Resource 0219 1, 3 en 8-11

30-01-2008

17:03

Pagina 1

Kolven in de
koude kelder
van het Forum
Pag. 4

Als je van zeebaarzen houdt,
gun je ze een
stroomschok
Pag. 6

WEEKBLAD VOOR WAGENINGEN UR/

Schaatser
Ooijevaar
verrast schaatstop in Hamar
Pag. 22

2E JAARGANG/ 31 JANUARI 2008

RESOURCE

#19

PAG. 8

IS PIJNLOOS
VERGASSEN
DIERENLEED?

Resource colofon

10-10-2007

17:06

Pagina 2

2

COLOFON
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.

Resource 0219 1, 3 en 8-11

30-01-2008

17:03

Pagina 3

3

RESOURCE
WEEKBLAD VOOR WAGENINGEN UR/

#19

2E JAARGANG/ 31 JANUARI 2008

BOVEN
HET
MAAIVELD

OVERDONDEREND
‘Het is, ehm, heel mooi’, zegt Tijs Breukink, die nog maar net een kreet van afgrijzen heeft kunnen onderdrukken.
‘Een Van Rumund weet waarmee hij zijn
boezemvriend Tijs kan behagen’, zegt
Geert van Rumund, burgervader van Wageningen, tevreden. ‘Dit is dan wel een cadeautje van de gemeente Wageningen
voor het groene kennismonster dat WUR
heet, maar ik heb het speciaal voor jou laten maken.’
Breukink slikt. De mathematische wonderjongen wendt zijn blik af van het beeldje dat zojuist op de tweede verdieping van
het Forumgebouw is onthuld, uit angst
voor permanente beschadiging van zijn
netvlies.
‘Het is overweldigend, nietwaar’, zegt Van
Rumund.
‘Het is overdonderend, beste vriend
Geert’, brengt Breukink uit. ‘Ik kan er niet
te lang naar kijken.’
‘De symboliek alleen al maakt het zo indrukwekkend’, ronkt Van Rumund.
‘Exact’, zegt Breukink. ‘Zoals, ehm, die
goedkope kleurtjes.’
‘Die staan voor de verschillen tussen de
mensen. Dat blauwe lijntje is, ik noem
maar iets, Aalt. Kalm en statig. En dat
gele lijntje is Martin. Snel en vol emotie.
En jij en ik zijn dat rode lijntje. Warm en
vriendschappelijk.’
‘Hetzelfde kleurtje voor jou en mij’, zegt
Breukink. ‘Omdat we elkaar zo aan het
hart gaan.’
‘Ontroerend, toch?’
‘Prachtig, Geert’, zegt Breukink, die een
paar stapjes dichterbij het kunstwerk gaat
staan. ‘Typisch dat een beeldje dat zoiets
sterks als onze vriendschap symboliseert
toch zo fragiel oogt. Het is zeker breekbaar?’
‘En als je goed kijkt, dan zie je twee hoofden die met elkaar zijn versmolten’, zegt
Van Rumund.
‘Soms worden mensen zo geboren’, zegt
Breukink hoofdschuddend. ‘Gelukkig zijn
de dokters tegenwoordig razend knap,
maar ik kan me een aflevering van Oprah
herinneren waarin…’
‘In dit geval staan die twee hoofden voor
de gemeente en WUR, beste Tijs. Twee entiteiten, die nochtans met één mond spreken.’
‘Een hele grote mond’, zegt Breukink.
‘Jullie mond’, zegt Van Rumund.
Breukink buigt zich voorover en bekijkt
het beeldje met nieuwe ogen.
‘Het is prachtig’, zegt Breukink. / Willem
Koert
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‘Voor koe, boer
en klimaat is
het beter als
koeien langer leven’
JONGE KOEIEN
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Van Gogh was het
product van Gloria
en ZPC 69C239

Nederlandse koeien kunnen eigenlijk wel
veertien jaar worden. Maar door allerlei
factoren wordt een melkkoe gemiddeld niet
ouder dan 5,8 jaar, meldde dr. Bram Bos
van de Animal Sciences Group maandag
28 januari in Trouw.
Hoe kwam u zo prominent in ‘de betere
krant’?
‘Trouw wilde aandacht besteden aan de toekomstvisie van minister Verburg op de veehouderij en vroeg aan ons hoe de koe past
in een integraal duurzame stal.’
En wat heeft de levensduur van de koe daarmee te maken?
‘In het gesprek kregen we het over situaties
die eigenlijk niemand wil, maar waaraan we
om de een of andere reden niets doen. Toen
noemde ik het voorbeeld van de gemiddelde
Nederlandse melkkoe die maar 5,8 jaar oud
wordt, terwijl die gemakkelijk 14 jaar kan worden. Voor Trouw was dat een aansprekend
voorbeeld om op de voorpagina te zetten.’

Pag. 10
‘Wie kan het zich permitteren om urenlang
bietjes te koken?’

Waarom is het een goed voorbeeld?
‘Er zitten veel aspecten aan het besluit van
een boer om een koe weg te doen. Dat kan
te maken hebben met vruchtbaarheid, gezondheidsproblemen of met economische
motieven. Maar het heeft ook te maken met
de wegwerpcultuur. Het jongvee staat er
toch. Je kunt je als veehouderijsector echter
afvragen of het goed is dat je 1,1 miljoen
jonge dieren in de wachtkamer houdt naast
1,4 dieren die echt produceren. Voor koe,
boer en klimaat zou het beter zijn als een
koe langer leefde.’

Page 21
PhD shows why added
fibre is not always
good for rat gut

Diezelfde maandag debatteerde de Tweede
Kamer over dierenwelzijn. Nog iets terug
gehoord van uw verhaal?
‘Wat mij opvalt is dat parlementariërs toch
heel erg denken in termen van regelgeving
en verboden. Maar je lost dit probleem niet
op door te verbieden koeien voor hun zesde
jaar naar het slachthuis brengen.’ / Jan
Braakman
Omslagfoto Theo Tangelder
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RIEN KOMEN INTERIM-DIRECTEUR VHL
De raad van bestuur heeft Rien Komen
benoemd als waarnemend directeur van
hogeschool Van Hall Larenstein. Komen
is directeur bedrijfsvoering van de kenniseenheid Maatschappij. De raad van
bestuur verwacht op zijn vroegst in mei
een definitieve directeur te benoemen.
Komen wil de komende maanden samen
met mededirecteur Martin Jansen gaan
werken aan de onderwijskwaliteit, studentenwerving en het aanhalen van banden
met organisaties in Friesland. Hij gaat pas
voluit als interim-directeur aan de slag als
Ruud Huirne voltijds beschikbaar is voor
het besturen van de kenniseenheid Maatschappij. Huirne is nu baas van de eenheden Dier en Maatschappij. Naar verwachting wordt zijn opvolger bij de Animal
Sciences Group in februari benoemd.
Komen studeerde zelf aan een hbo in
Dronten. ‘Ik ken het hbo dus wel een beetje. Bovendien heb ik ook ervaring met het
werken voor instellingen met verschillende
vestigingsplaatsen.’ Hij is nu bestuurder
van het LEI in Den Haag, en het departement Maatschappijwetenschappen in Wageningen. ‘Bij het LEI vragen sommigen
zich af wat ze met Wageningen UR moeten. Het LEI is ook een sterk merk, waarom moeten we in zee met Wageningen? Ik
verwacht die geluiden ook wel te vinden
bij de hogeschool. Ik heb wel een verhaal
voor die mensen. Volgens mij is het juist
heel goed om te kijken wat Wageningen te
bieden heeft. Het is een sterk merk, dat
ook steeds vaker opduikt in de pers. Daar
kun je van profiteren. Een combinatie is
sterker dan de losse onderdelen.’
Volgens Komen moet de hogeschool blij
zijn met de bestuurlijke aandacht vanuit
Wageningen. ‘De hogeschool staat nu heel
hoog op de agenda bij de raad van bestuur.
Die kans krijg je maar een paar keer. Daar
moet je gebruik van maken.’ / KV

CVI RENT VAN
PARIJS NAAR
ROTTERDAM
Een team van het Centraal Veterinair
Instituut neemt deel aan de Roparun,
een hardloopestafette van Parijs naar
Rotterdam. De opbrengst komt ten
goede aan verbetering van de leefomstandigheden van terminale
kankerpatiënten.
Acht lopers en 25 begeleiders van CVI in
Lelystad willen de afstand van 530 kilometer in het pinksterweekeinde met een
gemiddelde snelheid van tenminste
11 kilometer per uur afleggen. De aankomst van de 258 deelnemende teams is
op 12 mei in Rotterdam.
Het CVI doet mee om twee redenen, vertelt teamcaptain Danielle Eelkman Rooda. ‘Dit is een leuke manier om elkaar anders dan in een professionele omgeving
te leren kennen, en daarnaast is het voor
een goed doel.’ Het CVI-team werft sponsors onder de medewerkers van Wageningen UR, de inwoners van Flevoland, leveranciers en klanten. / JB
(INGEZONDEN MEDEDELINGEN)

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

KOLVEN IN DE KOUDE OPSLAGKELDER VAN FORUM
Kolven tussen opgestapelde tafels in een
koude, stoffige kelderruimte, en dan in
een schoonmaakhok of een toilet de
kolfspullen afspoelen. De mogelijkheden
om in Forum borstvoeding te kolven laten
te wensen over. Het gebouw is te krap en
bij de inrichting is vooral aan studenten
gedacht.
Werkgevers zijn verplicht lactatieruimtes
in het bedrijf te hebben, waar zwangere
werknemers kunnen rusten en moeders
borstvoeding kunnen geven of kolven.
Een schone, warme ruimte die je af kunt
sluiten, met warm water, een comfortabele stoel, een tafel, en een stopcontact. Je
mag ook naar je baby toe gaan om te voeden, maar dat is vaak lastig te combineren met het werk.
In Forum werken ongeveer 250 mensen,
maar de werkkamers worden gedeeld en
overal zitten ramen. Sigrid Leemeijer van

de studentenadministratie gaat daarom
wel naar de opslagruimte die is aangewezen als kolfruimte, maar eigenlijk vindt ze
dat het niet kan. ‘Ik kan inmiddels overal
wel kolven, maar voor andere vrouwen
kan dit misschien een reden zijn om te
stoppen met de borstvoeding.’
Femke van der Werf van bemiddelingsbureau Agrojobs dat bij Van Hall Larenstein
Wageningen huist, vindt de ruimte ook onprettig en koud. ‘Ik kon hier op de gang
vaak een vergaderruimte afschrijven,
maar zat er nooit rustig en moest alles afspoelen op het toilet. In een gloednieuw
gebouw zou dat toch geregeld moeten
zijn.’
Ludi Zeeuwen, beheerder van Forum,
geeft toe dat de kelderruimte geen ideale
plek is. Ze vermoedt dat er niet aan een
kolfkamer is gedacht bij het ontwerp van
Forum. ‘Het is geen onwil, maar er is hier
te weinig plek, ook voor kantoren en ande-

re ruimtes. Het lukt vrouwen blijkbaar ook
niet altijd op hun eigen afdeling iets te regelen.’
In de nieuwbouw van de Plant Sciences
Group (Radix) en bij RIKILT is wel rekening
gehouden met vrouwen die borstvoeding
willen geven. RIKILT heeft een ruime kamer beschikbaar en in de nieuwbouw
komt een ‘privacyruimte’. Ook in Radix
wordt de ruimte voor stilte, EHBO en kolven gecombineerd. Bij Van Hall Larenstein in Velp en Leeuwarden kunnen vrouwen al prima terecht in de EHBO-ruimtes.
‘En soms gaat daar iemand even rusten’,
vertelt coördinator huishoudelijke dienst
Otto Huitema van VHL Leeuwarden.
In de Leeuwenborch zit de kolfruimte ook
in de kelder, maar die is er wel op ingericht. Het Atrium van AFSG op de Born
heeft een prima, klein, rustig hokje op de
begane grond, net als het Biotechnion.
Hier wordt ook gebeden, gezien de bid-

kleedjes en slippers. In het Transitorium
en in Scheikunde wordt gewoon een plekje geregeld, net als bij de Animal Sciences
Group aan de Edelhertweg in Lelystad.
Beheerder Herman Snoek: ‘We hebben
wel een ruimte afgeschermd in een ongebruikt invalidentoilet, maar sommigen vinden dat wat ver van hun werkplek.’ Zijn
collega op Zodiac in Wageningen regelde
kortgeleden dat een van de twee invalidentoiletten werd verbouwd. ‘Het is hier
ook dringen.’
Het best af zijn medewerkers van de
Environmental Sciences Group op Wageningen Campus. Je moet even Lumen
door, maar dan zit je om te kolven of voor
je rust op een luxe stoel in een lichtgroene, stille omgeving met daglicht. De intekenlijst bij de ingang wordt druk gebruikt. / YdH
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‘De verkiezingen
dwingen
studentenpartijen
tot populistische
politiek’

INTERNETTELEFOON RINKELT IN MAART
De medewerkers van Wageningen UR
gaan waarschijnlijk niet in februari, maar
in maart telefoneren via internet. ‘Het
systeem voldoet nu aan 98 procent van
onze kwaliteitseisen, maar we willen ook
die laatste 2 procent garanderen’, aldus
ICT-medewerker Ron Lukassen, project
leider Rinkel. In februari heeft iedereen
al wel een nieuw toestel op zijn bureau.

n
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De invoering van IP-telefonie was gepland
voor het najaar van 2007, maar heeft vertraging opgelopen door technische complicaties. ‘Het grootste probleem is nog
het mobiel bellen vanuit het buitenland’,
vertelt Lukassen. Van ‘vlak over de grens
tot Vuurland’ blijken de aanbieders van
mobiele telefonie gespreksaanvragen niet
altijd de gewenste codes mee te geven.

