Resource 0220 1, 3, 10 en 11

06-02-2008

16:47

Pagina 1

Dijkhuizen ‘diep
teleurgesteld’
over voorstel
medezeggenschap

Waarom fysici
zich het hoofd
breken over
ouzo en pernod

Haast niemand
kent het logo
voor bioplastic
Pag. 9

Pag. 6

Pag. 5

WEEKBLAD VOOR WAGENINGEN UR/

2E JAARGANG/ 7 FEBRUARI 2008

RESOURCE
PAG. 10

‘GELDSCHIETERS
DERDE WERELD
STAREN ZICH
BLIND OP
CIJFERS’

#20

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 0220 1, 3, 10 en 11

06-02-2008

16:47

Pagina 3

3

RESOURCE
WEEKBLAD VOOR WAGENINGEN UR/

2E JAARGANG/ 7 FEBRUARI 2008

BOVEN
HET
MAAIVELD

MANNEN VAN
ZES MILJOEN
‘Aalt…’, zegt Tijs Breukink zachtjes. ‘Ik
weet niet wat ik moet zeggen.’ Deemoedig
buigt de opperste boekhouder in wetenschapsland zijn hoofd. ‘Ik ben sprakeloos.’
‘Zes miljoen pegels, Tijs’, brengt Aalt Dijkhuizen uit. ‘Zes miljoen.’
‘Op zo’n moment als dit kan ik alleen
maar mijn steun en vriendschap aanbieden’, prevelt Breukink.
‘Die malariamuggen van de medezeggenschap spelen het klaar om elk jaar meer
dan zes miljoen glanzende euro’s op te
souperen, Tijs. Een vol procent van onze
omzet verdwijnt naar de bankrekening van
schorriemorrie dat geen manager is, maar
toch wil meepraten.’
‘Je verstand staat er bij stil’, zucht Breukink. De mathematische wonderjongen
slaat een kruis en kijkt vroom omhoog.
‘Waarom toch?’
‘Al jaren doen wij, bureaucraten en managers, er alles aan om mensen met inhoudelijke kennis buiten spel te zetten’, zegt
Dijkhuizen bitter. ‘Het was moeilijk, maar
we hebben de inspraakorganen afgebroken.’
‘Je hoeft je niet te verdedigen, Aalt’, verzekert Breukink.
‘Wat er nog aan ondernemingsraden en
studentenraden overbleef hebben we
zorgvuldig bedolven onder onleesbare
rapporten en notities en verkenningen. Zo
wisten we zeker dat de dames en heren
van zes miljoen achter hun bureau zitten
te lezen. En dat ze niet met hun collega’s
gaan praten over wat wij werkelijk aan het
doen zijn in de organisatie.’
‘Van praten met collega’s komt alleen
maar ellende’, zegt Breukink hoofdschuddend.
‘En wat krijgen we daarvoor terug?’, zegt
Dijkhuizen.
‘Een stijging van de kosten met een
kwart’, zegt Breukink. ‘In 2006 kostte de
schijndemocratie ons vijf miljoen, maar in
2007 stegen ze tot boven de zes miljoen.’
‘De schobbejakken factureren de tijd die
ze nodig om onze rapporten te lezen’,
knarsetandt Dijkhuizen. ‘En als het daar
nou bij bleef…’
‘Maar daarbij bleef het niet’, zegt Breukink.
‘Want wat doen de medezeggenschapsparasieten?’, zegt Dijkhuizen. ‘Ze gaan óók
rapporten schrijven. Ze vallen ons lastig
met verzoeken om meer nutteloze informatie. Ze zeuren over procedurekwesties.
En tot overmaat van ramp komen ze aanzetten met powerpointpresentaties met
vliegende pijlen en bollen waar onze rector nog een puntje aan kan zuigen.’
‘Hoe halen ze het in hun Kropff’, zegt
Breukink. / Willem Koert
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‘Ze zijn
smal omdat
ze vroeger
werden gemaakt
met de kruiwagen’
BREDE DIJKEN
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De dag dat de
kiesschijf werd
vervangen door
de druktoets

‘Maak dijken van twee- tot driehonderd
meter breed op een hoogte van tien meter
NAP’, zei klimaathoogleraar prof. Pier
Vellinga deze week in de Provinciale
Zeeuwse Courant. ‘Dan kunnen we weer
honderd jaar verder.’ In Kennis Online, het
magazine van Wageningen UR voor
ambtenaren van LNV, noemt hij zelfs dijken
van vijfhonderd meter breed.
Hoe breed wilt u ze hebben, professor Vellinga?
‘Je moet denken aan dijken die twee tot drie
keer zo breed zijn als de huidige dijken. Voor
een zeedijk kom je dan aan driehonderd meter, bij de rivieren is honderd tot tweehonderd genoeg. Als je ze zo breed maakt kunnen ze niet meer doorbreken, hooguit tijdelijk overstromen. Een vloed duurt op het
hoogste punt nooit langer dan vijf, zes uur,
hoog water in de rivieren hooguit twee dagen. Brede dijken kunnen dat aan. We hoeven dan nooit meer te evacueren. Een brede
dijk heeft bovendien als voordeel dat je er
gewoon op kan wonen en recreëren. Zo kan
je een deel van de kosten terugverdienen. Je
kunt er ook bomen planten of golfterreinen
aanleggen.’

Page 21
‘Donors should not
demand hard figures
when evaluating
development’

De bewoners in het rivierengebied zien u
aankomen. De verplaatsing van een dijk bij
Lent zorgde al voor veel protest.
‘De mensen bij Lent moesten hun huizen
uit. Ik stel voor om die huizen die nu bij de
dijk liggen niet te slopen, maar op te tillen. Ik
vermoed dat mensen dan minder bezwaren
hebben.’

Pag. 22
Eén slang en een
halfnaakte Duitser
op het forbidden
fruits-feest

Waar denkt u de grond vandaan te halen?
‘Grond is er genoeg, en het voordeel van dijken is dat ze altijd in de buurt van water liggen. Je kunt er dus zo met een sleephopperzuiger naartoe varen. De reden dat onze dijken zo smal zijn, is dat ze vroeger werden
gemaakt met de kruiwagen. Maar dat hoeft
nu niet meer.’ / Korné Versluis
Omslagillustratie Henk van Ruitenbeek
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DREIJENGROEPEN MOGELIJK SNELLER NAAR CAMPUS
De raad van bestuur en de directie van de
Agrotechnology & Food Sciences Group
(AFSG) werken aan een plan om de
universitaire groepen van De Dreijen
sneller naar Wageningen Campus te
laten verhuizen. ‘Er is nog geen besluit,
maar we onderzoeken of één locatie voor
AFSG haalbaar en betaalbaar is. Ik verwacht dat het besluit nu snel genomen
wordt’, zegt woordvoerder Simon Vink.
De wens voor huisvesting op één locatie
was er al eerder, maar werd anderhalf
jaar geleden vanwege de financiële positie van AFSG niet haalbaar gevonden,
waarna de verhuizing voorlopig werd uitgesteld tot 2018. ‘Iedereen was toen vooral bezig argumenten te vinden om niet te
verhuizen’, aldus Philip van der Heijden,
directeur bedrijfsvoering van AFSG. ‘Het is
een langdurig maar zorgvuldig proces.
Het klimaat is veranderd. Nu wordt er van
alle kanten constructief meegedacht. De
groeiende studentenaantallen en de ervaringen met Forum hebben zeker meegeholpen. Bouwen kost nog steeds geld,
maar blijven zitten ook. Ik hoop en verwacht dat er nu snel een positief besluit
valt’, aldus Van der Heijden.
Eén van de hete hangijzers is de versnelde afschrijving van het Scheikundegebouw, dat recent nog grondig is opgeknapt. Vanwege de grote investering moet
een besluit tot nieuwbouw in ieder geval
worden goedgekeurd door de raad van
toezicht.
AFSG-bouwpastor Wilko van Loon is al be-

