in onze krotwoning’,
gaat Breukink door. ‘Het werd ’s
nachts min vijf. We hadden geen geld
voor kolen. Ik had alleen de lichaamswarmte van m’n homies om me warm
te houden.’
‘Bij ons was het ook min vijf’, zegt Dijkhuizen. ‘In de zomer. Dan sliepen we
met de ramen open.’
‘Wij hadden thuis geen licht, stoere
Aalt. Ik studeerde bij een flakkerend
waxinelichtje.’
‘Waxinelichtjes kwamen bij ons alleen
met het kerstdiner op tafel’, zegt Dijkhuizen. ‘Voor iedereen van het gezin
was er een halve. Een feestmaal. We
smulden ervan.’
Breukink stopt en monstert de leider
der leiders. Dit ga ik niet winnen,
denkt hij gelaten.
‘Ik denk niet dat Plasterk dat allemaal
heeft meegemaakt’, zegt Breukink.
‘Dat zal wel niet’, zegt Dijkhuizen
hoofdschuddend. / Willem Koert

‘Als je
iemand
een knuffel
geeft, word je daar
zelf ook vrolijk van’

Pag. 4
Mountainbiken voor het goede doel

BLIJBRIGADE
Pag. 13
Rimboetoelage
voor eerste
onderzoekers in
Lelystad

‘Sta ik niet gigantisch voor lul? En wat als
mensen helemaal niet met mij willen
knuffelen of rare opmerkingen maken?’
Metroverslaggeefster Sanne van der Most
ging vorige week de straat op met de
Wageningse ‘blijbrigade’. Een groep
studenten die zomaar mensen blij wil
maken. Deze keer door voorbijgangers op
de Markt te knuffelen.
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‘Sommige mensen zijn echt heel erg aan
een knuffel toe. Als je die dan kunt geven,
en je ziet wat het met ze doet, dan word je
daar zelf ook behoorlijk vrolijk van’, legt student Kim van Groningen uit. Ze is de drijvende kracht achter de Wageningse blijbrigade.
Maar er zijn ook mensen die helemaal niet
blij worden van Kims aanbod. ‘Zoek toch
een leuke vent, roepen ze dan.’
Verslaggeefster Sanne probeert het zelf
ook. Haar eerste kandidaat slaat het aanbod af, schrijft ze. ‘Ik word thuis al genoeg
geknuffeld.’ De tweede denkt dat zijn vriendin het niet goed zal vinden, nummer drie
wil wel. ‘Met een zoen erbij nog wel.’
Uiteindelijk knuffelt ze een Marokaanse meneer, een mevrouw in een scootmobiel, giechelende pubers en een deftige mevrouw.
De Wageningse blijbrigade maakte de medemens de afgelopen tijd ook blij door gratis
zelfgebakken rozijnenkoekjes uit te delen,
bermborden te plaatsen met de woorden
‘vrolijk’ en ‘vrede’, en gespreksonderwerpen
uit te delen om onbekenden met elkaar in
gesprek te brengen.
Wie ook georganiseerd wil knuffelen, kan terecht op www.blijbedrijf.nl. De site heeft onder andere tips. Leg een bloementuintje aan
op een ongezellige plek, ga ’s nachts stiekem banden plakken, of ga er speciaal met
je auto op uit op een druilerige dag en stop
voor elke voetganger of fietser om ze over te
laten steken. De Wageningse blijbrigade
knuffelt weer op 22 december, in Amsterdam. / Korné Versluis

‘How can I show the
IND money I haven’t
yet earned?’

Omslagfoto ASG

Pag. 14
‘Plan Plasterk
straft ambitie
studenten af’
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MOUNTAINBIKETOCHT MET EEN DUBBEL DOEL
Ruim negenhonderd kilometer op de
mountainbike door Zuid-Afrika, in negen
dagen met in totaal iets meer dan
achttienduizend hoogtemeters. Over
ruim drie maanden brengt Bianca Nijhof
dit in praktijk, voor een goed doel. Als
alles goed gaat. Want de
landschapsecoloog van Alterra stapt over
twee weken pas weer voor het eerst op
de fiets, na een dubbele
sleutelbeenbreuk.
Dertigduizend mensen schreven zich in
voor de Cape Epic, één van de zwaarste
meerdaagse mountainbikeraces ter wereld. Negenhonderd mensen in teams van
twee werden uitverkoren, waaronder Nijhof en haar sportmaatje Marcel Wilmink.
‘Dat lukte omdat we ons meteen als sponsorteam hebben ingeschreven. Al het inschrijfgeld gaat naar een goed doel, normaal dertienhonderd euro per team. Wij
betalen het dubbele. We dragen in ieder
geval zestienhonderd euro zelf bij. Voor de
rest, en misschien meer, hopen we sponsors te vinden. De grootste sponsors komen op de wieler- en vrijetijdskleding die
we tijdens en na de race dragen.’
Het goede doel van de race is dit jaar de
Big Tree Foundation, die in de dorpen
waar de race passeert het onderwijs wil
verbeteren door te helpen bij de aanschaf
van bijvoorbeeld boeken, tafels, schooluniformen en fietsen om naar school te
komen.
Nijhof stapte dertien jaar geleden na knieproblemen op de fiets. Haar vorige meerdaagse mtb-tocht, afgelopen september
door de Pyreneeën, leverde haar een gebroken sleutelbeen op. ‘Ik viel na een
klapband.’ Maar conditioneel moet de

Bianca Nijhof in actie in de Pyreneeën. / privéfoto
tocht voor Nijhof, één van de weinige vrouwelijke deelnemers, geen probleem vormen. Naast haar bijna volledige baan
doet ze weinig anders dan trainen voor
een triatlon. Nu is het wekelijks tien uur,
en in de zomer vijftien uur. ‘Als ik voor
mijn werk naar het buitenland moet,
neem ik altijd mijn hardloopschoenen en
zwemspullen mee. Ik voel me overigens
een betere racefietser dan mountainbi-

BRAINSTORMEN OVER
LOUNGELANDSCHAP
Van Hall Larenstein in Velp is toe aan een
herinrichting, menen het college van
bestuur, de opleidingsdirecteuren en een
aantal medewerkers. Terwijl het gebouw
is ingericht op klassikaal leren, stelt het
competentiegerichte onderwijs andere
eisen. Maandag 3 december was er een
brainstormsessie over het onderwerp.
Voorafgaand aan het brainstormen
schetst architect Ton Hintse de mogelijkheden. Veel inspiratie wordt geput uit het
gebouw Xplora van Avans Hogeschool in
Tilburg, dat speciaal is ingericht op het
ontwikkelen van competenties. Volgens
Hintse moet de hogeschool in Velp inzetten op het flexwerken, waarbij studenten
alleen of in groepjes kunnen werken.
De aula wil hij lichter en ruimer maken
door het dak op te tillen. Hij ziet er klinkers op de vloer, in plaats van het grijze
linoleum, en bomen in de grond. Met lange kronkelige banken moet er dan een

loungelandschap worden gevormd.
Na de presentatie gaan de docenten en
studenten in groepjes aan de slag. Maartje Stam, projectleider van het Water- en
kenniscentrum ziet een waterloop met
veel groen ernaast voor zich. ‘Er moet
meer kleur komen. En aan de voorkant
zou je een terras met platanen kunnen
maken, waar mensen gezellig koffie kunnen drinken.’ Verder pleit ze voor lunchruimtes die de interactie tussen studenten en docenten bevorderen, in plaats van
de gescheiden personeelsruimte.
De aanwezige studenten zien niets in vergaande herinrichting. ‘Met wat mooie
planten en meer kleur zou het er al een
stuk beter uitzien’, zegt iemand. ‘Laat ze
liever geld stoppen in meer computers,
een scanner en een kleurenplotter.’ Vierdejaars student Tuin- en landschapsinrichting Jan Koolstra is het hiermee eens.
‘Leuk het een beetje op, maar het hoeft
niet ineens allemaal anders.’ / ABr

ker. Ik moet het vooral van mijn duurvermogen hebben.’
Niet eerder fietste ze in Afrika. Om te wennen aan de omstandigheden gaan Nijhof
en Wilmink eind februari een week trainen op Malaga. Ook mogen ze vanaf januari onbeperkt trainen in een klimaatkamer voor sporters, bij een bedrijf dat ze
hielpen op een vakbeurs.
Nijhof kijkt uit naar de tocht, die 28 maart

begint. ‘Op het moment zelf zie je af,
maar de euforie die je voelt als je het
haalt is heerlijk. Zuid-Afrika maakt het wel
anders. In Europa hebben we het goed,
en straks komen we op ons dure materiaal door dorpjes waar kinderen geen onderwijs hebben. De tocht heeft dan ook
een dubbel doel.’ / YdH
Meer info: www.shiftinggear.web-log.nl

PRI KRIJGT STANDPLAATS
BIJ VHL LEEUWARDEN
Plant Research International (PRI) gaat
de perspectieven onderzoeken voor
zoutwaterlandbouw in het noordelijk
kustgebied. Hiervoor is dinsdag
4 december de nieuwe uitvalsbasis van
PRI bij VHL in Leeuwarden geopend.
Hogeschoolvoorzitter Erica Schaper
verwacht dat de vestiging het academisch klimaat in Leeuwarden zal
versterken.
Met de noordelijke standplaats van het
onderzoeksinstituut lost Wageningen de
toezegging in om serieus werk te maken
van de verbinding tussen hbo- en masteropleidingen, aldus Schaper. VHL-studenten en docenten zullen dan ook gaan
meewerken aan het onderzoek van PRI.
De vooruitzichten voor het instituut zijn
gunstig: binnenkort hebben de drie noordelijke provincies 120 miljoen euro aan
subsidies te besteden voor duurzame
economische ontwikkelingen.

De Friese griet en de Groningse garnaal
noemt Brandenburg als mogelijk typische
Waddenproducten. ‘Geen nicheproducten, maar voedsel dat een blijvend marktaandeel krijgt.’ De PRI-onderzoekers hebben een gemengde zilte bedrijfsvorm voor
ogen die aquacultuur koppelt aan akkerbouw. ‘We moeten zoeken naar kansen
aan beide kanten van de dijk’, aldus Brandenburg.
Het schaarse zoete water moet gekoesterd worden, betoogde Brandenburg.
Zoutwaterlandbouw biedt nieuwe mogelijkheden voor gebieden die door bodemdaling en zeewaterstijging nu met enorme
hoeveelheden zoet water doorgespoeld
worden tegen verzilting. ‘Vroeger zeiden
we: zout is schade. Dat is bij het streven
naar een duurzaam platteland niet meer
vol te houden. Laat zout water in gesloten
stromen toe op plaatsen waar je het toch
niet kunt tegenhouden, en doe er je voordeel mee.’ / WB
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‘Aids wordt sterk
gestigmatiseerd
binnen een
conservatieve
sector als de
landbouw’

PLAN BREDE BACHELOR ROEPT VRAGEN OP
Medewerkers, docenten en studenten
van Van Hall Larenstein Wageningen zijn
sceptisch over de instellingsfusie, bleek
tijdens de presentatie van de plannen
door het college van bestuur op maandag 3 december. Vooral de voorgestelde
vorming van brede bachelors riep vragen
op bij de vijftig aanwezigen.
Bij VHL Velp, woensdag 28 november, reageerden de 25 belangstellenden nog positief op de voorgestelde invulling van de
Velpse ‘eigen smoel’. De drie groene opleidingen in Velp zijn daarin de kern, met het
thema regionale transitie als rode draad.
Majorcoördinator Ad Bot kreeg veel bijval
voor zijn pleidooi voor ontschotting van de
opleidingen. ‘We moeten inhaken op de
ketengedachte in het werkveld. Velp heeft
alles in huis op het gebied van ontwerp,
inrichting en beheer van de buitenruimte.’
In Wageningen is de couleur locale minder concreet ingevuld, maar leeft de instellingsfusie sterker. Een deel van de Wageningers, die de laatste jaren al veel veranderingen voor de kiezen kregen, was
sceptisch over de fusie zelf. ‘We verhuisden naar Wageningen omdat de huisvesting goedkoper zou zijn en we zouden kun-

nen samenwerken met Wageningen Universiteit. Die beloften zijn niet waargemaakt. Waarom zou ik u nu geloven?’,
verwoordt een docent zijn wantrouwen.
De vorming van brede bachelors riep echter de meeste vragen op. Volgens het advies over de fusie is het een manier om
het probleem van de vijf niet-unieke opleidingen in Wageningen en Leeuwarden op
te lossen, bijvoorbeeld door het samenbrengen van de Leeuwarder opleidingen
Veehouderij en Tuin- en akkerbouw in een
opleiding Landbouw. Het college van bestuur denkt dat brede bachelors de beste
ontwikkelingskansen bieden en de kleine
opleidingen een impuls geven. Tom Wiegmans, studentlid van de medezeggenschapsraad, merkte op dat zijn studie ieder jaar een andere naam krijgt. ‘Terwijl
continuïteit belangrijk is.’ Maar volgens
Erica Schaper hoeft niet alles op de
schop. ‘Bestaande majors worden onder
de paraplu van een brede bachelor gehangen’, reageerde ze. De brede bachelors bieden echter geen mogelijkheden
voor nieuwe opleidingen.
Na afloop vertelt MR-lid en majorcoördinator Marise Haesendonckx dat ze benieuwd is wat het college met alle kriti-

sche vragen gaat doen. ‘Wat ik vooral mis
in het verhaal zijn de voordelen van de fusie voor studenten.’ Op verzoek van de
vier studenten die ondanks de lesvrije
week aanwezig waren, zal het college van
bestuur in Wageningen nog een bijeenkomst voor studenten houden over de instellingsfusie.
De debatronde langs Leeuwarden, Velp
en Wageningen, laat volgens collegevoorzitter Erica Schaper zien dat de verschillen tussen de locaties groot zijn. ‘Maar
het is heel positief als de discussie over
vernieuwing en perspectief gaat. Het gaat
erom de totale koek te vergroten ten opzichte van de buitenwereld, terwijl er tegelijkertijd wordt gewerkt aan ontwikkelingsperspectief voor iedere locatie.’ / ABr
(INGEZONDEN MEDEDELING)