Hierdoor herkent het Wageningse netwerk het verzoek niet en blijft een verbinding uit. ‘Voor een internationale organisatie kan zoiets natuurlijk niet. KPN levert
de nieuwe servers, en heeft beloofd het
probleem op te lossen.’
Lukassen spreekt liever niet over ‘kinderziekten’ of ‘proefkonijn’, maar erkent wel
dat Wageningen UR waarschijnlijk als eerste grote Nederlandse organisatie geïntegreerde mobiele en vaste telefonie via het
eigen computernetwerk invoert. Alle
8500 vaste telefoontoestellen worden
hierbij vervangen door een aan het computernetwerk gekoppeld IP-toestel. De
ruim 1700 mobiele telefoons worden gekoppeld aan een nieuwe centrale en krijgen dezelfde functies als een vast toestel.
‘In principe heeft iedereen straks óf een

vaste óf een mobiele telefoon. Dat is een
deel van de besparing.’ Ook beheert het
Facilitair bedrijf weer zelf de telefoons.
Verder wordt bezuinigd door alle telefoonnummers die beginnen met 47 of 49 te
vervangen door een nieuw nummer dat
begint met 48. ‘Je huurt de reservering
van zulke nummergroepen, en voor 48
hadden we toevallig alle tienduizend onderliggende nummers. Daarom wordt de
omnummering meegenomen’, aldus Lukassen. De besparing voor de organisatie
als geheel schat hij op 25 procent. ‘Daar
komt wellicht nog wat bij, want de gesprekskosten worden nog Europees aanbesteed’, aldus Lukassen.
De microbiologen en bewoners van Atlas
en Forum in Wageningen, en de medewerkers van Wageningen UR Glastuinbouw in

Bleiswijk gebruiken volgens Lukassen nu
al zonder noemenswaardige problemen
de IP-telefonie. De overige onderdelen volgen de komende twee maanden: eerst
Wageningen en Randwijk, dan Lelystad
en Lisse, en vervolgens de vier locaties
van Wageningen Imares en Van Hall Larenstein in Velp en Leeuwarden. Het LEI in
Den Haag gaat pas internetbellen na de
verhuizing naar het Burgemeester Monchyplein, driehonderd meter verderop.
‘Zo’n grote operatie kent altijd risico’s,
maar we hebben nu de knoop doorgehakt’, zegt Lukassen. ‘Je kunt niet blijven
uitstellen. Met die mentaliteit zaten we allemaal nog voor een zwart-wit-tv.’ / GvM
Informatie: rinkel.wur.nl
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VERSCHILLEN STUDENTENPARTIJEN STEEDS KLEINER
De opvattingen van de studentenpartijen
VeSte en de PSF beginnen steeds meer
op elkaar te lijken. Dat was één van de
punten die naar voren kwam tijdens een
debat over democratie aan de
universiteit dat de Progressieve
Studenten Fraktie dinsdag 29 januari
verzorgde.
Bij de laatste studentenraadsverkiezingen bleek dat er in de partijprogramma’s
van de twee fracties weinig verschillen zaten. Dat werd geconstateerd tijdens een
debat dat de studentenraad destijds

hield. ‘In het verleden kon men nog spreken van linkse rakkers en rechtse ballen,
dat is tegenwoordig niet meer het geval’,
zei een aanwezige student bij die gelegenheid. Reden genoeg voor de PSF om een
debat te houden over het nut van een partijenstelsel en verkiezingen.
Sicco Stortelder van de PSF: ‘Met deze
avond hoopten we input van diverse
studenten te krijgen. Dat is iets wat elke
keer weer lastig blijkt; alleen studenten
die echt geïnteresseerd zijn in universiteitsbeleid kun je vinden op zulke avonden.’

Hoewel de belangstelling niet erg groot
was, werd er vurig gedebatteerd. Zo kwam
de vraag naar voren of de huidige partijen
nog wel in voldoende mate een achterban
vertegenwoordigden en of de partijenstructuur niet belemmerend en verwarrend werkt. ‘Uiteindelijk werk je als studentenraad toch aan de grote lijnen van
beleid en die moet solide zijn voor alle
studenten. Er zijn eigenlijk weinig dingen
waar je als raad over struikelt met elkaar.
Die partijen leiden wellicht meer tot een
hokjescultuur’, aldus Rembrandt Koppelaar, oud-studentenraadslid.

Over de verkiezingen vroegen de aanwezigen zich af of studenten wel weten waar
een partij of persoon voor staat. ‘Men
stemt volgens mij toch vaak op een bekende. Dit dwingt je als partij dus ook om
op een populistische manier politiek te
bedrijven. Ik vind dat niet wenselijk‘, zegt
Edwin Zea Escamilla van de PSF. Chick
Tassi van de Wageningse studentenbond
WSO: ‘Wellicht moet je daar gewoon tevreden mee zijn. Dat heet het ‘spelletje democratie’, en dat moet je gewoon slim
spelen tijdens de verkiezingen.’ / ABa

VRAGEN IN
EUROPARLEMENT
OVER MONOPOLIE
GENTECHNOLOGIE
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Europarlementariër en Wageningse
alumnus ir. Jan Mulder (VVD) vindt dat
kleine en middelgrote bedrijven de kans
missen om nieuwe genetisch gemodificeerde gewassen te ontwikkelen.
Geïnspireerd door uitlatingen van
hoogleraar Plantenveredeling prof. Evert
Jacobsen heeft Mulder vragen gesteld
aan de Europese Commissie.
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De Wageningse burgemeester Geert van Rumund en bestuurder Tijs Breukink van Wageningen UR
bekijken het opschrift op de sokkel van het beeld Cheek to Cheek. De burgemeester schonk het werk van kunstenaar Karl
Taeuber op donderdag 24 januari aan Wageningen UR. Het symboliseert de verbondenheid tussen WUR en de gemeente.
Cheek to Cheek staat nu op de gang naar de bibliotheek in Forum. Kunstenaar Taeuber komt uit Mörfelden-Walldorf, een van
de partnersteden van Wageningen. / KV, foto GA

Jacobsen zei in Resource 16 van 10 januari dat de Europese regelgeving de
ontwikkeling van nieuwe gewassen in de
weg staat. Mulder is het met Jacobsen
eens dat cisgenese – biotechnologie met
soorteigen genen – momenteel ‘nog ernstig afgeremd wordt door de zware verplichtingen onder de Europese regels’.
Volgens Mulder dreigt de genetische variatie van het genetisch gemodificeerd rassenpakket beperkt te worden en in handen te komen van slechts enkele grote bedrijven. / JB
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UIT ‘T VELD
NIEUWS UIT DE WETENSCHAP

STROOMSTOOT
BEZORGT
ZEEBAARS
ZACHTE DOOD
Voor een vis in een kwekerij komt de dood
nu pas na een lijdensweg van soms wel
een half uur. Volgens dr. Bert Lambooij
van de Animal Sciences Group in Lelystad
hoeft dat niet langer. Door zeebaarzen te
verdoven met een stroomstoot, sterven
ze een zachte dood.

Een scène uit Roes, het VPRO-programma over verslaving waarvan sociaal-psycholoog Reint Jan Renes de effecten gaat onderzoeken. / foto VPRO

ONDERZOEK NAAR VERSLAVINGSPROGRAMMA
Wat voor effect heeft een televisieprogramma over verslaving op de kijker?
En helpt zo’n programma om mensen
van drank en drugs af te houden? Die
vragen gaat dr. Reint Jan Renes van de
sectie Communicatiewetenschap
beantwoorden naar aanleiding van een
nieuwe tv-serie van de VPRO. Renes
komt zelf ook op tv, in het programma
Hart en Ziel van de NCRV en de
Volkskrant.
De sociaal-psycholoog onderzocht eerder
al het effect van zogenaamd ‘informationentertainment’. Dat zijn televisieprogramma’s die proberen kijkers te trekken met
amusement en tegelijkertijd een boodschap overbrengen. In veel tv-programma’s zit tegenwoordig een informatief ele-

ment, zegt Renes, waarvoor de makers
overheidssubsidie krijgen.
Uit onderzoek naar het programma ‘Voor
dik en dun’ concludeerde Renes dat er teveel nadruk werd gelegd op informatie
over overgewicht, en dat het programma
daardoor niet leuk genoeg was voor de
grote massa.
De VPRO gaat proberen om het beter te
doen met het programma Roes, dat vanaf
12 februari wordt uitgezonden. In de serie
vertellen mensen over hun ervaringen
met alcohol en drugs. De VPRO heeft het
grondig aangepakt, want behalve Renes
en zijn collega drs. Ellen Eiling onderzoeken en begeleiden ook mensen van de
Rijksvoorlichtingsdienst en het Trimbosinstituut het programma. Wat Renes interesseert is niet alleen het effect van het

programma op ideeën over drugsgebruik,
maar vooral wat information-entertainment tot een succes maakt.
Blijft hij bij Roes nog op de achtergrond,
bij het NCRV-programma Hart en Ziel
maakt Renes zijn debuut als televisiepersoonlijkheid. In dit tv-vervolg op het gelijknamige Volkskrantkatern, zal Renes actuele zaken becommentariëren vanuit sociaal-psychologisch perspectief. ‘Het is
semi-live; de opnames zijn op donderdag
en de uitzending is op zaterdag. Dus ik
weet nog niet precies waar het over gaat.
Maar bijvoorbeeld over dierenactivisme of
de verjaardag van de koningin. En ik ga in
ieder geval iets zeggen over het nieuwe
boek van Martijn Katan over gezondheid.’
De eerste uitzending is zaterdag 2 februari om zeven uur op Nederland 2. / JT

VARKENSPESTVIRUS UIT DE LUCHT GEPLUKT
Onderzoekers van het Centraal Veterinair
Instituut (CVI) zijn erin geslaagd om het
varkenspestvirus aan te tonen in
luchtmonsters die bij besmette varkens
zijn genomen. De resultaten van het
onderzoek dat ze deden in samenwerking met diergezondheidsinstituut
GD in Deventer en de Universiteit Utrecht,
worden gepubliceerd in Veterinary
Microbiology van 5 februari.
De onderzoekers vingen het virus met gelatinefilters waarin de ziekteverwekkers
bleven ‘plakken’. Het geleverde bewijs
kan iets bijdragen aan de vraag hoe het
virus zich doorgaans verspreidt. Tot nu toe
wordt aangenomen dat diercontacten, be-

smet voer, transportauto’s of contact via
mensen een belangrijke rol spelen bij de
verspreiding van virussen. Een aantal uitbraken kan echter niet op die manier verklaard worden. Mogelijk speelt verspreiding via de lucht daarbij een rol.
In welke mate dat ook daadwerkelijk het
geval is, moet verder worden onderzocht.
Uit de proeven blijkt in elk geval dat het virus een half uur in de lucht aanwezig kan
blijven, al is de helft na ongeveer tien minuten verdwenen. Die tijdspanne is echter
genoeg om het virus van het ene naar het
andere bedrijf te laten vliegen, zegt onderzoeker drs. Willie Loeffen van het CVI.
Maar er zijn nog veel andere factoren die
de overlevingstijd en de verspreiding van

het virus buiten het bedrijf kunnen beïnvloeden.
Op dit moment doet het CVI verder onderzoek naar het virus in stallucht bij varkens
die in groepen worden gehouden. Het eerste onderzoek betrof individueel gehuisveste dieren. Er worden ook proeven voorbereid met het mond- en klauwzeervirus
en het vogelpestvirus.
Hoewel het nu mogelijk is het varkenspestvirus uit de lucht te vangen, acht
Loeffen het onwaarschijnlijk dat er ‘snuffelpalen’ voor varkenspest verschijnen in
varkensrijke gebieden. ‘Het zou in theorie
kunnen, maar ik denk niet dat dit binnen
afzienbare tijd een realistische methode
is om de ziekte te detecteren.’ / JB

De meest gebruikte methode voor het doden van kweekvis is nu het ijswater. De
vissen worden vanuit het warme kweekwater in een ijskoud bad overgebracht.
Daar verzetten ze zich hevig tegen. Lambooij: ‘Ze springen eruit. De kwekers willen graag een andere methode, want zij
vinden dat geen fijn gezicht.’
Een stroomschok kan de dood verzachten, schreef Lambooij in een publicatie
over zeebaars in het januarinummer van
Aquaculture Research. ‘De vissen raken
bedwelmd door de stroom. Ze gaan niet
dood; een vissenhart is te klein om met
een stroomschok stil te zetten. Maar een
bedwelmde vis biedt geen weerstand in
het koude water, en gaat daar dan pijnloos dood’, legt hij uit.
Lambooij publiceerde eerder over een vergelijkbare methode om de zoetwatervissen paling en tilapia te doden. Het geven
van een stroomstoot aan zoutwaterbewoners is lastiger. ‘Zeewater geleidt de
stroom zo goed dat je kortsluiting krijgt,
waardoor de stoppen telkens doorslaan.
We hebben daarom grote accu’s gebruikt.’
De stroomstoot heeft geen negatief effect
op de kwaliteit van het vlees, zegt Lambooij. ‘Anderen hebben wel gerapporteerd
dat er kleine puntbloedingen optraden,
maar daar hadden wij met onze methode
geen last van. Het vlees lijkt van een betere kwaliteit, misschien omdat de vis
geen lange stressperiode heeft doorgemaakt.’
Lambooij gaat de methode nu verder optimaliseren. ‘We willen bekijken hoe we het
stroomverbruik kunnen beperken. Verder
scheiden de vissen allerlei stoffen af in
het stroombad. Het is de vraag of je daardoor het water steeds moet vervangen, of
dat je het kunt hergebruiken.’ / KV

(INGEZONDEN MEDEDELING)