Zicht op het Biotechnion vanuit het Computechnion. / foto GA
zig met de uitwerking van de bouw- en
verhuisplannen. Het meest concreet is
volgens hem de verhuizing van de leerstoelgroep Milieutechnologie uit het Biotechnion. ‘Er komt op korte termijn ruimte

vrij in het Technotron op Wageningen
Campus. We zijn nu bezig met een vlekkenplan voor de inhuizing van de milieutechnologen. Als het meezit gaan die
volgend jaar over’, aldus Van Loon. Het

Biotechnion is vanwege achterstallig
onderhoud in ieder geval het eerste
gebouw op De Dreijen dat men leeg wil
hebben. / GvM

‘DOCENTEN BEGELEIDEN NU VEEL MEER STUDENTEN’
Na dertig jaar docent economie te zijn
geweest bij Van Hall Larenstein, nam
Piet Looise vorige week afscheid van de
hogeschool. Looise gaf economieonderwijs aan internationale studenten
bij verschillende mastercursussen. Hij
begon in 1977 na een baan bij de
voedsel- en landbouworganisatie van de
VN, bij de tropische landbouwschool in
Deventer. Vanaf 1979 werkte hij zes jaar
bij Van Hall in Leeuwarden, waarna hij
terugkeerde naar Deventer en twee jaar
geleden meeverhuisde naar
Wageningen.
Welke ontwikkeling in dertig jaar onderwijs vindt u het indrukwekkendst?
‘Vroeger was je vak een eigen, afgeronde
eenheid. Collega’s wisten eigenlijk van elkaar niet wat ze deden, en studenten
moesten er zelf een geheel van zien te
maken. Nu worden vakken meer bij elkaar
ingeschoven rondom modules en thema’s. Deze grotere samenhang is over het
algemeen wel een verbetering.’
Wat bevalt u minder?
‘Het contact tussen docenten en studenten is veel minder geworden. Door de mid-

delen die het hbo krijgt, moeten docenten
nu veel meer studenten begeleiden, terwijl de beschikbare uren zijn teruggelopen. Die ontwikkeling is snel gegaan.
Leermethoden als extensivering zijn
mede geboren uit nood. Maar studenten
leren om zelf dingen uit te zoeken, moet
niet leiden tot studenten die het zelf maar
moeten uitzoeken.’
Wat is er veranderd in het internationale
onderwijs?
‘Eigenlijk verbaast het me dat we het internationale onderwijs nog steeds degelijk kunnen neerzetten. Dat wordt nog altijd redelijk georganiseerd vanuit het Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs. En de diplomacursussen van
vroeger zijn opgewaardeerd naar internationale masteropleidingen. Wel had ik
verwacht dat het onderwijs in samenwerking met ontwikkelingsorganisaties en
buitenlandse instituten en universiteiten
naar de gebieden zelf zou zijn verplaatst.
Daar is het nooit van gekomen. Maar studenten doen nu wel standaard een
maand veldwerk in het land van herkomst.’

En nu op uw lauweren rusten?
‘Ik blijf actief. Ik zit sinds zes jaar al voor
vijftig procent in de VUT, en ik kan het iedereen aanraden om rustig af te bouwen.
Ondertussen ben ik al een paar keer naar
India geweest voor PUM, een organisatie
die senior experts uitzendt naar ontwikkelingslanden. Ook doe ik advieswerk voor
een bedrijfje dat het Nederlandse en

Oost-Afrikaanse bedrijfsleven in de agribusiness bijeen wil brengen.’
Wat zult u het meest missen?
‘Ik had altijd veel plezier in de omgang
met internationale studenten. Dat zijn
vaak interessante mensen met leuke levensverhalen, daar is veel van te leren.
Andere culturen zijn fascinerend.’ / ABr
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RESOURCE #20
‘Kennelijk
hebben we
het voorstel
niet helder
geschreven’

DIJKHUIZEN TELEURGESTELD OVER MEDEZEGGENSCHAP
Bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen heeft
geen goed woord over voor een voorstel
voor vereenvoudiging van de medezeggenschapsraden dat de vier centrale
inspraakorganen van Wageningen UR
hebben ingediend. Het plan is volgens
hem geen verbetering ten opzichte van de
huidige situatie. ‘Er verandert bijna niks.’
In het conceptvoorstel van de raden krijgt
de centrale ondernemingsraad een belangrijkere rol, maar blijven de andere
drie raden bestaan. De studentenraad en
de gemeenschappelijke vergadering van
de universiteit en de gezamenlijke medezeggenschapsraad van de hogeschool
zouden ieder een afvaardiging sturen
naar de nieuwe centrale medezeggenschapsraad. De nieuwe raad zou een aantal bevoegdheden van de drie ‘lagere’ raden overnemen. Verder zouden de voorzitters van de vier raden vaker gaan overleggen om te voorkomen dat onderwerpen in
meerdere raden besproken worden.
‘Maar dat kan nu natuurlijk ook al’, zegt
Dijkhuizen. ‘Daar hebben we dit voorstel
helemaal niet voor nodig. Sterker nog,
met dit voorstel wordt de toch al zeer gecompliceerde medezeggenschapsstructuur alleen maar ondoorzichtiger en bureaucratischer.’

Een werkgroep met de voorzitters van de
medezeggenschapsraden adviseerde vorig jaar om één medezeggenschapsraad
te maken. ‘Dat was een prima idee, dat
wij ook van harte steunden. Het grote
voordeel daarvan was, dat we alle onderwerpen Wageningen UR-breed konden bespreken, en tegelijk geborgd was dat de
vertegenwoordigers van het ene organisatieonderdeel nooit konden worden overruled door de vertegenwoordigers van de
andere onderdelen. De universitaire vertegenwoordigers geven in dat voorstel bijvoorbeeld de doorslag bij een stemming
over het leerstoelenplan’, vertelt Dijkhuizen.
‘Maar vervolgens zijn de voorzitters teruggefloten door hun achterban. Zij hebben
toen gevraagd om meer tijd. Eerst tot na
de zomer, toen tot januari. Nu is het februari en hebben we eindelijk een concept, maar daarin verandert bijna niets. Ik
hoef het finale voorstel eigenlijk niet eens
meer te zien. Ze willen dit plan vastleggen
in een convenant. Wij gaan daar niet aan
meewerken. Dat levert alleen maar bureaucratie op en draagt niet bij aan de
doelstelling om de medezeggenschap
transparanter, efficiënter en goedkoper te
maken.’
Het voorstel om alle raden samen te bun-

delen was overigens volgens landbouwminister Gerda Verburg in strijd met de
wet. Zij schreef dat in een brief aan de
Tweede Kamer. Dijkhuizen: ‘Wij hebben
ons uitgebreid laten adviseren, en zijn
ervan overtuigd dat het wel had gekund.
Dat zou uiteindelijk misschien door de
rechter zijn getoetst, maar zover is het
niet gekomen.’
Dijkhuizen heeft de medezeggenschapsraden in een reactie op het plan laten weten dat hij wil gaan bezuinigen op de vergoeding van de raadsleden. Die wordt nu
vastgesteld op basis van het aantal uren
dat leden besteden aan het raadswerk.
‘Het idee van het tijdschrijven was dat dat
een bezuiniging zou opleveren, omdat je
alleen de tijd declareert die je echt nodig
hebt. Maar wij zien juist dat de kosten elk
jaar stijgen. Voor 2008 is hun ingediende
begroting maar liefst veertien procent hoger dan in 2007, terwijl 2007 al flink hoger was uitgekomen dan 2006. Er wordt
elk jaar weer langer vergaderd, en dat terwijl de organisatie 25 procent heeft bezuinigd op de overhead, en de instituten ook
een flinke krimp hebben moeten doormaken in het primaire proces. Wij hebben de
medezeggenschap nu meegedeeld dat
we teruggaan naar de wettelijke basisvergoeding, en ik hoop eerlijk gezegd dat ze

MILJOENEN VOOR BOUWEN MET NATUUR
Het kabinet heeft 22 miljoen euro
uitgetrokken voor het project bouwen
voor natuur. Directeur Martin Scholten
van Wageningen Imares verwacht dat
daarvan vier tot zes miljoen bij
Wageningse onderzoekers terecht zal
komen.

