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Resource, Weekblad voor Wageningen Universiteit en Researchcentrum, is een onafhankelijk weekblad voor personeel en studenten van Wageningen UR
en wordt uitgegeven door Cereales Uitgeverij; ISSN 1389-7756.
Redactieadres/ Binnenhaven 1, 6709 PD Wageningen, Postbus 357, 6700 AJ Wageningen, tel. 0317 466666, fax 0317 466667, e-mail resource@cereales.nl;
secretariaat Linda Glasmacher en Sandra van den Brink-Vermeulen. Geopend van 8.30 tot 12.30 uur.
Redactie/ Korné Versluis (hoofdredacteur, algemeen nieuws), telefoon 0317 466680, e-mail korne.versluis@cereales.nl;
Lieke de Kwant (eindredactie), telefoon 0317 466685, e-mail liele.de.kwant@cereales.nl;
Yvonne de Hilster (eindredactie, studenten), telefoon 0317 466687, e-mail yvonne.de.hilster@cereales.nl;
Gert van Maanen (landbouw, plant), telefoon 0317 466684, e-mail gert.van.maanen@cereales.nl;
Sara van Otterloo (eindredactie international pages), telefoon 0317 466691, e-mail sara.van.otterloo@cereales.nl;
Amrish Baidjoe ( studenten), telefoon 0317 466666, e-mail amrish.baidjoe@cereales.nl;
Jan Braakman (dier), telefoon 0317 466682, e-mail jan.braakman@cereales.nl;
Alexandra Branderhorst (Van Hall Larenstein), telefoon 0317 466669, e-mail alexandra.branderhorst@cereales.nl;
Wim Bras (Van Hall Larenstein), telefoon 0317 466669, e-mail wim.bras@cereales.nl;
Laurien Holtjer (groene ruimte, dier), telefoon 0317 466689, e-mail laurien.holtjer@cereales.nl;
Willem Koert (voeding, biotechnologie), telefoon 0317 466681, e-mail willem.koert@cereales.nl;
Paul Link (internet), telefoon 0317 466690, e-mail paul.link@cereales.nl;
Nicolette Meerstadt ( studenten), telefoon 0317 466666, e-mail nicolette.meerstadt@cereales.nl;
Iris Roscam Abbing ( studenten), telefoon 0317 466666, e-mail resource@cereales.nl;
Albert Sikkema (Van Hall Larenstein), telefoon 0317 466669, e-mail albert.sikkema@cereales.nl;
Joris Tielens (economie, buitenland), telefoon 0317 466688, e-mail joris.tielens@cereales.nl;
Martin Woestenburg (groene ruimte), telefoon 0317 466682, e-mail martin.woestenburg@cereales.nl.
Landelijk nieuws: Hoger Onderwijs Persbureau (HOP).
Foto's/ Guy Ackermans, Bart de Gouw, Martijn Weterings, BvB, Rita van Biesbergen, Ruben Smit, Hoge Noorden, Jurjen Bersee
Illustraties/ Henk van Ruitenbeek, Guido de Groot
Vormgeving/ Hans Weggen, telefoon 0317 466686, e-mail hans.weggen@cereales.nl. Basisvormgeving/ Office for Design, Loek Kemming
Druk/ Dijkman Offset BV
Directeur Cereales/ Henk Prevaes
Abonnementen/ Studenten van Wageningen Universiteit en personeel van Wageningen UR krijgen Resource gratis;
anderen kunnen zich abonneren voor E52,50, buitenland E122,50 per jaar. Inlichtingen: telefoon 0317 466666.
Advertenties intern/ Onderdelen van Wageningen UR kunnen tegen speciaal tarief adverteren in Resource. Informatie bij het secretariaat.
Kleintjes is de rubriek voor niet-commerciële advertenties. Kosten E5 (studenten en medewerkers E3,50) per 30 woorden.
Advertenties extern/ Van Vliet, bureau voor media-advies, Passage 13, Postbus 20, 2040 AA Zandvoort, telefoon 023 5714745.
Serviceberichten/ Beknopte, zakelijke mededelingen van eenheden van Wageningen UR aan studenten en personeel kunnen gratis in Resource worden geplaatst. Inlichtingen: 0317 466666.
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LEPTROÏDEN VAN
PLANEET TIEN
‘Plopperdeplop’, zegt Ron Hoogenboom,
projectleider bij onderzoeksinstituut
RIKILT.
‘Jij ook plopperdeplop, Ron’, zegt Huub
Savelkoul. De hoogleraar van de leerstoelgroep Celbiologie en immunologie zet zijn
kruiwagentje neer en recht zijn rug. ‘Moet
jij geen biofotonen tellen in biologisch kippenvoer?’
‘Al gedaan, Huub’, zegt Hoogenboom. ‘Ik
dacht: tijd voor een wandelingetje in het
Grote Sprookjesbos. Zie je trouwens niks
aan mij?’
Savelkoul fronst zijn wenkbrauwen. ‘Niks
zeggen, Ron.’
‘Ik zeg niks, Huub.’
Savelkoul krabt op zijn hoofd. Dan ziet hij
het. ‘Plopperdeplop’, zegt Savelkoul. ‘Je
hebt een nieuwe puntmuts.’
Hoogenboom bloost en speelt verlegen
met zijn lange witte baard.
‘Een piramidevormig model’, zegt Savelkoul. ‘En hij glinstert.’
‘Hoogwaardig aluminiumfolie’, zegt Hoogenboom. ‘Zo kunnen buitenaardse wezens niet stiekem informatie uit mijn
hoofd aftappen.’
‘Stel je voor’, zegt Savelkoul.
‘Cadeautje van mijn nieuwe vrienden van
het Louis Bolk Instituut’, zegt Hoogenboom.
‘Attent van ze’, vindt Savelkoul.
‘Ze zeiden: draag deze puntmuts, kabouter Ron. Dan zijn de analyses van ons biologische kippenvoer veilig voor die rotzakken in hun vertechnologiseerde vliegende
schotels.’
‘Aha’, zegt Savelkoul.
Hoogenboom kijkt even achterom en buigt
zich voorover naar de hoogleraar. ‘Vooral
voor de Leptroïden van Planeet Tien moet
je oppassen’, fluistert de RIKILT-man.
‘Plopperdeplop’, schrikt Savelkoul, met
een hogere stem dan we van hem gewoon
zijn.
Hoogenboom legt zijn vinger op zijn lippen. ‘Zachtjes, Huub. Er hangen hier
waarschijnlijk microfoons.’
Achter de glazen van zijn modieuze montuur knippert Savelkoul een paar met zijn
ogen. ‘In dat geval pak ik mijn kruiwagentje en ga ik er weer snel vandoor, Ron.’
‘Je bent toch niet bang?’
‘Dat niet, Ron. Maar ik moet op zoek naar
een mooie paddenstoel voor mijn leerstoelgroep.’
‘Een paddenstoel? Voor je leerstoelgroep?
Je hebt toch een geweldig lab op Zodiac?’
‘Inderdaad, Ron. Maar als ze erachter komen wat voor project ik met jou heb gedaan, dan misschien niet meer.’ / Willem
Koert
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Twee tegengestelde waarheden van twee
partijen die zich allebei beroepen op Wagenings onderzoek. Kan de onafhankelijkheid
van de wetenschap nog beter worden
geïllustreerd?
Afgelopen maandag presenteerde de Partij
voor de Dieren onder grote mediabelangstelling haar variant op Al Gores Inconvenient
truth. Kernboodschap: Gore vergeet de invloed van de veehouderij op de uitstoot van
broeikasgassen. Marianne Thieme had een
hoogwerker nodig om de groeiende uitstoot
uit de veehouderij grafisch te laten zien.
In Pauw & Witteman mocht Tweede Kamerlid Annie Schreijer-Pierik (CDA) uitleggen
waarom de PvdD het bij het verkeerde eind
heeft. Zij haalde de Wageningse cijfers aan
die de Nederlandse Melkveehouders Vakbond inbrengt tegen de dierenpartij. Jeroen
Pauw wierp tegen dat Wageningen Universiteit de cijfers van de PvdD heeft bevestigd.
Dr. Léon S̆ebek van de Animal Sciences
Group heeft samen met René Schils van Alterra vorig jaar een rapport gepubliceerd
over de uitstoot van broeikasgassen door de
veehouderij. S̆ebek zegt dat bij de beweringen van beide partijen kanttekeningen te
plaatsen zijn. ‘Het is een beetje appels met
peren vergelijken. De PvdD rekent bij de koe
alles mee dat bijdraagt aan de uitstoot van
broeikasgassen, terwijl bij de auto kennelijk
alleen het gebruik van fossiele brandstoffen
wordt meegeteld. Aan de andere kant rekenen de melkveehouders alsof de koe alleen
gras eet en met de hand wordt gemolken.
Wil je een goede berekening maken, dan
moet je ook kijken naar de kunstmestproductie, het transport van voer, melk en
mest, het gebruik van elektriciteit, enzovoorts. Dat hebben wij niet berekend.’
S̆ebek heeft op de achterkant van de sigarendoos wel eens uitgerekend hoeveel kilometer je zou kunnen rijden om dezelfde uitstoot van broeikasgassen te bereiken als één
koe in een jaar veroorzaakt. Hij komt uit op
een dagelijkse autorit van ruim zestig kilometer, zo’n 22 duizend kilometer per jaar. / JB
Omslagfoto Guy Ackermans
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‘VHL MOET HOGER
IN KEUZEGIDS’
Van Hall Larenstein moet minstens tien
plaatsen naar boven opschuiven in de
ranglijst van de Keuzegids Hoger Onderwijs.
Voor raad van bestuur van Wageningen UR
is het verbeteren van de onderwijskwaliteit
bij de hogeschool daarom één van de
speerpunten voor 2008.

Hotel en congrescentrum WICC aan de Lawickse Allee in Wageningen. / foto GA

WICC VOOR TIEN MILJOEN VERKOCHT
Wageningen UR heeft hotel en congrescentrum WICC en het voormalige IAC aan
de Lawickse Allee in Wageningen
volgens het kadaster voor tien miljoen
euro verkocht aan een particuliere
belegger. De ontwikkeling van het WICC
komt nu volledig in handen van de
huidige directeur Jaap Venendaal, die de
aandelen in de exploitatiemaatschappij
van Wageningen UR voor een onbekend
bedrag heeft overgenomen.
De overdracht van panden en aandelen is
op 5 december beklonken. De verkoop
past volgens een persbericht in het beleid
van Wageningen UR om zich te concentreren op een beperkt aantal locaties in
Wageningen. ‘Daarnaast behoort het
exploiteren van een hotel en congres-

centrum niet tot de kerntaken.’
Een deel van de medewerkers die nu in
het gebouw op Lawickse Allee 11 zijn gehuisvest, verhuist naar het nabijgelegen
Bestuurscentrum aan de Costerweg. Dit
zijn medewerkers van de Wageningen
Business School, de decaan van de onderzoekscholen en het frontoffice van
Wageningen International. De Wageningen Business Generator en de afdeling
Capacity Development & Institutional
Change blijven bij het WICC gehuisvest.
Het gaat volgens Bram Huisman, directeur van Wageningen International, om
ongeveer 45 mensen die ‘veel gebruik
maken van de congres- en vergaderfaciliteiten’.
Directeur Venendaal wil het WICC uitbouwen tot een modern hotel en congrescen-

trum met veel activiteiten. Het huidige
buffetrestaurant wordt omgebouwd tot
een à la carte restaurant en er komen
zestig tot tachtig tweepersoonskamers
bij. Venendaal is ook op zoek naar een
nieuwe naam voor WICC. Het Wageningen
International Conference Centre aan de
Lawickse Allee 9 en het Wageningen International Residence (WIR) aan Stadsbrink
tellen nu samen 218 hotelkamers. Na de
uitbreiding van het WICC verliest het WIR
waarschijnlijk haar hotelfunctie. Dit pand
wordt gepacht van de Nijmeegse particuliere belegger Kalkhoven, die nu ook het
WICC en voormalige IAC heeft aangekocht. Het congrescentrum werd in 1972
gebouwd door het landbouwministerie
om cursisten uit het buitenland te herbergen. / GvM
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De drie vestigingen van de hogeschool stonden allemaal in de onderste helft van de
ranglijst van de keuzegids. Wageningen
stond zelfs één na laatste in de lijst van
57 hogescholen. ‘Daar willen we niet staan.
Dat moet volgende keer minstens tien plekken hoger’, vindt Dijkhuizen. Het gaat volgens
hem om de ‘kleine kwaliteit’: niet de lessen
zelf, maar de organisatie op de scholen.
De raad van bestuur heeft deze week de lijst
met nieuwe speerpunten gepresenteerd aan
de concernraad. De bestuurders willen volgend jaar onder andere een alliantie aangaan met een medische faculteit voor onderzoek op het gebied van voeding en gezondheid.
Verder moet er een plan geschreven worden
voor het Afrikabeleid van Wageningen UR,
en een langetermijnstrategie voor DLO. Dijkhuizen: ‘Wat is verstandig, moeten we meer
richting fundamenteel onderzoek gaan, dus
dichter tegen de universiteit aan gaan zitten,
of ons juist meer richting het bedrijfsleven
bewegen?’ / KV
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VIJF MILJOEN VOOR
BESTRIJDING VOGELGRIEP INDONESIË
Het ministerie van Buitenlandse Zaken
heeft vijf miljoen euro uitgetrokken voor
een samenwerkingsverband tussen
Wageningen UR, Universiteit Utrecht en
Gezondheidsdienst voor Dieren (GD)
Deventer dat zich in Indonesië bezighoudt
met de bestrijding van vogelgriep. Deze
week is hiervoor een contract gesloten.
Het Nederlandse samenwerkingsverband
moet de verspreiding van aviaire influenza
in Indonesië een halt helpen toeroepen.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van zogenoemde compartimentering, waarbij de ziekte per landsdeel of regio wordt bestreden.
Vogelpest vormt een groot probleem in Indonesië sinds de eerste uitbraken in 2003.
Nergens zijn zoveel mensen door vogels besmet geraakt en overleden als daar. Inmiddels is het aantal dodelijke slachtoffers opgelopen tot 91.
Nederland biedt al sinds 2005 hulp bij de
bestrijding van de ziekte. Er is onder meer
gewerkt aan de training van lokale deskundigen om de ziekte tijdig te herkennen. Bovendien zijn veldproeven gedaan naar de effectiviteit van vaccins.
Het Nederlandse consortium staat onder leiding van Wageningen International. / JB
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‘In de stiltekamer
kunnen moslims
bidden en anderen
een middagdutje
doen’