Kijk voor meer nieuws op
de 'News and Events' site
van Wageningen UR:
www.intranet.wur.nl
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‘Een snuffelpaal
voor varkenspest
lijkt me voorlopig
geen realistische
detectiemethode’
DESI-MS TAST
OPPERVLAKTE AF
De leerstoelgroep Organische chemie
heeft een apparaat ontwikkeld waarmee
onderzoekers oppervlakten nauwgezet
kunnen onderzoeken. Onderzoeksfinancier
NWO heeft twee ton bijgedragen aan deze
DESI-MS, onder de voorwaarde dat ook
onderzoekers van buiten Wageningen er
gebruik van kunnen maken.
DESI-MS staat voor desorption-electrospray ionisation mass spectrometry. ‘Dat houdt in
dat je een oppervlak bestookt met fijne
druppels elektrisch geladen oplosmiddel
waardoor de moleculen aan het oppervlak
ioniseren’, vertelt dr. Teris van Beek van Organische chemie. ‘Vervolgens zuigt een
massaspectrometer de geladen deeltjes
naar binnen en analyseert ze. Zo kun je allerlei oppervlakten aftasten.’
Van Beek zelf gaat de DESI-MS gebruiken
om chips af te lezen waaraan eiwitten of actieve componenten uit planten zich hebben
vastgemaakt. ‘Om zulke chips af te lezen
heb je normaliter fluorescerende moleculen
nodig’, zegt Van Beek. ‘Maar met dit apparaat kun je het prima zonder die moleculen.’
Ook prof. Michel Nielen, verbonden aan Organische chemie en RIKILT, werkte mee aan
de ontwikkeling van het apparaat. Hij gaat
het gebruiken om oppervlakten van sensoren af te lezen, die hij gebruikt om verboden
stoffen in voeding op te sporen.
‘Verder zullen bionanotechnologen de DESIMS gebruiken voor kwaliteitscontroles van
door hen gemodificeerde oppervlakten’, verwacht Van Beek. / WK

TEST ONTHULT
HERKOMST OLIE
Een groep Europese onderzoekers, met
daarin wetenschappers van RIKILT, heeft
een methode ontwikkeld die vertelt waar
een olijfolie vandaan komt. Het draait om
een analyse van de vluchtige stoffen die
ontsnappen uit vloeibare olie.
In een proef met bijna tweehonderd olijfoliemonsters achterhaalden de onderzoekers in
86 procent van de gevallen uit welk land de
olie afkomstig was. Herleiding naar de regio
is lastiger. Bij Italiaanse olijfoliën hadden de
onderzoekers het bij 74 procent goed. Toen
ze nog preciezer wilden bepalen uit welk district een olijfolie kwam, liep het percentage
correcte bepalingen terug tot 52. De methode is minder geschikt om Franse olijfolie te
detecteren. Slechts veertig procent van de
Franse monsters werd correct aangewezen.
De markt voor olijfolie groeit, omdat consumenten meer waarde gaan hechten aan het
mediterrane dieet. Fabrikanten proberen
zich te onderscheiden door hun olie als een
streekproduct aan te prijzen, waardoor interesse is ontstaan in manieren om de herkomst van olijfolie te bepalen.
De methode is gebaseerd op proton-transfer-reaction mass spectrometry (PTR-MS),
en is gepubliceerd in Food Chemistry. / WK

SYNTHETISCHE VOEDINGSVEZELS
MAKEN RATTENDARM LEK
Je vindt ze in extra gezonde sapjes, brood
en toetjes: voedingsvezels, op het etiket
omschreven als fructo-oligosachariden of
FOS. Enkele jaren geleden toonden
Wageningse onderzoekers aan dat die
vezels helemaal niet zo gezond zijn.
Promovendus drs. Wendy Rodenburg van
de afdeling Humane voeding heeft
achterhaald waarom.
‘De claim van veel producten met fructooligosachariden is dat ze de weerstand
verhogen’, zegt Rodenburg. ‘Dat zou komen omdat de suikerketentjes niet verteerd worden door de dunne darm, maar
in de dikke darm terechtkomen. Daar vormen ze een voedingsbodem voor goedaardige bacteriën die kwaadaardige bacteriën als salmonella kunnen wegconcurreren, en voorkomen dat mensen ziek
worden als ze salmonella binnenkrijgen.’
Een aantrekkelijke theorie, maar Wageningse onderzoekers vragen zich al enkele jaren af of hij klopt. In 2005 toonde een
voorganger van Rodenburg al aan dat salmonella juist makkelijker via de darmen
van ratten het lichaam binnendringt als

de dieren een dieet met synthetische vezels krijgen. ‘Een verklaring daarvoor was
dat de suikerketentjes allemaal op dezelfde plek in de dikke darm worden gefermenteerd. Omdat bacteriën de ketens
omzetten in vetzuren, verzuurt de darm
daar. Een lichte verzuring is op zich niet
ongezond, maar een overmaat aan vetzuren verzwakt de darmwand en geeft salmonella meer kans om de darmbarrière
te doorbreken.’
Rodenburg bekeek daarom welke genen
in de darmcellen van ratten actief worden
als de proefdieren vezelketens eten. ‘Genen die betrokken zijn bij de omzetting
van voedingsstoffen in energie worden actiever. Waarschijnlijk zorgt de verzuring in
de darm ervoor dat de darmcellen meer
energie nodig hebben om zichzelf in
stand te houden. Dat maakt ze kwetsbaarder.’
Bij blootstelling aan salmonella, maar niet
aan de suikerketens, werden de afweergenen actiever, zoals het gen voor interleukine 1-beta. Dat wijst erop dat het lichaam van de rat de ziekteverwekker ontdekt, en de infectie probeert te bestrijden.

Kregen de ratten ook nog suikerketens
door hun voer, dan werden de afweergenen nog actiever. ‘De suikerketens verergeren de infectie dus’, aldus Rodenburg.
In studies naar de effecten van onverteerbare suikerketentjes is vaker naar afweergenen gekeken. Als onderzoekers die actiever zagen worden, dan werd dat gezien
als bewijs van de gezondheidsbevorderende werking van suikerketens. ‘Maar
dat kan dus een onjuiste interpretatie
zijn’, zegt Rodenburg. ‘Ik hoop dan ook
dat mijn promotieonderzoek een aanzet
geeft tot de ontwikkeling van betere biomerkers, waarmee we beter kunnen meten welke invloed voedingsproducten hebben op de darmgezondheid.’
Rodenburg voerde haar onderzoek uit bij
RIKILT en Nizo, en het werd gefinancierd
door het Top Institute Food and Nutrition
(TIFN). / WK
Wendy Rodenburg promoveert op 5 februari bij prof. Martijn Katan, voorheen
persoonlijk hoogleraar aan Wageningen
Universiteit, nu hoogleraar Voedingsleer
aan de VU.

DATABANK TOONT VOOROUDERS VAN GOGH
De voorouders of afstammelingen van
aardappelrassen als bintje, eigenheimer
en Van Gogh zijn snel en eenvoudig te
vinden via een databank op de nieuwe
website van Wageningen UR Plant
Breeding. ‘Het is vooral een handig
hulpmiddel voor kwekers, die kunnen zo
snel zien wat voor bloed er achter een
bepaalde kruising zit’, zegt aardappelonderzoeker dr. Herman van Eck.
‘Het is geen Naturepublicatie, maar blijkbaar heeft het wel impact. We krijgen in
ieder geval heel veel hits.’ Van Eck doelt
op de recente publicatie in Potato Research, waarin de vernieuwde Potato
Pedigree Database van de Wageningse
veredelaars wordt beschreven. ‘De databank is een gevolg van de hobby van mijn
collega, dr. Ronald Hutten, die alle stamboomgegevens van commerciële aardappelrassen heeft verzameld.’ Dr. Ralph van
Berloo bouwde de databank vervolgens
om tot een handig internethulpmiddel
voor aardappelveredelaars.
In de databank zijn de belangrijkste eigenschappen verzameld van 7300 aardappelvariëteiten. ‘Daarvan zijn er zo’n duizend commercieel in gebruik’, schat Van
Eck. De databank maakt het mogelijk met
een druk een eenvoudige stamboom van
een ras in beeld te brengen. ‘Het laat een
kweker zien of hij met zijn kruisingen echt
iets nieuws mag verwachten of eigenlijk
steeds in hetzelfde potje zit te roeren. De
genetische basis van de consumptieaardappel is eigenlijk heel smal’, aldus Van Eck.

Gecultiveerde aardappels uit Peru, het oorsprongsgebied van de aardappel. / foto
Roel Hoekstra, CGN
Dat van bintje maar één generatie voorouders bekend is – Mustersen en Jeanne
d’Or – is volgens hem logisch. ‘Als je vijf of
zes generaties vindt bij een aardappel is
het veel en bintje is een relatief oud ras.
Waar de voorgangers vandaan komen is
gewoon nooit opgeschreven. Voor 1850

begint voor de aardappel de prehistorie.’
Voor wie benieuwd is naar de afstamming
van het ras Van Gogh: die is het product
van een verstandshuwelijk tussen Gloria
en ZPC 69C 239. / GvM
www.plantbreeding.wur.nl/potatopedigree

Resource 0219 1, 3 en 8-11

30-01-2008

ACHTERGROND

17:03

Pagina 8

8

DIERENGELUK
IS NIET TE METEN

3

V
g
s
a
d
v

d

S

va
de
te
te
de
ko
be
pe
D
b
sc
ha
de
ha
H
lij
po
zi
ge
b
w
m
o
D
kw
ke
n
w
M
ke
de
ka
m
D
va
b
–
da
d
be

A
ka
H
ee
le
ke
Eé
m
M

Resource 0219 1, 3 en 8-11

30-01-2008

17:03

Pagina 9

31 JANUARI 2008

9

RESOURCE #19

Varkensflats, circusdieren, castratie van biggetjes. Dierenwelzijn houdt de
gemoederen in Nederland bezig. En alle partijen die zich in het debat mengen,
schermen graag met ‘wetenschappelijke inzichten’. Maar kan de wetenschap wel
alle antwoorden geven als het om dierenleed gaat? Nee, zeggen onderzoekers van
de Animal Sciences Group. En pas als iedereen dat voor ogen houdt, kan het debat
volgens hen goed worden gevoerd.

door JAN BRAAKMAN, foto DIERENBEELDBANK.NL

S

oms is de werkelijkheid hartverscheurend. De gasten in het Britse televisieprogramma Jamie’s Fowl Dinners lachen aanvankelijk bij de vertederende
aanblik van donzige eendagskuikens
die Jamie Oliver op de tafel heeft gezet.
Maar als ze eigenhandig de haantjes
van de hennen hebben gescheiden en op het podium
de vernietigingskamer verschijnt, betrekken de gezichten. Als de deskundige vertelt hoe de economisch nutteloze haantjes volkomen pijnloos met kooldioxide worden gedood, komen de eerste tranen. De ontzetting
komt tot een hoogtepunt als de kuikens een voor een
bewusteloos op hun ruggetje vallen en schijnbaar happend naar lucht aan hun eind komen.
De dood van eendagskuikens, indringend in beeld gebracht door de Britse televisiekok, kan met wetenschappelijke argumenten worden verdedigd als een
handeling die weinig dierenleed veroorzaakt. Maar is
de dagelijkse consumptie van een ei de dood van al die
haantjes waard?
Het antwoord op die vraag is niet meetbaar en nauwelijks wetenschappelijk te onderbouwen. Toch beroepen
politici en actiegroepen die meepraten over dierenwelzijn, zich graag op wetenschappelijke inzichten. Dat
geeft extra gewicht. Ook landbouwminister Gerda Verburg vroeg bij de voorbereiding van haar nota Dierenwelzijn aan onder meer de wetenschappers van de Animal Sciences Group in Lelystad om wetenschappelijke
onderbouwing te geven.
De ASG-onderzoekers voldeden aan het verzoek en
kwamen met het rapport ‘Ongerief bij rundvee, varkens, pluimvee, nertsen en paarden’. Dit rapport vormt
nu een bijlage bij de dierwelzijnsnota van Verburg,
waarover de Tweede Kamer deze week debatteert.
Maar de onderzoekers maken in de nota wel de kanttekening dat het dierenwelzijnsdebat zich niet laat inkaderen door wat de wetenschap over dierenleed op tafel
kan brengen. Zoals Jamie Oliver laat zien, zitten er veel
meer elementen aan.
De vraag of eendagskuikens mogen worden gedood is
van een andere orde dan de vraag of een kuiken lijdt
bij het doden. Je kunt meten of er sprake is van leed
– of zoals de wetenschappers zeggen: ongerief. Maar
daarmee heb je geen antwoord op de ethische vraag of
duizenden haantjes mogen worden gedood voor een
betaalbaar consumptie-ei.
VARKENSFLAT
Al even complex is de vraag of een varken gehouden
kan worden in een stal met tienduizend soortgenoten.
Het dier is niet meetbaar gelukkiger of ongelukkiger in
een megastal. Dat kunnen wetenschappers vaststellen. Toch heeft half Nederland een oordeel over de varkensflat.
Eén van de argumenten is dat je een varken in een
megastal moeilijk een modderbad kan aanbieden.
Maar heeft een varken dat nodig? Ja, zeggen de men-

sen die zien dat varkens die buiten lopen zich te goed
doen aan zo’n verfrissende duik. Wetenschappers
weten het echter niet zo zeker. ‘Varkens maken van het
modderbad gebruik als ze de kans krijgen. Maar dat is
niet voldoende om te zeggen dat het noodzakelijk is’,
zeggen de Lelystadse onderzoekers, en ze voegen een
vergelijking toe: ‘Als je varkens truffels zou voorleggen,
zouden ze die opeten, maar dat wil niet zeggen dat ze
eronder lijden als ze geen truffels krijgen’, zeggen de
wetenschappers. Varkens in een stal – of dat nu een
megastal is of een schuurtje van een keuterboer – vertonen geen abnormaal gedrag als ze geen modderbad
krijgen. Het is dus niet wetenschappelijk vast te stellen
dat een varken een modderbad nodig heeft.
GELUKKIG
Maar is het varken met modderbad dan niet gelukkiger
dan zonder? ‘Geen mens kan vaststellen of een dier
gelukkig is’, zeggen de Lelystadse onderzoekers. ‘Niemand, ook niet de expert, kan claimen exact te weten
wat dieren ervaren.’
Wat wetenschappers wel kunnen, is vaststellen dat het
gemis van sommige natuurlijke gedragingen leidt tot
stress en schadelijk, ongezond gedrag. Een kip wil bijvoorbeeld per se een stofbad nemen, desnoods bovenop en ten koste van zijn soortgenoten. En een varken
moet wroeten en onderzoeken. Als het geen stro of ander afleidingsmateriaal heeft, gaat het in de staarten
van soortgenoten bijten.