nog andere mogelijkheden vinden om te
besparen.’
Verder heeft Dijkhuizen de medezeggenschapsraden een nieuw schema met vergaderdata voorgelegd. ‘Wij willen met de
GV, de COR en de GMR op één middag
vergaderen. Ze mogen zelf de tijdsindeling bepalen.’ Voor de studentenraad trekt
de raad van bestuur wel meer tijd uit.
‘Daar zitten elk jaar nieuwe studenten in
die moeten inwerken. Dat leeraspect vinden we belangrijk.’
Wiebe Aans, voorzitter van de GV, is verbaasd over de felle reactie van Dijkhuizen. ‘Kennelijk hebben we het niet helder
opgeschreven. Want het is zeker niet zo
dat er niets veranderd. Wij stellen voor om
een agendacommissie te laten bepalen in
welke raad welk onderwerp wordt behandeld. Dat zorgt ervoor dat één onderwerp
niet langer in meerdere raden besproken
wordt. Bovendien is het ook niet zo dat dit
meer zou kosten. In totaal zitten er in ons
voorstel zes mensen minder in de verschillende raden dan nu.’ Aans denkt dat
een uitgebreid convenant niet nodig is.
‘Een afspraak over de verdeling van onderwerpen is voldoende.’ Hij hoopt de
raad van bestuur in een gesprek van de
voordelen van het voorstel te kunnen
overtuigen. / KV

GROTE BRAND
IN LELYSTAD
In een bedrijfsverzamelgebouw aan de
Runderweg in Lelystad dat eigendom is
van Wageningen UR, heeft in de nacht
van dinsdag 5 op woensdag 6 februari
een hevige brand gewoed.

Zij kunnen met het geld nieuwe ideeën
ontwikkelen om hand in hand met de natuur de kustverdediging van Zeeland, Zuid
Holland en Singapore te verbeteren.
Scholten ‘Wij willen de natuur als uitgangspunt nemen. Dus geen eilanden in
de vorm van een tulp aanleggen in de
Noordzee, en dan kijken hoe de natuur
daarop reageert, maar meewerken met
de natuurlijke dynamiek. Meebouwen met
de natuur. Je kunt bijvoorbeeld denken
aan het idee om een soort Waddennatuur
te creëren voor de Zeeuwse kust.’
De Wageningse onderzoekers gaan samenwerken met de Delftse universiteit en
het instituut Deltares. De Delftenaren zullen zich vooral bezig houden met de stroming van water en zand. Wageningen UR
zal zich richten op de kracht van de vegetatie en de maatschappelijke aspecten
van ecodynamisch ontwerpen. Daarnaast zal Imares een meetprogramma
gaan ontwikkelen om de natuurlijke dynamiek in kustgebieden in kaart te brengen. / KV

Het pand is niet meer in gebruik van de
Animal Sciences Group, zoals veel media
berichtten. Het spin-offbedrijf Pepscan is
er wel gevestigd. In het lab van Pepscan is
de brand tegen twee uur ’s nachts uitgebroken, aldus ASG-woordvoerder Erna
Balk. Het dak van het pand raakte zwaar
beschadigd en is van het gebouw gewaaid. De brandweer kreeg hulp van naburige korpsen om het vuur onder controle te krijgen. Over de oorzaak van de
brand is nog niets bekend. / GvM

RÖLING DERDE

Imares wil de mogelijkheden onderzoeken om samen met de natuur nieuwe waddeneilanden te bouwen voor de kust. / Illustratie West 8

Emeritus hoogleraar Voorlichtingskunde
prof. Niels Röling wordt ten onrechte niet
genoemd in het bericht ‘Jo Hautvast nog
even promotiekoning’ in Resource 18 (24
januari 2008, pagina 5). Hij heeft tot en
met 2007 in totaal 67 promovendi begeleid, goed voor een derde plaats in de promotietoptien. Röling blijkt tot 2001 in de
dissertatiedatabank te staan als ‘Roeling’, waardoor niet direct zichtbaar was
dat hij zo veel promoties op zijn naam
heeft staan. / GvM
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UIT ‘T VELD
NIEUWS UIT DE WETENSCHAP

TROEBELE OUZO SLEUTEL TOT GOEDKOPERE MARGARINE
Als je maar diep genoeg in het
ouzoglaasje kijkt kom je misschien op
een idee waarmee fabrikanten van
levensmiddelen later goedkoper
margarines of drankjes kunnen
produceren. Dat blijkt uit een artikel dat
Wageningen levensmiddelenfysici
samen met Hervé This, een van de
aartsvaders van de moleculaire
gastronomie, binnenkort publiceren in
het vakblad Langmuir. Het artikel gaat
over de troebele vloeistof die ontstaat als
je anijsdistillaten als ouzo, pernod of raki
mengt met water.
‘Het idee voor dit onderzoek komt van
Hervé This’, zegt prof. Erik van der Linden
van de leerstoelgroep Fysica en fysische
chemie van levensmiddelen. ‘Die vertelde
een paar jaar geleden over de troebele
waas die ontstaat als je water mengt met
pernod. Pernod bestaat, net als raki of
ouzo, uit anijsolie die is opgelost in alcohol. De waas die ontstaat als je daar water bijdoet blijft weken in stand. Hij ontstaat door kleine oliedruppeltjes die zweven in de vloeistof.’
Hoe die waas zo lang blijft, daar breken
fysici al jarenlang het hoofd over. ‘Fysisch
is de troebele vloeistof niet wezenlijk anders dan melk of mayonaise’, zegt Van der
Linden. ‘Zulke producten noemen we
emulsies. Er zweven bolletjes in, en die
maken het geheel ondoorzichtig.’ De bolletjes blijven bestaan doordat eiwitten en
andere stoffen zich op het oppervlak ervan nestelen. De eiwitten zijn surfactants.
‘Emulsies als mayonaise bestaan dankzij
surfactants’, zegt Van der Linden. ‘Maar

meng je ouzo met water, dan krijg je een
emulsie zonder surfactants. En dat maakt
dit verschijnsel zo interessant.’
In de studie die binnenkort verschijnt in
Langmuir laat eerste auteur dr. Elke
Scholten zien hoe de klassieke theorieën
waarmee onderzoekers emulsies proberen te begrijpen niet van toepassing zijn
op de waas in een glas ouzo. ‘Scholten
mat de sterkte van het druppeloppervlak
in troebele ouzo als eerste met een spinning drop tensiometer’, zegt Van der Linden. ‘Zo kwam ze te weten dat de druppeltjes zich precies anders gedragen dan de
klassieke theorieën voorspellen. Om een
lang en moeilijk verhaal kort te maken: je
zou verwachten dat die druppeltjes sneller groter worden naarmate er meer alcohol in het glas zit, maar je vindt precies
het tegenovergestelde.’
Dat betekent dat er factoren in het spel
zijn waar de geijkte theorie geen aandacht aan besteedt, vermoeden de onderzoekers, al weten ze nog niet welke factoren dat zijn. ‘Het zou interessant zijn om
dat te achterhalen’, zegt Van der Linden.
‘Niet alleen uit wetenschappelijke interesse, maar ook vanwege de mogelijke toepassingen ervan. Het maken van emulsies als zuiveldrankjes of margarines in
fabrieken kost energie, maar in ouzo
treedt de emulsievorming spontaan op
als je water toevoegt. Je hoeft er geen
energie in te stoppen. Als we beter begrijpen hoe de ouzowaas ontstaat en blijft
bestaan, dan hebben we misschien de
sleutel in handen tot energiezuiniger processen.’ / WK
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Als je water in een glas ouzo of pernod giet ontstaat een witte waas van zwevende
oliedruppeltjes. Het is nog onduidelijk hoe dit komt. / foto BdG