Kijk voor meer nieuws op
de 'News and Events' site
van Wageningen UR:
www.intranet.wur.nl

el

LOONSVERLAGING
SCHOONMAKERS
VAN DE BAAN
De raad van bestuur wil voorkomen dat
de schoonmaaksters van de universiteit
er volgend jaar fors op achteruit gaan. De
schoonmakers behouden daarom waarschijnlijk de toeslag die ze nu krijgen voor
werk tussen zes en acht uur ’s avonds.
In de nieuwe cao voor de universiteit hebben de bonden met de vereniging van universiteiten VSNU afgesproken dat voor
werk tussen zes en acht uur ’s avonds
geen overwerktoeslag meer wordt betaald. Vooral schoonmakers zijn de dupe
van dat plan. Zij werken met name in die
uren, en zagen hun salaris met twintig
procent dalen.
Vorige week stuurden ze daarom een protestbrief aan de raad van bestuur. Het bestuur heeft nu besloten dat de schoonmakers nog tien jaar recht houden op de toeslag. Voor schoonmakers die ouder zijn
dan 55 kan de raad van bestuur dat zelf
besluiten. Voor de groep die jonger is,
moet de raad van bestuur eerst overleggen met de vakbonden.
Dick Verduin, lid van het OPWU namens
vakbond VAWO, zegt dat het voorstel een
hamerstuk wordt in de vergadering van
11 december. ‘Wij hebben al overleg gehad
met de raad van bestuur, en gezegd dat
wij blij zijn dat er gerepareerd wordt.’ / KV

KABAT BIJ NOBEL PRIJSUITREIKING

-

Prof. Pavel Kabat, hoogleraar Aardsysteemkunde aan Wageningen Universiteit,
is uitgenodigd om bij de uitreiking van de
Nobelprijs voor de vrede te zijn.
Op 10 december ontvangt het klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC) in
Stockholm de Nobelprijs voor de Vrede.
25 Klimaatwetenschappers uit het panel
zijn uitgenodigd om daarbij aanwezig te
zijn. Eén van hen is Kabat. Het panel deelt
de Nobelprijs met Al Gore. / KV
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Van Hall Larenstein Velp was in een tropisch jasje gestoken tijdens de jaarlijkse manifestatie Samen
voor natuur op donderdag 29 november. De hogeschool nam hiermee vast een voorschot op het broeikaseffect. Het thema van
de dag was ‘de bindende kracht van het klimaat’. Greta van Beek, projectleider bij Training & Consultancy en mede-organisator,
vond het een geslaagde dag. ‘Vooral de formule dat de bezoekers zelf hun programma samenstellen uit bijna veertig
verschillende workshops werkt goed.’ De workshop van het KNMI, met een quiz en vervolgens een uitleg over de scenario’s voor
de klimaatverandering en de effecten, wekte veel enthousiasme. De dag trok ongeveer 350 bezoekers van buiten, fors minder
dan voorgaande jaren. ‘Misschien was het thema dit keer te abstract’, denkt Van Beek. Omdat er wel veel docenten en studenten
rondliepen, viel het echter niet zo op. Voor studenten was de informatiemarkt met verschillende organisaties interessant om
stages en afstudeerprojecten te regelen. ‘Stagiair gezocht’, meldde ook een bord. / ABr, foto JB

Close concerns, distant mountains, de
laatste film uit een serie over de invloed
van aids op het platteland, gaat woensdag 12 december in première. Loes Witteveen, coördinator van de mastercursus
TREAT bij Van Hall Larenstein (VHL),
maakte de film.
De film werd in Tanzania opgenomen tijdens een opfriscursus over aids en rurale
ontwikkeling voor internationale alumni
van VHL en Wageningen Universiteit. De
première is om 14 uur in zaal 2 van Atlas
in Wageningen. Na de film volgt een discussie met Loes Witteveen en houden studenten van Wageningen Universiteit presentaties over aids en ontwikkeling. / ABr
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NIEUWS UIT DE WETENSCHAP

ASG ZIET BROOD IN KROOS ALS VEEVOER
Eendenkroos kan een alternatieve bron
van eiwit zijn in veevoer, en een sloot is
beter af zonder. Daarom onderzoekt de
Animal Sciences Group nu, samen met
het Waterschap Vallei en Eem en
veehouder Rik de Vor, of het oogsten van
eendenkroos voor gebruik in veevoer
rendabel kan zijn.
Volgens ir. Idse Hoving van ASG kan de
kroosoogst op verschillende manieren
winst opleveren. De verwijdering van
kroos uit het oppervlaktewater vermindert
de stankhinder in woonwijken, draagt bij
aan de verbetering van het watermilieu en
vergroot de veiligheid – want kinderen
zien het kroosdek niet meer per ongeluk
aan voor een vlak grasveld. Het kroos kan
het steeds duurder wordende sojaschroot
vervangen als eiwit in het rantsoen van de
Nederlandse veestapel. Waterschappen
besparen verder op stortkosten als ze
kroos als veevoergrondstof kunnen afzetten. En bovendien wordt dan een substantiële verbetering van het watermilieu haalbaar.
Aan kroos kleven niet de maatschappelijke bezwaren die er wel zijn tegen het gebruik van soja uit gebieden waar tropisch
regenwoud plaats maakt voor veevoergewassen. Kroos komt op veel plaatsen in
Nederlandse wateren voor. Het gewas gedijt vooral in rustig en ondiep water.
Het is niet voor het eerst dat gedacht
wordt aan eendenkroos als veevoer. En
het is ook niet voor het eerst dat de verwijdering van de kleine waterplantjes uit milieuoverwegingen is onderzocht. Maar het
is wel voor het eerst dat die twee elementen nadrukkelijk worden gecombineerd.
Om kroos aantrekkelijk te maken voor
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Eendenkroos gedijt vooral in rustig en ondiep water. / foto GA
koeien, moet het wel gedroogd worden.
Op dit moment worden proeven voorbereid om het geoogste kroos in brokjes te
persen in combinatie met andere veevoergrondstoffen. Succesvol gebruik van
kroos hangt volgens Hoving vooral af van

TIENER VINDT NATUUR SAAI
Natuur is er om in te spelen, te sporten
en af te spreken met vrienden, vinden
Nederlandse jongeren. Ze waarderen een
stadspark dan ook meer dan verruigde
veenweidegebieden. De Hollandse
oernatuur is in hun ogen maar saai.
Wanneer jongeren het nu voor het zeggen
zouden hebben, zouden veel van de natuurlijke landschappen die Nederland rijk
is, snel verdwijnen. Tieners hechten namelijk weinig belang aan de bescherming
van veenweidegebieden en rivierlandschappen, blijkt uit een onderzoek van Alterra. Niet dat ze zich helemaal niet voor
de natuur interesseren, zeggen de onderzoekers, maar vergeleken met de Amazone of het Krugerpark vinden ze de Nederlandse heidevelden en uiterwaarden uitermate saai. De jongeren maken zich
dan ook liever sterk voor stadsparken,
waar ze kunnen samenkomen om te sporten of te barbecueën.
Allochtone jongeren van Turkse en Marokkaanse herkomst geven nog minder om

het behoud van de Veluwe. Reden tot zorg
want over twintig jaar zal een kwart van
de Nederlandse bevolking bestaan uit
mensen die van oorsprong uit het buitenland komen. Wel waarderen de allochtone
jongeren agrarische landschappen hoger
dan hun autochtone leeftijdsgenoten. Volgens de onderzoekers omdat allochtone
jongeren het nut van natuur belangrijk
vinden.
De bevindingen voorspellen weinig goeds
voor de toekomst van de Nederlandse ruige natuur. Maar volgens de onderzoekers
is het tij te keren door meer in te spelen
op de beleving die jongeren zo belangrijk
vinden. ‘Milieueducatie moet verder gaan
dan kennis. Door de natuur en de landschappen zo in te richten dat er ook wat
te halen valt, kunnen jongeren er een
band mee op bouwen’, zegt onderzoeker
Arjen Buijs. De speelbossen die Staatsbosbeheer heeft ingericht om in bomen
te klimmen en hutten te bouwen zijn volgens hem een eerste stap in de goede
richting. / LH

een efficiënte oogstmethode, een gegarandeerde kwaliteit en een stelselmatige
aanvoer van de grondstof bij de voerproducent.
Ook moet worden bekeken of het geoogste kroos vrij is van ziektekiemen en zwa-

re metalen. Tot nog toe heeft dat onderzoek opgeleverd dat het gewonnen kroos
geen E. coli, botulisme of salmonella bevat. Onderzoek naar de aanwezigheid van
para-tbc en zware metalen moet nog worden afgerond. / JB
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WEES VOORBEREID OP
INKOMENSDALING
Geld maakt gelukkig, weten economen.
Toch is het repareren van iemands
inkomen wanneer dat daalt niet de
enige manier om de ongelukkige blijer
te maken. Wie zich voorbereidt op
een inkomensdaling, wordt minder
ongelukkig van het verlies van inkomen
dan iemand die dat niet doet.
Dat blijkt uit een studie van prof. Gerrit
Antonides, hoogleraar Economie van consumenten en huishoudens. Achthonderd
mensen wier inkomen recentelijk achteruit was gegaan vulden een enquête in via
de site van het Nibud, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. De enquête
ging over geld, maar ook over geluk. Er
werd gevraagd aan te geven op een
schaal van een tot vijf hoe gelukkig mensen zich voelden, vóór de inkomensdaling
en daarna. Daaruit bleek dat mensen die
zich voorbereid hadden op een inkomensdaling minder ongelukkig werden van de

daling dan mensen die daardoor werden
overvallen.
De voorbereiding kan bijvoorbeeld bestaan uit sparen of een verzekering afsluiten tegen daling van inkomen. Mensen
voelen zich ook minder ongelukkig over
een inkomensdaling als ze zich daarover
laten informeren, bijvoorbeeld over hoe ze
hun budget beter kunnen beheren. Als
mensen voorbereid zijn, hebben ze meer
grip op hun situatie na een inkomensterugval, en dat leidt tot meer tevredenheid
achteraf, concludeert Antonides in een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift
Kyklos.
Die conclusie kunnen de rijksoverheid of
gemeenten ter harte nemen, stelt de
hoogleraar. Want financieel beleid om verlaging van inkomens te compenseren
heeft maar gedeeltelijk effect op het welzijn en geluk van mensen. Voorlichting
over het huishoudboekje, zoals het Nibud
die geeft, is ook van belang. / JT
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‘Zodra herders
achter een leeuw
aanhollen,
ontstaat er chaos
waar de leeuwen
van profiteren’

HERDERS KUNNEN AANVAL LEEUWEN AFWENDEN
Herders die hun beesten vlak bij
wildparken laten grazen, verliezen
regelmatig een koe, geit of schaap aan
hongerige leeuwen. De roofdieren
wegjagen heeft echter een averechts
effect, blijkt uit onderzoek van twee
masterstudenten. Wel kunnen herders
het risico verminderen.
De leeuwen uit het Waza National Park in
Kameroen zoeken steeds vaker eten buiten de hekken van het wildpark doordat
stropers de smakelijke Afrikaanse antilope kob voor hun neus weghalen. Herders
rondom het park zien daardoor een deel
van hun veestapel ten prooi vallen aan de

leeuwen, al verliest het ene dorp meer
dieren dan het andere, blijkt uit een onderzoek van de Wageningse MSc-studenten
Linda van Bommel en Marije bij de Vaate.
De studenten interviewden herders uit
zes verschillende dorpen over de aanvaringen met leeuwen. Terwijl het ene dorp
jaarlijks slechts acht stuks vee verliest,
raakt een ander dorp er meer dan tweehonderd dieren door kwijt. Dat kan een
herder jaarlijks tot duizend Amerikaanse
dollar kosten.
Herders kunnen dit verlies beperken, stellen de studenten in een publicatie in de
Journal of African Ecology. De koeien, geiten en schapen die het dichtste bij het

wildpark grazen hebben namelijk de
grootste kans om aangevallen te worden.
Herders gaan alleen niet snel verder weg
grazen, zegt hun begeleider dr. Fred de
Boer van de leerstoelgroep Resource ecologie. ‘Het is een kosten-batenanalyse.
Verder weg van het park is nu eenmaal
minder gras en water.’
Herders kunnen echter ook hun vee in
kleine kuddes houden. Een grote groep
koeien loopt namelijk een groter risico bejaagd te worden dan een kleine veestapel, omdat de leeuwen makkelijker onopgemerkt een dier kunnen naderen. Verder
vallen er meer slachtoffers onder geiten
en schapen als ze samen met koeien wor-

STANDAARD GIFTOETS MIST EFFECTEN PCB’S
De kikkervisjesproef die vaak gebruikt
wordt voor het opsporen van toxische
effecten van milieuverontreiniging mist
de langetermijngevolgen op embryonale
ontwikkeling. Milieutoxicologen van
Wageningen Universiteit en Imares
ontwikkelen nu een verbeterde toets om
de verstorende werking van stoffen op de
gedaantewisseling van kikkers te volgen.
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‘In de gangbare toets stel je kikkervisjes
vier dagen bloot aan bijvoorbeeld pcb’s
en kijk je of er larven dood gaan of dat er
misvormingen optreden. Zelfs bij hoge doseringen zie je dan soms geen effecten.
Maar als je de kikkervisjes vervolgens in
een schoon aquarium stopt, dan blijkt
veel later – en ook bij lage doseringen –
dat de ontwikkeling tot kikker soms ernstig vertraagd of versneld is’, zegt toxicologe dr. Tinka Murk.
De ontdekking werd aanvankelijk bij toe-

val gedaan door de Oostenrijkse onderzoeker dr. Arno Gutleb bij het uitvoeren
van een zogeheten FETAX (Frog Embryo
Teratogenic Assay-Xenopus). Deze test
wordt vaak gebruikt, maar kan eenvoudig
tot een onderschatting van de gevolgen
leiden, zegt Murk. Ze is bang dat ecologen
op basis van dergelijke simpele ‘biologische giftesten’ vaak concluderen dat toxische stoffen geen probleem meer zijn.
‘Ons onderzoek laat zien dat concentraties die je in vervuilde sedimenten aantreft al tot grote verschuivingen in de ontwikkeling kunnen leiden.’ De resultaten
bevestigen reageerbuisexperimenten die
aantonen dat pcb’s en vlamvertragers de
huishouding van het schildklierhormoon
kunnen verstoren. Dit hormoon speelt
een centrale rol in de regulatie van de gedaanteverwisseling van kikkerlarve tot
kikker en bij de ontwikkeling van alle hogere dieren.’