‘Varkens eten
graag truffels,
maar dat wil niet
zeggen dat ze
lijden als ze die
niet krijgen’

De Lelystadse onderzoekers zeggen dat in het welzijnsdebat duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen meetbaar dierenleed of dierengeluk – zoals het onmisbare wroeten – en onmeetbare welzijnselementen
– het modderbad – waarvan de mens vindt dat ze het
dier toekomen of juist schaden. Wil je de discussie
goed voeren, dan moet je dus ook oog hebben voor wat
de mens wil. Met alleen de wetenschappelijke inbreng
doe je onrecht aan de verschillende lagen van het welzijnsdebat, zeggen de onderzoekers in hun rapport aan
de minister.
De onderzoekers hebben de opvattingen van de mens
vervolgens verder geanalyseerd, waarbij ze verschillende elementen onderscheiden. De eerste kwestie is het
gebruik van dieren voor ons eigen nut. Mag je überhaupt iets met dieren doen? Dan is er de categorie
mensen die vindt dat dieren zoveel mogelijk in de natuur moeten kunnen zijn. Maar wat is de natuur voor
dieren die al eeuwen gedomesticeerd zijn? Een andere
vraag is in hoeverre je technologie mag inzetten bij de
dierhouderij. Volgens sommigen is technologie de tegenpool van hoe de veehouderij er zou moeten uitzien.
En tot slot is er nog de vraag van de schoonheid: de esthetiek van de koe in de wei, of van de witte hekken
rond een paardenwei.
CASTREREN
Als je de wetenschappelijke benadering van het leed
legt naast de heersende opvattingen over dierenwelzijn, dan zijn er overeenkomsten. Gebrek aan beweging, slechte vloeren, verveling en de aanwezigheid van
parasieten zijn meetbaar leed, én leed in de ogen van
het publiek.
Maar er zijn ook grote verschillen. In het publieke debat hoor je nauwelijks iets over de hennen die de eieren leggen waaruit vleeskuikens worden geboren. Die
zijn zo gefokt dat ze eindeloos willen eten, en hebben
daardoor voortdurend honger. Hoe komt het dat niemand zich daarover opwindt, terwijl er volop aandacht
is voor een kortdurende pijnlijke ingreep zoals het castreren van biggen?
De mens denkt zich te kunnen verplaatsen in de positie van een dier en baseert daar ook voor een deel het
oordeel over dierenwelzijn op. ‘Die kennis is niet objectief en waarschijnlijk gemengd met overtuigingen die
meer over onszelf dan over dieren zeggen, maar die
kennis is zeker wel relevant in het debat’, aldus de
ASG’ers. Wat zij van belang vinden, is dat wetenschappelijke kennis een goede plek krijgt in het debat. Daar
hoort niet bij dat iemand het recht claimt om namens
de dieren te spreken. ‘Dieren spreken niet voor zichzelf, maar ze hebben ook niet één woordvoerder aangesteld.’ <
Ferry Leenstra, Kathalijne Visser, Marco Ruis, Karel de
Greef, Bram Bos, Ingrid van Dixhoorn en Hans Hopster,
2007, Ongerief bij rundvee, varkens, pluimvee, nertsen
en paarden. ASG-rapport 71.
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Als je afgaat op tijdschriften, kranten en websites groeit het wantrouwen tegen
alsmaar verder versleutelde voedingsmiddelen in de vorm van ‘pakjes, zakjes en
bakjes’. Dick Veerman, die dit wantrouwen verwoordt op zijn website Foodlog.nl, vindt
dat de voedingsindustrie zich als een ‘tovenaarsleerling’ gedraagt. Het is kritiek waar
topinstituut TIFN, de bakermat van het voedsel van morgen, weinig mee kan.

K

T

Z
door WILLEM KOERT, foto’s GUY ACKERMANS

I
‘Wie kan zich
nog permitteren
om urenlang
rode bietjes
te koken?’

n 1797 schreef Johann Wolfgang von Goethe ‘De
Tovenaarsleerling’, een ballade over een oude tovenaar die zijn werkplaats verlaat en zijn leerling
opdracht geeft klusjes te doen. De leerling heeft
daar geen zin, en betovert een bezemsteel, zodat
die het werk opknapt. De leerling kan de bezem
echter niet in de hand houden. Als die de werkplaats verruïneert, gaat de leerling hem met een bijl te
lijf. Dat maakt het probleem alleen maar erger, want de
bezemstukken gaan gewoon verder. Walt Disney gebruikte het thema in zijn film Fantasia, met Mickey
Mouse als Tovenaarsleerling.
Nu, meer dan twee eeuwen nadat Goethe De Tovenaarsleerling schreef, illustreert de ballade wat de
voedingsindustrie met ons en onze gezondheid doet,
vindt Dick Veerman. De man achter de website Foodlog.nl is bezig een bekende Nederlander te worden. Je
komt hem tegen in opinietijdschriften en dagbladen.
Hij verwoordt met uithalen naar de moderne voedingsindustrie – met zijn kant-en-klare producten, zijn potjes, zijn gemaksvoedsel en niet te vergeten zijn functional foods – een kritiek die bij veel Nederlanders leeft.
‘Kook niet uit pakjes, zakjes en bakjes’, citeerde NRC
Handelsblad hem onlangs. Veermans website trekt
duizenden bezoekers per dag, en onderzoeksinstellingen en de voedingsbranche zien in hem steeds
meer een gesprekspartner die je beter serieus kunt
nemen.
‘De voedingsindustrie gedraagt zich als Goethes Tovenaarsleerling’, vat Veerman zijn kritiek samen. ‘Bedrijven knutselen vol enthousiasme aan ons voedsel, zonder dat ze zich zorgen maken over de mogelijke gevolgen. Een fraai voorbeeld zijn de lightproducten waaruit
de bedrijven de vetten hebben weggehaald. Zonder vet
smaakt voedsel minder goed, en dus verving de industrie het vet door smaakstoffen, steeds meer geraffi-

neerde koolhydraten en zout. Onze buiken zijn er alleen maar dikker door geworden.’
NORMAAL ETEN
Als de Tovenaarsleerling ons gezonder wil maken, komen we vaak van de regen in de drup, vindt Veerman.
Dat komt ook omdat we steeds vaker eten wat de Tovenaarsleerling ons voorschotelt. Steeds minder mensen
koken nog zelf. Wat de voedingsindustrie in zijn producten stopt, heeft daarmee maatschappelijke consequenties gekregen. ‘Zolang voedingswetenschappers
slechts kunnen gissen wat gezond is, is het op z'n
minst óók interessant te bekijken hoe we meer mensen weer zo normaal mogelijk kunnen laten eten’, aldus Veerman. ‘Natuurlijk zullen we niet iedereen weer
in de keuken krijgen, maar dat betekent niet dat het
leeuwendeel van onze voeding zover van zijn oorsprong af moet liggen.’
Prof. Willem de Vos, verbonden aan de leerstoelgroep
Microbiologie van Wageningen Universiteit en tot voor
kort één van de programmadirecteuren van het Top Institute Food and Nutrition (TIFN), is het met Veerman
eens dat we nog veel moeten leren over voeding en
gezondheid. Maar met Veermans kritiek kan hij niets.
‘Goed, we weten nog niet alles. Maar moeten we daarom de innovatie stoppen? Dat gaat te ver. Er is niks mis
met regionale producten en voedingsmiddelen waarvan de ene generatie het recept overlevert aan de andere. Maar er is toch ook behoefte aan nieuwe producten?’
Het bewijs daarvoor is volgens De Vos dezelfde vetzuchtepidemie die volgens Veerman juist de onmacht
van de voedingsindustrie illustreert. ‘Wij zijn geëvolueerd om alle voedingsstoffen uit voeding te halen die
erin zitten’, zegt De Vos. ‘Dat was een nuttige eigenschap toen voedsel schaars was en we veel moesten
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TECHNOFOOD
ZWELT AAN

bewegen, maar nu niet meer. We hebben dus behoefte
aan voedingsmiddelen met minder calorieën, die wel
andere voedingsstoffen bevatten. Tegelijkertijd willen
we graag dat eten goed smaakt. Dat is nogal wat. We
hebben technologie en innovatie nodig om die producten tot stand te brengen.’
Die innovaties zijn overigens niet allemaal gerelateerd
aan gezondheid, aldus De Vos. ‘Gemak is ook een
factor. Onze manier van leven is anders dan pakweg
vijftig jaar geleden. Hoevelen van ons kunnen zich nog
permitteren om thuis urenlang rode bietjes te koken?
Het is erg makkelijk dat je die kant-en-klaar kunt kopen.’
Het vanuit Wageningen gecoördineerde TIFN is een
door de Nederlandse overheid met tientallen miljoenen
gefinancierd samenwerkingsverband tussen aan de
ene kant voedingsonderzoekers van universiteiten en
instituten en aan de andere kant voedingsbedrijven.
Binnen TIFN werken onderzoekers aan fundamentele
kennis waarmee bedrijven verbeterde producten kunnen ontwikkelen, zoals methodes om levensmiddelen
met minder zout te maken. ‘We hebben daarop toevallig deze week patent aangevraagd’, zegt prof. Rob Hamer, verbonden aan de leerstoelgroep Levensmiddelenchemie en net als De Vos programmadirecteur van
TIFN.

Als dat zo is, dan kun je op die manier zout spaarzamer
gebruiken.’
Net als De Vos kan Hamer niks met de aanzwellende
kritiek op de ‘vertechnologiserende’ voedingsindustrie.
‘Ik bestrijd met klem dat er iets mis is met technologie.
Een mooi voorbeeld vind ik de ophef over synthetische
kleurstoffen. Daarbij vergeten we te snel dat die synthetische kleurstoffen tenminste een dossier hebben.
Ze zijn onderzocht. Met natuurlijke kleurstoffen als karmijn, saffraan en annato is dat in veel mindere mate
het geval, ook al is bekend dat ze vaak zijn verontreinigd met eiwitten die tot allergische reacties kunnen
leiden – in de meeste gevallen zelfs vaker dan de synthetische kleurstoffen. Kijk maar op internet.’
Paradoxaal genoeg is de voedingsindustrie waarschijnlijk zelf debet aan de technofobie die het groeiende leger van de criticasters bezielt, vreest De Vos. ‘Een probleem is het imago dat de voedingsindustrie misschien
al sinds zijn begin heeft geschapen. Reclames laten
consumenten boerderijen zien, wuivende korenvelden
en ambachtelijke bakkers. Dat beeld klopt van geen
kant. De meeste van onze levensmiddelen komen uit
fabrieken.’
In de voedingsindustrie weten marktonderzoekers hoeveel problemen consumenten met technologie hebben. Hun plaatsvervangende technofobie frustreert de
innovatie, weet De Vos. ‘Toen ik nog voor zuivelinstituut
KLEURSTOFFEN
NIZO werkte speelde de affaire rond chymosine, een
‘We doen veel fundamenteel onderzoek naar de maenzym dat fabrikanten kunnen gebruiken bij de bereinier waarop mensen voedingsmiddelen proeven. Men- ding van kaas uit melk. Chymosine kan door genetisch
sen nemen vooral verschillen waar, hebben we ontveranderde micro-organismen gemaakt worden. Gendekt. Als je bijvoorbeeld een paar zoutkorrels aan de
tech-chymosine werkt uitstekend, kaasmakers over de
buitenkant van een aardappelchip plakt, smaakt die
hele wereld gebruiken het, maar Nederlandse marktonchip dan even zout als een chip met een coating waarin derzoekers adviseren bedrijven dat ze beter geen chydezelfde hoeveelheid zout zit? Het zou kunnen dat
mosine kunnen gebruiken omdat het consumenten afmensen de chip met de zoutkorrels als zouter ervaren. schrikt. Dus gebruiken kaasmakers stremsel uit de

maag van kalveren die je daarvoor moet slachten. Als
hoogleraar Microbiologie heeft dat me altijd gefrustreerd.’
BOEVENBENDE
Ook drs. Driek Vergouwen, algemeen directeur van
TIFN, snapt de ophef niet. De kritiek op technofood
doet Vergouwen, die tot begin 2004 werkzaam was bij
het farmaceutische bedrijf Organon, denken aan de
kritiek die hij heeft horen spuien op de manier waarop
bedrijven onderzoek doen naar nieuwe geneesmiddelen.
‘Ik weet nog wel hoe boos ik was als iemand weer eens
riep dat de farmaceutische industrie een grote boevenbende is, die alleen maar geld wil verdienen en het ene
na het andere potentieel gevaarlijke preparaat op de
markt zet. Ik weet uit eigen ervaring hoe zorgvuldig
onderzoekers binnen de farmaceutische industrie te
werk gaan. Eenzelfde zorgvuldigheid zie ik bij TIFN,
waar onderzoekers van topinstituten samenwerken
met wetenschappers uit de industrie. Deze mensen
hebben een reputatie te verliezen. Ze willen niet aan
de basis staan van producten die slecht zijn voor onze
gezondheid.’
‘Ik ben beslist niet anti-technologie’, besluit Dick Veerman. ‘Integendeel. Ik pleit wel voor risicobeheersing.
Technologie is één manier waarop we onze voeding beter, aangenamer en gezonder kunnen krijgen. De trackrecord van technologie ten aanzien van gezondheid is
alleen niet zo sterk.’
In Goethes ballade wordt de Tovenaarsleerling gered
als zijn leermeester thuiskomt en de chaos herstelt.
Daarop moeten wij, als samenleving die heeft verleerd
hoe je zelf moet koken, maar niet al te zeer hopen,
vindt Veerman. ‘De grote Tovenaarsmeester die het allemaal weer kan rechtzetten is dood.’ <
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IN BEELD
rest in badkleding – dapper het koude water in.
Verschillende studiegenoten waren op het laatst toch
maar niet gekomen. Buiten was het een graad of tien,
maar het water was weer best koud, vond Joost
Cornelissen, die nu zeven Winterrijnduiken op zijn naam
heeft staan. Van het stel ging slechts de helft kopje