GRAVENDE MUSKUSRATTEN KOSTEN MILJOENEN
Gravende muskusratten brengen
jaarlijks tussen de één en vier miljoen
schade toe aan oevers. Daar komt nog
maximaal een miljoen euro bij aan
andere herstelkosten en vergoedingen.
Dat blijkt uit geschatte cijfers van het LEI
op basis van waarnemingen die het
afgelopen jaar in tien gebieden werden
gedaan.
‘De marge is zo ruim omdat soms onduidelijk was of de waargenomen schade in
2007 is ontstaan of al eerder’, vertelt onderzoeker Aris Gaaff van het LEI. Bovenop
de paar miljoen aan herstelkosten van oevers komt jaarlijks nog zo’n 230 duizend
euro om de klei en het zand en veen uit te
baggeren die bij het uitgraven van de gangen in het water belandt. Ook gaat er nog
wat geld naar vergoedingen voor boeren
voor aangevreten gewassen, kapotte machines of voor vee dat verwondingen oploopt door in een gangenstelsel te lopen.
In totaal schat het LEI de kosten op maximaal vijf miljoen euro per jaar.
Daarnaast trekt de overheid jaarlijks rond
de dertig miljoen euro uit om muskus-

Muskusratten brengen schade toe aan waterkeringen. / foto WGS
ratten te bestrijden. Provincies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. De

waterschappen vangen vaak de muskusratten. De vangst ligt jaarlijks tussen de

drie- en vierhonderdduizend dieren. Omgerekend kost elke gevangen rat dus tussen de 75 en 100 euro. Het LEI kan niets
zeggen over of de kosten voor herstel en
vergoedingen hoger zijn als er minder
wordt bestreden. De berekeningen zijn gedaan op basis van het huidige
bestrijdingsniveau.
Of muskusratten de samenleving veel
kosten – ruim twee euro per Nederlander
per jaar – hangt af van waar je het bedrag
tegen afzet, stelt Gaaff. ‘Een beperkte
schadepost op landelijke schaal betekent
niet dat de schade ter plekke niet als fors
wordt ervaren.’ Bovendien is bij de bestrijding van muskusratten ook de veiligheid
in het geding. Stoppen met bestrijding
kan de werking van waterkeringen bedreigen.
De studie van het LEI naar de economische schade is onderdeel van een groter
onderzoek naar het nut en de noodzaak
van bestrijding, in opdracht van de Landelijke Coördinatie Commissie Muskusrattenbestrijding. Deze komt dit jaar met een
eindrapportage naar aanleiding van zes
onderzoeken. / LH
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‘Emulsies maken
kost energie, maar
in ouzo treedt de
vorming ervan
spontaan op’

BACTERIE OP MELOENSAP MAAKT FOLIUMZUUR EN B12
Voedingsmiddelen met extra foliumzuur
zijn populair, maar er kleeft een nadeel
aan. Een Wageningse promovendus
heeft daar iets op gevonden. Een goedaardige bacterie lost het probleem op.
Het proefschrift van ir. Arno Wegkamp van
de leerstoelgroep Microbiologie gaat over
hoe je bacteriën zoveel mogelijk foliumzuur kunt laten aanmaken. ‘Producten
met extra foliumzuur zijn populair’, zegt
hij. ‘Ze helpen voorkomen dat vrouwen
kinderen met een open ruggetje krijgen
en verminderen de kans op sommige
hart- en vaatziekten. Maar er kleven ook
nadelen aan verrijking met extra foliumzuur. Eentje is dat artsen niet meer kun-

nen zien of je een tekort aan vitamine
B12 hebt als je veel foliumzuur binnenkrijgt.’ Dat is problematisch. Zeker onder
ouderen komt een tekort aan vitamine
B12 veel voor.
‘Een oplossing zou zijn dat je in voedingsmiddelen met extra foliumzuur ook extra
vitamine B12 stopt’, zegt Wegkamp. ‘En
dat kan met de bacterie Lactobacillus reuteri. We hebben onderzocht of we vruchtensappen kunnen verrijken met vitamines als we die bacterie op die sappen laten groeien.’ Zo ontdekte Wegkamp dat L.
reuteri zowel foliumzuur als vitamine B12
aanmaakt als het organisme groeit in meloensap. ‘We hebben het ook geprobeerd
met komkommer- en druivensap’, zegt

Wegkamp. ‘Maar op de één of andere manier werkt dat niet.’
Dat Wegkamp met die sappen heeft geëxperimenteerd is pragmatisch. ‘Je vindt in
die producten van nature weinig van de vitamines die L. reuteri aanmaakt. We
dachten dat als we wat zouden vinden, we
iets in handen hadden waarmee bedrijven een volkomen nieuw type product
zouden kunnen maken.’
De bacteriestam die Wegkamp gebruikte
komt in de natuur voor, en is dus niet
genetisch gemodificeerd. Bovendien gebruiken bedrijven L. reuteri al op ruime
schaal. Het idee om via de bacterie levensmiddelen te maken die zowel extra
vitamine B12 als foliumzuur bevatten

was nieuw, en goed voor een patent.
Wegkamps onderzoek was overigens niet
alleen bedoeld om de voedingsindustrie
nieuwe producten aan de hand te doen.
‘We hebben ook fundamenteel onderzoek
gedaan naar de manier waarop bacteriën
foliumzuur aanmaken’, zegt de promovendus. ‘Die syntheseroute was nog niet volledig bekend. We hebben de missende
stukjes kunnen vinden.’
Voedingsinstituut TIFN heeft Wegkamps
onderzoek betaald. Wegkamp voerde het
deels uit op onderzoeksinstituut Nizo. /WK
Arno Wegkamp promoveert op 8 februari
bij prof. Willem de Vos, hoogleraar Microbiologie.

FIETSLAMPJE BRANDT OP STILLE WINDENERGIE
Onderzoekers van Wageningen UR
Glastuinbouw zijn er samen met
collega’s van TU Delft in geslaagd om
wind om te zetten in energie, zonder
gebruik te maken van een dynamo zoals
windturbines doen. Toepassing van de
nieuwe techniek zal nog even op zich
laten wachten, maar kan naast veel geld
aan onderhoudskosten flink wat
geluidsoverlast gaan schelen.
‘We hebben bewezen dat we uit wind en
water energie kunnen maken’, vertelt ir.
Jos Balendonck van Glastuinbouw. Samen met collega’s van TU Delft heeft hij
de Elektrostatische Windenergie Converter (Ewicon) ontwikkeld en uitgetest.
Volgens de onderzoekers is de Ewicon
een revolutionair concept voor de opwekking van elektriciteit uit wind. Traditionele
windturbines zetten wind om in stroom
door gebruik te maken van beweging. De
rotorbladen komen in beweging door de
wind, waardoor een as kan gaan draaien.
Een generator gebruikt de beweging van
de as vervolgens om elektriciteit op te
wekken. Dit proces gaat gepaard met flink
wat herrie. Bovendien worden windturbines sterk belast, waardoor de onderhoudskosten hoog zijn. De Ewicon slaat
dit proces als het ware over en produceert
daardoor hoogstens een geluid vergelijkbaar met ‘een miezerige motregen’.
In plaats van bewegende delen gebruikt
het mechaniek water om de wind om te
zetten in elektriciteit. Een generator vernevelt licht gezouten water en laadt de
druppeltjes daarna elektrisch op, waarna
de wind de geladen deeltjes meeneemt
door de lucht. Een rooster vangt de druppeltjes op en wordt zo opgeladen tot boven de vijftig kilovolt, een lading vergelijkbaar met ongeveer veertig penlightbatterijen. ‘De wind moet arbeid verrichten om
de druppels tegen dit elektrische veld in
naar het rooster te blazen. Deze arbeid
kan als elektrisch vermogen van het
rooster afgenomen worden’, vertelt
Balendonck.