NADENKEN OVER MENSHEID
IN DE RELAXKAMER
De studentenraad (SR) heeft de raad van
bestuur van Wageningen UR gevraagd
om een stilte- en relaxkamer in Forum.
Studenten ‘smachten’ volgens de SR
naar een plaats om te zitten en na te
denken over de ‘diepere waarden in het
leven’.
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Volgens de studentenraad hebben studenten het druk. Zo druk soms dat ook
hun vrije tijd wordt opgeslokt door studie,
huiswerk en bestuursbaantjes. Ze zijn verworden tot ‘academische robots, op afstand bestuurd door hun collegerooster
dat ze van de eerste naar de achtste verdieping van het Forum jaagt’, zo schrijft

de SR in een brief aan de raad van bestuur.
Studenten die even willen ontsnappen
aan de maalstroom hebben daar nu geen
gelegenheid voor, behalve misschien op
het toilet, in het café of de bibliotheek.
Maar dat zijn volgens de SR geen plekken
waar je werkelijk rust kunt vinden.
Daarom zou de universiteit een ruimte
moeten maken waar ‘moslims kunnen
bidden tijdens de Ramadan, intellectuelen kunnen nadenken over de mensheid,
en anderen een middagdutje doen om
zich voor te bereiden op de middagcolleges.’ Diverse andere hogescholen en universiteiten hebben al een stiltekamer. / KV

MAKKELIJKER AANMELDEN
VOOR HOGESCHOOL
Van Hall Larenstein is vanaf 15 december
aangesloten bij Studielink, het online
aanmeldsysteem. Studenten hoeven zich
dan niet meer apart bij de instelling en
de IB-Groep aan te melden, en het
scheelt de hogeschool een papierwinkel.
De HBO-raad besloot in juli om inschrijvingen bij hbo-instellingen voortaan via Studielink te laten verlopen. Beleidsmedewerker Ben Schulte van Van Hall Larenstein is enthousiast over het systeem.
‘Het is veel makkelijker, voor de studenten én de instelling.’
Studielink trekt gegevens over de identiteit en vooropleiding van de student direct
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na via de IB-Groep en de basisadministratie van gemeenten. Studenten kunnen online ook de betaling van het collegegeld
regelen, en adreswijzigingen, herinschrijving en uitschrijving doorgeven.
Studenten moeten zich voor nieuwe inschrijvingen bij alle instellingen al sinds
1 oktober via Studielink aanmelden bij de
IB-Groep, dus ook studenten voor Wageningen Universiteit. Maar Wageningen
Universiteit heeft de studentenadministratie nog niet zoals Van Hall Larenstein
aan Studielink gekoppeld. Binnen enkele
jaren kunnen studenten zich voor Wageningen Universiteit echter ook volledig via
Studielink inschrijven. / ABr

MEER BÈTA’S EN
VOEDINGSWETENSCHAPPERS

en
Wageningen Universiteit heeft dit jaar
12,5 procent meer studenten getrokken
dan vorig jaar. Hogeschool Van Hall
Larenstein was juist minder in trek. Dat
blijkt uit definitieve cijfers over het aantal
eerstejaars studenten.
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Eikencluster in de Wilde Kamp op de Veluwe. / foto Jan den Ouden

‘OEREIKEN’ ZIJN PAS TWEE EEUWEN OUD
Ze zouden meer dan duizend jaar oud
zijn, de groepjes samengeschoolde
bomen op de Veluwe. Maar na vier jaar
onderzoek sneuvelt de hoop op een
stukje Nederlands oerbos. De eiken zijn
hoogstens twee eeuwen geleden
ontstaan uit zijtakken.
De ontdekking van cirkelvormige groepen
eiken in het natuurgebied de Wilde Kamp
op de Veluwe was in 2001 groot nieuws.
De bomen zouden afstammen van een
heel oude moederboom. Sommige stammen dateerden mogelijk zelfs uit het tijdperk van Karel de Grote.
Het vermoeden was dat elke keer dat de
moederboom werd afgezaagd er uitlopers
waren gaan groeien op de stam. Door dit
hakhoutbeheer zou de oude moederboom zich steeds hebben verjongd. ‘Het

principe is te vergelijken met de knot van
een knotwilg, maar dan bij de grond’, vertelt dr. Jan den Ouden van de leerstoelgroep Bosecologie en bosbeheer die bij
het onderzoek betrokken was. ‘Stel dat
het tweehonderd jaar duurt voor een meter afstand tussen de nieuwe scheuten op
de knoest, dan zouden de huidige bomen
die op vijf meter afstand van elkaar staan
duizend jaar oud zijn.’
Maar na grondig onderzoek blijken de
oudste eiken nauwelijks meer dan tweehonderd jaar oud. ‘Als de bomen restanten van hakhoutbeheer zouden zijn geweest, hadden we onder de grond een
dikke knol moeten vinden zoals je die ook
op knotwilgen aantreft. Die vonden we
niet’, aldus Den Ouden.
Wel zagen de onderzoekers dat binnen de
groepen de stammen onder de grond met

elkaar verbonden waren. Houtmonsters
lieten zien dat deze eerst als takken boven de grond groeiden. De takken hebben
de grond geraakt en zijn daar begraven
onder gras, bladeren en grond. Vervolgens hebben de ondergegraven takken
nieuwe wortels aangemaakt om uiteindelijk als zelfstandige boom verder gegaan.
Deze verklaring geldt niet alleen voor de
bomengroepen op de Veluwe. ‘We zien
het bijvoorbeeld ook in de duinen en in
stuifzandgebieden, waar een deel van de
takken wordt bedolven onder ingewaaid
zand. Aan die bedolven stammen en takken ontstaan vaak ook nieuwe wortels.’
Geheel nieuw is deze verklaring eigenlijk
niet, bekent Den Ouden. ‘Dit proces is
meermalen beschreven in de literatuur.
We zijn het alleen collectief vergeten.’ / LH

Bij de universiteit hebben vooral de bètaopleidingen en Internationaal land- en waterbeheer flink meer eerstejaars. Internationaal land- en waterbeheer groeide van
28 naar 46 studenten. Ook Moleculaire
wetenschappen en Biotechnologie groeiden flink. De grootste bacheloropleiding
van de universiteit is Voeding en gezondheid met 104 eerstejaars. Vorig jaar waren dat er 69.
Bij Van Hall Larenstein daalde de instroom juist. Er zijn dit jaar zestig eerstejaars minder dan vorig jaar. In totaal
schreef de hogeschool 1034 nieuw studenten in, de universiteit 1241.
Bij de hogeschool was Bedrijfskunde en
agribusiness de belangrijkste groeier.
Velp heeft twaalf meer bedrijfskundigen
dan vorig jaar, Leeuwarden negen. Biotechnologie en Dier- en veehouderij trokken minder studenten. / KV

NIEUWJAARSBORRELS
Alle medewerkers van Wageningen UR
zijn uitgenodigd voor een nieuwjaarsborrel op maandagmiddag 7 januari van
half vijf tot zes uur in Forum. Tijdens deze
eerste officiële WUR-nieuwjaarsbijeenkomst zal bestuursvoorzitter Aalt
Dijkhuizen een toespraak houden.
Voor studenten van de universiteit is er
een aparte bijeenkomst – de traditionele
borrel van de studentenraad – op donderdagavond 10 januari. Dan wordt vanaf
zes uur in het Wiskundegebouw onder
andere de prijs uitgereikt voor de beste
docent. / KV
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VARENS VEROVEREN OUDE ZEEBODEM

P
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De drooggelegde zeebodem van
Flevoland is een walhalla voor varens.
Bioloog Piet Bremer verzamelde dertig
jaar lang gegevens over de opkomst van
vele zeldzame soorten in de jonge
bossen van de Flevopolders. Hij
promoveerde deze week op de
ontwikkeling van deze ‘unieke wereld’.
In het dagelijks leven werkt Bremer voor
de provincie Overijssel als ecoloog. ‘Ik
geef beleidsmakers advies over van alles,
van weidevogels tot paddenstoelen’, vertelt hij. Maar gek genoeg niet over varens,
de plantengroep waar hij al dertig jaar onderzoek naar doet in zijn vrije tijd. ‘Varens
zijn maar een heel kleine groep. Die speelt
nauwelijks een rol in de beleidsvorming.’
Des te meer in Bremers dagelijks leven.
‘Ik liep in 1977 tegen de zeldzame tongvaren aan in het jonge Kuinderbos. Deze
had zich spontaan ontwikkeld op een plek
die zonder meer uniek was. Daar wilde ik
de oorzaken van weten’, vertelt Bremer
over het begin van zijn promotieonderzoek bij de leerstoelgroep Natuurbeheer
en plantenecologie.
In de jaren die volgden struinde hij maandelijks langs de ontwateringsgreppels in
het Kuinderbos. ‘De bodem is als een
spons van verdronken hoogveen met daar
bovenop een laag kalkhoudend zand dat
door de Zuiderzee is afgezet. Deze combinatie is geologisch uniek en perfect voor
varens. Eind jaren zeventig was elk bezoek aan deze nog onbekende wereld een
verrassing. Ik zag hoe het Kuinderbos en
de varens zich erop ontwikkelden.’
Bremer vond in totaal vijfentwintig soorten die hun weg naar het jonge bos had-
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De gebogen driehoeksvaren is één van de zeldzame soorten die voorkomen in de Flevopolder. / foto Piet Bremer
den gevonden. ‘Een aantal daarvan kwam
toen nergens anders in Nederland voor,
zoals de lansvaren. Die is waarschijnlijk
vanuit Schotland of de Alpen overgewaaid. De sporen zijn heel klein en fijn,
waardoor het genetische materiaal zich
over grote afstanden kan verspreiden, net
als mossen en paddenstoelen. Hierdoor
verloopt het kolonisatieproces heel snel.’
De volgorde van de kolonisatie hangt af

van de grootte en nabijheid van de populaties in de omgeving, ontdekte Bremer.
‘Hoe groter de aantallen van een bepaalde soort in de omgeving, des te eerder
een varensoort zich er vestigt.’ Logisch,
beaamt hij. ‘Maar voor varens was dat
niet eerder aangetoond.’ Behalve nieuwe
soorten zag Bremer de populaties ook
groeien. ‘Van de zeldzame tongvaren
staan nu zeker dertienduizend planten in

ROMIG MONDGEVOEL KAN MET MINDER VET
Een Wageningse promovendus heeft
ontdekt hoe fabrikanten levensmiddelen
kunnen maken die consumenten wel het
volvette, romige mondgevoel geven,
terwijl ze helemaal niet zoveel vet
bevatten. De kunst zit in het zo klein
mogelijk maken van de vetdruppeltjes.
Het proefschrift van dr. Guido Sala, verbonden aan de Agrotechnology & Food
Sciences Group, gaat over producten als
pudding. Maar zijn conclusies gaan waarschijnlijk ook op voor kaas. ‘Levensmiddelentechnologen noemen die producten
gelen’, zegt Sala. ‘Ze hebben een vaste,
niet-vloeiende structuur, en als je er een
beetje druk op uitoefent veren ze in eerste instantie net als rubber een beetje terug. Bij veel druk, bijvoorbeeld als je erop
kauwt, vallen gelen uiteen.’
Dat uiteenvallen heeft Sala drie jaar bestudeerd. ‘Hoe kaas en pudding uiteenvallen in de mond bepaalt hoe consumenten die producten ervaren’, legt Sala uit.
‘Naarmate een stuk kaas in de mond tijdens het kauwen in meer stukjes uiteen-

valt, des te romiger ervaren consumenten
die kaas.’
Het gewaardeerde romige mondgevoel
heeft alles met vet te maken, ontdekte
Sala. ‘In de meeste gelen zit het vet als
kleine druppeltjes. Die druppeltjes zijn de
zwakke punten in hun structuur. Het zijn
potentiële breukpunten. Des te meer vetdruppeltjes in een gel, in des te meer
stukjes spat een pudding of een kaas in je
mond uiteen.’
Voeg je meer vet toe aan een gel, dan
stijgt het aantal druppeltjes. ‘Maar je kunt
ook de druppeltjes kleiner maken’, zegt
Sala. ‘Als ze een factor zeven kleiner zijn,
heb je ongeveer de helft van het vet nodig
om een gel in net zoveel brokstukken uiteen te laten vallen als normaal.’ En het
kleiner maken van vetdruppels is niet zo
moeilijk, aldus Sala.
Zijn onderzoek past in een trend. ‘De levensmiddelentechnologie wil toe naar
producten waarvan de eetervaring is te
engineeren’, aldus Sala. Hij deed geen onderzoek naar het effect van verkleining
van de vetdruppels in vloeibare producten

als melk en drinkyoghurt. Maar uit ander
onderzoek blijkt de verkleintruc ook in die
producten te werken, al is het mechanisme anders. Sala: ‘Het vet in melk is om te
beginnen niet vloeibaar maar vast en het
zit in bolletjes. Vette melk is wat stroperiger dan magere melk. Die stroperigheid
wordt groter als het aantal vetbolletjes
toeneemt.’
Het Top Instituut voor Food and Nutrition
(TIFN) betaalde Sala’s promotieonderzoek. / WK
Guido Sala promoveerde op 11 december
bij prof. Martien Cohen Stuart, hoogleraar
Fysische en kolloïdchemie.
(INGEZONDEN MEDEDELING)

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

het gebied. Dat is de grootste populatie
binnen Nederland.’ Mede door de zachte
winters gaat het ook in de rest van Nederland steeds beter met de varens. ‘Maar
het Kuinderbos is echt sensationeel’, aldus Bremer. / LH
Piet Bremer promoveerde op 12 december bij prof. Frank Berendse, hoogleraar
Natuurbeheer en plantenecologie.