U

A

WINTERRIJNDUIK/ foto’s BART DE GOUW
Wat begon als eenmalige activiteit van de studievereniging voor Bos- en natuurbeheer WSBV Sylvatica,
is na bijna tien jaar een traditie geworden: de winterse
duik in de Nederrijn, in januari of februari, ergens aan
het eind van de middag. Donderdag 24 januari renden
zes studenten Bos- en natuurbeheer – eentje bloot, de

O

onder, en iedereen was er gauw weer uit. Om weer
warm te worden dronken de studenten glühwein uit een
thermosfles of een glaasje witte rum. / YdH
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OUDE KOEIEN
UIT DE ARCHIEVEN VAN WAGENINGEN UR
ACTIVISME BRACHT STUDIUM GENERALE TOT BLOEI
Uitpuilende zalen, hevige debatten en
tolken die bijna met elkaar op de vuist
gaan. In de jaren zeventig en tachtig was
gebouw De Wereld in Wageningen vaak
te klein voor de ‘vormingsactiviteiten’ van
Studium Generale (SG). ‘We moesten
regelmatig uitwijken naar de Aula of
grote collegezalen’, herinnert voormalig
SG-hoofd Joost Meulenbroek zich.

en

Een studentenprotest in 1978. Kritische studenten
toonden in die tijd van democratisering veel belangstelling voor Studium Generale. / foto Historische archief FB

Met een tentoonstelling in Forum van posters uit de afgelopen dertig jaar probeert
Studium Generale Wageningen anno
2008 meer studenten te lokken naar
haar vormende activiteiten rond wijsbegeerte, politiek, kunst en literatuur. In tegenstelling tot een paar decennia geleden
loopt het de laatste jaren niet storm. Een
kijkje in de geschiedenis leert dat dit
waarschijnlijk samenhangt met het maatschappelijke klimaat én de mate waarin
studenten betrokken worden bij de samenstelling van het programma.
De wens om Nederlandse studenten
naast vakinhoudelijke kennis ook andere
bagage mee te geven, ontstaat vlak na de
bevrijding. Bij de Landbouwhogeschool
krijgt de brede educatie vorm in zogenaamde aulavoordrachten. En in 1950
wordt – naar het voorbeeld van universiteiten en op nadrukkelijk advies van het
ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen – in Wageningen een commissie Studium Generale opgericht.

Vooral socioloog prof. R. van Lier werpt
zich op als groot stimulator van SG. In zijn
ijver gaat hij erg ver. Zo belt hij persoonlijk
tijdens de mensamaaltijden naar de studentensociëteiten om te zeggen dat er ’s
avonds een magnifieke lezing wordt gehouden ‘die geen student mag missen’.
Toch bleef de deelname van studenten
beperkt tot een schamele vijf procent. Volgens de Wastra – de toenmalige Wageningse studentenraad – hebben studenten in de avonduren wel iets ‘aangenamers’ te doen. Bovendien vindt zij het
aanbod te ‘streng-wetenschappelijk’ en
‘vaak onbegrijpelijk’. Ze adviseert in 1956
daarom de studenten zelf te betrekken bij
de activiteiten.
Een gouden tip die pas zo’n tien jaar later
gevolg krijgt bij de ‘echte oprichting’ van
Studium Generale in 1968. Rector prof.
Fokke Hellinga geeft de voordrachten een
vaste plaats in het collegerooster en
werpt zich op als propagandist. ‘Als men
zich later een plaats als academicus in de
maatschappij wil verwerven, zal men zich
nauwelijks de weelde kunnen veroorloven
het Studium Generale te negeren’, zo
schrijft hij in 1968.
In de SG-commissie nemen studentleden
zitting, die voortaan bovendien de taak
krijgen de sprekers voor het publiek in te
leiden. Studium Generale, dat vanaf 1976
zetelt in voormalig hotel De Wereld, begint met het bundelen van initiatieven van

derden. Zo krijgt het meer en meer een forumfunctie voor studenten en medewerkers. Bovendien deint SG mee op de golven van democratisering en activisme,
die Wageningen overspoelen. Volgens de
nota uit 1979 rekent het ‘maatschappijanalyse en -critiek’ tot haar doelstellingen
en wil SG het ‘studenten mogelijk maken
geargumenteerd stelling te nemen in politieke vraagstukken’.
Joost Meulenbroek, van 1975 tot 1990
hoofd van Studium Generale, herinnert
zich talrijke levendige lezingen en debatten
in ‘bomvolle zalen’. Jaarlijks nemen ruim
twintigduizend bezoekers deel aan activiteiten rond onderwerpen als anarchisme,
alternatieve landbouw, kernbewapening,
Israël en de Palestijnen, apartheid, onderwijsvernieuwing, het militair-industrieel
complex en vrouwenemancipatie.
‘We organiseerden zoiets nooit in ons
eentje, maar altijd met mensen die op dat
gebied al actief waren’, zegt Meulenbroek. ‘Via hun netwerk kreeg je toegang
tot goede sprekers en ook meer bezoekers. Iedereen nam een eigen groepje
mede- of tegenstanders mee en dat leverde lekker felle debatten op.’
Het meest hectisch ging het er in 1979
aan toe, tijdens een programma over vijf
jaar Anjerrevolutie in Portugal. ‘De voor- en
tegenstanders zaten met rode koppen in
de zaal en de tolken gingen bijna met elkaar op de vuist.’ / Gert van Maanen

WERKPLEK
JAN SCHAAPHOK
‘SPRING MAAR ACHTEROP!’
Wie bij de Animal Sciences Group in Lelystad binnenkomt kan niet om Jan Schaaphok heen. ’s Ochtends ontvangt hij klanten en gasten en staat hij mensen te
woord die ASG opbellen. Maar het meest
valt Schaaphok op als chauffeur van de
elektrokar waarmee hij ’s middags door
de gangen van het complex rijdt.
‘Ik doe dit werk samen met collega’s, die
ook op de elektrokar door het pand rijden.
We zorgen ervoor dat de inkomende goederen bij de mensen gebracht worden. We
haken grijze afvalcontainers aan, om het
afval naar de milieustraat te brengen. En
heel af en toe nemen we een passagier
mee, als iemand helemaal achteruit het
gebouw naar voren moet. Spring maar
achterop, zeggen we dan.’
De elektrokar rijdt door de gangen met de
snelheid die lager ligt dan van een rustige
fietser. Toch kunnen er wel ongelukjes gebeuren. Een collega maakte het mee dat
de afvalkarren een andere route volgden
dan de bestuurder in gedachten had. Ge-

volg: een gesneuvelde vitrinekast van de
afdeling veehouderij, die toen net van de
Runderweg was verhuisd naar de Edelhertweg. ‘Maar dat is ook het enige ongeluk wat ik me kan herinneren. Sindsdien
kijken we goed of we de achterwielen van
de karren wel stevig hebben vastgezet’,
zegt Schaaphok. ‘Want als die karren
gaan slingeren is er geen houden aan.
Dus daar zijn we alert op, want voor hetzelfde geld veeg je niet een kast, maar
een mens van de gang af.’
Een van de leuke kanten van het werk
van Schaaphok is dat hij ongeveer iedereen in het pand kent, en ook weet waar
ze zitten. ‘Ik weet ze allemaal gauw te
vinden.’ / Jan Braakman
Van de foto van Henk Jochems die vorige
week bij deze rubriek had moeten staan,
was door een fout slechts een hoekje te
zien. De hele foto staat op www.resourceonline.nl bij de rubriek En verder: Werkplek/ Henk Jochems.
foto Guy Ackermans
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De opmerking van premier Balkenende over de zesjescultuur onder
studenten maakte afgelopen najaar veel los. Donderdag 24 januari
zetten studentenraadpartij VeSte en alumnivereniging KLV de
discussie nog even voort tijdens een debat bij studentenvereniging
Ceres. Aanwezigen reageerden op de vraag hoe belangrijk cijfers
eigenlijk zijn. Is het leren van sociale vaardigheden niet veel
belangrijker? En moet de universiteit daar een rol bij spelen?
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MOET DE UNIVERSITEIT STUDENTEN SOCIAAL VAARDIG MAKEN?
door AMRISH BAIDJOE
‘Onderhandelen kan
je leren bij een
studentenvereniging’

Dr. Lucas Noldus, directeur van Noldus
Informatie Technologie
‘De primaire rol van de universiteit is studenten voorzien van goed kwalitatief onderwijs waarin ze actief gestimuleerd worden om na te denken over problemen.
Daarbij horen natuurlijk zaken als communicatie- en presentatietrainingen.
Maar onderhandelen, debatteren en leidinggeven zijn typisch dingen die een stu-

dent buiten zijn studie zou moeten leren.
Dit kan bijvoorbeeld bij een studentenvereniging.
Als bedrijf kijken wij eerder naar de ervaring die een student heeft opgedaan
naast zijn studie dan naar zijn cijfers. Een
acht is voor ons hoog genoeg. En vaak genoeg werpen we niet eens een blik op de
cijferlijst. Het gaat dan puur om de houding van een sollicitant en hoe hij ten tonele verschijnt tijdens zijn sollicitatie. Natuurlijk is er een verschil tussen een harde wetenschapper en de communicatiespecialist die ik aanneem, maar het bedrijfsleven vindt de communicatieve vaardigheden belangrijk bij beiden.’

‘Juist bètawetenschappers
moet je leren overleven in
de sociale arena’

Stan Oome, zesdejaars Plantenwetenschappen
‘Ik heb me eigenlijk wel lopen ergeren aan
de toespraak die Balkenende hield tijdens de opening van Forum. Er zijn inderdaad meer goede bètawetenschappers
nodig maar dat hoeven we niet altijd in cijfers uit te drukken. Dat bepaalt namelijk

niet of je goed of slecht bent. Juist de
exacte wetenschappers moeten we trainen in het overleven in de sociale arena
en daar ligt wat mij betreft een grote rol
voor de universiteit. Het is belangrijk dat
studenten mondig worden, vooral op de
werkvloer. Train de studenten in sociale
vaardigheden anders worden het makke
schapen die straks ja en amen tegen de
manager zeggen en daar zit niemand op
te wachten. Nou ja, de managers misschien. De universiteit zou desnoods
mensen kunnen huren als ze de kennis
zelf niet in huis heeft.’

‘De universiteit besteedt zeker aandacht
aan sociale vaardigheden van studenten,
maar niet alleen in de vorm van onderwijs. We moeten mogelijkheden voor studenten faciliteren zoals met bestuurs-

Marjolein Helder, studentlid van KLV en
oud-president van SSR-W
‘De universiteit dient zeker bepaalde sociale vaardigheden mee te geven aan de
student. Op dit moment doen ze dat voor
mijn gevoel onvoldoende. Ik wil daarmee
niet zeggen dat ze sociale vakken verplicht zouden moeten stellen voor studenten. maar ze zouden bijvoorbeeld op een
bepaalde manier de sociale groeperingen

in Wageningen meer bij onderwijs kunnen betrekken. Uiteindelijk komen sociaal zijn en intellect toch heel dicht bij elkaar op de werkvloer. Voor de echte academic nerds acht ik het wel nodig dat ze
iets van het sociale aspect mee krijgen.
Je komt later hoe dan ook met het sociale aspect in aanraking, hoe slim je ook
bent. Briljante ideeën moet je ook kunnen uitdragen. Je zou bijvoorbeeld studiepunten kunnen verbinden aan activiteiten buiten de studie. Wellicht dat
zoiets meer stimuleert dan de financiële
compensatie die je er momenteel voor
krijgt.’

‘PGO kan helpen, als er
maar goed begeleiding is’

Dr. Jan den Ouden, docent Omgevingswetenschappen
‘Als we het hebben over sociale vaardigheden moeten we in dit debat helder hebben over welke vaardigheden we het precies hebben. Ik heb het vooral over het leren werken in groepen en het adequaat
feedback krijgen van docenten tijdens het

‘De universiteit
faciliteert, bijvoorbeeld
met bestuursbeurzen’

Prof. Pim Brascamp, directeur Onderwijs
Instituut Wageningen Universiteit

‘Je kan studiepunten
geven voor activiteiten
buiten de studie’

beurzen. Daarnaast zijn er organisaties
als de studieverenigingen en onderwijscommissies. Die zijn actief betrokken bij
onderwijs en studenten doen er tegelijkertijd ervaring op die ze niet binnen het reguliere onderwijs kunnen opdoen. Contact met bedrijven en proeven aan de cultuur van bedrijven komen aan bod bij het
Academic Master Cluster of verderop in
de studie tijdens een stage of afstudeervak. Dat alles draagt bij aan de vorming
van de student voor de toekomstige werkkring.’

groepswerk. Ik vind het niet goed dat studenten dit soort vaardigheden pas leren
bij het Academic Master Cluster of tijdens
een stage. Ze moeten het daar weliswaar
in praktijk brengen, maar het leren van dit
soort vaardigheden moet al veel eerder in
de studie plaatsvinden. Helaas wil dit nog
wel eens leiden tot makkelijke oplossingen als probleemgestuurd onderwijs. Studenten zouden veel vaardigheden kunnen
opdoen van PGO zolang ze maar een begeleider tot hun beschikking hebben die
ze goed kan sturen in het groepswerk en
genoeg tijd heeft. Zo’n docent moet dus
zelf ook redelijk wat verstand hebben van
groepswerk en PGO.’