Een artist’s impression van een grote Ewicon-installatie. / illustratie TU Delft en Wageningen UR Glastuinbouw
Dr. Piet Sonneveld van Glastuinbouw
kwam op het idee in 2002. Experimenten
hebben nu aangetoond dat het principe
werkt. ‘Het rendement is nog heel erg
laag. Er is nog heel veel water en wind nodig om een fietslampje te laten branden’,
zegt Balendonck. ‘Het liefst wil je de generator zo hoog mogelijk plaatsen, want

daar is de meeste wind. Maar het kost teveel energie om het water dat nodig is
omhoog te pompen.’
Het lijkt dan ook vooralsnog onhaalbaar
om de huidige windmolens met grote vermogens te vervangen door Ewicon. Wel interessant volgens de onderzoekers is de
toepassing als kleine installatie op daken

waar regenwater kan worden opgevangen, en in combinatie met glastuinbouw.
‘In de kassen komt het water vanzelf naar
boven omdat het verdampt. Door dit op te
vangen, kunnen we het water direct gebruiken in de installatie.’ / LH
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‘We moeten
afwachten of de
koeien buiten
ook twee tot drie
keer per dag
blijven komen’

KOEIEN IN DE RIJ VOOR MOBIELE ROBOT
De koeien staan in de rij voor de eerste
echt mobiele melkrobot ter wereld. Het
door de Animal Sciences Group (ASG) en
een ondernemer ontwikkelde apparaat
met de naam Natureluur, draait proef in
de stal van Praktijkcentrum Zegveld. Als
het weideseizoen begint gaat de robot
met de koeien mee naar buiten.
Eén eigenwijze zwarte blaarkop op het
praktijkbedrijf van ASG wil nog niet door
de robot gemolken worden. De rest van
de 35 dieren tellende veestapel blijkt zeer
geïnteresseerd en staat desnoods in de rij
om door de machine te worden gemolken.
Dieren die melk afleveren krijgen ook
mengvoer.
De mobiele melkrobot is twee weken geleden op Zegveld in gebruik genomen. Volgens Jaap Gielen, hoofd van het praktijkcentrum, zijn de eerste ervaringen positief. De koeien laten zich gemiddeld 2,7
keer per dag melken.
De nieuwe melkrobot kan ingezet worden
bij de ontwikkeling van nieuwe melkveehouderijsystemen, zoals melken in natuurgebieden of grootschalige melkveehouderijontwerpen.
De robot is voorzien van rupsbanden,

De mobiele melkrobot. / foto ASG
waardoor hij ook op weilanden met weinig
draagkracht kan rijden. Het apparaat
komt niet zelf naar de koeien toe, maar

EVOLUTIE HANGT SAMEN
MET LEEFOMGEVING
De ruimtelijke structuur waarin
organismen leven heeft invloed op
biodiversiteit. In gestructureerde
omgevingen splitsen populaties zich in
kleine subpopulaties die vervolgens
verschillende evolutionaire routes volgen.
Niet revolutionair, maar nu wel
experimenteel aangetoond door biologe
dr. Michelle Habets in proeven met de
darmbacterie E. coli.
‘De enorme biodiversiteit in de wereld
heeft vele onderzoekers verwonderd. Immers, de verwachting is dat competitie
voor nutriënten, zonlicht of andere noodzakelijke bronnen, zal leiden tot de overwinning van de beste concurrent. Dit blijkt
echter niet het geval’, schrijft Habets in
haar proefschrift. Volgens de nichedifferentiatiehypothese komt dit doordat iedere soort zich specialiseert waardoor ze
vreedzaam – ieder in zijn eigen niche –
naast elkaar kunnen voortbestaan.
De wereld zit vol met voorbeelden van zul-

digit@le nieuwsbrief
Aanmelden via www.resource-online.nl
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ke specialisaties. Toch is het lastig om
deze hypothese te bewijzen, want je kunt
meestal niet teruggaan in de tijd om te onderzoeken waarom de diversificatie heeft
plaatsgevonden. Habets experimenteerde
daarom met micro-organismen. Die evolueren snel en je kunt voorouders invriezen
en dan later weer in competitie brengen
met geëvolueerde lijnen.
Habets keek hierbij speciaal naar de invloed van de ruimtelijke structuur op de
diversificatie. Een aantal bacteriepopulaties liet zij opgroeien in een gestructureerde omgeving, op agarplaten, terwijl andere steeds werden gemengd in een buis
die werd geschud. In het gestructureerde
milieu treedt dan een grotere diversiteit
op, althans zo lang de populatiestructuur
intact blijft. De fragmentatie zorgt voor
een versnelde evolutie. Dit effect wordt
nog eens versterkt doordat de organismen hun directe omgeving veranderen.
Hierdoor worden nieuwe niches gecreeerd, die door evolutie gevuld kunnen
worden met nieuwe specialisten.
Kennis van zulke diversificatieprocessen
kan volgens Habets helpen om het ontstaan en behoud van verscheidenheid beter te begrijpen. Verplichte kost dus voor
panda’s en alle andere bedreigde soorten. / GvM
Michelle Habets promoveerde op vrijdag
1 februari bij prof. Rolf Hoekstra, hoogleraar Genetica.

de koeien moeten naar de robot toekomen. De vraag is nog of dat in het weiland
net zo goed gaat als in de stal. ‘We moe-

ten afwachten of de dieren dan ook twee
tot drie keer per dag blijven komen. De
praktijk zal het uitwijzen’, zegt Gielen. / JB

NEDERLANDSE WIJN VOORAL
IN TREK ALS WEGGEVERTJE
De kwaliteit van Nederlandse wijn is niet
slecht. Op een schaal van 5 geven consumenten gemiddeld een 3,4. Volgens
marktonderzoeker dr. Frans Verhees
moet de smaak nog wel beter als de
wijnmakers nieuwe markten willen
aanboren. ‘In de cadeaumarkt betalen
klanten de hoge prijs wel vanwege het
verhaal achter de wijn, maar wijnliefhebbers gaan vooral voor kwaliteit.’
Dankzij de komst van nieuwe meeldauwresistente en vroegrijpende druivenrassen maakt de biologische wijnbouw in Nederland een flinke groei door. Het groeiende aanbod betekent wel dat de wijnproducenten goed moeten nadenken over hun
afzet. Praktijkonderzoek Plant en Omgeving en de leerstoelgroep Marktkunde en
consumentengedrag hebben daarom een
marktonderzoek uitgevoerd onder ruim
220 wijnkopers.
Slechts twee procent van de Nederlandse
consumenten koopt bij voorkeur wijn uit
eigen land. Voor Franse wijnen ligt dat
percentage tien keer zo hoog. Verhees:
‘Het grootste deel van de wijnconsumenten geeft aan nauwelijks interesse te hebben in Nederlandse wijn. Toch kopen zelfs
die nog een procent van hun wijn uit eigen
land. Vaak gaat het om geschenken, dan
blijkt de prijs er minder toe te doen. Nederlandse wijn kost per fles al snel tien euro.
Voor dat bedrag koop je in de supermarkt
wel betere buitenlandse wijnen, maar bij

weggeven gelden andere criteria.’
Over het algemeen is de kwaliteit van Nederlandse wijnen best goed, meent Verhees. ‘Op wijnkeuringen zijn er nu al Nederlandse wijnen die zilveren medailles
halen. Nog geen goud, maar ook dat is in
de toekomst niet onbereikbaar.’
Uit het onderzoek blijkt verder dat de Nederlandse wijngaardeniers hun huidige
klanten goed kennen. Die komen vaak uit
de regio en hebben interesse in de details
van de wijn zoals het soort druif en het
productiejaar. Nieuwe klanten moeten
misschien buiten de regio worden gezocht
en dan moet er meer moeite gedaan worden om ze te overtuigen. ‘Voor de echte
wijnliefhebber die een voorraad aanschaft is smaak belangrijker dan de
herkomst of productiewijze’, aldus Verhees.
Cursussen, wijnkeuringen en de invoering
van een kwaliteitskeurmerk kunnen helpen de productie van Nederlandse kwaliteitswijnen te stimuleren, denkt de onderzoeker. ‘De concurrentie aangaan met
echte wijnlanden lijkt me niet verstandig.
Je moet wel realistisch blijven. Je hebt
hier toch te maken met relatief hoge kostprijzen. De markt voor Nederlandse wijn is
en blijft een nichemarkt.’
Het marktonderzoek voor Nederlandse biologische wijn is uitgevoerd op initiatief
van de Wijngaardeniers uit Groesbeek en
het Wijnbouwcentrum. Het werd gefinancierd door het ministerie van LNV. / GvM
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‘Nederlandse wijn
kost tien euro
per fles. Daar
krijg je betere
buitenlandse
wijnen voor’