Om het probleem te verhelpen ontwikkelden de toxicologen de Synchronized Amphibian Metamorphosis Assay, onlangs
gepubliceerd in het tijdschrift Chemosphere. Kikkervisjes worden in deze test
‘bevroren’ in een specifiek stadium met
de ontwikkelingsremmer thiorea. Murk:
‘We kunnen zo uniforme kikkervisjes wel
een half jaar op voorraad houden. Ze
groeien wel, maar het blijven kikkervisjes.
Als we een te onderzoeken verbinding
aan het voer toevoegen kunnen we de kikkervisjes er bijvoorbeeld twee weken mee
opladen, dan de ontwikkelingsrem eraf
halen en kijken hoe ze zich ontwikkelen.
Je hebt dan minder proefdieren nodig en
het experiment wordt ook nauwkeuriger.’
Ook in deze proeven blijkt dat een vroege
blootstelling aan lage concentraties pcb’s
vaak tot problemen leidt in de latere ontwikkeling. / GvM
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den gehouden. ‘Normaal blijven geiten en
schapen dichterbij de dorpen, waar leeuwen minder snel komen. Maar als ze worden gehouden samen met koeien, dan
grazen ze samen op meer afgelegen gronden waar meer voedsel is voor de koeien,
maar waar ook de predatiekans groter is’,
verklaart De Boer.
Leeuwen wegjagen heeft overigens weinig
zin. ‘Zodra herders achter een leeuw aan
gaan hollen, ontstaat er chaos binnen de
kudde. Leeuwen profiteren van deze onrust. Herders kunnen daarom beter hun
koeien bijeen zien te houden’, zegt De
Boer. Grote omheiningen, zogenoemde
boma’s, kunnen daarbij helpen. / LH

MILJARD DOLLAR
SCHADE DOOR
DIERZIEKTE IN
KANSAS
Een lokale uitbraak van mond- en
klauwzeer in de veerijke Amerikaanse
staat Kansas kan een economische
schade veroorzaken van een miljard
dollar (ongeveer 680 miljoen euro). Dat
berekenden onderzoekers van de Kansas
State University met behulp van in
Wageningen ontwikkelde modellen.
Kansas is een van de belangrijkste producent van vleesvee in de VS. In 2005 ging
het om 5,3 miljoen stuks. De Amerikaanse onderzoekers constateren dat uitbraken van dierziekten op grote bedrijven
met veel vervoersbewegingen een groter
risico vormen dan een uitbraak op een
klein bedrijf.
De vrees voor ziekte-uitbraken in de VS is
niet alleen toegenomen door de uitbraken
in Europa. Vooral de aanslagen in september 2001 hebben de Amerikanen huiverig
gemaakt voor bioterreur, onder meer door
de verspreiding van veeziekten.
Een uitbraak van mond- en klauwzeer
brengt niet alleen grote economische
schade toe doordat de grenzen dichtgaan
voor de export, maar leidt ook tot een behoorlijke maatschappelijke verstoring.
Uit het Amerikaanse onderzoek blijkt dat
systemen van identificatie en registratie
van vee de kosten van een uitbraak aanmerkelijk kunnen reduceren. Dat blijkt
ook uit publicaties van de Wageningse onderzoekers dr. Helmut Saatkamp, prof.
Ruud Huirne en dr. Aalt Dijkhuizen, waarvan de Amerikaanse onderzoekers gebruik hebben gemaakt. / JB
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De twee kikkervisjes rechts hebben misvormingen die veroorzaakt zijn door giftige stoffen. / foto Arno Gutleb
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‘Waar zijn de
lemmingen
gebleven?
Vorig jaar
krioelde het
er nog van’

GANZENONDERZOEKER SPEURT NAAR LEMMINGEN
Alterra-onderzoeker dr. Bart Ebbinge
gaat sinds 1990 bijna elke zomer naar
het afgelegen Siberische schiereiland
Taimyr om broedende zwartbuikrotganzen te tellen en te ringen. Vanaf 2004
hield hij een weblog bij voor de website
van Vroege Vogels. Al deze verhalen zijn
nu gebundeld in het boek ‘In de greep
van de Siberische lemmingen’.
De beschrijving van ontberingen kunnen
niet ontbreken in een dagboek van maandenlange expedities in een afgelegen winterse wereld. Maar behalve het gevaar van
smeltend ijs, de zoektochten in dichte
mist, het gure weer en de praktische moeilijkheden die komen kijken bij een gebied
dat alleen per helikopter te bereiken is,
biedt het boek vooral een toegankelijke
blik in het ecologische onderzoek van Ebbinge en zijn team. Ebbinge trekt de lezer
snel mee in verrassingen, wetenschappelijke vermoedens en verworpen theorieën.
De beschreven waarnemingen van predatoren zoals sneeuwuilen, poolvossen en
meeuwen laten zien hoeveel hun aan- of
afwezigheid van invloed is op de rotgans.
Dat een boek over ganzenonderzoek een
titel met Siberische lemmingen meekrijgt,
is dan ook minder raar dan het in eerste
instantie lijkt. Het broedsucces van de rotganzen valt of staat namelijk met de
stand van de populatie lemmingen. Als
het goed gaat met de lemmingen laten
roofdieren zoals sneeuwuilen en
meeuwen de ganzenkuikens met rust.
Niet voor niks beginnen de eerste versla-

O
M
Als roofvogels zoals de sneeuwuil en de middelste jager – hier met elkaar in gevecht – niet genoeg lemmingen kunnen vinden,
vergrijpen ze zich aan de jonge rotganzen die ’s zomers in Siberië worden geboren. / foto Alterra
gen van iedere jaarlijkse expeditie met de
knaagdieren. ‘Van lemmingen hebben we
nog geen spoor gezien. Pas bij het smelten van de sneeuw zullen we erachter komen hoe het werkelijk met ze gesteld is
dit jaar’, schrijft Ebbinge in het eerste dagboekfragment, op 4 juni in 2004. Het jaar
daarop begint hoopvoller als blijkt dat een
sneeuwuil al vroeg in het jaar acht eieren
heeft gelegd. Een teken voor een goed
lemmingjaar, concludeert Ebbinge een
week na aankomst op Taimyr.

LIEVEHEERSBEESTJE NIET LIEF
Het veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje (Harmonia axyridis) had nooit
uitgezet mogen worden als biologische
bestrijder in Noordwest-Europa. Dat
schrijven entomoloog prof. Joop van
Lenteren en enkele collega’s in een
voorpublicatie van het vaktijdschrift
BioControl op internet.
Het Aziatische lieveheersbeestje, dat in
Nederland meestal rood of zwart is met
verschillende aantallen stippen of vlekken, werd in 1995 in Europa geïntroduceerd door de Belgische firma Biobest
voor de bestrijding van bladluizen. In de
bijsluiter werd het diertje beschreven als
een ‘veelvraat van bladluizen’, geschikt
voor zowel beschermde teelten als in
open teelten, parken en plantsoenen. Al
spoedig kwamen er echter meldingen dat
het beestje zich in het wild had gevestigd
en zich daar ook vergreep aan larven van
inheemse soortgenoten. Het Aziatische
lieveheersbeestje doet de reputatie van
zijn populaire diergroep ook weinig goed
door af en toe mensen te bijten. In NoordAmerika lijkt de soort zelfs uit te groeien
tot een plaag in fruit.
In het hoofdartikel van het komende nummer van BioControl, dat bijna volledig in

het teken staat van dit kevertje, analyseren Van Lenteren, dr. Antoon Loomans
van de Plantenziektenkundige Dienst (PD)
en twee Zwitserse collega’s de gevaren
van het lieveheersbeestje. Ze doen dat
aan de hand van een recent ontwikkelde
methode van risico-evaluatie voor natuurlijke vijanden. De onderzoekers concluderen dat H. axyridis nooit toegelaten had
mogen worden als natuurlijke vijand, onder meer omdat hij veel verschillende
prooisoorten eet en tot meer dan vijftig kilometer per jaar kan afleggen. Ook had de
beschikbare wetenschappelijke literatuur
in 1995 ‘al voldoende moeten zijn om import en introductie van deze soort af te
wijzen’. De kwestie onderschrijft volgens
hen ‘de grote noodzaak voor wereldwijd
geharmoniseerde regels rond de introductie van biologische bestrijders’.
Verder voorspelt dr. Theodoor Heijerman
van de leerstoelgroep Biosystematiek en
drie collega’s van de PD in het blad, op
basis van het verspreidingsmodel Climex,
dat H. axyridis zich waarschijnlijk blijvend
zal vestigen in mediterraan Europa, ZuidAmerika, Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland. We hebben er dus een veelkleurige
wereldburger bij. / GvM

Maar hoe voorspelbaar de relaties ook
zijn, de onderzoekers komen voor tal van
verrassingen te staan. ‘Waar zijn de lemmingen gebleven? Vorig jaar krioelde het
er nog van. Een ineenstorting van de hoge
lemmingstand van vorig jaar was natuurlijk wel te verwachten, maar dat er geen
enkele levende lemming meer te zien zou
zijn, hadden we niet verwacht’, schrijft Ebbinge op 23 juni 2006.
Vele vragen volgen nog in datzelfde seizoen. Over waar de poolvossen zijn en

waarom sneeuwuilen plotseling ook vliegende ganzen aanvallen. De vele vraagtekens en woorden als ‘wellicht’, ‘misschien’ en ‘waarschijnlijk’ aan het eind
van het boek geven al aan dat het onderzoek nog lang niet is afgerond. Het logboek van komende zomer zal te vinden
zijn op www.pooljaar.nl/siberie. / LH
Bart Ebbinge, In de greep van Siberische
lemmingen, KNNV Uitgeverij, isbn
9789050112673, 19,95 euro.

PROGRAMMA WIJST
MEDICIJNMAKERS DE WEG
Het bewijs van de meerwaarde van het
programma dat ir. Henk-Jan Joosten
heeft ontwikkeld ligt ergens op de
University of New Mexico. Daar vonden
onderzoekers een medicijn tegen schimmelziekten. Joostens programmatuur
zette ze op het spoor.
‘Er is op internet verschrikkelijk veel informatie over verschrikkelijk veel eiwitmoleculen’, zegt Joosten, verbonden aan de
leerstoelgroep Microbiologie. ‘Op internet
vind je hoe hetzelfde eiwit in bijvoorbeeld
schimmels, bacteriën of de mens eruit
ziet, inclusief welke verschillende varianten van dat eiwit onderzoekers hebben
gemaakt of gevonden. Bovendien staat
op internet wat al die verschillende varianten van dat eiwit kunnen. Mijn programma zuigt al die informatie van het
web, en biedt die in de vorm van een database aan.’
Het bijzondere van Joostens programma,
dat 3DM heet, is niet zozeer dat het informatie verzamelt. Bijzonder is dat het programma alle informatie opbergt in een database waarin onderzoekers op zoek kunnen gaan naar verborgen verbanden. Op

dat gedeelte van het programma heeft
Joosten patent aangevraagd. ‘Dankzij die
eigenschap van het programma kwamen
we op het spoor van het potentiële medicijn dat de University of New Mexico heeft
ontwikkeld’, zegt Joosten. ‘We onderzochten het enzym oxaloacetaathydrolyase in
schimmels. Met dat enzym vallen schimmels andere organismen aan. Schakel je
het uit, dan zijn schimmels geen ziekteverwekkers meer. Uit onze database konden we opmaken dat alle bekende actieve
analogen van dat enzym een overeenkomst in hun structuur hadden. Ze hadden allemaal het aminozuur serine op
een specifieke plaats. Dat aminozuur leek
ons belangrijk.’ En dat was het. Gewapend met de kennis die Joostens programma opleverde konden de onderzoekers uit New Mexico een remmer van het
enzym ontwikkelen.
Joosten is inmiddels een eigen bedrijf op
poten aan het zetten dat op commerciële
basis eiwitten analyseert. / WK
Henk-Jan Joosten promoveert op 7 december bij prof. Johan van den Berg,
hoogleraar Fungal Genomics.
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In de vierde klas
valt een kwart
van de leerlingen
in de categorie
‘excessieve
drinker’

STRENG MESTBELEID SLECHT VOOR KLIMAAT
Maatregelen om vermesting en verzuring
van de Nederlandse natuur tegen te
gaan, zullen er waarschijnlijk voor zorgen
dat Nederlandse bossen minder koolstof
vastleggen. En dat is slecht nieuws voor
het klimaat. Hoe de ene milieumaatregel
de andere tegenwerkt.
Boeren, industrie en automobilisten brengen jaarlijks tonnen meststof naar de Nederlandse natuur. Stikstofverbindingen
zoals ammoniak uit mest en stikstofoxides uit de uitlaten van auto’s komen via
wind en regen in de Nederlandse bossen.
En dat is slecht voor de biodiversiteit, om-

dat soorten die van arme grond houden,
verdwijnen.
De overheid neemt daarom verschillende
maatregelen om de emissie van stikstofverbindingen terug te dringen. Dat zal een
ongewild neveneffect hebben, voorspelt
dr. Wieger Wamelink in zijn proefschrift.
Als er minder stikstof beschikbaar is in de
Nederlandse bossen, zullen de bomen
minder hard groeien, en daarmee minder
van het broeikasgas kooldioxide vastleggen. Nederland zal daardoor meer moeite
krijgen om te voldoen aan de Kyotonormen.
Als de strengste maatregelen worden ge-

nomen, en de lucht in Nederland heel
schoon wordt, leggen bossen 73 procent
minder kooldioxide vast, heeft Wamelink
berekend. Maar ook bij een wat realistischer scenario zullen bossen in de toekomst waarschijnlijk 25 tot 50 procent
minder koolstof vastleggen.
Het huidige milieubeleid houdt volgens
Wamelink geen rekening met het effect
van het terugdringen van stikstof op de
klimaatmaatregelen. ‘Het zijn twee aparte
werelden, mensen die zich met mest en
nutriënten bezighouden, en de klimaatwereld. In het onderzoek, en ook in beleidskringen.’