‘Het is natuurlijk de
verantwoordelijkheid
van de student zelf’

Peter van Kampen, student Plantenwetenschappen en lid van de commissie
Brede BSc’s
‘Wie er verantwoordelijk is? De student
zelf natuurlijk! Het komt uiteindelijk neer
op individuele verantwoordelijkheid. Als
een student wil sleutelen aan zijn sociale

vaardigheden zijn er veel mogelijkheden
om dat te doen. Misschien dat zaken als
debatteren en discussiëren meer ondergebracht kunnen worden in elementen
van colleges. Daar heb je dan wel weer
docenten voor nodig die dat kunnen onderwijzen. Het is in ieder geval belangrijk
dat studenten hier voldoende mee in
aanraking worden gebracht. Of dat binnen of buiten de universiteit gebeurt, is
niet zo belangrijk.’
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POST is de brievenrubriek van
Resource, bestemd voor reacties
van lezers. Brieven kunnen worden
gericht aan resource@cereales.nl
of aan Resource, rubriek Post,
Postbus 357, 6700 AJ Wageningen.
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‘Grote boeren
hebben wel
degelijk
direct met de
ontbossing te
maken’
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V.D.REDACTIE
LEZERSONDERZOEK
De afdeling communicatie van Wageningen UR en de redactie van Resource hebben in oktober vorig jaar een onderzoek
gehouden onder de lezers van Resource.
De resultaten kunt u vanaf deze week lezen op de website van Resource.
Een paar grafieken uit het onderzoek
hebben – heel eventjes – boven mijn bed
gehangen. Resource wordt volgens de
peiling zeer goed gelezen. Het is toegankelijk, prettig leesbaar en goed vormgegeven, oordeelden de studenten en
medewerkers van Wageningen UR die de
digitale enquête invulden.
Van de medewerkers zei 95 procent het
blad te lezen, bij studenten leest 84 procent Resource. Het merendeel van de me-

dewerkers zegt zelfs geen nummer te missen. Studenten slaan vaker een nummer
over: 44 procent zegt elk nummer te lezen, 23 procent leest twee van de drie
nummers. Mooie resultaten waar we als
redactie trots op zijn. Het is niet gemakkelijk om één blad te maken dat al onze
doelgroepen boeit.
Was er dan niets aan te merken? Integendeel. Vooral niet-Nederlandstalige lezers
voelen zich tekortgedaan. Ze willen meer
informatie in het Engels. Verder is uit de
respons af te leiden dat Resource bij Van
Hall Larenstein door studenten en medewerkers nog lang niet gezien wordt als
hun lijfblad. Er reageerde slechts een enkele docent, en ook onder studenten was

de respons beduidend lager dan bij de
universiteit. Daarnaast vinden veel lezers
dat de diepgang van de artikelen verbeterd kan worden, net als de objectiviteit.
Een kwart van de lezers twijfelt verder
aan de journalistieke onafhankelijkheid
van het blad.
Dat moet beter. De redactie zal daar hard
aan werken. Als u daarvoor tips hebt horen we die graag. Wij zoeken ook medewerkers en studenten die ons tijdens een
aangename lunch wat meer willen vertellen over hun oordeel over Resource.
Heeft u belangstelling om daaraan deel te
nemen, mail dan korne.versluis@cereales.nl. / Korné Versluis, hoofdredacteur

HR

AMAZONE
Ik weet dat de redactie van Resource in
de rubriek ‘Boven het maaiveld’ op pagina 3 graag polariseert, maar het moet
wetenschappelijk wel enigszins deugen.
In het stukje over ontbossing in Resource 18 werd de plank echter volledig mis
geslagen.
Peter Zuurbier zegt dat oerwoud eerst
illegaal gekapt wordt, het land vervolgens door veeboeren uitgeput wordt, en
pas op het einde sojaboeren komen.
Deze theorie is niet nieuw, en er is al
een tijdje gebleken dat het in Brazilië
toch iets anders ligt. Onlangs heeft bijvoorbeeld João Campari in zijn boek
The economics of deforestation in the
Amazon: dispelling the myths duidelijk
gemaakt dat grote boeren wel degelijk
direct met de ontbossing van de Amazone te maken hebben.
Ten tweede is de cerrado in Brazilië een
van de gebieden met de grootste biodiversiteit. Het hoort volgens de bekende
ecoloog Norman Myers zelfs tot de 25
hotspots van onze aarde. Te roepen dat
zonder problemen 30 miljoen hectare
cerrado kunnen verdwijnen laat toch
een klein beetje gebrek aan ecologisch
inzicht zien.
Natuurlijk zijn betere regels, registratie
en controle altijd de moeite waard, dat
zorgt immers voor een efficiënter omgang met het land. Maar het is verkeerd
te concluderen dat dit een ‘oplossing
voor de ontbossing’ is. Het zou zelfs
averechts kunnen werken. Sojateelt is
namelijk vrij kapitaalintensief en vraagt
om hoge investeringen. Duidelijkere regels zullen deze investeringen juist aantrekkelijker maken.
Laten we wel duidelijk zijn: sojateelt is
een belangrijke inkomstenbron voor
Brazilië. Zo lang sojateelt geld oplevert
en biodiversiteit niet is de keuze snel
gemaakt. Dus hier zit eigenlijk het probleem, maar ook de kans voor een oplossing. Het vraagt wel om eerlijkheid.
Eerlijkheid over de kosten en baten van
sojateelt, de waarde van het ecosysteem, en wie uiteindelijk deze rekening
gaat betalen.
Andries Richter, aio bij Biometris

Henk van Ruitenbeek

DE HOOG
RESERVATEN
De Onderwijsraad is een achtenswaardige instelling. Hun gevraagde en ongevraagde adviezen aan de minister zijn
veelal zinnig en niet van realiteitszin ontbloot. Toch wekken sommige voorstellen
van deze raad de lachlust op. Neem nou
het voorstel dat studenten leren en wonen moeten combineren. Op het eerste
gezicht lijkt daar niks mis mee, ofschoon
vele spoorstudenten met succes in de
trein de leerstof doornemen.
Gekker wordt het als de voorzitter van de
Onderwijsraad pleit voor internaten. De
voorzitter wil het bed van de studenten in

de buurt van de collegebanken plaatsen.
Het doel is om door de vestiging van het
internaat het studierendement te vergroten. Het gaat dus niet om een traditionele
campus met collegezalen, docentenkamers en studentenflats in de buurt, maar
om universitaire gebouwen met studentenkamers en collegezalen.
In het Verenigd Koningrijk, het land van
de kostscholen en internaten, is dat heel
gewoon. Iedere congresganger die daar
ooit in een dergelijk internaat is ondergebracht, weet hoe triest deze studentenbehuizing in Engeland is. In de slaapafdelin-

gen zijn de dames- en herenafdelingen
gescheiden. Naast de collegezalen op de
begane grond bevindt zich een kantine
waar grauwe erwten en smerige vis te
koop zijn. In de collegezalen stinkt het altijd naar dit fameuze Engelse voedsel. En
meestal zijn er in de avond en nacht geüniformeerde bewakers aanwezig, die
streng toezicht houden op het doen en laten van de studenten. Deze studentenreservaten vindt Plasterk een heel interessante gedachte. Laat hij het daar alstublieft maar bij laten. / Kees de Hoog
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‘We probably
just have to be
satisfied with
playing the
democracy
game’

EURO MP WORRIED
ABOUT GM MONOPOLY
Jan Mulder, a member of the European
Parliament and Wageningen alumnus,
thinks that small and medium enterprises
are missing chances to develop new
genetically modified crops. Inspired by
remarks made by chair of Plant Breeding,
Professor Evert Jacobsen, Mulder put
questions to the European Commission. In
Resource 16, Jacobsen is quoted as saying
that European regulations are getting in the
way of new crops being developed. Mulder
agrees with Jacobsen that cisgenesis –
genetic modification using a gene from a
crossable plant – is ‘still seriously hampered
by the unwieldy European regulations’.
According to Mulder, genetic variation within
gm crops is likely to be limited, and they will
end up in the hands a just a few big
companies. / JB

WHAT’S ON
Thursday 31 January
20.00 / National poem day, celebrated in
public library with international poetry.
20.00 / A DNA-driven world, video of lecture
by Craig Venter and discussion. SG at LA13.
20.30 / 4 months, 3 weeks, 2 days,
Romanian film at Movie W.
22.00 / Open evening Nji Sri.
22.00 / Open party at Ceres.
23.00 / Herb-A-Lize-It at Unitas.
Friday 1 February
20.30 / Folk music concert in De Wilde
Wereld.
20.30 / Folk dancing café with Wieledansers in community centre De Nude.
21.00 / Jazz in Downunder bar, WICC.
22.30 / Hottentotten Party in Stediacafé.
24.00 / Tropical party at International Club.
Saturday 2 February
14.30 / Metal festival with non-stop music
until 23.00.
22.00 / Hungarian cultural party at International Club.
Monday 4 February
20.00 / Ecosanitation lecture at LA13.
Tuesday 5 February
20.00 / How the poor reinvented the
Argentinean economy, lecture LA13.
20.00 / Murphy’s Quiz Night in Café Tuck.
20.30 / Hot Fuzz at Movie-W.
22.00 / Carnival Party in De Bunker.
Wednesday 6 February
19.00 / Arabic lessons start at ISOW.
20.00 / Cultural Café, local talent in
Junushoff.
Thursday 7 February
20.15 / Celtic Tenors perform in Junushoff.
20.30 / Control, film about Ian Curtis of Joy
Division, at Movie W.
21.00 / Wine evening at International Club.
22.00 / Kalong party at Nji Sri.
23.00 / Vitamin U at Unitas.

EXPRESSING MILK IN THE FORUM BASEMENT
Women who want to express breast milk
while at work can do so in a cold, dusty
storage space in the cellar, and for
rinsing the pump they can make use of a
cleaning cupboard or a toilet. There’s
room for improvement when it comes to
the facilities for expressing breast milk in
Forum. The building is cramped and
students received priority when the
interior was furnished. Resource did a
quick WUR-wide survey.
In the Netherlands employers are obliged
to provide lactation facilities in the
workplace, where pregnant employees
can rest and mothers can breastfeed or
express milk: a clean, warm space that
offers privacy, equipped with hot water, a
comfortable chair, table and an electric
socket. You can also go and feed your
baby, but that is often difficult to combine
with work.
About 250 people work in Forum, but
most workspace is shared and there are
windows everywhere, and therefore a lack
of privacy. Given the lack of an alternative,
Sigrid Leemeijer, who works at the
student administration, uses the
basement storage room which has been
designated lactation space. She is not
impressed: ‘I’m so used to expressing that
I can manage anywhere, but for some
women this might be a reason to stop
breastfeeding.’
Femke van der Werf, who works at the
Agrojobs desk at Van Hall Larenstein in
Wageningen, has used the space but
finds it cold and unpleasant. ‘Usually I
reserved a meeting room here on the
same corridor, but it was never quiet and I
had to go the toilet to rinse everything.
Things should be better organised in a
brand new building like this.’
Ludi Zeeuwen, who is the caretaker of
Forum, admits that the room in the basement is not ideal. She suspects that the
planners forgot about lactation facilities
when designing Forum. ‘It’s not that we
don’t want to provide arrangements, but
there’s too little space, and the same
goes for offices and other space as well.
Apparently not all women manage to
make arrangements in their own
department.’

D
B

The quiet room in Lumen on the Wageningen Campus provides room to rest as well
as good lactation facilities. / photo GA
In the new Plant Sciences Group building,
Radix, and at RIKILT, women who want to
breastfeed have not been forgotten.
RIKILT has a room available in its present
building and in the new building there will
be a ‘privacy room’. In Radix the room will
also be multifunctional: a quiet room
equipped for first aid (EHBO) and
expressing. At Van Hall Larenstein in Velp
and Leeuwarden, women can make use
of the first-aid rooms. ‘Sometimes people
also go there to rest,’ says domestic
services coordinator Otto Huitema of VHL
Leeuwarden.
The room for expressing milk in the
Leeuwenborch is located in the basement
but fulfils the requirements. The AFSG
Atrium building in the Born has a good,
small, quiet room on the ground floor, as
does the Biotechnion. The latter is also

used as a prayer room. In the Transitorium
and Chemistry building a space can be
arranged, and the same happens at the
Animal Sciences Group in Lelystad.
Caretaker Herman Snoek: ‘We have
created space in an unused invalid toilet,
but some find it too far away from their
work space.’ His colleague at Zodiac in
Wageningen recently arranged for two
invalid toilets to be converted. ‘We also
have a lack of space.’
Best off are employees at the Environmental Sciences Group on the
Wageningen Campus. You have to know
the way through Lumen, but once you find
the room on the ground floor, you can
express milk or take a rest on a
comfortable chair in a quiet airy room
with light-green walls. Going by the list by
the door, it is well used. / YdH

MORE FURNISHED ROOMS AVAILABLE
Extra newly furnished rooms in the
Bornsesteeg flat will be ready for
international students in February . They
are rented out by Idealis through the
Central Student Administration (CSA).
The university and Idealis agreed at the
beginning of September 2007 that 150
extra rooms would be made ready after
student numbers rose this academic year.