BRANDSTOF UIT AARDAPPELSCHILLEN TOEKOMSTMUZIEK
Auto’s die rijden op biobrandstof
gemaakt van verwerkte aardappelschillen en andere bijproducten van de
agrarische sector. Het kan, maar in
praktijk komt het er voorlopig niet van,
verwacht het LEI.
De Nederlandse overheid wil dat er in de
toekomst meer biobrandstoffen geproduceerd worden, zoals bio-ethanol en biodiesel. Daar kun je energiegewassen voor
verbouwen, maar je kunt ook biobrandstof maken van bijproducten uit de agrarische sector, zoals de schillen van aardappels uit de verwerkende industrie.
Onderzoek van het LEI laat zien dat het in
principe technisch mogelijk is om een
groot deel van de doelstelling van de pro-

CHEMISCHE
LUCHTWASSER
LAAT GEUR ZITTEN
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Een chemische luchtwasser kan bijna
alle ammoniak verwijderen uit varkensen pluimveestallen. De geur blijft echter
grotendeels in de lucht achter. Dat blijkt
uit metingen van de Animal Sciences
Group (ASG).
Het onderzoek naar een nieuw type chemische luchtwasser van Inno+ BV is gedaan in opdracht van het landbouwministerie. Het is één van de systemen waarmee veehouders ammoniak, stof en geur
kunnen verwijderen uit de lucht die hun
stallen verlaat. De onderzochte luchtwasser koppelt twee wassers achter elkaar
die beide zeventig procent van de ammoniak wegnemen. Daarmee wordt een ammoniakreductie gerealiseerd van gemiddeld bijna 97 procent.
Het ministerie wilde graag weten in hoeverre het apparaat ook de geurhinder vermindert. In de Wet geurhinder en veehouderij die sinds vorig jaar van kracht is, zijn
emissiefactoren voor geur vastgesteld.
Doel is de stankoverlast voor omwonenden van veehouderijbedrijven te beperken.
De onderzochte installatie reduceert de
geuremissie gemiddeld met veertig procent – tien procent boven de norm – zo
blijkt uit het onderzoek. Maar er zijn uitschieters naar beneden en boven. In het
slechtste geval is de geurvermindering
niet meer dan tien procent. Op zijn best is
de reductie 88 procent.
Bij pluimveestallen werd meer geur weggenomen dan bij varkensstallen. Onduidelijk is of dat ligt aan het type luchtwasser – dat verschilde per stal – of aan het
verschil tussen kippen en varkens.
Biologische wassers ‘vangen’ meer geur
uit de lucht. Dat is de reden dat in de
praktijk chemische en biologische wassers worden gecombineerd. / JB

ductie van biobrandstof te halen uit agrarische bijproducten in plaats van uit energiegewassen. Maar liefst negentig procent van de overheidsdoelstelling voor
2007 had uit die reststromen gehaald
kunnen worden.
In praktijk gebeurt dat echter niet, en het
zal ook in de toekomst niet snel gebeuren, denkt het LEI. Dat komt deels doordat het technisch nog te ingewikkeld en te
kostbaar is. Onderzoeker ing. Nico Bondt
van het LEI zegt dat de technologie nog
niet grootschalig inzetbaar is. Technisch
gezien is minder dan een derde deel van
de reststromen nu al om te zetten in ethanol. Met bijvoorbeeld aardappelzetmeel
en tarwezetmeel lukt het, maar het gaat
nog niet met sojaschroot, de pulp die

overblijft als er olie uit sojabonen geperst
is. En juist dat schroot is er veel in Nederland. Iets meer muziek zit er in het gebruik van agrarische bijproducten voor de
productie van biodiesel. Daar is olie of vet
voor nodig als grondstof, en die kan deels
uit agrarische reststromen gewonnen worden.
Verder is er een economische reden waarom Nederlanders voorlopig geen bio-ethanol uit aardappelschillen zullen tanken.
Veel van het agrarisch afval verdwijnt nu
samen met mest in de vergister die veel
boeren op hun erf hebben, waarmee ze
biogas produceren. Ze krijgen hiervoor
subsidie van de overheid en de transportkosten zijn relatief laag. Een ander bezwaar is dat ethanolfabrieken groot moe-

ten zijn en ook grote hoeveelheden reststromen met een constante aanvoer en
kwaliteit nodig hebben, wat moeilijk te organiseren is.
Ten slotte wordt op dit moment veel van
de agrarische reststroom in veevoer verwerkt. Voor de veevoerindustrie is het een
goedkope grondstof. Bondt erkent dat de
prijs van de grondstoffen zal stijgen als de
reststromen ook gebruikt gaan worden
voor biobrandstof. Toch verwacht hij niet
dat de veevoerindustrie daardoor in de
problemen raakt, omdat die industrie
haar grondstoffen nu ook al uit alle hoeken van de wereld haalt. Als de prijzen
hier stijgen dan zullen ze ergens anders
goedkopere alternatieven vinden. / JT

LOGO AFBREEKBAAR PLASTIC ONBEKEND
Slechts een enkeling kent
het logo voor biologisch
afbreekbaar plastic, blijkt
uit een onderzoekje van
drs. Laura Jager en
ir. Mariët de Winter van het
LEI. Achttien procent van de
deelnemers aan een internetenquête herkenden het
plantje met de lus als aanduiding voor composteerbare verpakkingen.
Jager adviseert de producenten van het materiaal daarom
om het beeldmerk meer onder de aandacht van het publiek te brengen. ‘Mensen
zijn wel positief over het afbreekbare plastic. Zeker voor
consumenten van biologische producten zou het daarom een meerwaarde kunnen
hebben om duidelijk te maken dat ze afbreekbaar verpakkingsmateriaal in handen
hebben. Maar dan moet het
logo wel herkenbaar zijn.’
Overigens is het de vraag wat
consumenten opschieten
met het biologische materiaal. Het mag bijvoorbeeld in
de meeste gemeenten niet in
de groenbak, omdat de vuilnisophalers het verschil tussen bioplastic en de aardolievariant niet kunnen zien.
Zij laten groenbakken met
bioplastic daarom vaak
staan. / KV

Het logo voor
biologisch
afbreekbaar
plastic. / foto GA
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Er gaan miljarden om in het monitoren van het succes van ontwikkelingsprojecten.
Maar veel van dat geld gaat op aan een poging iets te meten wat niet te meten is,
stelt promovendus Irene Guijt. Donoren moeten volgens haar meer open staan voor
verrassingen, in plaats van harde cijfers te willen over de resultaten van
ontwikkelingsprojecten.

door JORIS TIELENS, foto PANOS PICTURES, GAICOMO PIROZZI

H

et is nuttig om te leren van je fouten.
En je wilt ook weten of wat je doet wel
zin heeft. Dat zijn in een notendop
twee belangrijke redenen om in de
gaten te houden hoe een ontwikkelingsproject verloopt. Dat heet monitoring en evaluatie, en is een business
op zich. Tussen de vijf en tien procent van de budgetten voor ontwikkelingssamenwerking – wereldwijd honderd miljard dollar – gaat eraan op.
Slechts een heel klein deel van al dat geld wordt echter
nuttig besteed, denkt communicatiewetenschapper
dr. Irene Guijt. Een groot deel wordt gestoken in evaluaties die weinig veranderen aan de praktijk. Of in monitoring die aantoont dat er íets gebeurt, maar niet wát of
waarom.
Guijt werkt al een kleine twintig jaar in de ontwikkelingssamenwerking, vooral aan participatie bij projecten voor plattelandsontwikkeling en beheer van natuurlijke hulpbronnen. Daarnaast werkt ze sinds 1999 aan
het onderzoek waar ze 30 januari op promoveerde.

slaan, een school bouwen of mensen inenten tegen
mazelen. Maar tegenwoordig zijn projecten vaak complexer. De doelen zijn bijvoorbeeld democratisering, regionale plattelandsontwikkeling of de emancipatie van
homo’s in Guatemala-stad. Dat vereist verandering van
cultuur, gedrag en instituties, betoogt Guijt. Toch is de
monitoring van ontwikkelingsprojecten volgens haar
nog gebaseerd op de projecten in oude stijl. En die is
steeds minder nuttig voor de huidige ontwikkelingssamenwerking.