OP UREUMARME
MELK FOKKEN
LOONT NIET
Het heeft geen zin koeien te fokken met
een lager ureumgehalte in de melk, om
zo de hoeveelheid stikstof in de mest te
verlagen. Dat zegt dr. Léon S̆ebek van de
Animal Sciences Group.
De gedachte achter het onderzoek dat
S̆ebek deed voor het Productschap Zuivel,
was dat er via het ureumgehalte in de melk
gericht gefokt zou kunnen worden op een
lagere stikstofuitstoot. Van fokstieren is bekend of ze de erfelijke eigenschap voor een
laag melkureumgehalte bezitten. Door gebruik te maken van fokstieren met een
gunstige fokwaarde voor melkureum, zou
de hoeveelheid van de milieubelastende
stikstof via de mest kunnen worden verlaagd, was het idee.
Maar S̆ebek kan niet anders dan concluderen dat dit idee niet klopt. Het heeft wel zin
om op een melkveebedrijf voermaatregelen te nemen. Stikstofarm voer leidt wel tot
een lagere stikstofuitstoot, én tot een verlaging van het ureumgehalte in de melk. / JB
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‘Met kleinere
vetdruppels heb
je in kaas minder
vet nodig voor
een even romige
ervaring’

PESTICIDEGEBRUIK BANANENTEELT ‘LOOPT SPUIGATEN UIT’
Het bestrijdingsmiddelengebruik in de
bananenteelt kan binnen tien jaar met
de helft worden verminderd. ‘Een haalbare, maar ook noodzakelijke reductie
omdat anders consumenten de banaan
voortaan links zullen laten liggen’, zegt
dr. Gert Kema van Plant Research International, initiatiefnemer van het Pesticide
Reduction Plan for Banana (PRPB).
‘Black sigatoka is nog steeds het grootste
probleem in de bananenteelt. Tegen deze
schimmelziekte wordt vaak meer dan zestig keer per jaar gespoten. Dat loopt echt
de spuigaten uit. Iedereen is het erover
eens dat dit niet zo kan doorgaan’, zegt
Kema.
Hij is net terug van een bijeenkomst in
Costa Rica waar experts uit dertien verschillende landen het reductieplan
omarmden. Kema, die oorspronkelijk onderzoek deed aan bladvlekkenziekte in
tarwe, is ‘heel snel de bananenwereld ingerold’ doordat de tarweschimmel nauw
verwant is aan de bananenschimmel die

black sigatoka veroorzaakt. Van beide
schimmels is op zijn initiatief inmiddels
de DNA-sequentie ontrafeld. Black sigatoka verspreidt zich razendsnel, omdat er
wereldwijd voor de export eigenlijk maar
één bananenkloon wordt geteeld: de cavendishbanaan. Teelt en consumptie van
een bredere diversiteit aan bananen is
dan ook één van de onderdelen van het
pesticidereductieplan.
‘Op de langere termijn willen we ook proberen soorteigen resistentiegenen in de
banaan in te bouwen’, zegt Kema. ‘We
starten daarom binnenkort ook met het
sequencen van het genoom van banaan.’
Het reductieplan voorziet ook in maatregelen rond andere ziekten en plagen in de
banaan, zoals een hardnekkige bodemziekte veroorzaakt door aaltjes.
In het onderzoeksconsortium nemen
naast Wageningen UR en haar strategische partner Embrapa uit Brazilië ook Bioversity International, de Katholieke Universiteit Leuven en het Franse onderzoekscentrum CIRAD deel. / GvM

BIOLOGISCH VOER KIETELT
IMMUUNSYSTEEM KIP
Kippen die biologisch voer krijgen
hebben een iets alerter immuunsysteem
dan kippen met een gangbaar dieet.
Dat concluderen onderzoekers van
Wageningen UR, TNO en het Louis Bolk
Instituut in een rapport dat donderdagmorgen 13 december is aangeboden
aan landbouwminister Gerda Verburg.
‘We hebben kippen van zeventien weken
oud gevoerd met gangbaar voer of biologisch voer’, zegt prof. Huub Savelkoul van
de leerstoelgroep Celbiologie en immunologie. ‘We hebben de eieren van de kippen uitgebroed en de kuikens vanaf hun
geboorte ook gangbaar of biologisch voer
gegeven. Vervolgens hebben we de dieren
met elkaar vergeleken.’
Kippen krijgen om de zoveel weken ander
voer, aangepast aan hun leeftijd. Savelkoul: ‘We zagen bij beide groepen na elke
aanpassing van het voer dat het immuunsysteem opveerde. In de monocyten van
de kippen, een type immuuncel dat belangrijk is voor het aangeboren immuun-

LOKSTROOM HELPT VISSEN PAAIEN
Met vistrappen moeten snoekbaarzen,
brasems en andere vissoorten stuwen en
dammen kunnen passeren. Een
succesvolle doorgang hangt af van de
stroming uit de ingang van de vistrap,
concludeert dr. Erwin Winter in zijn
proefschrift.

GERANIUMS
IN WORST?
SLECHT IDEE
Extracten van Geranium macrorrhizum
houden worstjes niet langer houdbaar.
Dat concluderen Wageningse en
Litouwse wetenschappers in Meat
Science. Het geraniumachtige plantje
bevat weliswaar antioxidanten die
volgens reageerbuisstudies moleculen
kunnen beschermen, maar worsten zijn
geen reageerbuizen.

In Nederland zijn op grote schaal vistrappen aangelegd om ervoor te zorgen dat
vissen langs barrières als stuwen en dammen kunnen zwemmen om vervolgens
stroomopwaarts te kunnen paaien. Winter volgde met zendertjes de vissen rond
de Overijsselse Vecht om meer te weten
te komen over de werking van de passages.
Om een vistrap te passeren moeten de
vissen wel eerst de ingang kunnen vinden, concludeert hij. Daarvoor moet de
vis uit de vele waterstromen die van een
stuw of dam afkomen juist die stroom vinden die uit de vistrap komt. Hoe groter
deze lokstoom qua volume is, des te groter is de kans dat de vis die stroom
neemt.
Winter constateerde verder dat de aanleg
van vistrappen waarschijnlijk een verschuiving tot gevolg heeft gehad in de vissoorten in de rivieren. Soorten die de trappen veelvuldig gebruiken, waaronder de
alver, winde en brasem, zijn in aantal toegenomen. Terwijl de soorten die meer
moeite met vistrappen hebben, zoals de
snoekbaars, in aantal afnamen. / LH
Erwin Winter promoveerde op 7 december bij prof. Johan Verreth, hoogleraar
Aquacultuur en visserij

systeem, ging de aanmaak van de signaalstof stikstofoxide omhoog. Daarmee
doden monocyten indringers en activeren
ze andere immuuncellen.’
Variatie in voeding is dus gezond voor het
immuunsysteem, concludeert de hoogleraar. De stimulerende prikkel van de voeraanpassingen was echter iets hoger bij de
biologisch gevoerde dieren. Savelkoul vermoedt dat het verschil wordt veroorzaakt
doordat kippen met een biodieet lichter
zijn dan kippen met een gangbaar dieet.
Volgens aanvullende analyses van het
Louis Bolk Instituut was het verschil tussen gangbaar en biologisch voer overduidelijk. Extracten uit biologisch voer vormden andere kristallen, en er zaten meer
biofotonen in biologisch voer dan in regulier kippenvoer, aldus het instituut. Analysemethoden op basis van kristalvorming
en biofotonen zijn in de reguliere wetenschap omstreden.
Savelkoul heeft zich alleen beziggehouden
met het immunologische onderzoek. ‘Over
de rest doe ik geen uitspraken.’ / WK

Een vistrap in de Overijsselse Vecht. Een grote lokstroom uit een vistrap helpt vissen
de ingang te vinden. / foto Erwin Winter

‘De voedingsindustrie maakt graag gebruik van verbindingen in rozemarijn’,
zegt co-auteur dr. Teris van Beek van de
leerstoelgroep Organische chemie. ‘In rozemarijn zit rozemarijnzuur, carnosol en
carnosic acid. Dat zijn krachtige antioxidanten. Ze zijn reuk- en smaakloos. Je
vindt ze bijvoorbeeld in voorgebakken
friet. Onderzoekers zijn op zoek naar
andere verbindingen die hetzelfde kunnen, maar tot dusver slagen ze daar niet
in.’
De gepubliceerde studie is een spin-off
van het promotieproject van de Litouwse
promovendus Giedrius Miliauskas in Wageningen. Onder begeleiding van dr. Jozef
Linssen van de leerstoelgroep Productontwerp en kwaliteitskunde zijn drie onderzoekers van Kaunas University in Wageningen gepromoveerd op onderzoek
naar natuurlijke antioxidanten in kruiden.
‘De proefschriften waren prima’, zegt Van
Beek. ‘Maar effectiever antioxidanten dan
die in rozemarijn hebben ook de Litouwers niet gevonden.’ / WK
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In 2007 werd bijna alles beter. Forum ging open, DLO kwam uit de rode cijfers, het
ministerie voorkwam een slinkse poging om de medezeggenschap om zeep te helpen,
de studentenaantallen gingen omhoog, en de topinkomens van onze topbestuurders
stegen. Een niet-representatieve selectie uit het nieuws van een helemaal niet zo
beroerd jaar.

2

N
B

door WILLEM KOERT

H

A

E

eb je een monetaire fetisj maar ook smetvrees? Op
lterra is niet alleen een groot Wagenings gebouw
18 januari stelt microbioloog Rijkelt Beumer je gemet veel milieuvriendelijke mensen erin, blijkt uit
rust. Als je, net als Dagobert Duck, wilt badderen in je
een verkennende studie van Alterrawoordvoerder Bert
Jansen. Alterra is ook een antidepressivum, een psychedelische rockgroep die bekend staat om zijn doordacht gebruik van improvisatie en een Amerikaans verzorgingstehuis waarin de verplegers een bejaarde letterlijk doodsloegen omdat hij zijn bed had bevuild.
Leuk om te weten.
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zuurverdiende geld dan krijg je daar niks van. Het valt
reuze mee met het aantal bacteriën op bankbiljetten
en muntjes. Het oppervlak is te glad om micro-organismen aan te laten hechten.

e universiteit verzakelijkt, melden criticasters binnen de Gemeenschappelijke Vergadering in het
voorjaar van 2007 bij monde van regionaal-econoom
prof. Wim Heijman. Aan alles hangt een prijskaartje.
Leerstoelgroepen moeten zelfs kosten-batenanalyses
loslaten op het gebruik van het academische wc-papier. ‘Wetenschappers moeten niet teveel worden afgeleid door geneuzel over geld’, schrijft Resource in een
commentaar. ‘Zelfs een econoom moet niet teveel tijd
kwijt zijn aan zijn huishoudboekje.’

D

at alles in de
universiteit tegenwoordig draait
om geld, dat is helemaal niet waar,
zegt rector Martin
Kropff in een interview. ‘Het klopt
niet als mensen
zeggen dat het bij
ons alleen om geld
draait en dat het
onderwijs daarom
in de knel komt.
Onze docenten zijn
zo toegewijd. Ik
ken geen docent
die onderwijs laat
lopen vanwege
een financieringskwestie.’

M

eer dan 750 arbeidsplaatsen zijn geschrapt en
– tata! – DLO is weer gezond. Dat zegt Aalt Dijkhuizen op 1 februari. ‘Ik vertel wel eens aan mensen
van buiten over de operatie die we achter de rug hebben. Ze zijn verrast dat ze daar zo weinig van hebben
gemerkt.’ Heel knap. Het zou nog knapper zijn als ook
de mensen van binnen niks van de maatregelen hadden gemerkt. Of zijn we nou aan het zeuren?

K

roketten zitten vol paard, ontdekken Wageningse
studenten. Stichting Wakker Dier zet de bevindingen in februari op zijn website, waar consumenten zelf
kunnen controleren welke merken paard bevatten en
welke niet. Wakker Dier is trouwens niet tegen paardenvlees. ‘Maar wij willen wel eerlijke informatie geven’, aldus een zegsman.

met een roltrap. Het verschil tussen Wageningen en
Bennekom is nog nooit zo groot geweest.

A

nders dan het geklaag in de Wageningse wandelgangen doet vermoeden, matst LNV de DLO’s op
structurele basis. De Rekenkamer klaagt eind mei dat
de instituten 33 miljoen teveel hebben ontvangen.

S

lecht nieuws voor de krokettenindustrie. Rob Moormann van de Animal Sciences Group verwacht dat
het West-Nijlvirus, de Afrikaanse paardenpest en drie
virussen die paardenhersenen slopen binnenkort hun
intrede zullen doen in Nederland en huis zullen houden
in de paardensector.