‘But the rooms will not be ready
immediately, as they have to be renovated
and furnished,’ said Jan Harkema, vice
director of Idealis at the time. In total
there 1100 rooms available to international students via the CSA. Half of these
are self-contained flats in the
Bornsesteeg building. Eventually there
will be no Dutch students left in this
apartment building, as Idealis decided

last summer to assign newly available
rooms to international students in future.
The rest of the designated rooms are not
self-contained – kitchen and bathroom
facilities are shared. These are spread
over other complexes where Dutch
students live. The Bornsesteeg has risen
in popularity since the Wageningen
Campus has come into use, according to
Harkema. / YdH
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SNAPPED
WHO?
Rutanaporn Keawkhonkhan from Thailand, doing Food Innovation Management
at VHL Wageningen. It’s exams this week.
DOING WHAT?
‘Waiting for product development presentations by other students. We did our presentation this morning about a whey-drink
with pineapple added.’

T

TASTES NICE?
‘It tastes like yogurt but it’s something
new for whey. I think it should be sweeter,
but the Dutch members in my group like
the sour taste. That’s a difference.’
EXAMS WENT WELL?
‘I hope so. Next week we have a holiday, but
I’m going back home for a month.’ / ABr

SYNTHETIC FOOD FIBRES PUNCTURE RAT GUT
They are added to extra healthy juices,
bread and desserts: nutritional fibres,
called fructo-oligosaccharides, or FOS, on
the label. A few years ago Wageningen
researchers showed that this kind of fibre
is not so healthy at all. PhD researcher
Wendy Rodenburg of the Department of
Human Nutrition has found out why.
‘The claim for many products that contain
fructo-oligosaccharides is that they increase resistance,’ says Rodenburg. ‘The
reason given is that the sugar chains are
not digested in the small intestine, but
pass through to the large intestine. There
they a feeding ground for beneficial
bacteria which are then capable of outcompeting dangerous bacteria such as
salmonella, thereby preventing people
from becoming sick if they consume
salmonella.’

It’s an attractive theory, but Wageningen
researchers have been questioning
whether it holds water for a number of
years. In 2005, a predecessor of
Rodenburg demonstrated that, in rats on
a diet containing synthetic fibres,
salmonella actually penetrates the gut
more easily. ‘An explanation offered was
that the sugar chains all ferment in the
same location in the large intestine.
Because bacteria convert the chains into
fatty acids, the intestine becomes acid
there. A slightly acid environment is not
unhealthy, but too much fatty acid
weakens the gut wall, making it easier for
salmonella to break through it.
Rodenburg therefore investigated which
genes in the gut cells of laboratory rats
become active if the animals eat FOS.
‘Genes involved in the conversion of

nutrients into energy become more active.
The acidification that takes place in the
gut probably means that the gut cells
need more energy to maintain themselves,
and that makes them more vulnerable.’
When they are exposed to salmonella, but
not to sugar chains, the resistance genes,
such as the gene for interleukin 1-beta,
become more active. This would indicate
that the rat’s body has detected the
pathogen and is trying to fight the
infection. If the rats were given food
containing FOS as well, the resistance
genes became even more active. ‘The
sugar chains make the infection worse, it
appears,’ says Rodenburg.
Resistance genes have been examined in
various studies on the effects of indigestible sugar chains. When researchers

observed them becoming more active,
this was taken to be evidence of the
health-promoting effect of sugar chains.
‘But this appears to be a mistaken interpretation,’ says Rodenburg. ‘I hope that
my PhD research will contribute to the
development of better biomarkers,
thereby improving ways of measuring the
influence of food products on gut health.’
Rodenburg conducted her research at
RIKILT Institute of Food Safety and NizoFood Research, and it was financed by
the Top Institute Food and Nutrition
(TIFN). / WK
Wendy Rodenburg receives her PhD on 5
February. She was supervised by
Professor Martijn Katan, chair of Nutrition
Studies at the Vrije Universiteit
Amsterdam, former chair of Human
Nutrition at Wageningen University.

DIFFERENCES DECLINING
BETWEEN STUDENT PARTIES
The views of the VeSte and PSF student
parties are starting to resemble each
other more and more. This point arose
during a debate on democracy in the
university, organised by the Progressive
Student Fraction on Tuesday 29 January.
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During the last Student Council elections,
there was little difference between the
party programmes of the two fractions.
This point was raised during a debate
held by the Student Council at the time.
‘In the past it was easy to distinguish radical lefties from right-wing frat brats, but
that’s no longer the case,’ said a student
during the debate. The PSF decided it was
time to hold a debate on whether it's
worth maintaining separate student parties and elections.
Sicco Stortelder of the PSF: ‘We hoped
that we would get input from students.
It’s always a problem: only students who
are really interested in university policy
come to evenings like this.’
Although there were not many present,

Discussing elections, those present raised
the question whether students actually
know what a party or candidate stands
for. ‘I suspect that many students vote for
someone they know, and that forces a
party to adopt a populist approach. I don’t
agree with this,’ said Edwin Zea Escamilla,
a PSF member. Chick Tassi of the Wageningen student union WSO: ‘We probably
just have to be satisfied with things as
they are. Call it the ‘democracy game’
– you just have to make sure you play it
smart during the elections.’ / ABa

VHL INTERIM DIRECTOR NAMED
The Executive Board has appointed Rien
Komen interim director of Van Hall
Larenstein university of professional
education.
Komen is business director of the Social
Sciences Group. The Executive Board
does not expect to appoint a permanent
director until May at the earliest.

n

o

the discussion was fiery. One question
raised was whether the parties actually
represent the students and whether the
party structure itself is not confusing and
obstructive. ‘In the end the Student
Council is there to address broad policy
lines and all students have to be able to
depend on it. There are few issues that
you disagree about as a council. Maybe
the party system leads to parochialism,’
suggests Rembrandt Koppelaar, a former
student council member.

Komen plans to start by addressing
education quality, student recruitment
and strengthening relations with organi-

sations in Friesland. He will only start
formally once Ruud Huirne becomes
available full time to take over as director
of the Social Sciences Group. Huirne is
currently director of the Animal and Social
Sciences Groups. His successor for the
Animal Sciences Group is expected to be
named in February.
Komen is a polytechnic graduate himself.
‘I know the hbo world a bit. I also have
experience in working for institutions with
different locations.’ / KV

TANGO /

The new ISOW tango lessons have attracted large numbers of
students. ‘At the moment we have up to forty people. It’s quite crowded; I didn’t
expect so much interest!’ mails the teacher, Hana Licenikova, a Czech student doing
a double masters in Wageningen and Prague. ‘I discovered tango argentino in 2000
in France and fell in love with it immediately. In 2004 I fulfilled my dream and went
to Buenos Aires, the Mecca of tango.’ When asked how long it takes to get the
basics she replies: ‘Well I don’t want to discourage our students, but to enjoy the
dance you need at least six months to a year… it depends on the individual. The
man leads in the tango and is responsible for the choreography, and at the same
time he has to cope with other couples dancing around, so it’s double work.’ Hana
will be teaching the class until June when José, the teacher from last year, returns to
Wageningen. / SvO, photo MW
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Een kikker uit Thailand is hard op weg
om een internationaal beroemd
fotomodel te worden. Het dier, door haar
verzorgers Nong Oui gedoopt, neemt
gewillig plaats op miniatuurmotoren en
andere objecten. Er valt goed met het
beestje te communiceren en de kikker is
ondertussen aan een aardige loopbaan
begonnen op Youtube onder de bijnaam
Pattaya’s Amazing Frog.

Het gaat goed met de eerste
commerciële kamelenmelker van
Noord-Europa. De melkveehouder uit
Noord-Brabant die sinds vorig jaar
25 dromedarissen melkt, wil zijn
veestapel zelfs uitbreiden tot zestig
stuks. De melk is vooral in trek bij
mensen met suikerziekte, darmklachten en koemelkallergie. De boer
noemt zichzelf kamelenmelker, omdat
dromedarismelker ‘niet lekker in de
mond ligt’.
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ALLOCHTONEN
‘We zijn een, en ik zal de Engelse term
gebruiken, we zijn een derde generatie
university. Dus universiteit, onderzoeksinstituten én hogeschool onder één paraplu.’ Ik maak een weids armgebaar en ga
dan door. ‘Wij worden de eerste universiteit met een dubbele ruggengraat; doorstroming van hbo naar universiteit, maar
ook andersom. Dé ideale combinatie tussen professionals en academici.’
Even is het stil. Hoopvol, bijna smekend,
kijk ik het studentenhuis in, terwijl mijn
handen lichtjes trillen. Voor me wordt in
één vloeiende beweging een biertje geopend. ‘Dubbele ruggengraat? Open ruggetje zul je bedoelen.’
Ik geloof dat ik nog niet de flair van de rector magnificus heb; mijn betoog is een
beetje mislukt. Misschien had ik bij mijn
speech ook niet zo wankel op een krat
bier moeten gaan staan. Hoe dan ook,
een eigen hogeschool in mijn portefeuille
kan ik wel vergeten.
In huis gaan enkele minuten later de gesprekken weer over seks. Blijkbaar toch
een interessanter onderwerp dan universiteiten van de derde generatie. Zelfs de
naamsbekendheid van VHL laat hier in
Velp nog wat te wensen over, ‘Oh, bedoelen ze met VHL ook Larenstein?’ Nee, we
zijn nog niet echt geïntegreerd in de WURgemeenschap. Wij zijn de allochtonen van
de organisatie. Geen wonder dus dat het
beter moet bij ons; wie moppert er nu niet
op allochtonen.
Laten wij VHL’ers – voordat Geert Wilders
zich op ons stort – maar snel een integratieplan op poten zetten. Persoonlijk dacht
ik aan een integratiecursus compleet met
feestjes, een miss en mister Wageningen
UR-verkiezing en het Wageningen volkslied. Een gemeenschappelijk uniform, uiteraard een overall, en een leger dwarse
denkers met een nieuwe taal. Samen
gaan we overal tegenin. We gaan actievoeren tegen elk onrecht en geen enkele
confrontatie uit de weg.
Ik ben trots op Wageningen. Maar doe wel
een beetje voorzichtig met ons hbo’ers.
Onze dubbele ruggengraat is nog wat
teer. / Stijn van Gils
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Jehan van den Bergh, een van de studenten die zich presenteerden op de ondernemersmarkt van VHL, bewerkt jachttrofeeën.
Zijn specialiteit is het monteren van geweien. / foto Daan van der Linde

KLEINE BOOMPJES WEGENS RUIMTEGEBREK
Ongeveer tachtig studenten presenteerden woensdag 23 januari op de ondernemersmarkt bij Van Hall Larenstein
Velp hun producten en diensten. Het was
voor de tweedejaars onderdeel van het
vak Ondernemingsplan. Voor sommige
ondernemende studenten is het plan al
werkelijkheid.
Hein Alkema begon vijf jaar geleden, in
zijn laatste jaar van het vmbo, kleine uitheemse sierboompjes te kweken. Toen hij
op het mbo leerde enten, kwamen daar
fruitboompjes bij. ‘Omdat ik weinig ruimte
heb, zijn het kleine boompjes gebleven.
Dat heeft ook als voordeel dat de prijs
laag blijft. Mensen kopen liever een
boompje van 5 dan van 25 euro’, vertelt
Alkema.
Naast zijn hobbykwekerij in Groningen doet

hij tegenwoordig ook in tuinonderhoud en
–aanleg. ‘Ik sta voor alles wat met groen
te maken heeft. Als je veel kennis hebt
van bomen, weet je ook hoe je moet
snoeien. Alles past in elkaar, ik probeer
een combinatie te zoeken.’ Na zijn afstuderen wil hij het graag groter opzetten. ‘In
het begin moet ik misschien parttime werken voor een baas, want om grond te kopen heb je geld nodig. Maar een deeltijdbaan op hbo-niveau verdient evenveel als
voltijds op mbo-niveau.’
Het ondernemingsplan maken was nuttig,
vindt Alkema. ‘Het was erg uitgebreid, bijvoorbeeld met marktonderzoek. Dan zie
je dat er steeds meer vraag komt naar bijvoorbeeld oude fruitboomrassen. Een externe expert heeft mijn plan goedgekeurd.
Ik kan er zo mee naar de bank.’
Joost van Dijk, die een ondernemingsplan

maakte voor de zagerij van zijn broer, zegt
dat hij minder aan het plan heeft. ‘Ik koos
dit puur omdat ik er alles al van weet. Mijn
broer heeft een half jaar geleden een zagerij overgenomen en ik werk daar een
paar dagen per week. We hadden al wat
uitgedacht, nu staat het mooi op papier.
Hoe de vraag over een paar jaar ligt, zal
de praktijk uitwijzen.’
Na zijn afstuderen wil Van Dijk, die de major International Timber Trade gaat volgen, bij de zagerij gaan werken. Hij werkt
altijd al met zijn handen en wil dat blijven
doen. ‘Ik wil economische kennis en ervaring combineren. Eerst ga ik nu een half
jaar naar de heao, daarna naar Zweden
voor de opleiding en dan op stage. De studie doe ik voor de levenservaring. Ik ben
achttien en wil eerst nog wat opsteken
voor ik echt aan de slag ga.’ / ABr

OOIJEVAAR STUNT IN HAMAR
Bij zijn debuut bij een wereldbekerwedstrijd schaatsen was Mark Ooijevaar meteen de snelste Nederlander op de tien
kilometer. De student Bos- en natuurbeheer was in Hamar met 13:12,60 bovendien bijna 14 seconden sneller dan ooit.
Formeel heeft Ooijevaar nu voldaan aan
de kwalificatie-eis voor het WK afstanden,
van 6 tot 9 maart in Nagano, Japan. Er
zijn drie startbewijzen voor de tien kilometer, waarvan in ieder geval eentje voor

Sven Kramer. Wie verder gaat beslist de
KNSB uiterlijk 11 februari. ‘Ik merk het
wel’, reageert Ooijevaar nuchter. ‘Het zou
mooi zijn, maar het was niet het doel van
het seizoen. Ik ben nu meer bezig met komend weekend.’ Zaterdag 2 februari bij
de wereldbeker in Baselga di Piné, Italië,
hoopt de stayer ook op de vijf kilometer
zijn visitekaartje af te geven.
Met de wond aan zijn enkel die hij begin
december opliep, gaat het goed. ‘Mijn enkel is alleen nog wat dik.’
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Voor zijn eerste wereldbekerwedstrijd
stapte Ooijevaar ook voor het eerst in het
vliegtuig. ‘Eerder was het nooit nodig. Het
was spannend, en nogal krap. Maar als
het moet, dan moet het’, zegt de lange
schaatser. Naar Baselga gaat hij weer
met de auto. Dat is makkelijker en meer
ontspannen. ‘Ik kan meerijden met Bob
de Jong.’ Dat die ook in de race is voor
een ticket naar Nagano, vormt geen beletsel. / YdH
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Een Poolse ict’er heeft het bewijs
geleverd: brievenpost wordt onder
internetliefhebbers terecht slakkenpost
genoemd. Op basis van een expresbrief
die hem rond de jaarwisseling pas na
veertien dagen bereikte, berekende hij
dat de brief een snelheid moet hebben
gehad van 0,03775 kilometer per uur.
Dat ligt ruim onder de snelheid van een
tuinslak, die 0,048 kilometer per uur op
zijn naam heeft staan.