Wamelink had dan ook gehoopt dat zijn
onderzoek opmerkelijk genoeg zou zijn
voor een plek in een toptijdschrift. ‘We
hebben het aangeboden aan Nature,
maar die wilde het niet plaatsen. Het is nu
nog niet gepubliceerd buiten mijn proefschrift. Maar Nature is nu naar aanleiding
van het persbericht wel geïnteresseerd,
dus wie weet.’/ KV
Wieger Wamelink in zijn proefschrift is op
4 december gepromoveerd bij prof. Frank
Berendse, hoogleraar Natuurbeheer en
plantenecologie.

ONTBIJT OVERSLAAN
MAAKT PUBERS DIK
Scholieren in de tweede en vierde klas van
het voorgezet onderwijs die ’s ochtends niet
ontbijten zijn dikker dan kinderen die
’s ochtends wel hun boterhammetjes
opeten. Dat schrijft een Wageningse
promovenda binnenkort in de European
Journal of Clinical Nutrition.
Volgens onderzoek uit de jaren negentig ontbijt dertien procent van de Nederlandse tieners niet meer. Tegelijkertijd worden jongeren steeds dikker. Tussen het einde van de
jaren negentig en 2004 nam het aantal te
dikke jongeren in Nederland spectaculair
toe. Was in 1997 nog negen procent van de
tienermeisjes te dik, in 2004 was dat twintig
procent.
Ir. Simone Croezen van de afdeling Humane
voeding, tevens verbonden aan de GGD Gelre-IJssel, analyseerde daarom de gegevens
van 35 duizend middelbare scholieren in de
tweede en vierde klas om te zien of er een
verband bestond tussen overgewicht en het
overslaan van het ontbijt. En dat verband
was er. Het was zelfs sterker dan het verband tussen alcohol en overgewicht en te
weinig bewegen en overgewicht.
‘Bij scholieren in de tweede klas was het verband tussen het overslaan van het ontbijt
en overgewicht al significant als de scholieren het ontbijt gemiddeld één of twee keer
per week laten staan’, aldus Croezen. ‘Bij de
scholieren in de vierde klas wordt het verband pas significant als de scholieren vijf
keer of vaker het ontbijt achterwege laten.’
Dat bij vierdeklassers het verband tussen
het overslaan van het ontbijt en overgewicht
zwakker is, komt omdat vierdeklassers
meer dikmakende gewoonten hebben ontwikkeld dan tweedeklassers. Ze drinken
meer alcohol. In de tweede klas kan bijvoorbeeld een kleine vier procent van de jongens aanspraak maken op het etiket ‘excessieve drinker’. In de vierde klas is dat uitgegroeid tot maar liefst 24 procent.
Waarom het overslaan van het ontbijt samengaat met een dikke buik kan Croezen
niet uit haar gegevens opmaken. Uit ander
onderzoek blijkt echter dat kinderen die hun
ontbijt missen vaker de rest van de dag ongezond eten. / WK

Een Ugandese vrouw die meedoet aan een bodemvruchtbaarheidexperiment, noteert haar observaties. / foto André de Jager

KUNSTMEST RISKANT IN DROGE GEBIEDEN
Boeren zijn gebaat bij een analyse van de
nutriënten op hun bedrijf. Daarvan leren
ze of het efficiënt is om te investeren in
bijvoorbeeld kunstmest, of dat ze dat
beter kunnen laten. In droge en arme
gebieden is dat laatste vaak het geval.
Gedurende de jaren negentig ontwikkelden het LEI, Alterra en Plant Research
International een model dat de stroom
van nutriënten op de boerderijen van
kleine boeren in ontwikkelingslanden in
kaart brengt. Het model werd in veel
participatieve projecten toegepast om
boeren inzicht te geven in de gevolgen
van hun aanpak. Op basis van hun eigen
gegevens leren boeren vervolgens welke
maatregelen helpen om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren, zoals

kunstmest kopen of compost maken.
Dr. André de Jager is inmiddels hoofd van
de divisie Markten en netwerken van het
LEI, maar werkte in de jaren negentig aan
het model en promoveerde vrijdag 30 november op zijn jarenlange ervaring ermee.
De Jager concludeert dat kleine boeren in
Oost-Afrika makkelijker investeren in bodemvruchtbaarheid als ze geld kunnen
verdienen met marktgewassen die ze kunnen verkopen. Daardoor zijn dat soort investeringen, bijvoorbeeld in kunstmest of
maatregelen tegen erosie, kansrijker in
gebieden met een hoog landbouwkundig
potentieel en een goede toegang tot stedelijke afzetmarkten.
In marginale gebieden, waar het droog is,
irrigatie ontbreekt en waar boeren ook
geen toegang tot markten hebben, zijn

dat soort investeringen financieel niet verstandig, zegt De Jager. Als drie van de vijf
oogsten mislukken door droogte, is het
niet slim om kunstmest te kopen.
De Jager richt zijn conclusie tot het landbouwonderzoek en ontwikkelingsorganisaties in Oost-Afrika. Wie wil bijdragen
aan ontwikkeling in die marginale gebieden, kan beter proberen de markten toegankelijk te maken, technieken ontwikkelen die niet zo duur zijn, of alternatief
werk buiten de landbouw stimuleren. / JT
André de Jager is op vrijdag 30 november
gepromoveerd bij prof. Ken Giller en prof.
Herman van Keulen van de leerstoelgroep Plantaardige productiesystemen,
en prof. Cees Leeuwis, hoogleraar Communicatie- en innovatiestudies.

Resource 0214 1, 3, 10 en 11

05-12-2007

16:59

Pagina 10

ACHTERGROND

6

10

Na een gedwongen scheiding van zes jaar sluiten de divisie Infectieziekten van de
Animal Sciences Group en het Centraal Instituut voor DierziekteControle elkaar
weer in de armen. De liefde blijkt sterker dan de politieke wens om de scheiding
te handhaven.

‘

C

W
door JAN BRAAKMAN, foto’s ASG

H
Dr. Andre Bianchi

‘In het buitenland
begrijpt niemand
waarom zo’n klein
onbenullig landje
twee veterinaire
instituten heeft’

et Centraal Instituut voor Dierziektecontrole (CIDC) en de divisie Infectieziekten van de Animal Sciences Group
(ASG), beide gevestigd in Lelystad,
gaan in januari samen op in het Centraal Veterinair Instituut (CVI) van Wageningen UR. Dit nieuwe instituut met
250 medewerkers legt zich vooral toe op de wettelijke
onderzoekstaken, maar krijgt ook de ruimte om privaat
onderzoek te doen. Hiermee wordt de splitsing van januari 2002, toen CIDC door de overheid apart werd gezet, ongedaan gemaakt.
In het buitenland viel het niet uit te leggen dat er in Nederland twee veterinaire instituten zijn. Dr. Andre Bianchi, de huidige directeur van CIDC-Lelystad en beoogd
directeur van het CVI, herhaalt het een aantal keren.
Alle omliggende landen hebben maar één diergeneeskundig instituut. Hij heeft de vraag meermalen gehoord: ‘Waarom moet zo’n klein onbenullig landje dat
weer anders doen?’
Daar was ooit wel een reden voor. In 1999 speelde de
zogenoemde slijtersaffaire. Koeien ‘versleten’ veel
sneller dan normaal en werden als ‘slijters’ afgevoerd.
Veehouders zagen dat hun vee ziek werd nadat de
dieren waren gevaccineerd tegen koeiengriep (IBR).
De oorzaak was een vaccin van farmaceut Bayer, dat
in een aantal gevallen besmet was met een ander
virus.
KAMERMOTIE
Bayer maakte gebruik van een vaccin waarvan het prototype was ontwikkeld bij ID-Lelystad, het DLO-instituut
voor Dierhouderij en Diergezondheid dat ook voor de
overheid wettelijke onderzoekstaken verrichtte. En
daar begon de schoen te knellen. ID-Lelystad onderzocht aan de ene kant het probleem dat mogelijk was

ontstaan door de IBR-vaccinatie, terwijl het instituut
aan de andere kant commerciële belangen had bij het
gebruikte vaccin.
In reactie op de affaire eiste de Tweede Kamer een
strikte scheiding tussen de commerciële belangen en
de wettelijke taken van ID-Lelystad. De motie van Harm
Evert Waalkens (PvdA) werd in mei 2000 met algemene stemmen aangenomen.
De rol van ID-Lelystad in de slijtersaffaire werd vervolgens onderzocht door dr. Johan Peeters van het Brusselse Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en
Agrochemie, prof. Ab Osterhaus van de Erasmus Universiteit en prof. Maria Horzinek van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. De drie externe wetenschappers concludeerden eind 2000 dat ‘de wetenschappelijke integriteit en onafhankelijkheid van ID-Lelystad (...)
boven elke twijfel verheven is.’
Desalniettemin creëerde toenmalig directeur Hans de
Vries van ID-Lelystad de politiek afgedwongen strikte
scheiding door de wettelijke onderzoekstaken onder te
brengen in een aparte divisie.
AFSPLITSING
Ruim een jaar later werd die scheiding nog verder doorgezet. Voedselveiligheid, volksgezondheid en diergezondheid kwamen in het brandpunt van de maatschappelijke en politieke belangstelling. Het ministerie
trachtte de controle te verstevigen. Het Centraal Instituut voor DierziekteControle was geboren. ‘Je kunt je
achteraf afvragen of de afsplitsing van CIDC niet een
stap te ver is geweest’, zegt Bianchi nu.
Die vraag was eigenlijk al aan de orde in 2003, toen
prof. Ruud Huirne de leiding overnam van prof. Hans
de Vries bij ID-Lelystad. ID-Lelystad werd Animal
Sciences Group en binnen ASG vormde de divisie Infectieziekten een relatief kleine eenheid met zo’n tachtig
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‘AFSPLITSING

CIDC

WAS STAP TE VER’

mensen. Bianchi: ‘Ruud Huirne vroeg zich af of de toekomst van de divisie Infectieziekten met zo’n omvang
nog wel geborgd was.’

maar in samenvoeging zie ik geen voordelen.’ Bianchi
meent dat samenvoeging met het CIB onlogisch is vanwege de grote verschillen tussen de aanpak van veeziekten en ziekten bij de mens. Daarbij komt dat de
VOGELGRIEP EN BLAUWTONG
vraag naar nieuwe producten vanuit de farmaceutiCIDC-Lelystad kreeg te maken met nieuwe ziekte-uitsche industrie heel anders is dan die uit de veterinaire
braken: vogelgriep in 2003 en blauwtong in 2006.
sector. De veterinaire sector is gericht op een efficiënt
Dergelijke crises brengen niet alleen veel werk met zich en goedkoop product dat past binnen de economische
mee, maar leveren ook een schat aan kennis, ervaring bedrijfsvoering in de dierhouderij. In de humane geen materiaal op. Het bleek in de praktijk lastig al die in- zondheidszorg is het streven veel meer gericht op een
formatie binnen de organisatie snel en eenvoudig beproduct dat een kwaal zo goed mogelijk aanpakt, los
schikbaar te maken voor de divisie Infectieziekten.
van de kosten.
Bianchi: ‘Natuurlijk praten de onderzoekers wel met el- Het blijft voorlopig bij het samenvoegen van de twee vekaar, maar als je even wat extra mensen wilt inzetten
terinaire instituten, waarvoor in het buitenland zo weiop het onderzoek naar een vaccin dan was dat moeilijk nig begrip was. Maar begrepen ze het in Lelystad wel?
te organiseren.’
‘Door de crises met BSE, mond- en klauwzeer en vogelIn het buitenland kwamen CIDC en de divisie Infectiegriep hadden we niet zoveel tijd voor dat soort bespieziekten van ASG elkaar ook tegen. Bij Europese onder- gelingen’, zegt Bianchi. ‘Maar we zagen wel dat we erg
zoeksprojecten waren beide instituten betrokken. ‘En
in de uitvoering bezig waren. De onderzoeksvragen
dat leverde altijd wel weer de discussie op over de
kwamen pas aan de orde als de crises afgelopen wavraag waarom er uit Nederland twee instituten bij beren.’ Betekent dat men het in Lelystad zelf eigenlijk
trokken waren’, zegt Bianchi. ‘Aan de andere kant werd eens was met het buitenland, dat zo’n splitsing niet viel
die dubbele inbreng ook wel weer gewaardeerd.’
uit te leggen? ‘Voor de onderzoekers geldt dat zeker’,
De samenvoeging van de twee veterinaire instituten
zegt Bianchi.
ligt voor de hand. Maar je zou zelfs nog verder kunnen
gaan, zegt Harm Evert Waalkens. Het PvdA-Kamerlid
GEEN FINANCIËLE NOODZAAK
dat ooit het initiatief nam tot de splitsing vindt dat het
In 2006 was het CIDC onderwerp van een wetenschapte overwegen is om het Centraal Veterinair Instituut te
pelijke visitatie. De internationale commissie kwam tot
laten samengaan met het Centrum voor Infectieziekde conclusie dat het instituut nogal klein was om alle
tenbestrijding (CIB) bij het Rijksinstituut voor Volksgetaken goed te vervullen. Dat onderzoek was, samen
zondheid en Milieu. ‘Dat is een mogelijk volgende stap. met een brede inventarisatie van de veterinaire infraHet monitoren van infectieziekten wordt steeds belang- structuur in Nederland, aanleiding voor Wageningen
rijker, ook gezien de klimaatveranderingen’, zegt Waal- UR om nog eens goed te kijken naar de twee instituten.
kens.
Bianchi voegt er nadrukkelijk aan toe: ‘CIDC en de diviSamengaan met het op humane ziektes gerichte CIB
sie Infectieziekten hebben nooit in de min gedraaid. Er
lijkt Bianchi echter een stap te ver. ‘Samenwerking ja,
is dus geen enkele financiële noodzaak. Het gaat hier