D

e mond vol van ‘integratie’, maar zelf iets aan integratie doen? Ho maar. Het Wageningse studentenwereldje is ouderwets gesegregeerd, schrijft Resource
op 31 mei. Er zijn grofweg drie groepen die maar zeer
beperkt met elkaar omgaan: de autochtonen, de internatonale studenten en de Chinezen.
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et gaat goed met de studentenaantallen. Op 29
maart staat de teller 35 procent in de plus.

u heb je de GV, de COR, de SR en de GMR. Als het
aan het bestuur ligt, heb je straks alleen nog maar
één centrale medezeggenschapsraad, bericht Resource op 26 april. Scheelt in het aantal vergaderuren, in
de kosten en in bestuurlijk gesodemieter. De studenten, de docenten van het hbo, de medewerkers van de
universiteit en de DLO’s gaan allemaal in die raad zitten. Divide et impera, zeiden de Romeinen al.
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p 1 mei liepen de eerste studenten door de gangen
van het nieuwe Forum. Een mijlpaal voor Wageningen. Eindelijk heeft de groene kennisstad een gebouw
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NOG NIET ZO
BEROERD
E

n wederom staat
Wageningen op
één. Aalt Dijkhuizen is
de beste verdienende
universitaire bestuurder van Nederland.
Driehonderdduizend
euri aan belastinggeld
sleept Dijkhuizen hier
jaarlijks weg. Da’s bijna twee keer zoveel
als premier Balkenende verdient. Eat that,
Erasmus! Op 7 juni
vraagt minister Gerda
Verburg om opheldering over de ‘erg hoge’
salarissen van het bestuur.

hoogleraar op
4 oktober in
zijn afscheidsrede. Volgens
Fleer kan het
studenten
ook niet zoveel meer
schelen hoe
goed ze hun
examens maken. ‘Ze springen een gat in
de lucht bij
een zes’, moppert hij.

E

r moet een groot onderzoek komen dat aantoont
dat zuivel gezond is. Dat zegt de nieuwe Wageningse hoogleraar prof. Toon van Hooijdonk op 11 oktober
in zijn inaugurele rede. Van Hooijdonk is trouwens ook
onderzoeksdirecteur van Campina, en de zuivelindustrie betaalt zijn leerstoel. Maar dat wil niet zeggen dat
Van Hooijdonks uitspraken vooral worden ingegeven
door eigenbelang. Nee hoor. ‘Het is niet onlogisch dat

H

rt

et moet financieel wel heel erg goed met Wageningen gaan. In 2006 kreeg ook de populaire rector Bert S. een misdadig goed salaris. Bert S. scoorde
meer dan drie ton, als je het jaarverslag van Wageningen UR mag geloven dat in juli 2007 verschijnt. Da’s
bijna net zoveel als godfather Aalt D. Diens woordvoerder schrijft het riante inkomen van Bert S. toe aan ‘afspraken die zijn gemaakt rond Berts vervroegde aftreden’.

en

V

ne

9

raag: Wat willen leerlingen uit groep 7 en 8 graag
weten over landbouwhuisdieren? Het antwoord volgens het Praktijkcentrum voor de Rundveehouderij:
Hoe je het inseminatieproces van koeien begeleidt via
de endeldarm. Tijdens de Week van het Platteland
melk gezond is’, verdedigt de hoogleraar zichzelf. Melk
is toch ook gezond voor kalfjes? Nou dan.

O

ntdek je dat je business unit stiekem biologische
wapens ontwikkelt voor Al Qaida? Dan moet je
eerst de noodklok luiden bij je baas, aldus de in november uitgelekte Wageningse klokkenluidersregeling.
Doet die niets, dan ga je naar de raad van bestuur, en
als die ook niets doet, dan ga je naar de raad van toezicht. En pas daarna stap je naar Nova. Niet eerder. Publiciteit brengt immers ‘grote risico’s met zich mee voor
de organisatie en de betrokken werknemer’, aldus de
regeling.

-

legde de dierenarts van het Zegveldse onderzoekscentrum alles haarfijn uit aan duizend enthousiaste
kinderen.

F

orum wordtin september officieel geopend. Koningin Beatrix en premier Balkenende zijn in Wageningen. Balkenende maakt van de gelegenheid gebruik

om de studenten te zeggen dat ze harder moeten studeren, en dat een zesje niet goed genoeg is. De aanwezigen vergeven het hem. Het is een beetje feest vandaag.

D

e studenten zijn door alle onderwijsverbeteringen
in het vwo zo dom geworden, en managers vinden
het zo belangrijk dat studenten vooral doorstromen,
dat prof. Gerard Fleer op examens maar geen al te
moeilijke vragen meer stelt. Dat bekent de beroemde

D

e opvolgers van de huidige WUR-toppers krijgen
een lager salaris dan hun voorgangers, schrijft LNV
in november aan de Wageningse raad van toezicht in
een brief. De raad krijgt bij wijze van een presentje ook
een exemplaar van het rapport van de commissie
Dijkstal toegezonden. Volgens die commissie zal de
minister van LNV in het vervolg aangeven hoe hoog
de inkomens van Wageningse bestuurders mogen
zijn. / foto’s GA, BdG, Theo Tangelder en MW
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De rechter moest er aan te pas komen om de adviezen van de Wageningse
Dierexperimentencommissie openbaar te maken. Adviezen waar volgens de Partij
voor de Dieren bij nader inzien geen enkele motivatie in staat. Toch zeggen de
betrokkenen bij Wageningen UR dat ze met iedereen willen praten over dierproeven.

door JAN BRAAKMAN, foto BVBEELD

‘W

e hebben niets te verbergen’, zegt ir. Rob Buré. Als
hoofd van de Arbo- en milieudienst is hij door de raad
van bestuur aangewezen
om alle dierproeven binnen
Wageningen UR volgens de
juiste procedures te laten verlopen. Alle aanvragen lopen via zijn afdeling. En er is geen reden om daar geheimzinnig over te doen, benadrukt hij. Maar het stapeltje adviezen van de Dierexperimentencommissie
(DEC) dat voor hem op tafel ligt, is pas na tussenkomst
van de rechter openbaar gemaakt. Het zijn de stukken
over dierproeven bij Wageningen Universiteit die de
Partij voor de Dieren via een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur aan de universiteit ontfutselde.
De partij heeft inmiddels via Resource laten weten helemaal niet tevreden te zijn met het stapeltje. Buré
heeft formeel nog niets van de PvdD gehoord. ‘Ik heb
ze uitgenodigd met ons te komen praten. Maar daar
hoor ik verder niets van.’
Tweede Kamerlid Esther Ouwehand van de PvdD zegt
vooral geïnteresseerd te zijn in de argumenten die ten
grondslag liggen aan de ethische afwegingen van de
Wageningse Dierexperimentencommissie. Voorzitter
van die commissie is theoloog en ethicus drs. Franck
Meijboom, universitair docent aan het Ethiek Instituut
van de Universiteit Utrecht. Meijboom kan zich iets
voorstellen bij de opmerkingen van Ouwehand. Van de
argumenten die gewisseld worden binnen de DEC valt
niet zoveel terug te vinden in de openbaar gemaakte
stukken.

vaak gaat het toch om moreel relevante feiten. Wij
gaan dan toch die discussie aan.’ Dat gebeurt door de
eerste aanvraag met tal van vragen over de proefopzet
terug te sturen naar de onderzoeker.
Als de DEC het er over eens is dat het onderzoeksdoel
belangrijk genoeg is voor het gebruik van dieren, komt
bijvoorbeeld de vraag aan de orde of de voorgestelde
proefopzet en het veroorzaakte ongerief verantwoord
zijn. Daarna volgt de vraag of het niet met minder dieren kan. Bij al die vragen kan de oorspronkelijke aanvraag worden aangepast, zodat die uiteindelijk aan de
eisen voldoet. De DEC geeft dan een advies, dat formeel nog door de raad van bestuur terzijde kan worden
geschoven. Maar in de Wageningse praktijk komt dat
niet voor.
De dierproeven onder de paraplu van Wageningen Universiteit betreffen naast ratten en muizen relatief vaak
landbouwhuisdieren en vissen. Daarmee neemt Wageningen een uniek positie in Nederland in. De proeven
kunnen deel uitmaken van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, maar het kan ook gaan om proefdieren die worden ingezet om studenten bepaalde handelingen te laten oefenen, zoals bloed afnemen. Het komt
dus voor dat de DEC adviezen geeft over handelingen
die in de Nederlandse veehouderij dagelijks voorkomen, maar die – als het gaat om een proef – formeel
moeten worden voorgelegd aan de DEC. Ook voor het
melken van koeien in een proef moet een aanvraag
worden gedaan.
Uiteindelijk gaan de meeste aangevraagde dierproeven
gewoon door. Welke functie heeft de DEC dan? Meijboom: ‘We keuren inderdaad heel weinig af. Maar we
functioneren als drempel. Onderzoekers hebben een
ALTERNATIEVEN
verantwoordelijkheidsgevoel en voldoende realiteitszin
Elk instituut dat op basis van de Wet op de Dierproeven om geen voorstellen te doen waarvan ze weten dat die
een vergunning heeft om dierproeven uit te voeren,
er niet doorkomen. En voor wat nog wel in de commismoet elke proef laten toetsen door een commissie van sie komt, geldt dat we fungeren als een slijpsteen. Wij
interne en externe deskundigen van verschillende dishebben ook wel eens de discussie over de vraag: voor
ciplines. De commissie maakt een ethische afweging.
wie keuren we eigenlijk af? Als je kijkt wat in de vergaCentrale vraag: rechtvaardigt het doel van het onderdering ter tafel komt dan kun je twaalf van de veertien
zoek de middelen?
voorstellen afkeuren, omdat er nog vragen zijn, en
Wat uit de Wageningse stukken in elk geval wel duidetwee gaan er zonder vragen door. Je doet echter aan
lijk wordt is dat de DEC niet zomaar ja of nee zegt tegen window dressing als je die twaalf dan ook formeel afeen aanvraag. De ethische commissie geeft soms aan keurt. Dan komt er vervolgens een nieuwe aangepaste
dat de proef ook met minder dieren kan, dat er andere aanvraag voor dezelfde proef – dat zou een gekke bumanieren zijn om de dieren te behandelen of dat er al- reaucratische rompslomp geven. Het is beter om van
ternatieven zijn zonder dieren. Als dat laatste aan de
de aanvankelijke a-versie van een aanvraag te komen
orde is, zal de aanvraag uiteindelijk nooit een positief
advies van de commissie krijgen.
De DEC zou zelfs het gros van de aanvragen in de eerste bespreking kunnen voorzien van een negatief advies, zegt Meijboom, want misschien wel negentig procent van de aanvragen voldoet in eerste instantie niet
aan de vereisten. De commissie kiest er echter voor
om de discussie aan te gaan met de onderzoeker. ‘Negen van de tien keer hebben we nog allerlei vragen bij
de opzet van de proef. Dan zeggen onderzoekers tegen
ons dat we niet op hun stoel moeten gaan zitten, maar

‘We keuren heel
weinig af, maar
functioneren als
drempel en
slijpsteen’

tot een f-versie, waaraan zoveel veranderd is dat de
DEC wel goedkeuring kan geven.’
De verschillen tussen de a- en de f-versie zijn niet alleen redactioneel van aard, maar ook inhoudelijk. Zo
werd eind 2004 toestemming gevraagd om met hondsvissen metingen uit te voeren naar de kwaliteit van
Rijnwater. Het betrof een herhaling van een soortgelijke proef in 1970. Doel was inzicht te krijgen in de verbetering van de waterkwaliteit. De DEC vroeg de onderzoeker om meer informatie, onder meer over de toediening van een stof die volgens de onderzoeker geen of
weinig ongerief veroorzaakte. Volgens de commissie
zouden de vissen echter schade ondervinden van de
injecties. De proef werd uiteindelijk goedgekeurd, maar
pas nadat de onderzoeker de proef twee keer had aangepast.
Meijboom erkent dat dergelijke inhoudelijke discussies
en wijzigingen niet terug te vinden zijn in de nu geopenbaarde stukken. ‘Wij bekijken nu ook op welke manier
we meer van onze afwegingen kunnen neerleggen in
het uiteindelijke advies. Onze adviezen zijn niet vrij van
discussie, maar inhoudelijk zijn ze wel goed. Dus wij
hebben geen probleem met openheid.’
MOREEL PLURALISME
Hoe die openheid gestalte moet krijgen, blijft een lastige vraag. Want wat je er ook over naar buiten brengt,
het meningsverschil tussen de voor- en tegenstanders
van dierproeven blijft altijd bestaan, zegt Meijboom.
Een ethisch probleem poets je niet weg door het in een
commissie te laten beoordelen. ‘Er is in Nederland
sprake van een fundamenteel moreel pluralisme. Het
is een illusie te denken dat het pluralisme verdwijnt,
als je het in de context van een Wet op de Dierproeven
zet. Dat moreel pluralisme krijg je keer op keer terug.’
Dat betekent dat welk advies de DEC ook geeft, er altijd mensen zijn die het er niet mee eens zijn. ‘En toch
is het niet voor honderd procent subjectief. Op het ene
moment zeg je ja tegen een proef omdat er een belangrijk maatschappelijk doel mee gediend is, terwijl je je in
langlopend onderzoek toch gaat afvragen of je voor
stap 25 weer een soortgelijke dierproef moet doen.’
Meijboom vindt dat er veel gepraat moet worden over
de ethische argumenten voor het gebruik van dierproeven bij onderwijs en onderzoek. Hij daagt de raad van
bestuur uit daarover een visie te ontwikkelen, opdat de
DEC die ook kan gebruiken bij het beoordelen van de
aanvragen, en opdat er binnen Wageningen Universiteit een bredere de discussie komt over de ethische
aspecten van bijvoorbeeld de intensivering van de
landbouw of obesitasgerelateerd onderzoek, zegt
Meijboom.
Buré zegt dat de raad van bestuur er in elk geval alles
aan gelegen is de gesprekken op gang te houden met
iedereen die erbij betrokken is. Niet voor niets zit Buré
met enige regelmaat om tafel met mensen van de Vereniging Proefdiervrij. ‘We moeten de maatschappelijke
discussie doorzetten.’ <
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IN BEELD
Daarna laten we kinderen proeven.’ De bereidingswijze
verandert de textuur van groenten. ‘Textuur is een
belangrijke factor in het wel of niet lusten van groenten’,
zegt Zeinstra. ‘Kinderen hebben vooral moeite met
groenten die slijmerig zijn. Knapperige groenten lusten
ze juist vaak wel.’ Verleden week zette Zeinstra de
groenten voor aan kinderen van groep 4 en 8. Deze

U

D

GROENTE PROEVEN/ foto’s GUY ACKERMANS
‘Groenten zijn gezond, maar sommige kinderen lusten
ze niet’, zegt promovenda ir. Gertrude Zeinstra van de
leerstoelgroep Communicatiewetenschap. ‘In het
Restaurant van de Toekomst onderzoeken we of we
daar iets aan kunnen doen door groenten op een
andere manier te bereiden. We koken de groenten,
pureren, roerbakken, frituren, stomen en grillen ze.