voeren dan achter een tabel met cijfers aanhollen.’
Wie meer van evaluaties wil leren moet volgens Guijt
op zoek naar verrassingen. ‘Juist het onverwachte is
leerzaam, en daar kom je niet achter als je alleen maar
van tevoren opgestelde indicatoren bekijkt.’ Een andere conclusie van Guijt is dat we ons er bij moeten neerleggen dat er voor sommige situaties geen lessen kunnen worden getrokken uit andere situaties. ‘Helaas pindakaas: wat heeft gewerkt voor een complex probleem
op één plek, is zeker niet als kant-en-klaarpakketje elders toepasbaar.’
AANNAMES
Dit betekent dat donoren soms tevreden moeten zijn
In de protocollen die wereldwijd gebruikt worden voor
met een verhaal in plaats van met harde cijfers. Ngo’s
evaluaties wordt een aantal aannames gemaakt, bleek erkennen dat volgens Guijt ook steeds vaker. En het
uit de studie van Guijt. Ze keek onder andere naar 33
Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken wil van
projecten van het International Fund for Agricultural
ngo’s evaluaties waarbij het om verantwoording én leDevelopment. ‘De belangrijkste aanname is dat er een ren gaat. Toch gebruikt de Inspectie Ontwikkelingssalineaire relatie is tussen oorzaak en gevolg, dus dat
menwerking en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministeaangegeven kan worden waardoor dingen misgaan’,
rie nog monitoringprotocollen die in de ogen van Guijt
zegt Guijt. ‘Maar als het gaat om verandering van waar- gebaseerd zijn op verouderde aannames. Het gebruik
den, normen, wetgeving, kennis of machtsrelaties dan van indicatoren is daar nog heilig.
spelen er vaak verschillende langetermijnprocessen
Dr. Otto Hospes van de leerstoelgroep Recht en beCOMPLEXE PROCESSEN
zonder garantie van resultaten.’
stuur van Wageningen Universiteit werkte tot april
Donoren willen steeds preciezer weten waar hun geld
Een andere aanname is dat er twee partijen zijn die
2007 voor de IOB. ‘Het afleggen van verantwoording
blijft. Door die nadruk op het afleggen van verantwoor- een contract met elkaar gesloten hebben, waardoor de blijft inderdaad belangrijk. Dat is ook begrijpelijk, want
ding stellen ontwikkelingsorganisaties indicatoren op
financier eisen kan stellen aan de ontwikkelingsorgani- de rapporten van IOB worden aan de Tweede Kamer
om te meten of de gestelde doelen worden gehaald. In satie. In werkelijkheid opereren ngo’s volgens Guijt veel aangeboden, en die wil weten wat het effect is van bejargon heet dat SMART: specifiek, meetbaar, acceptameer in een los netwerk waarin resultaten niet aan één leid. Als je monitort voor een ngo, kan de nadruk meer
bel, realistisch en tijdgebonden. Gevolg is een stortorganisatie toegeschreven kunnen worden.
op leren liggen.’
vloed van niet zelden dubieuze feiten en cijfers, zegt
Nog een aanname in de gangbare monitoring is dat alGuijt.
les meetbaar is, als je er maar in slaagt om een goede
GOED VERHAAL
Nog een populaire term is evidence based-beleid. Beindicator op te stellen. Guijt: ‘Dat gaat er van uit dat het Hospes ziet een slingerbeweging in de geschiedenis
leidsmakers en donoren willen beleid dat gebaseerd is geheel op te delen is in brokjes werkelijkheid die kenvan de monitoring. ‘In de naoorlogse ontwikkelingssaop bewezen successen elders. Alle donoren, vertelt
baar en meetbaar zijn, en dat die brokjes werkelijkheid menwerking tot de jaren negentig was het afleggen van
Guijt, eisen daarom zogenaamde impactevaluaties.
iets zeggen over het totaal.’
verantwoording niet zo belangrijk. Er werd gezegd dat
Voert een organisatie een project uit in een bepaald
Je moet geen geld verspillen aan het meten van het on- alles contextafhankelijk is en dat resultaten niet simdorp, dan kan de donor vragen om het effect daarvan
meetbare, zegt Guijt. Als het gaat om echt ingewikkelpelweg toe te schrijven zijn aan projecten. Daarna is de
aan te tonen door ook de situatie in een naburig dorp
de zaken leer je meer van een discussie met mensen
trend richting resultaatgericht monitoren begonnen, en
in beeld te brengen, waar geen interventie was. Wordt
die bij het project betrokken zijn, dan van ‘objectieve’
die is nu inderdaad doorgeschoten. Maar ik vind niet
er een positief effect aangetoond, dan concludeert de indicatoren. ‘Het leuke is dus dat goede monitoring van dat we terug moeten naar de tijd waarin we de uitvoerdonor dat de aanpak goed was en dat die ook elders
complexe processen helemaal niet saai en muffig is,
ders van projecten op hun blauwe ogen moesten gelotoegepast kan worden.
maar dat het gaat over discussie en debat tussen doel- ven. De kunst is om indicatoren te zoeken die in een
Daar krijgt Guijt kippenvel van. ‘Deze aanpak kan wergroep, uitvoerders en donoren van een project.’
bepaalde context zinvol zijn. Bijvoorbeeld het geven
ken als het om een simpel doel gaat, maar niet als het Toch is ook een participatieve aanpak niet het ei van
van voedsel aan honden. Dat was in ruraal Tanzania
om complexe processen gaat’, zegt Guijt. Om het verColumbus. Guijt was jarenlang betrokken bij projecten een teken van welvaart.’
schil aan te geven noemt ze drie voorbeelden. ‘Een taart in Brazilië waarin kleinschalige boeren en hun organiGuijt is niet tegen het afleggen van verantwoording.
bakken is een simpele opgave. Er is een recept voor en saties betrokken werden bij de evaluaties. ‘Veel van de ‘Maar de monitoring die voor dát doel wordt uitgevoerd
het is al heel vaak gedaan. Het kan misgaan, maar het aannames in de gangbare monitoring worden overgeis niet altijd geschikt om te leren van fouten uit het veraantal oorzaken daarvoor is redelijk beperkt. Een raket nomen in de participatieve variant. En het samen ontleden. Bovendien is het niet altijd mogelijk om verantnaar de maan sturen is al een stuk ingewikkelder. Er
werpen en uitvoeren van zo’n proces kan ongelijkheid
woording af te leggen via het meten van resultaten.
zijn veel meer variabelen in het spel, en het is nog niet tussen de partijen maskeren.’
Toch zijn er maar weinig organisaties in Nederland die
zo vaak gedaan. Maar echt complex is het opvoeden
Guijt concludeert dat de aanpak van monitoring niet
durven zeggen: sorry, wat wij doen is niet met indicatovan kinderen. Het is een unieke situatie waarin heel
overal hetzelfde moet zijn, maar afhankelijk moet zijn
ren meetbaar, maar we hebben er wel een goed verveel onvoorspelbare en onmeetbare factoren een rol
van het doel dat je wilt bereiken. ‘Als je doel is veranthaal over.’ <
spelen, en waaruit nauwelijks algemene lessen te trek- woording af te leggen aan financiers, dan hoeft de moDr. Irene Guijt promoveerde op woensdag 30 januari
ken zijn die in een ander geval weer toepasbaar zijn.’
nitoring misschien niet erg participatief te zijn. Maar
In de ontwikkelingssamenwerking hadden vroeger veel als je wilt leren hoe een proces van democratisering on- 2008 bij prof. Niels Röling, hoogleraar Landbouwkennissystemen in ontwikkelinglanden.
projecten een relatief simpele doelstelling zoals putten dersteund kan worden, kun je beter een goed gesprek
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POËZIE/ foto’s GUY ACKERMANS
Ik droomde dat het sneeuwde en het sneeuwde / Ik
droomde dat je terugkwam, je kuste mij / Tranen
filterden het wit, die morgen. Dit vers en vier andere
gedichten van de Wageningse dichter Laurens van der
Zee werden op donderdag 31 januari, nationale
gedichtendag, in twaalf talen voorgelezen in de
Wageningse openbare bibliotheek. De vertalers waren