écht om de synergie op inhoud. We kunnen meer bieden als we bij elkaar zitten.’ De fusie betekent in feite
dat overtollige overhead wordt omgezet in extra onderzoek. De nieuwe organisatie wordt flexibeler en kan de
verworven kennis beter benutten, meent Bianchi.
Dat had ook bedacht kunnen worden toen de twee organisaties uit elkaar werden getrokken, ‘maar toen was
het sentiment anders door de slijtersproblematiek. We
hadden de schijn van belangenverstrengeling tegen,
die zich de facto niet heeft voorgedaan.’
Nieuwe gevallen van schijnbare belangenverstrengeling meent de beoogd directeur van het nieuwe instituut te kunnen voorkomen door strikte afspraken met
de overheid. De wettelijke taken van het CVI worden ondergebracht in aparte onderzoeksprogramma’s, en de
medewerkers die daarbij betrokken zijn mogen zich
niet bezig houden met commercieel onderzoek. Bovendien wordt jaarlijks een externe beoordeling gedaan
naar de scheiding van de private en wettelijke onderzoekstaken.
De kennis van de twee groepen onderzoekers – wettelijke taken en commercieel onderzoek – komt bij elkaar
bij het beleidsondersteunend onderzoek, waaraan alle
medewerkers van het nieuwe CVI kunnen bijdragen.
Tweede Kamerlid Waalkens, indiener van de motie om
een strikte scheiding aan te brengen tussen commerciële belangen en de overheidstaken, is verrast dat de
Kamer niet betrokken is bij de totstandkoming van het
CVI, maar begrijpt de argumenten achter de samenvoeging wel. ‘Ik kan me niet voorstellen dat ze in Lelystad
nu de onafhankelijkheid weer in het geding brengen,
want we hebben destijds bewust een aantal zaken uit
elkaar gehaald. Ik hecht sterk aan onafhankelijkheid.
Maar we moeten er ook voor zorgen dat het instituut zo
veel mogelijk uit de klauwen van de beleidsmakers op
het ministerie blijft.’ <
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IN BEELD
CHINATOWN AAN DE RIJN/ foto’s MARTIJN WETERINGS
Studentenleven in Wageningen is: samen eten in de afdelingskeuken, dansen en drinken op de verenigingen,
en wandelen door de uiterwaarden. Maar de studentenpopulatie wordt steeds kleurrijker, en daarmee ook de
bezigheden van studenten in hun vrije tijd. De groeiende
groep Chinese studenten loopt bijvoorbeeld niet de deur

plat bij studentenverenigingen. Ze treffen elkaar vaker
op hun kamers waar ze samen eten en praten. Sporten
die populair zijn in Azië – badminton en tafeltennis –
hebben terrein gewonnen in universitair sportcentrum
de Bongerd. En nadat de WSO had opgepikt dat
Chinezen graag manga’s lezen, de van oorsprong

O

U

R
Japanse stripverhalen, verzorgde de studentenbond
afgelopen week een manga-avond. Opmerkelijk zijn de
wandelingen van stelletjes en bevriende koppels aan
het begin van de avond over de verlichte, blauwe
atletiekbaan van de Bongerd. Tot de lampen in de
lichtmasten doven. / LdK
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OUDE KOEIEN
UIT DE ARCHIEVEN VAN WAGENINGEN UR
RIMBOETOELAGE BIJ VERHUIZING NAAR LELYSTAD
De Houtribweg en Edelhertweg in Lelystad waren
‘verbanningsoorden’ voor de Amsterdamse en
Rotterdamse medewerkers van het Centraal Diergeneeskundig Instituut (CDI). De polder bood ruimte,
maar vroeg ook om offers. Zo ‘moesten’ medewerkers
trouwen om in Lelystad te mogen wonen, maar dan
kregen ze wel een ‘rimboetoelage’.
‘We moesten inderdaad trouwen. Als je
niet getrouwd was, werd je verbannen
naar het kamp voor vrijgezellen bij Lelystad-Haven. Hokken was er in die tijd niet
bij’, vertelt Fred Borgsteede (63), nog
steeds als parasitoloog werkzaam in Lelystad.
Borgsteede en zijn collega Cor Gaasenbeek zijn de enige twee overgebleven medewerkers die al in november 1970 vanuit Rotterdam naar Lelystad verhuisden.
‘We zijn beiden vlak daarvoor getrouwd.
Dan kreeg je tenminste een woning in Lelystad, toen een dorp met 3500 inwoners. Vanwege de onvolkomenheid van
de samenleving kreeg je het eerste jaar
een toelage van veertig procent op de
huur, de zogeheten rimboetoelage’, lacht
Borgsteede.
De parasitologen streken als eersten in
Lelystad neer in tijdelijke huisvesting aan
de Edelhertweg. Borgsteede: ‘Toen wij er
kwamen was het echt één kale vlakte.
Ruimte was de reden waarom we naar de
polder gingen. We wilden veldexperimenten met rundvee doen en dat kon niet in

Rotterdam.’ Ruimtegebrek dreef ook de
Amsterdamse virologen van het CDI naar
de polder. In 1972 werd voor hen aan de
Houtribweg een geïsoleerd complex geopend, enkele kilometers ten noordwesten van de Edelhertweg.
Toen tien jaar later het hoofdgebouw van
het CDI aan de Edelhertweg werd neergezet, kwam ook de rest van de Rotterdammers naar de polder. De twee locaties
hielden een zekere rivaliteit. ‘Er heerste
een andere sfeer. Niet echt Ajax-Feyenoord, maar bij het bedrijfsvoetbal waren
de wedstrijden tussen CDI-P en CDI-V wel
derby’s. Meestal wonnen wij’, constateert
Borgsteede tevreden.
De rivaliteit komt voort uit de min of meer
afgedwongen fusie in 1959 tussen de
Rijksseruminrichting (RSI), in 1904 opgericht in Rotterdam, en het Staatsveeartsenijkundig Onderzoeksinstituut (SVOI).
Dat ontstond in 1930, met name om het
zeer besmettelijke mond- en klauwzeervirus te bedwingen dat herhaaldelijk de Nederlandse veestapel teisterde. Het SVOI
werd eerst ondergebracht bij het RSI,
maar verhuisde in 1941 naar de marinewerf op Kattenburg in Amsterdam. Beide
instituten kampten al spoedig met een
ernstig ruimtegebrek. Fusie en huisvesting op een nieuwe locatie lag in de rede.
In 1953 werd zelfs al het landgoed Hondringhe aangekocht bij De Bilt, direct
naast het huidige RIVM. Apeldoorn was

De afdeling Parasitologie kreeg in 1970 een nieuw onderkomen op de kale vlakte
van de Flevopolder. / foto ASG
even in beeld, maar het was ir. A.P. Minderhoud, landdrost van Oostelijk Flevoland, die het CDI naar de polder wist te
lokken.
Ruimte was er genoeg, maar de bestuurders vroegen zich af of mensen er wel wilden werken: er werd zelfs gesproken over
een ‘verbanningsoord voor ongehuwd
vrouwelijk personeel’. Slechts veertig procent van het personeel waagde uiteindelijk de stap. Het hoofdkwartier aan de
Edelhertweg met maar liefst 46 vleugels,
zat volgens Borgsteede vanaf de oplevering in 1982 ‘zeer ruim in haar jasje’.
Geen probleem want door bezuinigingen

en fusies trokken langzamerhand alle
veeteeltkundige instituten in het gebouw.
Het werd in 1994 het hoofdgebouw van
het Instituut voor Veehouderij en Diergezondheid, het latere ID-Lelystad, waarin
ook het CDI opging. De wettelijke taken
splitsten in 2002 weer af tot Centraal Instituut voor DierziekteControle (CIDC-Lelystad). Borgsteede: ‘Voor mij is de cirkel
bijna weer rond. Als op 1 januari de divisie Infectieziekte fuseert met het CIDCLelystad tot Centraal Veterinair Instituut
heeft dat – in het Engels - precies dezelfde naam als het instituut waar ik ooit ging
werken.’ / GvM

WERKPLEK
ANNEKE VENBRUCX
UITZOEKEN WAT EEN
PASAFGESTUDEERDE WIL
‘Forum heeft uitstraling en geeft een goed
gevoel. Wat wel lastig is, is dat iedereen
nog aan het uitvinden is hoe dingen werken. We moesten bijvoorbeeld lang wachten op een WUR-kaart, om na vijf uur ook
het gebouw in te kunnen’, vertelt Anneke
Venbrucx. In september is ze begonnen
als consulent bij de vestiging van Agrojobs in Forum in Wageningen.
Agrojobs bemiddelt tussen werkgevers en
werkzoekenden in de groene sector en
werkt samen met agrarische hogescholen. Voor de universiteit is de samenwerking met Van Hall Larenstein echter nog
lang niet altijd duidelijk, merkt Anneke.
‘We worden vaak als externe partij gezien
en dat kan soms lastig zijn. Zo was er heel
veel overredingskracht nodig om een printer in ons kantoor te kunnen plaatsen.
Toch was dat noodzakelijk, want we printen vaak vertrouwelijke documenten.’
Ook docenten hebben soms geen idee
wat Agrojobs doet. ‘In het begin kwamen

er wel eens docenten bij ons met de
meest rare vragen. Of we konden uitleggen hoe de beamer werkte, of waar ze papier konden vinden. Daar konden we wel
om lachen.’
Studenten weten het bemiddelingsbureau naast de receptie van Van Hall Larenstein wel steeds beter te vinden. Ze lopen regelmatig naar binnen met vragen,
of om een praatje te maken. Vooral nu er
buiten aan de muur vacatures hangen.
Agrojobs helpt mensen ook bij het opstellen van hun cv en beantwoordt vragen
over het salaris. Anneke: ‘Het is een adviesfunctie. Het leukste is het om pasafgestudeerden te helpen uitzoeken welke
kant ze op willen. Als iemand na een intakegesprek van één tot anderhalf uur
wegloopt met een gevoel van tevredenheid, word je zelf ook vrolijk. En als je dan
een bemiddeling rondmaakt en alle partijen gelukkig zijn, is dat natuurlijk het allermooiste.’ / Alexandra Branderhorst
foto Guy Ackermans
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Onderwijsminister Plasterk wil masterstudenten meer collegegeld
laten betalen, en zo stimuleren dat meer studenten na het behalen
van hun bachelordiploma op zoek gaan naar een baan. ‘Nu stroomt
tachtig procent van de bachelors door naar een master, terwijl je
met een bachelordiploma prima de arbeidsmarkt op kunt’, zei hij
zaterdag 1 december in de Volkskrant. Heeft hij gelijk? Kan je
makkelijk aan de bak met je BSc-bul?

BIEDT EEN BACHELOR GENOEG KANSEN?
door IRIS ROSCAM ABBING en KORNÉ VERSLUIS

‘Belangrijke
dingen zoals
praktijkervaring
zitten in je
master’

‘Werkgevers zijn
gewend aan
afgestudeerden
met een vijfjarige opleiding’
Rob Tönissen, derdejaars
Landschapsarchitectuur

‘Aan de ene kant vind ik het plan
van Plasterk behoorlijk dom. Door
een master duurder te maken, worden de mogelijkheden voor studenten met weinig geld erg beperkt. Aan
Menno van der Veen, tweedejaars
de andere kant functioneert het
Internationaal land- en
plan ook als een soort filter. Met een
waterbeheer
duurdere master beginnen studenten alleen met hun master als ze
‘Voor mij is het heel vanzelfspreecht geïnteresseerd in de studie
kend dat ik mijn master ga doen.
zijn. Studenten worden zich zo beToen ik koos voor Internationaal
wuster van hun keuze. En dat kan
land- en waterbeheer ging ik er gebest goed zijn.
woon vanuit dat ik vijf jaar zou stuMaar ik vraag me af of geld wel het
deren. En daar ga ik nu nog steeds
goede middel is om zo’n bewuste
vanuit. Alle belangrijke dingen, zoals keuze af te dwingen. Er zou bijvoorpraktijkervaring, zitten in je master. beeld ook gewoon betere voorlichIk zie de bachelor eigenlijk als een
ting kunnen komen over masters.
voorbereiding op de master. Als ik
Een studie wordt vaak nog geprezou stoppen na mijn bachelor zou ik senteerd als één geheel en studenniets praktisch kunnen.
ten hebben vaak helemaal niet in de
Het voornemen van Plasterk om de gaten dat ze allerlei verschillende
master duurder te maken, vind ik
masters zouden kunnen doen met
daarom erg slecht. Het straft ambihun bachelor. Door voorlichting
tie van studenten af. Het plan zou al- daarover kan een keuze ook bewusleen redelijk zijn als bachelors beter ter worden. Ikzelf wil zeker een masvan kwaliteit werden, zodat je tenter doen. Ik weet alleen nog niet
minste kans maakt op een baan als waar.’
je bent gestopt na drie jaar studeren. Als het plan van Plasterk doorgaat ga ik trouwens toch gewoon
een master doen, mits ik dan nog
niet te veel geleend heb.’

‘Studenten
gaan zo
bewuster kiezen
en dat kan best
goed zijn’

‘Met een hbodiploma vind je
makkelijker een
baan dan met
een BSc’
Marian Bos Boers, onderzoeker
arbeidsmarkt van
alumnivereninging KLV

‘Wij hebben geen cijfers over de
kansen van BSc-afgestudeerden op
de arbeidsmarkt. Het zijn er niet zo
heel veel, dus ik kan niet zeggen
hoe groot de behoefte is. In het algeIr. Edwin Kroese,
meen is grotere diversiteit in afgeopleidingsdirecteur Bedrijfs- en
studeerden gunstig voor de arbeidsconsumentenwetenschappen en
markt.
Economie en beleid
Het hangt er natuurlijk van af waarom mensen stoppen na hun bache‘Ik ben een poos in Canada geweest. Daar studeert maar tien pro- lor. Daar kunnen goede redenen
voor zijn. Niet iedereen wil ondercent van de studenten na hun BSc
verder. Het is daar heel bijzonder als zoeker worden. Daarvoor heb je
een MSc nodig, maar voor andere
je een MSc haalt. Wel is het zo dat
carrièrepaden hoeft dat niet altijd.
studenten die hier naar het hbo
Toevallig kwam ik er pas iemand tegaan, daar op een universiteit zitgen die wel was gestopt na het beten, maar dan nog blijft het een
groot verschil met de situatie in Eu- halen van zijn BSc. Een jongen die
Internationale ontwikkelingsstudies
ropa. Canada en Amerika zijn geen
deed, en nu een bedrijf is begonnen
ontwikkelingslanden, dus je kunt
niet zeggen dat zo’n model slecht is in boomverzorging. Misschien gaat
hij over een jaar of tien weer een opvoor de arbeidsmarkt.
leiding volgen. Ik verwacht dat het in
Maar dat wil niet zeggen dat ik er
de toekomst vaker gaat gebeuren
voor ben om in Nederland het modat mensen werk en opleiding op
del te veranderen. Als Nederland
het enige land wordt in Europa met zo’n manier combineren.’
een afwijkend model, verslechtert
de concurrentiepositie van onze afgestudeerden. Bovendien is het de
vraag of je met een BSc-diploma in
Nederland echt zo’n goede positie
hebt op de arbeidsmarkt als Plasterk zegt. Werkgevers zijn gewend
aan afgestudeerden met een vier- of
vijfjarige opleiding.
Ik zie wel dat ook bij ons steeds
meer studenten een baan zoeken
na het behalen van de BSc. Als je
bijvoorbeeld een mooi traineeship
kan krijgen bij een groot bedrijf, is
dat natuurlijk ook erg aanlokkelijk.
Ik zou er als student wel goed over
nadenken. Maar als je bijvoorbeeld
uitzicht hebt op het behalen van een
MBA na een paar jaar werken, kan
het een prima optie zijn.’