O

week zijn kinderen uit groep 1 en 2 aan de beurt.
‘We hebben het georganiseerd als een schoolreisje’,
zegt Zeinstra. ‘De kinderen komen met de bus, we
laten ze proeven, we gaan met ze sporten en we leren
ze ook nog wat over het maagdarmkanaal. Ze vinden
het leuk, ja. De jongste kinderen vinden het zelfs
spannend.’ / WK
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OUDE KOEIEN
UIT DE ARCHIEVEN VAN WAGENINGEN UR
DE KERSTSTAL VAN HERMAN IS GESLOOPT
Vlak voor de kerst van 1990 brachten
journalisten er nog een bezoek aan het
stierkalfje Herman, boegbeeld van de
biotechnologie. En ook dieractivisten
gingen ‘op de koffie’ bij Proefbedrijf ’t
Gen in Lelystad. De bakermat van
Herman is nu gesloopt.

Stier Herman. / foto Fred van Welie, ASG

‘Het gebouw is tot de grond toe afgebroken en afgelopen week is ook de oprijlaan
met bomen gerooid.’ Gert Kolstee, voormalig bedrijfsleider van het proefbedrijf
’t Gen aan de Runderweg in Lelystad, ziet
met enige spijt de herinneringen onder
zijn ogen verdwijnen.
’t Gen werd mei 1971 opgericht om grootschalige experimenten uit te voeren voor
het voormalige Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek (IVO) in Zeist. ‘Bij ’t Gen
hadden we gras, gras en nog eens gras.
Het was met 240 hectare en 300 tot 400
melkkoeien toen een knoeperd van een
melkveebedrijf’, vertelt Kolstee.
De naam van het bedrijf, die zo prachtig
de vooruitgangsgedachte van de jaren zeventig symboliseert, werd bedacht door
‘meneer Arends, de eerste bedrijfsingenieur’. Op ’t Gen werd het schapenras de
Flevolander ontwikkeld en in de jaren zeventig grootschalig vergelijkend onderzoek gedaan aan de melkproductie van
Amerikaanse Holsteinrunderen en Nederlandse rood- en zwartbonte koeien.

Algemene bekendheid kreeg het proefbedrijf pas toen de transgene stier Herman
daar op 16 december 1990 geboren
werd. ‘Het beeld dat nog op mijn netvlies
staat is dat van het persbezoek meteen
na de geboorte. Het was vlak voor kerst,
het schemerde en ik geloof zelfs dat er
sneeuw lag. De journalisten hadden allemaal stofjassen aan en liepen in een rij
naar het onderkomen van Herman. Het
waren net de herdertjes die een bezoek
brachten aan de kerststal’, aldus Kolstee.
Ook bij Herman was er sprake van ‘onbevlekte ontvangenis’. De eerste transgene
stier ter wereld was een toevalstreffer:
van de 129 embryo’s die bij draagmoeders waren ingebracht was hij het enige
kalf waarbij het gen voor de productie van
het menselijke eiwit lactoferrine in het genoom was opgenomen.
Rond Herman en zijn dochters – die nauwelijks lactoferrine zullen produceren –
zou zich een intrigerend en al veel beschreven steekspel afspelen, met hoofdrollen voor eigenaar Gene Pharming, geheime opdrachtgever Nutricia, de landbouwminister en de Dierenbescherming.
Omstreden postercampagnes, Kamervragen, internationale media-aandacht: rond
Herman werd het nooit rustig. Kolstee: ‘Alles wat er met Herman gebeurde moesten we stilhouden en mocht alleen via de
minister naar buiten. We kregen ook be-

zoek van actievoerders. Meestal werden
we van tevoren gewaarschuwd door de
politie en konden we ze al van ver zien
aankomen. Dan deden we het hek dicht
en wachtten ze op met koffie. Het werd
soms nog best gezellig.’
Echt ‘in zijn kuif gepikt’ voelde Kolstee
zich over de dolksteek van Gene Pharming, die Herman op een gegeven moment bij ’t Gen probeerde weg te krijgen
door te claimen dat de stier en zijn nakomelingen niet goed werden verzorgd.
‘Herman werd in de watten gelegd. Alles
draaide om hem. We liepen zelfs 24-uursdiensten. Als medewerkers hebben we de
aantijgingen als heel vervelend ervaren.
Ze zochten een stok om de hond te slaan’,
aldus Kolstee.
Uiteindelijk sleet Herman zijn laatste levensjaren als os in het Leidse museum
Naturalis, alwaar hij na zijn dood op
2 april 2004 werd opgezet en tentoongesteld. Zijn voormalige kraamkamer sloot
in 1996 haar deuren en is nu echt van de
aardbodem verdwenen. Kolstee: ‘Proefbedrijf ’t Gen is niet meer. Het is nu weer
een kale vlakte, maar gelukkig zal daar
vanaf volgens voorjaar het koolzaad bloeien van het nieuwe Toepassingcentrum
Duurzame Energie Acrres. Er is geen einde zonder een nieuw begin.’ / Gert van
Maanen

WERKPLEK
LENIE VAN ECK
DE FOXTROT DANSEN MET DE PROF
Lenie maakt ’s avonds schoon, ‘sinds
29 augustus 1977’. Tot afgelopen zomer
werkte ze op de Dreijenborch, op universiteitsterrein De Dreijen. ‘Maar de bewoners zijn naar Forum, en ik wilde niet overdag gaan werken zoals daar gebeurt, ook
omdat ik dan de toeslag voor avondwerk
zou missen.’ Nu loopt ze met haar kar met
schoonmaakmiddelen voor bureaus, vloeren en wc’s door het nabijgelegen Biotechnion. Een bewoner die nog niet naar
huis is, zegt schuchter gedag.
Lenie mist haar vorige stek wel, waar ze
zestien jaar werkte. ‘Vroeger mocht er ’s
avonds niemand zijn, zoals nu. We werkten met zijn tweeën naar elkaar toe, hadden een radiootje aan, zongen. Soms
kwam de prof langs en zei ‘dames wat is
het gezellig’ en dan dansten we samen
quick quick slow. Of we maakten muziek
met stoffer, blik en emmer.’
Toen de schoonmaak een paar jaar geleden werd uitbesteed, bleven Lenie en
haar collega’s bij de universiteit in dienst,

maar werden ze ondergebracht bij schoonmaakbedrijf ISS. In het Biotechnion heeft
Lenie acht collega’s, die net als zij twintig
tot dertig jaar geleden zijn begonnen.
Twee, Wilma en Bep, hebben altijd in het
Biotechnion gewerkt. Wilma: ‘Vroeger
werkten hier veertig mensen, nu lopen er
vijftien.’
Sinds de uitbesteding hebben de schoonmakers het gevoel dat ze tussen wal en
schip vallen. ‘Op de Dreijenborch hoorden
we er nog bij, en kregen we met sinterklaas
een letter’, vertelt Lenie. ‘Maar nog nooit
heeft iemand hier een bonus gekregen.’
Het avondeten staat al die jaren al voor
vijven op tafel. ‘En als ik straks thuis
kom is de afwas gedaan en is er koffie;
en vroeger lagen de kinderen dan op
bed.’ / Yvonne de Hilster
Van links naar rechts: Lenie van Eck,
Marijke van Olderen, Wilma Claassen,
Gijsje van Eck, Stien Heijmen,
Bep Hagort. / foto Guy Ackermans
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Het jaar zit er bijna op. Kleine en grote hoogtepunten regen zich
aaneen. Onderzoekers en studenten vielen in de prijzen of namen
deel aan bijzondere projecten. Ze speelden bossanova op een
internationaal schelpdiercongres of ontwierpen een prijswinnende
tuin. Een aantal persoonlijke hoogtepunten van 2007.

WAT WAS HET HOOGTEPUNT VAN 2007?
door JAN BRAAKMAN
‘Ons optreden was
een laaiend succes’

Ir. Luc van Hoof, beleidsmedewerker
Wageningen Imares
‘Mijn hoogtepunt van 2007? Op 14 november hield Imares een internationaal
congres over schelpdieren. Dat gebeurde
op Neeltje Jans, waar de congresgangers
de Westerscheldewerken hadden bekeken. Ik heb een vrije dag opgenomen om
mijn bijdrage aan het congres te leveren.
Ik trad op als drummer van de Braziliaanse band Marim Bondo, die bestaat uit vier

‘De opening met de
minister was het mooist’

mensen van de oude Landbouwhogeschool Wageningen. Wij hebben de borrel
en het diner dansant van muziek voorzien. Ons optreden was werkelijk een laaiend succes. We hebben veel positieve
complimenten gehad en het levert ons
veel bekendheid op. Niet dat we nu veel
contracten hebben gekregen door dit optreden, zo werkt dat niet in de muziek. Je
weet hoe het gaat: mensen hebben een
budget voor een evenement en pas op het
eind bedenken ze dat ze ook muziek nodig hebben. Al ging dat bij dit congres natuurlijk niet zo. Ik trad dan ook niet op als
werknemer van Imares, al werd ik wel
aangekondigd als één van de toponderzoekers van het instituut, wat natuurlijk
klopt. Ons volgende optreden? Ik zou het
niet weten.’

‘Afstuderen wordt het
hoogtepunt van 2008’

Vera van Kalsbeek, student Tuin- en
landschapsinrichting Van Hall Larenstein.
‘Ik won in november een wedstrijd van
een zorginstelling voor het ontwerp van
de aankleding van de binnentuin en de
voortuin. Ik mocht het ontwerp maken tij-

dens mijn stage bij het hoveniersbedrijf
De Overhaag in het Gelderse Leuth. Er deden drie bedrijven aan de wedstrijd mee
en uiteindelijk bleef mijn ontwerp over. De
Overhaag sleepte er een opdracht van
150 duizend euro mee binnen. Bij het ontwerp heb ik voortgeborduurd op de ontwerpen die de architect al had gemaakt.
En de voortuinen moesten goed aansluiten bij de omgeving. Voor mij is deze prijs
toch een mooi hoogtepunt van 2007. Volgend jaar wil ik afstuderen, dat wordt het
volgende hoogtepunt.’

‘We hebben dit jaar een mooi project gedaan in Slovenië, waar we Nederlandse
kennis over het gebruik van Geografische
informatiesystemen (GIS) bij beheersing
van uitbraken van besmettelijke dierziekten hebben uitgewisseld met Sloveense
collega’s. Dat gebeurde in het kader van
het Twinningprogramma van de Europese

‘Vlak voor de zomer is onze spiksplinternieuwe locatie in Bleiswijk geopend. Het
glastuinbouwonderzoek van Wageningen
UR zit hiermee in het centrum van een gebied waar zich veel nieuwe glastuinbouwbedrijven ontwikkelen. We merken nu dat
we de goede beslissing hebben genomen.
Als je kijkt naar de bezetting op onze faci-

‘De universiteit heeft
beterschap beloofd’

Rishi Kukreja, Wageningen
Environmental Platform, lid Progressieve
Studenten Fraktie (PSF)
‘De handtekeningenactie van WSO en
PSF voor een meer milieuvriendelijke universiteit begon in februari onder de naam

‘De eeuwige roem is
natuurlijk geweldig’

Ir. Henk Janssen, onderzoeker bij Alterra

Dr. Sjaak Bakker, business unit manager
Wageningen UR Glastuinbouw in
Bleiswijk

liteiten, dan hebben we de juiste keuzes
gemaakt. We zijn goed ingesprongen op
de trends in de glastuinbouw met onze
voorzieningen, met name die op het terrein van de geconditioneerde teelt. Onze
kassen zijn uitgerust met de nieuwste systemen voor de beheersing van boven- en
ondergrondse omstandigheden, en 44 afdelingen zijn of kunnen worden voorzien
van koeling. Daar is veel vraag naar. Het
mooiste moment was natuurlijk de opening met minister Verburg. Maar het bezoek van 1400 belangstellenden daarna
tijdens de open dagen was natuurlijk ook
een hoogtepunt voor onze business unit
in 2007.’