Wat is de overeenkomst tussen Harry
Mulish en Willem van Oranje? Beiden zijn
inerte steenklompen. Dat schrijft het
Leidse universiteitsblad Mare naar
aanleiding van de vernoeming van een
nieuw miniplaneetje naar de Vader des
Vaderlands. De Schrijver der Schijvers
kreeg al eerder zijn eigen planetoïde.
Volgens wetenschapscolumnist Maarten
Keulemans bewees dit dat Mulish op zijn
hoogst een ‘vallende ster’ kon worden.

DIERMANAGES BEGINT
ZORGBOERDERIJ
Liefde en ondernemerszin hebben tot
opmerkelijke afstudeerprojecten geleid
bij Diermanagement in Leeuwarden.
Marlou Meeren sloot onlangs haar studie
af met een ondernemingsplan voor een
zorgboerderij op het melkveebedrijf van
haar vriend. Jarno Beijk en Josine de
Jongh, al vanaf hun eerste jaar op Van
Hall Larenstein een koppel, beginnen
naar aanleiding van hun eindopdracht
een educatiebureau.
‘Ik stond met de zorgboerderij op en ging
er mee naar bed’, vertelt Marlou over het
ondernemingsplan van tweehonderd
bladzijden waar ze twee jaar aan heeft gewerkt. ‘Normaal doe je een afstudeerproject met z’n tweeën, maar vanwege de bijzondere situatie stond ik er alleen voor.’
Marlou woont namelijk samen met haar
vriend Eelco die zijn opleiding Dierveehouderij moest onderbreken om na de dood
van zijn vader de ouderlijke boerderij over
te nemen. ‘Samen op de boerderij was altijd al de bedoeling, alleen zijn we wat jonger volwassen geworden dan we wilden.’
Haar achtergrond in diermanagement
wordt in de zorgsector eerder als een
voordeel gezien dan als bezwaar, heeft
Marlou bij haar voorbereiding gemerkt.
‘Mijn toekomstige cliënten, met of zonder
verstandelijke beperking, hebben vooral
structuur nodig. Op een productiebedrijf
kunnen ze de handen uit de mouwen ste-

ken. De zorgboerderij neemt de jongveetaken van de veehouder over en verder
doen we onderhoudskarweitjes, snoeiwerk en de verzorging van de overige dieren.’
De interactie tussen mens en dier ziet de
jonge ondernemer als de uitdaging voor
haar bedrijfje, dat dagopvang biedt aan
drie tot vier personen. ‘Daar valt als diermanager wel wat aan toe te voegen. Het
welzijn van dieren staat niet altijd voorop
bij zorgboerderijen, het wil nog wel eens
voorkomen dat een cavia wordt doodgeknuffeld.’
Jarno Beijk en Josine de Jongh werden
door kinderen op het idee gebracht om
groene gastlessen te gaan verzorgen op
basisscholen. Die stelden vragen als: hebben vlinders oren en hoe oud wordt een
kakkerlak? ‘Vanaf het derde jaar hebben
we daarom onze stages doelbewust gericht op het basisonderwijs en zijn we didactisch materiaal gaan ontwikkelen’, vertelt Jarno. Uit eigen marketingonderzoek
weten de twee intussen dat ruim drieduizend scholen wel iets zien in hun groene
onderwijs.
In de huidige praktijk schieten lessen over
dier, natuur en milieu er vaak bij in, meent
Jarno, of het blijft bij een enkele gastles
van een vrijwilliger. ‘Wij denken met onze
specialistische kennis maatwerk te kunnen leveren. Of het nu om plattelands- of
moslimscholen gaat.’ / WB
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Marlou Meeren maakte voor haar studie Diermanagement een ondernemersplan
voor een zorgboerderij, dat ze nu in praktijk gaat brengen. / privéfoto

KRAKERS WEG UIT BELASTINGKANTOOR
Het voormalige Belastingkantoor in
Wageningen mag niet langer worden
gekraakt.
Op donderdag 24 januari besliste de rechter in Arnhem dat de krakers het pand
aan de Marijkeweg moeten verlaten omdat de eigenaar binnenkort gaat slopen
en bouwen. Dat is balen, vindt Wout, één
van de tijdelijke bewoners en student aan
Wageningen Universiteit. ‘We zijn het er
niet mee eens. De vergunningen voor die
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activiteiten ontbreken namelijk nog, en
die worden vaker afgekeurd, dus het kan
nog lang duren voordat er echt wat gebeurt. In de tussentijd hadden hier dan
best mensen kunnen wonen.’
De kosten voor doorprocederen zijn echter te hoog. Omdat de krakers het kort geding verloren, moeten ze al de proceskosten van 1200 euro betalen. Daar is geld
voor ingezameld op onder meer een afscheidsfeestje, vertelt Wout, ‘om de
schok op te vangen’. / YdH

De harten van gamers beginnen al sneller
te kloppen. Will Wright, de bedenker van
SimCity en The Sims, komt binnenkort
met een revolutionair nieuw spel: Spore.
Hierbij heeft Wright zich laten inspireren
door Darwin. In Spore kun je naar eigen
inzicht wezens creëren en deze op een
wereld laten ronddartelen. Om te overleven moeten je wezens slimmer en
sterker worden. Ze moeten kort gezegd
evolueren. Van miezerige bacteriën tot
intergalactische ontdekkingsreizigers.

HET ECHTE
WERK

BREIEN AAN HET FJORD
Lian Zigterman studeerde vier maanden
aan een hogeschool in Sogndal, gelegen
aan het langste fjord van Noorwegen. De
vierdejaars studente Kust- en
zeemanagement volgde er colleges over
de ontstaansgeschiedenis van het
landschap en het ecosysteem van het
Sognefjord. Noren zijn niet zo met milieu
bezig, viel haar op. Kennelijk maakt de
overvloed aan natuur blasé.
‘De uitwisseling met Noorwegen geldt als
een keuzeminor in het opleidingsprogramma van Kust en zee. Eigenlijk kan je
van uitwisseling niet spreken want ik heb
nog nooit een Noor in Leeuwarden gezien.
Ik zat daar met een studiegenoot en nog
twee studenten uit Velp. We zijn er samen
met de auto heengegaan en hebben onderweg wild gekampeerd. Dat kan in
Noorwegen nog gewoon.
Wij kwamen een week voor de opening
van het studiejaar aan. Sogndal is maar
een plaatsje met vierduizend inwoners en
dan overspoelen in ene, bám, tweeduizend studenten het stadje. Je weet niet
wat je ziet. Toch verloopt het allemaal in
harmonie.
Wij kregen onderdak in huisjes in een
voormalig Olympisch dorp, gebouwd voor
de winterspelen in Lillehammer. Hartstikke luxe. Ik deelde met een Amerikaanse
jongen en drie Noorse meisjes een verdieping: eigen keukentje, twee badkamers,
gezamenlijke huiskamer. Dat had ik niet
verwacht. Die Noorse meiden lieten overal achter zich het licht branden, raar als je
op een groene school zit, maar daar doen
ze niet moeilijk over.
Bij ons wordt de managementkant bena-

drukt, in Sogndal verloopt het onderwijs
wat traditioneler. Veel college en veel excursies naar buiten. Niet dat ik dat vervelend vond, ik heb altijd interesse gehad in
geologie en biologie en daar lag het allemaal vlak buiten de deur. Bij de module
From mountain to fjord hebben we het
hele Sognefjord gevolgd tot aan de zee.
Een fjord is ooit een gletsjerrivier geweest
en in gesteente kun je het ontstaan van
het landschap aflezen. Fascinerend.
Met zoveel fraaie natuur zou je denken
dat Noren behoedzaam met het landschap omspringen, maar dat is niet zo.
Hun rioolstelsel mondt uit in de fjorden.
Wij zijn maar met weinig, zeggen ze, en de
fjorden zijn zo groot, wat maakt het uit.
Een van mijn docenten daar denkt er echter anders over en laat ieder jaar studenten onderzoek doen naar rioolrestanten
in sedimentlagen. Uit de metingen blijkt
dat de bodem zuurstofarmer wordt, maar
langzaam. Dus ze zullen nog wel een tijdje
doorgaan met lozen.
Als de dagen korter worden zie je iedereen met een breiwerkje op de bank zitten.
Dat werkt aanstekelijk; ik ben zelf ook
weer gaan breien. Breien en drinken dat
kunnen Noren goed. Omdat drank zo duur
is stoken studenten hun eigen alcohol. Iedereen neemt ook zijn eigen fles mee
naar een feestje die dan de hele avond
stevig wordt omklemd. Noorse studenten
drinken echt veel, maar blijven wel feestvieren. Alleen zijn ze gek op van die zoetige Abba- achtige muziek, dat was ons af
en toe wat te vrolijk. Gelukkig hadden we
een Pools klasgenootje die af en toe
zorgde voor een dosis alternatieve muziek.’ / Wim Bras
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STUDENT
Het is leuk om aan het beste college
van Cambridge University te studeren,
maar het levert weinig seks op,
concludeert studentenblad Varsity.
De meest seksueel actieve studenten
zitten juist bij zwakke colleges zoals
Homerton – 26e op de academische
ranglijst. Daar heeft de gemiddelde
student zeven bedpartners per jaar
terwijl het gerenommeerde Christ’s
College het hoogste percentage
maagden – 28 procent – in huis heeft.

PRIKBORD
STUDENTENWINTERSPORT
Bijna achthonderd studenten uit heel
Nederland waren van 18 tot 27 januari
op wintersport in de Franse Alpen. Uit
Wageningen reisden er 86 naar het
skidorp Les Menuires. ‘Het was heerlijk
weer’, mailt Bram van den Braak van
sportstichting Thymos. De sportievelingen
vermaakten zich onder meer met ‘Glij ’m
erin’, waarbij ze in tweetallen van een
steile helling afgleden op een
tractorband, op weg naar een bel. Ze
deden aan sneeuwknotsbal (‘erg zwaar,
maar erg leuk’), reetsleeën (‘met een te
kleine slee onder je kont van de helling
af’) en vrouwsjouwen. Op de foto het
jaarlijkse tiefschneetijgeren (met in de
blauwe jas Sander van de Koppel van
Thymos) waarbij je zo snel mogelijk een
berg met poedersneeuw op moet. ‘Erg
zwaar, omdat je soms tot je knieën in de
sneeuw zakt.’ Ook de bijbehorende
thema’s en themafeesten als rood,
sporthelden en stout in het oerwoud
maakten de wintersport tot een groot
succes. ‘En buiten de feesten en
activiteiten is er natuurlijk veel
geskied.’ / YdH

DRIE PUNTEN VOOR VAK
OVER GROTE LEVERS
Met instemming van de examencommissie volgt vierdejaars biologiestudent Pim
Godschalk een reuze interessant vak aan
de Radboud Universiteit Nijmegen. Economy and Management of Large Livers heet
het, en hij krijgt er drie studiepunten voor.
Althans, dat staat in het vakkenoverzicht
dat de centrale studentenadministratie
(CSA) van Wageningen Universiteit voor
hem maakte. ‘Het vak heet oorspronkelijk
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Ecology and Management of Large
Rivers. De CSA heeft echter de naam van
het vak niet goed overgenomen, wat een
nogal hilarisch resultaat heeft opgeleverd’, mailt een geamuseerde Pim.
‘Nu drink ik op zijn tijd heus wel eens een
biertje, maar toch ook weer niet zo vaak
dat ik het nodig vind om hiervoor een vak
in Nijmegen te volgen over de gevolgen
van bier drinken op de lever.’ / LdK

Probeer het piekeren te beperken tot
twee keer een kwartier per dag. Dat is
een van de tips in het zelfhulpboek
voor tobbers van de Amsterdamse
psycholoog Ad Kerkhof. Veel piekeren
is slecht voor je, kost zeeën van tijd en
kan een depressie veroorzaken. Vooral
studenten kunnen ‘door hun neiging
alles te analyseren in een piekerkramp
schieten’. Binnenkort geeft Kerkhof
daarom aan de VU de gratis workshop
‘Stop het getob’. / GvM

stuur je foto’s naar
prikbord@cereales.nl
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