‘Niet
iedereen wil
onderzoeker
worden’

Kirsten Oud, tweedejaars
Levensmiddelenechnologie
‘Ik ga zeker proberen mijn masterdiploma te halen. Ik vind dat zo logisch. Het hoort er echt bij. De arbeidsmarkt zit helemaal niet te
wachten op mensen met alleen een
bachelor. Officieel staat een bachelordiploma gelijk aan een hbo-diploma, maar dat vind ik onzin. Een universitaire bachelor geeft je basiswetenschappelijke kennis, een hbo-diploma meer praktische kennis. Met
een hbo-diploma vind je denk ik veel
makkelijker een baan.
Voor mij zou het geen belemmering
zijn als de master duurder zou worden. Ik vind het behalen van mijn
master zo belangrijk dat ik er wel
geld voor zou gaan lenen. Maar ik
kan me voorstellen dat andere studenten zich er door laten afschrikken. Dit plan kan er voor gaan zorgen dat alleen rijkeluiskinderen nog
aan een master beginnen. En dat
zou natuurlijk heel erg zijn.’
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POST
POST is de brievenrubriek van
Resource, bestemd voor reacties
van lezers. Brieven kunnen worden
gericht aan resource@cereales.nl
of aan Resource, rubriek Post,
Postbus 357, 6700 AJ Wageningen.

‘Het mag geen
concept worden
dat verdere groei
legitimeert’
CRADLE TO CRADLE
Gisteren zag ik een tweede tv-programma
over cradle to cradle. In het eerste hadden de uitvinders het idee uitgelegd, namelijk producten zo maken dat je later
alle onderdelen weer kunt gebruiken. Uit
de voedsel- en materialenkringloop en
dan weer terug erin: van wieg tot wieg.
Het vervolgprogramma toonde enthousiaste bestuurders die het concept in ons
land gaan toepassen. Het Floriadecomplex in Limburg, een bedrijventerrein in
Venlo – allemaal uit te voeren zodat de
aarde er beter van wordt. Dat was de
grondtoon: geen negatieve verhalen
meer, geen schuldgevoel meer als je wilt
verdienen of uitbreiden. Hoera!
Mag ik daar in Gaia’s naam even flink
doorheen schieten?
Vroeger, vroeger was er helemaal geen afval. Stront ging het land op, bakstenen
werden zolang mogelijk hergebruikt, voedselafval ging naar de varkens en alles
werd eindeloos gerepareerd. Bij mijn welgestelde grootouders werd een papieren
boterhamzakje zo lang mogelijk gebruikt
en van een trui die niet meer te herstellen
was werden nog de woldraden uitgetrokken voor nieuwe toepassing. En werd er
wel iets weggegooid, dan kon dat in de natuurlijke kringlopen opgenomen worden.
Het systeem was dus: reduce, repair, reuse en recycle – in deze volgorde. Reduce
staat voor: produceer en koop alleen wat
echt nodig is. En daar zit dan het grote
verschil met de van-wieg-tot-wiegers. Zij
negeren het onvermijdelijke fenomeen
van entropie. Bij elke omzetting van energie is er verlies. Alle recycling kost energie. Vandaar dat recyclen en upcyclen pas
in laatste instantie moeten plaatsvinden.
Om onze biosfeer nog een beetje overeind
te houden, moeten we gauw van de huidige maatschappij met haar torenhoge entropie naar een sobere, met veel lagere
entropie.
Zeker, hiertoe draagt bij dat producten recyclebaar zijn. Maar dat is het dan. Het
mag geen concept worden dat verdere
groei legitimeert, waardoor die groei met
schuldeloos gemoed wordt doorgezet.
Nieuwe wijken, autofabrieken, recreatieparken – wat kwam er in het programma
niet allemaal voorbij. Maar ja, het dient de
verdere groei, en daar is het kapitaal tevreden mee. Gaat u dus maar lekker door,
heren en dames wiegers. Trekt u zich
vooral niks aan van de somberkijkers.
Voor hen is het immers: van de wieg tot
het graf!
Willem Hoogendijk, Stichting Aarde en
Nederland Anders
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V.D.REDACTIE
NIEUWE KANSEN VOOR CVI
Het nieuwe Centraal Veterinair Instituut
(CVI) kan, als het aan directeur Andre Bianchi ligt, vanaf 1 januari de markt op.
Het gevaar van belangenverstrengeling
tussen publieke en private taken is beteugeld. Het instituut krijgt een eigen plek
binnen Wageningen UR.
Het infectieziektenonderzoek in Lelystad
– en eerder in Amsterdam en Rotterdam –
heeft een reputatie waar je u tegen zegt.
Het Lelystadse instituut verwierf onder
meer faam met de ontwikkeling van nieuwe vaccins. Het markervaccin, dat in dieren te onderscheiden is van een besmet-

ting in het veld, is één van de succesverhalen.
Een ander succes uit het recente verleden
is de ontdekking en identificatie van het
virus dat bij varkens tot vroeggeboortes
en blauwverkleuring leidt en daarom de
populaire naam abortus blauw meekreeg.
De ziekteverwekker leeft nu voort met de
naam Lelystadvirus. De octrooien rond
het virus werden enkele jaren geleden
voor veel miljoenen overgedaan aan een
farmaceutisch bedrijf.
De ontdekking van virussen en de ontwikkeling van vaccins door de veterinairen in

Lelystad heeft de Animal Sciences Group
de afgelopen jaren geen windeieren gelegd. Door de gedwongen scheiding tussen de wettelijke en private onderzoekstaken dreigde het succes van de jaren negentig van de vorige eeuw echter te verschrompelen.
De samenvoeging van Infectieziekten en
het Centraal Instituut voor Dierziektecontrole (CIDC) tot het CVI biedt niet de garantie dat de bloeiende tijden terugkeren.
Maar de kansen daarop zijn in elk geval
toegenomen. / Jan Braakman

HR

Henk van Ruitenbeek

DE HOOG
ONDER PROFESSOREN
Reikhalzend hebben we uitgezien naar de
nieuwe hooglerarengids. We wisten al dat
er hoogleraren in maten en soorten zijn
en eindelijk is daar nu duidelijkheid over.
De universiteit kent vanouds mooie en lelijke, dikke en dunne en natuurlijk knappe
en domme professoren. Maar dat zijn
geen officiële rangen.
Gelukkig heeft Wageningen UR straks zeven echte soorten hoogleraren. De leerstoelhouder, vroeger de enige ware professor. De persoonlijke hoogleraar, de
man of vrouw met een staat van dienst
van hier tot Tokio. De buitengewoon hoog-

leraar, iemand die bij het bedrijfsleven het
grote geld verdient en hier één dag in de
week de student het leven na de studie
komt uitleggen. Het restant van verzuild
Nederland is de bijzondere hoogleraar,
aangesteld door een kerkelijke instelling
of een andere levensbeschouwelijke richting. En Wageningen zou Wageningen niet
zijn als er geen internationale hoogleraren zouden verblijven. Daartoe hebben
we de IO-hoogleraar. Dat is niet alles,
want er zijn ook universiteitshoogleraren
die alles van planten, dieren, voeding en
mensen weten. Tenslotte zijn er titulaire

hoogleraren, die vooral als visitekaartje
dienen om de wereld te tonen dat we niet
van gisteren zijn.
Toch zijn er te weinig rangen. We missen
bijvoorbeeld de zeer tijdelijke hoogleraar.
De docent die alleen tijdens de uitreiking
van de diploma’s een toga aan mag trekken. Ook de copromotor moet bij een promotie over jurk of pak een toga te dragen.
En misschien moet iedereen maar een
toga aanschaffen, dan zijn we van een
hoop gedonder af. / Kees de Hoog
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‘When I applied for
a residence permit
I never thought I
would get into
trouble’

CHINATOWN
The student population in Wageningen is
becoming more and more colourful, and the
same goes for what students do in their
leisure time. The growing group of Chinese
is just one example, and they are portrayed
for In Beeld this week on page 12 of
Resource. They tend to get together in their
rooms to eat and talk, rather than in the
communal kitchens. Sports that are popular
in Asia – badminton and table tennis – are
becoming more popular at the university
sports centre De Bongerd. And after the
WSO had heard that Chinese read mangas,
cartoons of Japanese origin, the student
union organised a manga evening last week.
Another favourite activity is to go walking in
pairs in the early evening around the
running track at De Bongerd, at least until
the lights are turned off. / LdK

WHAT’S ON
Thursday 6 December
18.30 / Colombian evening at Restaurant
Zeezicht, café de Overkant. Reservations:
0317 420333.
20.30 / Italian film Nuovomundo, see
www.movie-w.nl
22.00 / Open evening at Nji Sri student
club.
23.00 / Taai Taai Sinterklaas party at
Unitas.

LAND RIGHTS MORE HELP TO BIG FARMERS
Land ownership rights can contribute to
economic prosperity in rural Peru.
Farmers who own land are more likely to
make investments to improve the value
of their property. But one theoretical
expectation does not hold up: farmers
with land titles do not get a bank loan
more easily.
The assumption behind the liberalisation
of agricultural policy in many developing
countries is that individual ownership of
land is good for the economy. The theory
is that farmers with formal land ownership rights can borrow money more easily
and will invest more in the quality of that
land. However, there is little empirical
evidence to back up this theory.
Development economist Ricardo Fort did
PhD research on the relationship between
land ownership and economic

performance among farmers in Peru. His
research results show that farmers are
indeed more likely to invest in their land if
they own it. If farmers know for certain
that they are going to be able to use the
land in the long term they are more likely
to invest, for example in irrigation or other
activities that increase the value of the
land.
But the other assumption, that farmers
with legal land property rights can get a
loan from a bank more easily, does not
hold. Land rights are not a sufficient
guarantee for a bank, states Fort,
especially where the plot size is small. In
this case it costs the bank more money to
sell the land than the price it gets. For
farmers with more land, ownership of that
land is enough guarantee to be able to
obtain a loan. But other factors also play a
role. If a large proportion of the land in an

area is privately owned it is easier to buy
and sell land there. A higher density of
ownership rights in an area is therefore a
reason for a bank to be more inclined to
extend a loan, Fort discovered. What also
helps is offering insurance, for example
against death of livestock or against
drought. Many small farmers do not want
to take out a loan because they prefer not
to run the risk that they cannot pay it
back. Government programmes aimed at
increasing land ownership are therefore
only likely to work if other measures are
also taken, Fort concludes. / JT
Ricardo Fort received his PhD on 29
November. He was supervised by
Professor Arie Kuyvenhoven, chair of
Development Economics at Wageningen
University and Professor Ruerd Ruben,
chair of Development Studies at the
Radboud University Nijmegen.

Sunday 9 December
15.00 / Sunday Afternoon Jazz in the
WICC with Jazzholes in 5.
15.00 / Opening of art exhibition in Het
Dijkstoelhuis, near harbour, with works by
July Leesberg and Coen Kaayk.
Tuesday 11 December
20.00 / Murphy’s Quiz night at café Tuck.
20.30 / The Fountain, film at Unitas.
Thursday 13 December
18.30 / Intercultural dinner at WSO with
Chinese food. Register before 12
December at wso.wur.nl.
20.15 / Paco Peña Flamenco Dance
Company perform at the Junushoff.
22.00 / Open evening at Nji Sri student
club.
23.00 / Electravaganza at Unitas.
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Friday 7 December
21.00 / Trio Bijvoet plays jazz in the
Downunder bar in WICC.
23.00 / Spicy tropical party at International Club.
Saturday 8 December
11.00 / Games day at Kniphorst
bookshop.
19.00 / ISOW Indonesian dinner,
activities and party at Unitas.
20.15 / International Dance Theatre
performs Treasures of Mother India at
Junushoff.
20.30 / Italian film Anche libero va bene,
see www.movie-w.nl.
24.00 / Sinterklaas party at International
Club.

O

The harlequin ladybird looks attractive, but is rapidly becoming a worldwide pest. / photo Sakichin, flikr.com

BEWARE OF THE HARLEQUIN LADYBIRD
The multi-coloured harlequin ladybird
(Harmonia axyridis) should never have
been released as a biological pest
control agent in north-western Europe,
writes entomologist Professor Joop van
Lenteren and a number of colleagues in
an online pre-publication edition of the
journal BioControl.

in the wild and was happily eating the
larvae of indigenous fellow-species
members. The harlequin ladybird has also
damaged the reputation of this otherwise
popular species by occasionally biting
humans. In North America the ladybird
even seems to be turning into a pest itself
in fruit.