Commissie, waarin met nieuwe lidstaten
van de Europese Unie kennis wordt gedeeld. Het was een mooi project met veel
reizen. Dat was beslist een hoogtepunt
voor dit jaar. Een ander hoogtepunt was
de uitreiking van de Geo Innovatie Award,
de publieksprijs voor het GEOBoer-project,
waarin perceelsgeometrie wordt uitgewisseld met agrarische bedrijfsmanagementsystemen. De prijs was toch een aardig steuntje in de rug, het geeft ook aan
dat je op de goede weg bent. En de eeuwige roem is natuurlijk geweldig.’

The Inconvenient Truth about Wageningen UR – it is not as green as you think.
We verzamelden 1034 handtekeningen
die we op 16 maart aanboden aan de
raad van bestuur. De universiteit heeft de
wensen van de studenten erkend en beterschap beloofd. 16 maart markeert de
geboorte van het Wageningen Environmental Platform (WEP), dat nu een belangrijke rol speelt in de bewustwording
van onderwerpen op milieugebied, zowel
bij studenten als bij het management van
de universiteit.’

‘Het telefoontje van de
Europese Commissie’

Dr. Roel Veerkamp, Animal Sciences
Group
‘Het moment, vlak voor de vakantie, dat
duidelijk werd dat we ons project in het
Europese onderzoeksprogramma KP7
hadden binnen gehaald, was exciting. Het
was wel heel bijzonder dat we als ASG alle
drie de projecten die we hadden ingediend ook binnenhaalden. Ons Rednex-

project richt zich op de vermindering van
stikstofuitstoot bij koeien. Het Econwelfare project onderzoekt de verschillen in niveaus van welzijn voor dier, de maatschappij en de keten in verschillende landen. Het project waar ik verantwoordelijk
voor ben, Robust milk, gaat over het fokken van robuuste koeien, die gezonde
melk produceren. Het was een spannende periode, omdat we van verschillende
kanten signalen kregen dat we bij de beoordeling 14,5 hadden gescoord op een
maximum van 15. Maar we moesten toch
nog afwachten tot uiteindelijk het verlossende telefoontje kwam van iemand van
de Europese Commissie, die vertelde dat
wij het project hadden binnen gehaald.’
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POST is de brievenrubriek van
Resource, bestemd voor reacties
van lezers. Brieven kunnen worden
gericht aan resource@cereales.nl
of aan Resource, rubriek Post,
Postbus 357, 6700 AJ Wageningen.

‘Het is wachten
op een groot
ongeluk’
BORNSESTEEG
In januari 2006 zag het er zo mooi uit: de
Bornsesteeg zou fietspad worden met
een tunnel onder de nieuw aan te leggen
busbaan en de verlegde Nijenoordallee.
Autoverkeer vanaf de Born zou een nieuwe uitgang krijgen naar de Mondriaanlaan, langs Rikilt. Door gemeentelijk geldgebrek verviel het verleggen van de Nijenoordallee al heel snel en over de busbaan
is ook al lange tijd niets meer gehoord.
Ondertussen zijn Atlas en Forum in gebruik genomen die veel fietsers aantrekken die via de Bornsesteeg de nieuwe
campus opkomen. Het resultaat is een
overvolle Bornsesteeg in de spits, waar
fietsers, wandelaars en personen- en
vrachtauto’s door elkaar krioelen op vierhonderd meter weg zonder voet- en fietspaden en met kruisend en afslaand verkeer.
Hoe nu verder? Zoals het nu gaat is het
wachten op een groot ongeluk. Autoverkeer vanaf sportcentrum en zwembad de
Bongerd wil naar links de Bornsesteeg opdraaien, maar er komt zoveel verkeer van
rechts dat je er niet tussenkomt. Ouders
met kleine kinderen op de fiets proberen
er tussen te komen. Er komen fietsers
vanaf sterflat de Bornsesteeg en vanaf
het tweerichtingen fietspad vanaf de Nijenoordallee, en wandelaars lopen keuvelend over de weg en het fietspad. Andere
fietsers en auto’s die het groene licht willen halen slingeren zich hier omheen. Antwoorden van burgemeester en wethouders op vragen hieroever leveren vage
antwoorden op. Dat terwijl volgend jaar
ook Radix erbij komt, dus weer meer auto’s, fietsers en voetgangers.
Gemeente en Wageningen UR moeten
met spoed met een oplossing komen,
maar het lijkt alsof beide partijen hier
geen belangen hebben. Toch gaat het om
de veiligheid van alle mensen die op de
campus studeren en werken. Oplossingsrichtingen zijn er genoeg. Je kunt denken
aan de Bornsesteeg als fietspad, auto’s
gaan dan via de Droevendaalsesteeg. Iets
minder vergaand is om alleen vrachtverkeer via de Droevendaalsesteeg te laten
rijden. Op korte termijn zijn voet- en fietsstroken vanaf de Bongerd tot de fietsinrit
van Forum een minimale eis.
Gemeente en WUR moeten zich echter
vooral realiseren dat zij gezamenlijk een
probleem hebben veroorzaakt, dat jaren
geleden al is gesignaleerd. ‘Waar een wil
is, is een weg’ geldt hier wel heel speciaal.
Erik van Os, Fietsersbond
afdeling Wageningen
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V.D.REDACTIE
OMZIEN
In de laatste maand van het jaar ontkom
je niet aan terugkijken. Dat hoeft dit jaar
zeker niet in wrok, want op de keper beschouwd was 2007 voor Wageningen UR
een jubeljaar. Op bijna alle gebieden ging
het beter en de ingrijpende reorganisatie
van het jaar ervoor lijkt al weer bijna vergeten.
Het is nog maar de vraag of het doorbijten
van die zure appel de echte verklaring
vormt voor de financiële opleving van de
DLO-instituten. Dat ze allemaal uit de
rode cijfers zijn geraakt, is vast ook te
danken aan het feit dat het economische

tij meezit en de overheid niet hard heeft
bezuinigd. Bovendien zijn typische Wageningse thema’s als klimaat en voeding nu
opvallend hip in Den Haag en Brussel.
Voor de universiteit ging het in 2007 helemaal crescendo. De studenteninstroom
blijft maar stijgen, en voor het eerst kwam
een Spinozapremie deze kant op. Ook
toonden de studenten zich onverminderd
tevreden waardoor de shirts met ‘Wageningen No1’ erop niet naar de verstelmand hoeven. Daarnaast wisten ook de
media het stadje aan de Rijn goed te vinden, met als hoogtepunt natuurlijk de ko-

ninklijke opening van Forum in september.
Is er dan helemaal niks negatief te melden over het afgelopen jaar? Toch wel.
Het meest in het oog springend zijn de
magere resultaten bij de relatief nieuwe
loot, hogeschool Van Hall Larenstein.
Mopperende studenten gaven de vestigingen in Velp en Leeuwarden allebei een
krappe 6,7 als eindcijfer in de Keuzegids.
De Wageningse vestiging belandde met
een 6,3 zelfs op de één na laatste plaats.
De uitdaging voor 2008: een make-over
voor VHL. / Gert van Maanen

HR

Henk van Ruitenbeek

DE HOOG
McDONALD’S IN DEN HAAG
Plasterk weet alles over het hoger onderwijs in de Verenigde Saten. Hij heeft in Pasadena zelf gezien dat er onder studenten geen zesjescultuur heerst, maar het
daar altijd om een A gaat. Daarom wast
de minister van onderwijs studenten de
oren. Zij moeten voor goud gaan, want anders wordt het nooit wat met onze kenniseconomie.
Ook het torenhoge collegegeld heeft zijn
instemming. Wie wat wil worden in de
maatschappij moet in zichzelf investeren,
want de kost gaat voor de baat uit. Bovendien kunnen met dat extra collegegeld le-

raren beter worden betaald, want daar
zijn er veel meer van dan van universitaire
docenten en dat is bij verkiezingen voor
zijn partij mooi meegenomen. En studenten zijn geen middelbare scholieren meer.
Een protestdemonstratie op het Museumplein zit er nog niet in. Dus dat zit ook wel
snor.
De nieuwste proefballon van de kenner
van het onderwijs in het land van McDonald’s is de bachelor. Zonder enig onderzoek verklaart onze hooggeleerde excellentie dat het bachelordiploma voldoende
toegang geeft tot de arbeidsmarkt en

daarom voor de meeste universitaire studenten het eindstation moet zijn. Want
een beetje bachelor kan altijd artsenbezoeker, politicus of columnist worden en
als ze dat niet willen kunnen ze een eigen
winkel beginnen of kan het bedrijfsleven
voor een op maat gesneden opleiding zorgen. Dat is in Amerika heel gewoon, dus
waarom hier niet.
Het is jammer dat de huidige generatie
studenten zich laat McDonaldiseren. Daarom moeten ze hun jongere broertjes en
zusjes om raad vragen. / Kees de Hoog
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‘I tell my friends
in China that
Holland is great,
except for the
government’

XMAS BREAK
This is the last Resource of 2007. The first
edition of the new year appears on 10
January 2008.

NEW YEAR’S DRINKS
All Wageningen UR employees are invited to
the New Year’s reception on Monday
afternoon, 7 January, from half past four to
six o'clock in Forum. President of the
Executive Board Aalt Dijkhuizen will give a
speech during the first official WUR New
Year’s reception. There is a separate
occasion for university students – the
traditional Student Council reception – on
Thursday 10 January. This will be held at six
o’clock in the mathematics building, when
the Teacher of the Year prize will be
announced. / KV

WHAT’S ON
Thursday 13 December
18.30 / Intercultural dinner at WSO with
Chinese food. Register before 12 December
at wso.wur.nl.
20.30 / Classic film Black Narcissus, see
www.movie-w.nl.
23.00 / Electravaganza at Unitas.
Friday 14 December
20.00 / WSKOV concert in the Aula.
20.15 / Punt Uit Choir and Wageningen
brass band perform Christmas concert in
the Grote Kerk, marketplace.
24.00 / Disco Party at International Club.
Saturday 15 December
20.00 / WSKOV concert in the Grote Kerk.
20.30 / Open café with the Wieledansers,
folk dancing in Wijkcentrum Nude.
21.30 / Swing night in WICC.
23.00 / The Beyond at Unitas.
24.00 / Candy Galore at International Club.
Sunday 16 December
11.00 / English language church service in
the Wagenburcht church, Beatrixlaan.
20.30 / Exiled, Chinese gangster film, see
www.movie-w.nl.
Friday 21 December
23.00 / Latin Party at International Club.
Saturday 22 December
20.00 / Sound of Science plays in WICC.
23.00 / Caked at Unitas.
24.00 / Club night at International Club.
Sunday 23 December
15.00 / Glasmacher Live at WICC.
18.00 / Christmas dinner at International
Club.
Saturday 29 December
24.00 / Old Year’s Party at International
Club.
Monday 31 December
24.00 / New Year’s Eve Party at International Club.
24.30 / Old and New at Unitas.

YOUNG CHINESE ARE FATTENING FAST

‘

One in thirteen fat children on the planet
lives in China, and the number is rising,
according to research results published
in the PhD thesis of Yanping Li of the
department of Human Nutrition.
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In the last twenty years China’s gross
national product has increased tenfold,
consumption of animal products has
doubled, people have started to eat more
fat and less vegetables, and children
spend more time watching television.
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Of children between the ages of seven
and seventeen, four percent is
overweight, according to Chinese
government statistics. That might not
seem like many, but the rate is increasing
so fast that ‘overweight and obesity are
reaching epidemic proportions’, according
to Li.
Chinese girls suffer more from their
overweight than boys, Li discovered when
she interviewed ten-year-olds at schools
in Beijing. They suffer more often from
depression and lack of self-esteem.
Chinese boys are less affected by their
extra kilos: although they also lack selfesteem, they are only as depressed as
their normal weight classmates.
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As its economy takes off, China has
inherited more Western health problems,
Li’s research shows. Of the girls who were
underweight, twenty percent wanted to be
thinner. / WK
Yanping Li receives her PhD on 17
December. Her promotors are Professor
Evert Schouten, chair of Epidemiology
and Professor Frans Kok, chair of
Nutrition and Health.
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Four percent of Chinese children between the ages of seven and seventeen are
overweight. / photo Jim Holmes, Panos Pictures

FUZZY LOGIC MODELS MOTIVES
Policy makers and scientists may be
helped by fuzzy logic models when it
comes to studying and predicting
farmers' decisions. Roel Bosma applied
a fuzzy logic model in his study of 144
farming families in the Mekong Delta in
Vietnam, to see whether this was a
feasible way of simulating farming
systems.
Bosma concludes in his thesis that this
approach does work. There are many
factors at play in Vietnamese farmers’
decisions on whether to combine fish,
fruit or livestock raising with their rice
growing. The decision often involves
personal motives more than considerations such as labour savings or a potential
increase in income.
According to Bosma, social circumstances and the family situation play an
important role, and these conditions can

FIVE MILLION FOR
BIRD FLU

be encapsulated in a fuzzy logic model.
For example, if a young woman from a
farming household is currently working off
farm but becomes pregnant, this may be
a reason to make on-farm adjustments so
that she can earn an income from on-farm
activities.

The Dutch ministry of Foreign Affairs has
put aside five million euros for a cooperation agreement between Wageningen
UR, the University of Utrecht and the
Animal Health Service (GD) Deventer to
tackle avian influenza in Indonesia. A
contract was signed this week.

Fuzzy logic models are a way of making
subjective statements (in this case made
by farmers) manageable. On the basis of
a number of statements, you can predict
what decisions farmers are likely to make.
Farmers do not generally behave in ways
that fit simpler linear models. Fuzzy logic
models are better for simulating farmers’
motives, says Bosma. / JB

The Dutch joint venture is intended to
help stop the spread of avian influenza in
Indonesia. It makes use of compartmentalisation, control of the disease on a
regional basis. Bird flu has been a big
problem in Indonesia since the first
outbreak in 2003. It is the country with
the highest incidence of fatal human
infection from birds. So far 91 people
have died. The Netherlands has been
helping since 2005, training local experts
to recognise the disease quickly and
doing field tests on vaccine effectiveness.
The Dutch consortium is led by
Wageningen International. / JB

Roel Bosma receives his PhD on
18 December. His promotor is Professor
Johan Verreth, chair of Aquaculture and
Fisheries.
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SNAPPED
WHO?
Ellen Hornman and Jacqueline Braun
from the Netherlands, both doing a
master’s in Food Technology, just had
lunch.

THESIS?
‘In a nutshell: looking at gels under
different conditions. Actually it’s more
complicated, but we’ll spare you the
details.’

REVISING FOR EXAMS?
Ellen: ‘Actually we’re on our way to the lab
where we’re working on our thesis.’

LOOKING FORWARD TO THE HOLIDAY?
‘Yes, finally two weeks off. Time for
relaxation and doing some maintenance
to our social life.’ / ABa

‘IND TREATS CHINESE STUDENTS LIKE BEGGARS’
‘If you miss a letter, change your study or
move to a new address, there is a big risk
that things will go wrong at the IND. In my
experience, if one tiny step goes wrong,
everything goes wrong. Normally there is
no chance to fix it, unless you go to court’,
says Yuelong Yang from China. His story is
a classic example of the bureaucratic
ways that rule the immigration office.
Yang came to Holland to study at Van Hall
Larenstein in Velp. First he followed a
preparatory course in Deventer, where he
applied for a residence permit. Then he
moved to Arnhem, where he was told at
the city hall that the IND would automatically receive his new address. But the IND
sent a letter, asking for extra information,
to his former address. It never reached
Yang and in December 2005 he got word
that his application had been cancelled.
The IND said that the best solution was to

apply again. Which Yang did in March
2006, because he could not get an
appointment any sooner. After six months
and another change of address he called
the IND. Again a letter with crucial news
had been sent to an old address. Yang:
‘They told me I was not allowed to stay
here anymore and that my ID had already
expired. My second application was denied because they could not understand
why I applied so late, while they had
cancelled my first application themselves.’

Yang won the case and finally got a permit.
Since September he has been studying
Urban Environmental Management at
Wageningen University. Thinking back he
says: ‘The insecurity, when you are waiting
for the judgement, is hard. It is difficult to
concentrate on studying. I did well, but
some students really suffer in these kinds
of situation.’ He could not visit his family
for three years either, because he would
not have been able to re-enter Holland if
he left the country.

Bertus Welzen, a teacher at Van Hall
Larenstein in Velp, lodged an objection to
the decision with the IND on behalf of
Yang, but that was rejected as well and
they had to go to court. Welzen, who
studied law, represented Yang and filed a
temporary injunction in February 2007.
‘The judge who tried the case had a much
more human approach than the
immigration office,’ Welzen remarks.

Of course this kind of treatment by the
immigration office does not make the
students feel welcome. ‘We are not
treated as guests, who are paying to study
here, but more like beggars,’ states Yang.
‘It is some kind of politics, a problem that
no one can solve. I tell my friends in China
that Holland is great, except for the
government.’

REFLECTING ON HUMANITY IN THE RELAXATION ROOM
The Student Council has asked the
Wageningen UR Executive Board for a
silence and relaxation room in Forum.
According to the council, students ‘yearn
for a silent place to sit and reflect about
the values of life’.

board of student associations. They have
become ‘academic robots, remotecontrolled by class schedules spread from
the first to the eighth floor’, the
chairperson of the Student Council writes
in a letter to the Executive Board.

In the Student Council’s opinion students
have a busy life. So busy that even their
spare time is taken up with studying,
doing assignments and sitting on the

At present, students who want to escape
the maelstrom for a moment have no
opportunity to do so, except perhaps in
the toilet, the café or library. But,

according to the council, these are not
places where you can find real peace.
The university should make a room
available where ‘Muslim students can go
during Ramadan to pray, where intellectuals reflect on humanity, where students
can have a power nap to be fully prepared
for their afternoon session of classes.’ A
number of other universities already have
a silence room. / KV

According to Welzen, not all students who
have problems obtaining a residence
permit speak out. ‘Some students don’t
want to talk about it because they
consider it a personal private matter. But if
you hide your weakness, it will become
bigger.’ Yang knows of one Chinese
student who had to leave. ‘But,’ he adds,
‘He made no attempt to appeal.’ / ABr

NOT A BAD YEAR
In 2007 almost everything got better.
Forum was opened, the research
institutes were out of the red, student
numbers rose. A selection of Resource
trivia from not such a bad year.
Feb: Croquettes are full of horsemeat,
Wageningen students discover. Animal
rights group Wakker Dier puts the findings
on its website so consumers can see
which brands of this Dutch delicacy
contain horse.

May: Bad news for the croquette industry.
Rob Moormann of the Animal Sciences
Group predicts that West Nile virus,
African equine pest and three other horse
viruses will soon arrive in the Netherlands
and wreak havoc in the horse sector.

n

June: Talk, talk, talk about ‘integration’,
but are we actually doing anything about
it? Wageningen student life is plain, oldfashioned segregated. There are three
different groups that hardly mix: the
natives, the international students and
the Chinese.

n
-
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Last summer the immigration office made
some improvements to the procedure.
Now it takes three months to get a new
residence permit, and at most four weeks
to extend one. But still the bureaucratic
conduct of the IND gets students into
trouble. Another Chinese student, whose
story is very similar to Yang’s, is waiting for
her appeal to be heard in court. Welzen
thinks she will win as well. ‘The IND usually
blames all the mistakes that are made by
their bureau on the students. So these
students have a very strong case.’

March: Alterra is not only a large building
in Wageningen with lots of environmentfriendly people, according to a survey by
Alterra spokesman Bert Jansen. Alterra is
also an anti-depressive, a psychedelic
rock group and an American old people's
home.
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POCO-POCO/

One of the activities during the Indonesian evening organised by ISOW last Saturday, 8 December, was
the poco-poco dance. A popular line dance originating from Sulawesi, the steps are said to be based on farming activities such as
picking cloves, planting rice, hoeing the fields and peeling coconut fibre. The poco-poco dance became popular a few years ago
and has been integrated into aerobics classes and dance lessons throughout Indonesia. At the ISOW evening it got everyone
moving on the dance floor. / SvO, photo Joni Adiyansyah

Sept: The official opening of Forum takes
place. Queen Beatrix and prime minister
Balkenende come for the occasion. The
latter uses the opportunity to tell students
they need to study harder, a six is not
good enough. Those present forgive him:
after all it’s a party today. / WK
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FEEST
Hij is weg, de goedheiligman. Onze eigen
Sinterklaas heeft het land verlaten en al
het bijkomend schaamteloos gevreet hopelijk voor een paar dagen meegenomen.
Wat heb ik er dit jaar weer tegen op gezien. Het allervervelendste van sinterklaas is dat je het met elk groepje waar je
deel van uitmaakt – en dat zijn er nogal
wat in je studententijd – moet vieren. Je
huis of afdeling, je dispuut, je jaarclub, je
studievereniging en het ergst van allemaal: je familie. In mijn geval bestaat die
familie uitsluitend uit zeer sociaal vaardige en gezellige mensen die jammer genoeg allemaal een mbo-diploma bedrijfskunde op zak hebben, met een enkele
hbo-uitschieter. Begrijp me goed, hier is
niets mis mee, maar het heeft wel twee
nadelen.
Hoewel iedereen reuze geïnteresseerd is,
wordt toch ieder jaar weer snel duidelijk
dat ik als hardcore bètastudent niet veel
raakvlak heb met de rest van mijn familie.
Als de ogen zenuwachtig heen en weer
flitsen terwijl ik zo eenvoudig mogelijk antwoord probeer te geven op de vraag waar
mijn afstudeervak over gaat, schiet het
door mijn hoofd dat ik me beter had kunnen beperken tot: ‘iets met zware metalen, ik ben over een half jaar klaar’.
Daarnaast zijn die mbo-opleidingen allemaal al lang voltooid en ieder lid van mijn
familie heeft dus geld te over, waardoor
het te besteden bedrag voor de sinterklaascadeautjes dit jaar op maar liefst
35 euro is gesteld. Dat is gelijk aan honderd zakken havermout en, gezien de geringe eetbaarheid van die troep, dus aan
twee jaar ontbijten. Twee jaar ontbijt: ik
vind het nogal wat om zomaar voor sinterklaas te krijgen.
Daar komt nog bij dat iedereen eigenlijk
alles allang heeft, en er uit pure verveeldheid cadeautjes als Björn Borg-ondergoed
en staatsloten gevraagd worden. Het uitpakken en voorlezen van de gedichtjes
dient puur als avondvulling zodat het niet
al te duidelijk is dat iedereen eigenlijk
vooral voor de drank komt.
Nee, dan een gezellige sinterklaasavond
onder studenten. Waar een klein cadeautje van rond de vijf euro niet zorgt voor
zoveel financieel discomfort dat je vergeet blij te zijn met je presentjes. Goedmoedige gedichtjes, leuke cadeautjes,
acht linkse rakkers rond een tafel vol als
pakpapier gebruikte ouwe kranten en
iedereen met kramp nog in de vingers
van het op het laatste moment gedichten
schrijven. Zo is sinterklaas bedoeld. /
Bastiaan Molleman
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Ze is er zelf niet eens beledigd over.
Floortje ‘reisgraag’ Dessing is door
Bloemenbureau Holland uitgeroepen tot
‘Kerstster van het Jaar’. Ze is volgens de
promotoren van de kerstster namelijk
zeer actief, ondernemend, bewust,
wereldwijs, groen en kleurrijk. Allemaal
zaken die blijkbaar goed zouden passen
bij het imago van de plant. Laten wij de
kerstster nu juist bijzonder passief,
burgerlijk, kneuterig, truttig en kleurloos
vinden.

Een gemiddelde Amerikaanse kerstman
weegt ruim honderd kilo. Dat is geen
goed voorbeeld voor de moderne
Amerikaanse jeugd die toch al naar
overgewicht neigt, meent de Verenigde
Orde van Kerstmannen met een Echte
Baard. De president van de orde, die
jaarlijks duizend kerstmannen opleidt, is
daarom zelf ruim tien kilo afgevallen. Er
is gelukkig ook al een tegenbeweging
– keepsantafat.com – die van dikke
kerstpret houdt.

VAN DER HOUT ‘BESTE VAN DE REST’
Na zijn race op het Nederlands
Kampioenschap Indoorroeien stond hij
meteen op en stak een vuist in de lucht.
De ontlading van Jochem van der Hout
kwam na een persoonlijk record. ‘Dat
mocht wel weer eens.’ Na de schouderblessure, die hem de eerste helft van
2007 dwars had gezeten, was de Argoroeier blij dat hij eindelijk weer eens
goed presteerde.
Met zijn tijd van zes minuten en bijna drie
seconden, goed voor een dertiende plek,
schaarde de vierdejaars student Economie en beleid van Wageningen Universiteit zich tussen de zware mannen die zich
voorbereiden op de Olympische Spelen
van volgend jaar. ‘Ik was zeg maar de beste van de rest.’ Sinds september roeit
Van der Hout pas weer voluit. Met twee tot
drie keer per week krachttraining in De
Bongerd probeert hij nu zijn schouder
heel te houden.
Wat volgend seizoen gaat brengen weet
Van der Hout nog niet. De komende periode is het vooral veel trainen. ‘Maar we
denken op Argo al wel aan een leuke
oude vier om op de Varsity iets moois te
gaan doen. Het is dan tenslotte een lustrumjaar.’
Argonaut en titelverdediger Peter Vos,
roeier bij de Holland Acht en oud-student
Plantenveredeling in Wageningen, werd
slechts vijftiende. Bij de lichte roeiers
werd Jolmer van der Sluis dertiende, in
vrijwel dezelfde tijd als vorig jaar in het
veld van de roeiers onder 23 jaar.
Het kampioenschap over twee kilometer
op de ergometer was zaterdag 8 december in Amsterdam. / YdH

Op het toernooi in Eindhoven konden de
Nederlandse zwemmers zich kwalificeren
voor het EK, waar weer tickets voor de
Spelen te verdienen zijn. Er mochten echter buitenlanders starten, en daar zat
voor Terink het probleem. ‘Ik heb de 200
meter ’s ochtends in de series nog nooit
zo hard gezwommen, maar het was door
de vele buitenlandse deelnemers niet genoeg voor de finale. Normaal zwem je ’s
middags harder, als je lichaam wakkerder
is. Het kan wel twee seconden schelen.
Maar dat heb ik dus niet kunnen laten
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De teleurgestelde titelverdediger Peter Vos. / foto MW

TERINK NOG NIET KANSLOOS
VOOR OLYMPISCHE SPELEN
De Dutch Open Swimming Cup, van 6 tot
9 december in Eindhoven, had Rieneke
Terink een plek in de equipe voor het
Europees Kampioenschap moeten
opleveren. De Wageningse biologiestudent miste de limiet op de 200 meter
vrije slag echter op drietiende van een
seconde. ‘Behoorlijk shit ja.’ Maar de
deur naar Olympische Spelen van 2008
staat nog op een kier.
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zien.’ Het leverde een dubbel gevoel op,
ook omdat ze in de series op de 50, 100
en 400 vrij drie persoonlijke records
zwom. De verhuizing deze zomer van Barneveld naar Amersfoort, waar ze nu traint
bij AZ&PC onder Fedor Hes, heeft haar
goed gedaan. ‘Ik heb de afgelopen maanden al zoveel geleerd.’
Omdat ze wel bij de eerste acht zat had
Terink toch verwacht bij de EK een time
trial te mogen zwemmen. Ze vroeg daarom technisch directeur van de KNZB Jacco Verhaeren om opheldering toen bleek
dat ze niet geselecteerd was. Die beloofde het na te zullen zoeken.
Mocht ze definitief niet naar de EK gaan
eind maart, dan kan Terink tot begin april
bij twee andere wedstrijden nog proberen
bij de zes snelsten op de 200 meter vrij te
komen voor een plek bij de estafetteploeg. Voor de individuele OS-limiet moet
er nog ruim vier seconden af van haar
persoonlijk record. / YdH