The ladybird, which varies in colour from
red to black and has differing numbers of
spots or patches, was introduced for
aphid control in Europe in 1995 by the
Belgian firm Biobest. On the instructions
leaflet the bug is described as an ‘aphid
guzzler’ that is suitable for release in
greenhouse crops as well as open field
crops, parks and public spaces. It was
not long, however, before reports started
coming in that the ladybird was doing well

In the lead article in the coming issue of
BioControl, which is almost entirely
devoted to the H. axyridis, Van Lenteren,
Dr Antoon Loomans of the Plant
Protection Service of the Netherlands and
two Swiss colleagues analyse the dangers
of the ladybird. They do so by means of a
recently developed method of risk
evaluation for natural enemies. The
researchers conclude that the harlequin
ladybird should never have been

permitted for use as a natural enemy for a
number of reasons. One is that it preys on
too many different kinds of animals and
another is that it can travel over fifty
kilometres a year. The scientific literature
available on the species in 1995 was also
‘sufficient to reject import and release of
this species’. According to the authors,
the matter underlines the ‘urgent need for
harmonized, world-wide regulation of
biological control agents’.
Elsewhere in the journal, Dr Theodoor
Heijerman of the Biosystematics group
and three colleagues from the Plant
Protection Service make predictions
based on the Climex distribution
programme: H. axyridis looks set to stay in
Mediterranean Europe, South America,
Africa, Australia and New Zealand. / GvM
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SNAPPED
WHO?
Rusianti Sugio from Indonesia and
Melquiades Ibarra from the Philippines,
both doing a master’s in Applied
Communication Sciences.
DOING?
Rusianti is looking for her bike at Forum: ‘I
forgot where I left it.’ Melquiades: ‘That’s
why I always put mine in the same place.’
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GOING WHERE?
‘Home, to study for the exams.’
CELEBRATING SINTERKLAAS?
Melquiades: ‘Unfortunately there’s
nothing organised on our corridors
at the Bornesteeg, but if somebody
invited me I’d certainly go.’ / YdH

BROAD BACHELOR’S PLAN RAISES QUESTIONS
Staff, teachers and students of Van Hall
Larenstein Wageningen are sceptical
about the institutional merger, it emerged
at the presentation of the plans given by
the executive board on Monday 3 December. In particular, the planned introduction
of the ‘broad bachelor’s’ raised questions
among the fifty people present.
Some of those present, who have already
been subjected to many changes in the
last few years, were sceptical about the
merger itself. ‘We moved to Wageningen
because office space would be cheaper
and we would be able to work together
with Wageningen University. These
promises have not been fulfilled. Why

should I believe you now?’ asked one
lecturer, expressing his distrust.
The creation of the broad bachelor’s
raised the most questions, however. In
the advisory report on the merger, this is
presented as a way to solve the problem
of the five programmes that are not
unique in Wageningen and Leeuwarden.
For example the Livestock and Horticulture & Arable Farming programmes in
Leeuwarden would be fused into one
Agriculture programme. The executive
board believes that broad bachelor’s offer
the best chances for development and
will revive the smaller programmes. Ton
Wiegmans, student member of the joint

representative advisory body (MR),
commented that his study is given a new
name each year. ‘While they say
continuity is important.’ But according to
VHL director Erica Schaper, not everything
has to change. ‘Existing majors will be
gathered under the umbrella of a wide
bachelor’s,’ she responded. However, the
broad bachelor’s do not offer opportunities for new programmes.
After the meeting, MR member and major
coordinator Marise Haesendonckx said
that she would like to know what the board
plans to do with all the critical questions.
‘What I miss in their story are the
advantages of the merger for students.'

ONE EURO SHORT OF A RESIDENCE PERMIT
Two international board members of the
Wageningen Students Organisation are
under threat of deportation from the
Netherlands. The immigration office IND
states that the grant they get from the
university is not enough to cover the cost
of living.

or

in

M

PREMIERE FOR
AIDS FILM

Yunga borrowed money from his brother.
In his case, the IND stated in their
rejection of his application that he had
not provided proof that the university has
granted him a bestuursbeurs. Neither he
nor Liu can leave the Netherlands during
the Christmas break, because they no
longer have a legitimate permit.
Liu: ‘The problem was that we did not
know exactly how much money we
needed. Only after I got the rejection, did I
find the information. When I made the
application for a residence permit I only
knew approximately how much money I
needed, and I never thought it would get
me into trouble.’
Yunga: ‘It appears that they need to see
the total amount of money on my bank
account. But of course I do not have it.

FLATS MAY GET
GREEN POWER

Head of real estate Bart van As said this
in response to the request from
Droevendaal residents to renew their
contract for green electricity. The current
green-energy contract for Droef, as the
complex is called, expires at the end of
2008. At the residents’ meeting on 22
November it became clear that the
students want Idealis to arrange
electricity that is as green as possible, for
example based on wind energy. Idealis
will try to honour this request, says Van
As, and is looking into whether there are
possibilities for other complexes. ‘But if
green electricity costs more than
electricity from other sources, seventy
percent of the residents must be
prepared to pay for it.’ / YdH

Yunga was shocked when he received the
reply from the IND to his application for a
residence permit. ‘It was like a bomb
exploding.’ Yunga and Liu both receive a
grant (bestuursbeurs) of 470 euros a
month. However, this is not enough to
qualify for a residence permit. They had to
prove to the IND that they have sufficient
other means to support themselves. Liu
thought she had enough savings in the
bank, but it proved to be 15 euros less
than was required. ‘I still can’t believe it.’
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The series of discussion meetings that
has been held in Leeuwarden, Velp and
Wageningen has made it clear that the
differences between the locations are big,
thinks Schaper. ‘But it’s very positive if
the discussion is about renewal and
prospects. It’s about increasing the size of
the cake as far as the outside world is
concerned, while at the same time
developing the prospects for each
location.’ / ABr

Housing office Idealis is looking into
whether it is possible for all student
accommodation complexes in Wageningen to go over to green electricity.

Sijing Liu, a Chinese student, has an
income of 625 euros a month, 1 euro and
24 cents less than required by the IND.
Liu and Chick Tassi Yunga from Cameroon
are the first non-EU full-time board
members of a student organisation in
Wageningen.
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The four students who showed up despite
it being a lesson-free week asked for
another meeting especially for students
on the institutional merger, a request that
the Wageningen board will honour.

Close concerns, distant mountains, the
last film in a series about the influence of
aids on rural areas, will be premiered on
12 December. The maker is Loes Witteveen, coordinator of the TREAT master's
programme at Van Hall Larenstein (VHL).

Chick Tassi Yunga (left) and Sijing Liu will not be going home for Christmas this
year. / photo GA
The university pays out the grant in
monthly instalments. I cannot show
money they have not given me yet.’
University spokesman Simon Vink says
the university is willing to help the

students with the paperwork, but is not
prepared to give more money to international students in a similar position. ‘We
treat Dutch and international board
members of student organisations
equally.’ / KV

The film was recorded in Tanzania during
a refresher course on Aids and rural
development for international alumni of
VHL and Wageningen University. The four
previous films that Witteveen made on
the subject broke taboos. The series
shows how development workers in Africa
and Asia think up solutions to problems
such as loss of labour. Considerable international interest has been shown in the
films. The premiere will be held on
Wednesday 12 December at 14.00 in Hall
2 of Atlas in Wageningen. / ABr
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Het Jaar van de Sanitaire Voorzieningen
gaat bijna van start. In Seoul is alvast de
eerste algemene vergadering van de World
Toilet Association gehouden. Belangrijkste
conclusie: doorspoeltoiletten verkwisten
water en leveren gevaarlijk afvalwater op.
Toiletgoeroe Sim Jae-Duck, een
Koreaanse parlementslid, heeft voor
fondsenwerving een speciaal toilethuis
laten bouwen, met vier ultramoderne
ecoplees. Iedereen die 50 duizend dollar
toezegt mag er een nachtje logeren.

Mensen die een flinke stoot kooldioxide
inademen raken in paniek. Geen probleem, want dat gebeurt pas bij lucht met
35 procent kooldioxide – ruim duizend
keer de normale concentratie – en dan is
angst wel op z’n plaatst. Mensen met een
paniekstoornis slaan van een klein beetje
extra kooldioxide echter al op tilt. Zij
hebben een overgevoelige sensor voor het
gas in hun hoofd, claimt een Maastrichtse
psychiater. Geen ideale kandidaten voor
het internationale klimaatpanel.
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DE TOEKOMST VAN EEN STUDENT
Het is zaterdagochtend. Met een superbrak hoofd koop ik een bos bloemen op
de markt. Ik moet naar een familiefeestje van mijn vriend ergens ver weg aan
het einde van de Veluwe. Ik hoop dat
een bos bloemen voor mijn schoonmoeder mijn immense brakheid kan compenseren. Rillend sta ik te wachten op
de bloemenman die vloekend mijn niet
al te felgekleurde bloemen inpakt. Felgekleurde bloemen doen pijn aan mijn
hoofd. Als de bloemenman na veel geworstel het cellofaan om mijn bos heeft
gekregen, raken tot overmaat van ramp
alle te fel gekleurde sliertjes in de
knoop. Wanhopig begint hij eraan te
trekken en te pielen. Dit kan ik nu niet
aanzien. Mijn irritatiegevoel loopt zo
hoog op dat ik onmiddellijk naar iets anders moet kijken om te voorkomen dat
ik gillend over de grond ga rollen.
Ik draai me een kwartslag om en mijn
mond valt open. Een paar studenten in
wijd uitlopende paarse ribbroeken
staan voor een groezelige kraam touwtje te springen. Daarnaast zitten drie
Aziatisch ogende hippies te gitaren. Ik
hou er niet zo van als hippies gitaar spelen. En al helemaal niet als ze liedjes uit
de jaren zestig met Aziatisch accent zingen. Brrrr.
Ik maak me zorgen om die hippiestudenten. Het kan toch niet gezond zijn
om op je drieëntwintigste al naar veertig jaar geleden te verlangen? Waar verlang je dan naar als je tachtig bent? De
middeleeuwen? In gedachten zie ik een
stel bejaarden verkleed als ridders over
een wei in de achterhoek schuifelen.
Ome Piet komt ze na een weekend ophalen bij de plaatselijke zorgboerderij
het Karrewiel, speciaal voor dit weekend omgedoopt tot Kasteel Vaelkenslag. Eenmaal in het busje terug naar
de aanleunwoningen vertellen de bejaarden vol trots aan ome Piet dat ze
Veldheer Knots in de val hebben gelokt
door het landgoed te omcirkelen met
hun schildknapen.
Mijn bloemen zijn klaar. Ik betaal en
pak de prop cellofaan met sliertjes aan
van een uitgeputte bloemenman. Arme
bloemenman, arme hippiestudenten.
Gelukkig ben ik wel normaal. Ik ga op
mijn twintigste op een zaterdagochtend
naar mijn schoonfamilie. Zonder mijn
vriend, want die zit in Argentinië mosjes
te onderzoeken. Hij wordt natuurlijk
wetenschapper. Ik niet, ik wil heel veel
kinderen. Burgertruttigheid is zóóóó
2008! / Iris Roscam Abbing

Ee
m
sc
ge
La
gr
da
m
oo
is
ee

PROUT TO BE FOUD/

Het studieverenigingenfeest van donderdag 29 november heeft aanvankelijk alles in zich
om een flop te worden. Alleen de kleine zaal van het Ceresgebouw in Wageningen is open, er is een niet al te bijzondere
coverband ingehuurd, en de dj draait afwisselend Top 40-muziek en Nederlandstalige klassiekers. Toch is het feest een succes.
De zaal staat propvol en het merendeel van de feestgangers heeft zich aan het thema gehouden: prout to be foud. Zo zijn er
travestieten, tijgerprintjes en groenharigen. En het lijkt wel of het dragen van belachelijke outfits bijdraagt aan het loslaten van
alle sociale normen. Iedereen brult mee met de meest foute nummers, en als het strogooien begint, kirt de zaal van euforie.
Volgens twee lieveheersbeestjes die bezweet en met een rood hoofd water gaan drinken op de wc, is de feestvreugde vooral te
danken aan de veetelers. ‘Die dierwetenschappers die kunnen er wat van! En geloof me, wij kunnen het weten’, zegt het linker
lieveheersbeestje buiten adem. / IRA, foto’s GA

‘MILIEUPROBLEMEN ERGER
IN ONTWIKKELINGSLANDEN’
Na al die vakken voor Milieukunde wilde
Femke Batterink wel eens iets praktisch
doen. De vijfdejaars studente
organiseerde daarom voor de Evert
Vermeer Stichting, die is verbonden aan
de PvdA, een symposium voor studenten
over klimaatverandering en ontwikkeling, zaterdag 1 december in Utrecht.
En, was het druk?
‘Er waren 150 studenten, van allerlei studierichtingen. Van bedrijfskunde, rechten
en geneeskunde tot politicologie en antropologie. Er waren niet meer dan tien Wageningers denk ik. Het was het weekend
voor Sinterklaas, het duurde een hele dag
en het was in Utrecht. Wageningers lijken
soms bang uit hun hok te komen en in de
trein te stappen.’
Wat was jouw rol?
‘Ik heb met twee collega’s de dag voorbereid. Voor de masterclasses heb ik experts bij elkaar gezocht. Ik moest wel
even over mijn zenuwen heenstappen,
maar gelukkig was iedereen enthousiast
over het idee, ook al kregen ze misschien
maar twintig studenten in het klasje. Die
waren namelijk wel gemotiveerd en hadden verschillende achtergronden. Uit
Wageningen zijn uiteindelijk de hooglera-

ren Pavel Kabat en Thea Hilhorst gekomen.’
Zelf wat opgestoken?
‘Ik heb veel geleerd over ontwikkelingssamenwerking, ook omdat ik voor alle
onderwerpen readers heb gemaakt voor
studenten. Daar heb ik artikelen voor
pgezocht en verslagen gemaakt. Ik ben
bijvoorbeeld bij een lezing van Bjorn Lombørg geweest. Verder hebben we een
draaiboek gemaakt op de tien minuten.
Het was voor het eerst dat zo’n studentensymposium werd georganiseerd, maar het
klopte precies.’
En hoe nu verder?
‘Ik vind de link met de ontwikkelingssector erg interessant. Milieuproblemen zijn
in ontwikkelingslanden erger dan hier. Rijke landen consumeren het meest en zijn
met hun CO2-uitstoot de veroorzaker van
het klimaatprobleem, terwijl de armen
daar het meeste onder lijden. Het morele
appèl dat de Verenigde Naties in het Human Development Report doet is terecht.’
Al lid van de PvdA geworden?
‘Nee, ik ben partijloos, en heb bij de laatste verkiezingen ook niet op ze gestemd.
Maar dat maakte niets uit.’ / YdH

MOGELIJK GROENE
STROOM VOOR
STUDENTENFLATS
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Woningcorporatie Idealis onderzoekt of
het mogelijk is om alle studentencomplexen in Wageningen over te laten
gaan op groene stroom.
Dat zegt hoofd vastgoed Bart van As in
een reactie op het verzoek van Droevendaalbewoners om opnieuw een contract
voor groene stroom af te sluiten. Het huidige groene-energiecontract voor Droef
loopt eind 2008 af, en de studenten willen dat Idealis deze keer zo groen mogelijke stroom voor ze regelt, met veel windenergie, bleek op de bewonersvergadering van 22 november.
Idealis zal proberen aan dit verzoek te
voldoen, zegt Van As, en bekijkt ook of
er mogelijkheden zijn voor andere complexen ‘Maar als groene stroom meer
kost dan grijze stroom moet zeventig procent van de bewoners dat wel willen betalen.’ / YdH

PRIKBORD
prikbord@cereales.nl

Resource geeft je de ruimte
voor je mooiste foto of verhaal
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Geef eens iets anders cadeau met kerst.
Een geit bijvoorbeeld. De stichting Heifer
Nederland presenteert haar nieuwe
dierencatalogus waarin je dieren kunt
bestellen om te schenken aan arme
gezinnen in Afrika of Oost-Europa. Een
leuk geitje heb je al voor 115 euro, een
hele koe voor nog geen 500 euro, en voor
de kleinere beurs is er een korf met
honingbijen: 35 euro.