‘KIES MASTER
ZORGVULDIG’
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Minister Plasterk ontkent dat hij het
masteronderwijs wil ontmoedigen. Wel
moeten bachelorstudenten hun
vervolgopleiding zorgvuldiger kiezen.
De bewindsman zei deze week bij de verdediging van zijn strategische agenda in
de Tweede Kamer dat hij vóór alles de wetenschappelijke bacheloropleiding wil versterken. ‘Het moet een volwaardige opleiding worden en dat is het nu nog niet.’
Een bachelor moet wat hem betreft de
keuze kunnen maken om aan het werk te
gaan, of door te studeren aan een masteropleiding. Mocht na die bewuste afweging
de helft voor een master kiezen, dan vindt
hij dat prima.
De ‘zachte knip’ is volgens de minister
een belangrijke oorzaak van de automatische keuze voor de doorstroommaster.
Studenten kunnen daar al aan beginnen
terwijl ze hun bacheloropleiding nog niet
hebben afgerond. ‘En dat is niet de bedoeling van het bama-stelsel’, aldus Plasterk. / HOP
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‘HIER DOEN ZE IETS MET
ONS ONDERZOEK’

De stichting kan de hulp van de VHL-studenten en docenten goed gebruiken,
want het gaat om een hardnekkig probleem. De Gelderse Vallei is een versnipperd en ernstig vervuild gebied waar landbouw, natuur, bedrijvigheid en recreatie
met elkaar om de ruimte strijden. En andersom profiteert de hogeschool van de
kennis uit het werkveld.
Het samenwerkingsverband tussen de hogeschool en de stichting ging op donderdag 6 december officieel van start met
presentaties van de studentenprojecten
in het statige ‘Huis Scherpenzeel’, een
voormalig landhuis middenin in het gebied. Met zo’n vijfentwintig studenten en
evenveel docenten uit Velp zat de zaal
tjokvol.
De komende tweeënhalf jaar gaan studenten uit de drie opleidingen bij Van Hall
Larenstein Velp in treintjes onderzoek
doen. Zes groepen zijn al begonnen. Een
groep vierdejaars van de minor Ontwikkelingsplanologie onderzoekt hoe de SVGV
de realisatie van de EHS kan versnellen.
Hun conclusie is dat het vier keer sneller
moet. Ze bevelen onder andere grondonteigening aan, iets wat tot nog toe not
done is. Studenten Vastgoedbeheer zullen later hun adviezen uitwerken.

In andere projecten worden plannen gemaakt voor de inrichting van enkele landgoederen en locaties voor nieuwe natuur
gezocht. Vanuit de minor Architectuur en
cultuurhistorie bestudeerden enkele studenten hoe de oude verdedigingswerken
van de Grebbelinie bij Scherpenzeel beter
zichtbaar kunnen worden gemaakt. Ze
willen onder meer de Lambalgerkeerkade, die in de achttiende eeuw een militaire functie had, doortrekken en de begroeiing van enkele kazematten uit de Tweede
Wereldoorlog verwijderen.
Na alle presentaties zou het gezelschap
gaan wandelen naar de Grebbelinie, maar
deze excursie valt door aanhoudende regen helaas in het water. Maar de bustour
langs landbouwbedrijven, boerderettes
en kippenboeren geeft de studenten en
docenten door de uitgebreide toelichting
een goed idee van de problematiek in de
Gelderse Vallei. In de avondschemering
vangt het gezelschap nog een glimp op
van de Lambargerkeerkade.
Een interessante dag, luidt het oordeel
van vierdejaars studente Bos- en natuurbeheer Femke Wolthaus tijdens de afsluitende borrel. Zij houdt zich bezig met de
versnelling van de EHS. ‘Er wordt ook echt
iets met ons onderzoek gedaan. Als je dat
weet, zet je je er veel meer voor in. En het
is goed om nu in aanraking met de EHS te
komen. Straks als we een baan hebben,
krijgen we er waarschijnlijk nog veel mee
te maken.’ David van der Veen, derdejaars Bos- en natuurbeheer, is vooral positief over de SVGV. ‘Hier staat de deur voor
je open om aan een project te werken of
vragen te stellen. De mensen hier hebben
meer tijd voor je dan menig leraar op
school.’ / ABr
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Een waarschuwing: nog niet iedereen is
bekend met de begroeting ‘goeiemoggel’.
Die is geïntroduceerd door de visverkopers
– ‘ik roggel ‘t wiel’ – uit een KPN-reclame en
lijkt een ware rage te worden. In Rijswijk is
echter een ouderwets kroeggevecht
ontstaan omdat een gast dacht dat hij voor
‘mongool’ werd uitgemaakt. Er raakten
meerdere personen bij de vechtpartij
betrokken, en toen de politie ter plaatse
kwam was de veroorzaker met de
noorderzon vertrokken. ‘Ik word knetterbek!’

Het bedrijfje Goeie Grutten uit Rockanje
heeft de eerste biologische kerstbomen
verkocht, geteeld zonder kunstmest en
chemische bestrijdingsmiddelen. ‘Ze zijn
niet opgefokt. Daardoor ruiken ze lekker
en verliezen ze hun naalden niet zo snel
als andere dennen. Prettig voor de bomen,
prettig voor de mensen’, aldus een woordvoerder in de Provinciale Zeeuwse Courant. Zitten wij deze kerst weer met een
opgefokte, stinkende, naaldenverliezende
boom opgescheept.

Zes groepen studenten van Van Hall
Larenstein Velp doen onderzoek in de
Gelderse Vallei. Hun belangrijkste
opdrachtgever is de Stichting
Vernieuwing Gelderse Vallei (SVGV), die
werkt aan een reconstructie van de Vallei
voor de aanleg van de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS). Voor de studenten
is het een mooie manier om kennis te
maken met de praktijk.
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Studenten van VHL Velp na de presentaties van hun ideeën voor de Gelderse Vallei in
Huis Scherpenzeel. / foto Daan van der Linde

Drie eerstejaars studenten zijn door de
politie in Enschede opgepakt omdat ze
– ter hoogte van de Bosweg – illegaal
twee sparren hadden gekapt. De betrapte
feuten claimen dat ze een traditie levend
hielden: het kerstbomenbrassen. De
huisbaby’s moeten zorgen dat hun
studentenhuizen met de feestdagen
worden opgefleurd met geklauwde
bomen. Na een gedragscode voor
omgaan met dieren wordt het nu ook tijd
voor de code ‘omgaan met bomen’.

HET ECHTE
WERK

foto

NIET MEER IN DE REGEN
Het komt vaker voor dat mensen van hun
stageplaats hun werkplek maken. Ook
Peter Vossebeld begon als stagiair bij
zijn huidige werkgever adviesbureau
Eelerwoude. Sinds kort werkt hij daar als
adviseur cultuurtechniek. Eind november
rondde hij zijn vierjarige deeltijdstudie
Tuin- en landschapinrichting bij Van Hall
Larenstein in Velp af.
‘Na mijn groene mbo-opleiding heb ik een
paar jaar als hovenier gewerkt. Dat hou je
lichamelijk niet vol tot je 65e. Je werkt
vaak in de regen en kou en bent veel bezig met het aanleggen van sierbestrating.
Veel collega’s hadden rugproblemen. Zelf
was ik pas halverwege de twintig en ik
had soms ook lichamelijke klachten, zoals
een liesbreuk. Ik wilde kijken of ik een niveau hoger aankon.
Qua niveau ging het goed met de hbo-studie, maar de studiebelasting was wel
zwaar. Ik was er meer tijd mee kwijt dan
de twintig uur per week die ervoor stond.
Toch was de deeltijdopleiding een goede
keus. Deeltijdstudenten hebben meestal
al ervaring in het bedrijfsleven, stellen
zichzelf een doel en gaan ervoor.
Normaliter loop je stage in het derde jaar.
Maar ik kon natuurlijk niet zomaar vijftig
werkdagen aan stage besteden. Daarom
heb ik de stage verschoven naar het einde van de opleiding. Ik begon in de zomervakantie en heb de laatste weken overbrugd met onbetaald verlof. Ik had gesolliciteerd op een baan bij Eelerwoude, en tijdens het sollicitatiegesprek hebben we afgesproken dat ik eerst mijn stageperiode
bij hen zou doen.

Tijdens mijn stage heb ik me bezig gehouden met het maken van bestektekeningen in AutoCad. Een bestek is een werkomschrijving waarin precies staat wat de
opdrachtgever van de opdrachtnemer verlangt. Alles staat erin, bijvoorbeeld aan
welke eisen een fundering moet voldoen
en dat de verharding uit zoveel procent
puin en zoveel procent zand bestaat. Bestek schrijven was redelijk nieuw voor mij.
Ik had van tevoren bij Eelerwoude aangegeven dat ik dat wilde leren en kreeg er
alle ruimte voor.
Op dit moment ben ik bezig met een
beeldbestek, een nieuwe vorm van het
onderhoudsbestek. Daarin beschrijf je het
eindbeeld, in plaats van te schrijven dat
er bijvoorbeeld zes keer per jaar geschoffeld moet worden en zo vaak blad geruimd. Het beeldbestek is nieuw voor Eelerwoude, daarom worden er cursussen in
aangeboden. Dus ik leer alweer verder.
Met alle uitdagingen heb ik het goed naar
mijn zin. Wat me aanspreekt is de manier
waarop het werk georganiseerd wordt. Bij
grote bureaus heb je aparte bestekschrijvers, tekenaars en projectleiders. Hier
doe je alles zelf. Je hebt overleg met de
opdrachtgevers en de aannemers en
houdt ook toezicht op het verloop van het
project. Je ziet alle kanten.
Het was wel even een omschakeling om
voornamelijk achter de computer te zitten. Eerst zat ik in de uitvoering, nu moet
ik het gaan bedenken. Ik zit nu eigenlijk
aan de andere kant van de streep. Soms
mis ik het buiten werken wel, maar afgelopen zomer was ik blij dat ik niet in de regen stond.’ / Alexandra Branderhorst
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STUDENT
De 25-jarige studente Renate Hammer is
de beste kerstman van Duitsland. De vrouw
uit Regensburg versloeg tientallen
mannelijke concurrenten. Vaste disciplines
op de Weihnachtsmann-Meisterschaft zijn
kinderen troosten, cadeaus inpakken, slee
trekken, hoefijzers smeden en de rendierrodeo. Hammer onderscheidde zich
doordat zij – conform de Beierse traditie –
als kerstkind gekleed ging: in het wit met
engelenvleugels. Daar kunnen bebaarde
rode duivels natuurlijk niet tegen op.

PRIKBORD
CAMPUS
Remco de Kluizenaar maakte deze foto toen hij langs de
nieuwe campus van Wageningen UR fietste. De Wageningse kunstenaar begon in
1995 met een studie Biotechnologie aan de Landbouwuniversiteit. Maar in
plaats van biotechnoloog
werd hij beeldend kunstenaar, zanger – onder meer
bij The Killer Bananazz – en
performer – bij de inmiddels
landelijk bekende locatietheatergroep Waterlanders.

DE BESTE STELLINGEN VAN 2007
Elke promovendus is verplicht om een
aantal stellingen op te nemen in zijn
proefschrift. Voor velen een lastig moetje
na vier jaar wetenschap, voor een
enkeling een genoegen. Tussen de
ongeveer 2000 stellingen van dit jaar
zaten weer veel tegeltjeswijsheden en
open deuren, maar ook een paar
pareltjes. Een bloemlezing.
De uitspraak ‘een Bourgondiër in hart en
nieren’ zou beter vervangen kunnen worden door ‘een Bourgondiër in hart en
bloedvaten’.
Evelien van Boxtel
De angst voor moslims produceert angstaanjagende moslims.
Martijn Duineveld
Wanneer Milieudefensie én tegen uitbreiding van het wegennet is, én tegen het bouwen van nieuwe woonwijken in de Randstad, dan zijn ze in ieder geval vóór files.
Gerd-Jan Coenen
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De uitspraak ‘vroeger was alles beter’
duidt op geheugenverlies.
Anke van der Ploeg
Fortunate and unfortunate people differ
in how efficiently they use their fortunate
moments.
Said Husaineid
Het verschil in inkomen tussen agrariërs,
verplegend personeel en brandweerlieden enerzijds, en managers, consultants
en politici anderzijds, suggereert een negatief verband tussen inkomen en belang
voor het overleven van de menselijke
soort.
Dries Hegger
Het gebrek aan uitgebreide interactie
met de promotiecommissie draagt bij
aan het Gouden Koets-karakter van de
verdediging.
Ellen Fest
Korné Versluis

Mocht je het deze kerst eens helemaal
anders willen doen: op ugly-christmastree.com kun je voldoende inspiratie
opdoen voor foute kerstbomen. Hoog
aangeschreven staan de ‘ondersteboven
kerstboom’ en de kerstbomen die ieder
jaar het Witte Huis in Washington sieren.
De Clintonnetjes blijken niet onder te
doen voor de Bushjes. Speciaal leuk voor
grootverbruikende studentenhuizen: met
bierflesjes en blikjes kun je je eigen
recycleboom maken. / GvM

stuur je foto‘s naar
prikbord@cereales.nl
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