Een Leidse papyroloog hoopt een Fries
mysterie op te lossen. Hij wil een houten
schrijfplankje dateren dat in 1917
gevonden is in een terp bij Franeker. De
Latijnse tekst die er met was en een
griffel op is geschreven, is nog leesbaar
dankzij de krassen in het hout. Het gaat
mogelijk om het oudste stukje tekst dat
ooit in Nederland gevonden is. De inhoud
is al ontcijferd: het is een koopakte voor
een Friese koe.

FLUTCADEAUS EN VEEL DRANK
Studenten zijn volwassen mensen en wonen zonder moeite op zichzelf. Althans,
dat zeggen ze. Zelf boodschappen doen,
zonder moeders hulp de witte en de
zwarte was scheiden, belastingpapieren
invullen, dat gaat allemaal hartstikke
goed. Maar dan is het Sinterklaas, en
dringt het grote gemis van gezellig
ganzenborden met mama, papa, broer
en zus door. En verlangt menig eerstejaars terug naar zijn zolderkamertje met
Donald Duckgordijnen. De oplossing?
Huisgenoten.
Huisgenoten kunnen voor één avond prima fungeren als irritante broertjes of zusjes die pepernoten op je stoel leggen en
gedichten schrijven over je liefdesperikelen. Sinterklaas is in studentenhuizen
vaak één van de hoogtepunten van het
jaar. Zo ook in Villa Engelenberg, een studentenhuis in het centrum van Wageningen. De bewoners zitten op dinsdagavond
rond de keukentafel pepernoten te eten
en cadeautjes uit te pakken. Als de bel
gaat, rennen ze met z’n allen gillend naar
de voordeur om te kijken of het Zwarte
Piet is. Helaas, net als de vorige vier keren
is er niemand te zien. Huisgenoot Rosa
glundert. ‘Goed hè? Maar niets zeggen
hoor!’
Engelenbergs sinterklaasavond levert een
huiselijk tafereeltje op. Een groot verschil
met pakjesavond in het ouderlijk huis zijn
de enorme flessen whisky en bessenjenever die op tafel staan. De bewoners spelen geen ganzenbord, maar het Duivels
Drankspel. Tussen alle adjes door, zingen
ze sinterklaasliedjes. En dat gaat ze
steeds lastiger af.

Een ander groot verschil zijn de cadeautjes. Ze komen bijna allemaal van de Action en als het even kan, verwijzen ze naar
het seksleven van de andere huisgenoten. Als Gerben het krantenpapier van zijn
cadeau afscheurt, komt er een condoom
te voorschijn. ‘Oooh Fabian, dat komt zeker van jou, viezerik!’ gilt het kleinste
meisje van het huis.
Net als in Villa Engelenberg wordt het
heerlijke avondje in veel studentenhuizen
niet meer op 5 december gevierd. ‘Dat
komt omdat Wageningse studenten altijd
in zoveel commissies zitten. Daar moeten
ze ook allemaal sinterklaas mee vieren’,
legt Anne Ammerdorffer, secretaris van
Argo uit op de sinterklaasavond voor leden op de roeivereniging. ‘Veel studenten
vieren minstens vier keer sinterklaas: met
hun huis, met vrienden, met hun commissie en dan ook nog met hun ouders. Met
al die surprises die je moet maken is dat
heel erg druk. Daarom wordt sinterklaas
steeds vaker naar de kerstvakantie verschoven. Dat heet dan Sinterkerst.’
Argo geeft zo zijn eigen invulling aan Sinterkerst. Sinterklaas – voorzitter Lenny de
Jaeger – leest vanuit een grote stoel op
een geïmproviseerd podium alle pikante
intriges van het afgelopen jaar voor uit
zijn grote boek, als er opeens vijf jolige
Kerstmannen binnenstappen. De mannen van een Argohuis worden bekogeld
met pepernoten. Eentje moet er op
schoot komen bij Sinterklaas. Timide
spreekt hij de goedheilig man aan met u,
en zegt hij op alles ‘ja’ en ‘amen’. Het moge
duidelijk zijn, sinterklaas is zo diep geworteld in het studentenleven dat de Kerstman geen schijn van kans maakt. / IRA
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Sinterklaas in Villa Engelenberg: veel drank en cadeaus van de Action. / foto MW

AANMOEDINGSPRIJS LANGOESTENKWEKERIJ
Drie Wageningse studenten die een langoestenkwekerij in de Filippijnen opzetten, hebben bij de internationale wedstrijd voor bedrijfsplannen, de BiD Challenge, een aanmoedigingsprijs gewonnen. Milieukundestudent Peter van der
Werf nam dinsdag 4 december in Amster-

RESOURCE #14

dam de prijs van vijfduizend euro in ontvangst. Het plan van Van der Werf, Bouke
Batema en Jonah van Beijen voor South
Sea Exclusive was één van de vijf beginnende bedrijven die de jury interessant
vond, naast de top drie die werd verkozen. / YdH

De man die jarenlang studentes in een
Amsterdams studentenhuis begluurde
met een verborgen camera gaat vrijuit.
Het bewijsmateriaal – foto’s en video’s
waar de studentes ontbloot op staan – is
onrechtmatig verkregen. De politie was
zonder toestemming het buurpand
binnengegaan. De gluurder werd in 2005
bij toeval door een studente betrapt, toen
ze haar kamer aan het schilderen was en
stuitte op een webcam die achter een
plint was weggewerkt.

HET ECHTE
WERK

ZAND HAPPEN OP HET WAD
Babeth van der Weide, derdejaars
Milieukunde aan VHL in Leeuwarden,
onderzoekt de invloed van de mosselzaadvisserij op de mosselbanken in de
Waddenzee. Over twee weken sluit ze
haar stage bij Wageningen Imares op
Texel af. Als het weer het toelaat gaat ze
nog een laatste keer met het LNV-bootje
de zee op om bodemmonsters te
‘happen’.
‘Eigenlijk zouden we deze week al uitvaren,
maar de zee was te ruw. We gebruiken namelijk een kraantje om de bodemmonsters naar boven te halen en hoe harder
het waait, hoe meer dat apparaat heen en
weer zwiept. Dan wordt het te gevaarlijk
aan dek. Ik hoop dus dat het weer wat bedaart zodat ik mijn stage kan afsluiten
met een tochtje buitengaats.
Ik werk mee aan Produs, dat staat voor
Project Duurzame Schelpdiervisserij en is
een onderzoeksprogramma van Imares.
Wij bekijken wat voor effecten de mosselzaadvisserij heeft op het bodemleven in
de gebieden die altijd onder water staan.
Daarvoor zijn veertig gebiedjes aangewezen van elk ongeveer vier hectare, die
weer zijn onderverdeeld in een open vak
waar gevist mag worden en een gesloten
vak dat onberoerd blijft.
Ik heb de afgelopen maanden een van die
plekken onder de loep genomen. Voor en
na de mosselvangsten speur ik met de sonar de zeebodem af en neem hier en daar
een hap modder uit het open en gesloten
vak. Aan boord zeef ik de beestjes eruit
en zet ze in de formaline. Terug in het lab

ga ik de vangst onderzoeken. Ik stel de
leeftijd vast aan de hand van de jaarringen
op de schelpen en kijk naar de verhouding tussen de hoeveelheid mosselzaad,
halfwasdiertjes en consumptiemosselen.
Het onderzoek ligt gevoelig want de vissers zijn er niet gelukkig mee dat delen
van de visgronden voor hen gesloten zijn.
Maar de Waddenzee valt onder de Europese habitatgebieden en die status verplicht het ministerie van LNV om de natuurwaarden vast te stellen. Sommige vissers beweren dat door de vangsten de
aanwas juist toeneemt. Ik kan daar geen
uitspraken over doen, mijn bevindingen
vormen maar een klein onderdeeltje van
het onderzoeksprogramma. Het eindrapport verschijnt pas in 2015.
Ik ben niet de enige stagiair die bij Produs
betrokken is, ook studenten uit Wageningen en uit het buitenland doen mee. We
zitten met z’n allen in De Potvis, een studentencomplex van het oceanografisch
instituut NIOZ aan het haventje van Den
Hoorn. Net nieuw, dus hartstikke luxe.
Laatst hebben we er met elkaar Thanksgiving gevierd.
Van de zomer ben ik met het garnalenteam mee geweest naar Rottum. Sliepen
we een week lang op een omgebouwd
kokkelschip. Ik kon toen mooi de mosselbanken bekijken die bij eb boven water
komen te liggen. Daar heeft de wind vat
op, dus die zijn weer anders van samenstelling. Dat was trouwens wel een heftig
weekje met af en toe windkracht zeven,
maar sindsdien heb ik geen last meer van
zeeziekte.’ / Wim Bras
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In Londen hoef je nooit meer te zoeken
naar een openbaar toilet. Het stadsbestuur van Westminster, de wijk met de
theaters en parlementsgebouwen, heeft
een sms-service ontwikkeld voor
pieskonten. Tik ‘toilet’ in op je mobieltje
en je krijgt een routebeschrijving naar de
dichtstbijzijnde wc. Met de nieuwe
dienstverlening wil Londen het
wildplassen terugdringen. Je hebt dus
geen excuus meer als je tegen Nelson’s
Column wilt plassen. / GvM

Jonge chimpansees hebben een beter
geheugen dan studenten en moederchimps. Dat blijkt uit onderzoek van de
Kyoto-universiteit waarbij deze drie
groepen aan een geheugenspelletje
werden onderworpen. De babychimps
scoren zonder uitzondering het best. Een
mogelijke verklaring is dat jonge
chimpansees hun fotografische
geheugen nodig hebben om gevaarlijke
situaties goed te kunnen inschatten.

PRIKBORD

stuur je foto‘s naar
prikbord@cereales.nl

DROEF EN DE KOSMOS
‘Op Droevendaal vond op zaterdagochtend 1 december de jaarlijkse Groenwerkdag plaats’, mailt Merijn Biemans,
bewoner van het Wageningse barakkendorpje voor studenten. ‘Om negen uur ’s ochtends ronkten de kettingzagen
van de officiële tuinmannen die op deze dag samen met de Droevendalers snoeiwerkzaamheden verrichtten.
Dominante (boom)soorten werden weggezaagd om te voorkomen dat ze andere soorten overschaduwen en het
struweel veranderen in bos.’ Aan het einde van de dag namen de bewoners de dikste takken mee naar hun
barakken. Zodra ze gedroogd zijn belanden die op de kampvuren. ‘Van de lange dunne takken worden houtrails
gemaakt. Egels, muizen, vogels en andere diertjes vinden hierin een schuilplek’, schrijft Merijn. ‘Het weer bewees
wederom wat voor positieve invloed de Droevendalers op de kosmos hebben. Donderdag regende het. Vrijdag
regende het. Zondag regende het. Het contrast kon niet groter zijn; zaterdag scheen de zon de hele dag!’

CADEAUTJE VAN INTEGRAND
Een sinterklaas in kamerjas en een cadeautje met een strik om haar hoofd
scharrelen op dinsdag 4 december tussen de fietsen bij Forum. De twee verklede studenten nieten flyers aan de rijwielen vast. Ongewenst reclamedrukwerk
verspreiden? ‘We maken reclame voor
ons ‘Sintegrandfeest’ van donderdag
6 december’, vertelt Anneleen Veldhuizen
van Integrand, een organisatie die met
bemiddeling de bedrijfsvaardigheden van
studenten probeert te bevorderen. ‘Maar
we nieten niks aan fietsen met een
ja/nee-sticker’, zegt ‘sint’ Paul Booijink,
die onder de kamerjas nog een labjas
draagt.
Anneleen maakte voor haar collega-bestuurder een mijter met elastiek die niet
wegwaait, met de naam Integrand erop
genaaid. Ook haar creatie maakte ze zelf,
naar voorbeeld van het kostuum van Carice van Houten in de film Alles is liefde.
‘Ik naai wel vaker wat, meestal voor verkleedfeestjes. Voor mezelf heb ik ook
eens een galajurk van Mart Visser gemaakt.’
De vrouw die de flyer siert die Anneleen

en Paul verspreiden, heeft geen galajurk
aan. Eigenlijk heeft ze nauwelijks iets om
het lijf. ‘Wie zoet is krijgt lekkers…’ belooft
ze de mensen die naar het Sintegrandfeest op KSV komen, terwijl ze haar
hemdje plagerig omhoogtrekt. Seks verkoopt alles. Zelfs de bedrijfsvaardighedenbevorderende activiteiten van Integrand. / Yvonne de Hilster
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