O

voor een groot deel internationale medewerkers en
studenten van Wageningen UR. De Spaanse versie werd
verzorgd door de Costa-Ricaanse studente Ileana
Alfaro, de Indonesische vertaling kwam van de vrouw
van WUR-medewerker Sjef Boeren en aan de Chinese
vertalingen werd onder meer gewerkt door de PhD’er
Xing Feng Huang, die inmiddels weer in China zit. De

voordracht werd gehouden door de Chinese studente
Wang Shuhang. Van dichter bij huis kwam
dierwetenschapper Simon Oosting. Hij droeg de gedichten voor in het Fries. De verzen zijn in diverse talen te
lezen op www.verbalissimo.com/wageningen. / KV
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OUDE KOEIEN
UIT DE ARCHIEVEN VAN WAGENINGEN UR
TOETSTELEFOON MAAKT GEEN EIND AAN KLASSENSTRIJD
Nog even en alle medewerkers van
Wageningen UR gaan bellen via internet.
Het is niet de eerste revolutionaire
telefoonvernieuwing in de geschiedenis
van de instelling. Zo verschenen er zo’n
dertig jaar geleden opeens druktoetstoestellen op de bureaus waarmee
‘verbindingen razendsnel tot stand
worden gebracht’. Maar de ongekende
mogelijkheden van doorschakelen en
interlokaal bellen waren niet voor
iedereen bedoeld.

h-

De nieuwe druktoestellen worden uitgepakt voor distributie. / foto Historische archief FB

‘Aan alle medewerkers van de LH wordt
dringend verzocht niet op maandag
4 september massaal te gaan uitproberen wat wel of niet mogelijk is op het eigen toestel. Ook al krijgt men de afschakeltoon voor handelingen waartoe het
toestel niet gerechtigd is, men blokkeert
dan wel de lijnen voor een ander. Daardoor kan het telefoonverkeer gestoord
worden, wat chaotische toestanden met
zich mee kan brengen. Alleen dat wat op
het instructieboekje is aangekruist is
mogelijk op het toestel dat daar bij
hoort’.
Onder de dwingende kop ‘Niet experimenteren’ staat in het Wageningse Hogeschoolblad (WHB) van 1978 deze oproep.
Aanleiding is de ingebruikname van een
nieuwe telefooncentrale en ‘druktoontoestellen’. Een nieuw visitekaartje van de

Landbouwhogeschool dat maar liefst zes
miljoen gulden kost, ruim 2,7 miljoen euro.
In het paginagrote artikel benadrukt de
projectleider, de heer Swets van Bouwzaken, dat de telefooncentrale sober van
start zal gaan en er sprake is van een ‘gigantische operatie’. Een jaar ervoor is de
ruimte achter de Aula al verbouwd om de
nieuwe apparatuur voor de computerbestuurde telefooncentrale – de EBX 8000
van Philips, ‘de eerste van deze soort in
het telefoondistrict Arnhem’ – te kunnen
plaatsen. ‘Duizenden draadjes zijn de afgelopen maanden zodanig gesoldeerd
dat ongestoord bellen mogelijk zal zijn’, zo
verzekert Swets.
Op vrijdag 1 september begint een team
van vijftig mensen met de verwisseling
van de 2500 toestellen. ‘Maandagmorgen 4 september vinden alle medewerkers van de LH een nieuw toondruktoestel op de plaats waar zij de vrijdag tevoren hun kiesschijftoestel achterlieten.’ Ter
geruststelling: ‘de wandtoestellen blijven
voorlopig nog hangen en blijven voor gebruik beschikbaar’.
Medewerkers wordt op het hart gedrukt
na te gaan tot welke ‘verkeersklasse’ men
behoort. De nieuwe toestellen zien er aan
de buitenkant allemaal hetzelfde uit –
‘geen indrukwekkende toestellen meer
met veel knoppen en lampjes’) – maar
toch krijgt niet iedereen de beschikking

over dezelfde faciliteiten. Het interlokaal
bellen – het ‘aantal lijnen met de buitenwereld’ stijgt van 48 naar 70 – zonder
tussenkomst van de centrale en de chefsecretaresseschakelingen zijn natuurlijk
niet voor iedereen bedoeld.
Projectleider Swets in het WHB: ‘Je kunt
bepaalde voorzieningen niet eindeloos
weggeven. Neem bijvoorbeeld het zogenaamde follow-mesysteem. Dat is een
systeem dat het mogelijk maakt dat je je
eigen nummer programmeert op een ander toestel in een ruimte waar je tijdelijk
zult zijn. Alle oproepen komen dan op het
andere toestel terecht. Iemand die niet
hard kan maken een dergelijke voorziening per se nodig te hebben en het eigenlijk alleen maar wil hebben omdat het zo
interessant is, zal voor die faciliteit niet in
aanmerking komen.’
Net als deze keer – Wageningen UR voert
als één van de eerste grote organisaties
in Nederland geïntegreerde mobiele en
vaste netwerktelefonie in – liep Wageningen blijkbaar ook in 1978 al iets voor de
troepen uit. ‘De snelheid waarmee via de
druktoetsen een nummer gekozen kan
worden ligt hoger dan de snelheid waarmee de landelijke centrales de gewenste
verbinding tot stand kunnen brengen. In
de praktijk betekent dat, dat het even kan
duren voor de oproeptoon voor een interlokaal gesprek kan klinken.’ / GvM

WERKPLEK
CARLA LODOWIKA
WERKPLEK IN DE KANTINE
‘Alleen in de middagpauze is het hier te
druk. Voor de rest valt het mee’, zegt Carla
Lodowika. Een tafeltje in de rommelige
kantine van Van Hall Larenstein in Velp is
sinds twee maanden haar werkplek. Een
paar dagen per week houdt ze daar
coachingsgesprekken met herintreders.
Ze doet dat als projectleider van een reïntegratietraject dat de Hogeschool Drenthe
ontwikkelde om hoogopgeleide 45-plussers naar betaald werk of zelfstandig ondernemerschap te begeleiden.
Wat is dan de link met Van Hall Larenstein? Carla: ‘De pilot voor het traject is in
Emmen bij de Hogeschool Drenthe gehouden. Daarna was er een locatie nodig in
de regio Arnhem die redelijk centraal lag.
Er waren contacten met het UWV in Arnhem en plotseling werd een mooi gebouw
gevonden, waar ruimte was.’
Toen Carla het gebouw van hogeschool in
Velp voor het eerst zag, was ze onder de
indruk. ‘Aan de buitenkant is het heel
mooi en open. Maar de binnenkant kan

wel een opknapbeurt gebruiken. Eén van
de groepsopdrachten aan de deelnemers
was om door en rond het gebouw rond te
lopen en innovaties te bedenken. ‘Van
fossiel tot parel’ heette het verslag van
een van de werkgroepen.’
Carla was vorig jaar zelf deelnemer aan
het herintrederstraject en is vervolgens
haar eigen bedrijf in coaching en loopbaanadvies begonnen. ‘Van oorsprong
kom ik uit de medische wereld, waar ik
als microbiologisch en immunologisch
analist steeds meer richting organisatiekunde schoof toen ik zelf leiding ging geven.’
Voor de trainingen en bedrijfskundige
modules worden lokalen ingeroosterd
door de hogeschool, maar individuele gesprekken voert Carla in de kantine. ‘Ik
voel me hier heel prettig. Iedereen is hartstikke aardig en we voelen ons echt welkom. Dit is een leuke en levendige omgeving voor mensen die weer aan de slag
gaan.’ / Alexandra Branderhorst
foto Jurjen Bersee
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Bijna alle medewerkers van Wageningen UR hebben sinds kort
twee telefoontoestellen op hun bureau staan. Over een paar
weken kunnen ze de oude inleveren en de nieuwe internettelefoon
in gebruik nemen. Als het goed gaat. Want Wageningen is de
eerste grote organisatie in Nederland die de gewone telefoonlijn
vaarwel zegt. Bij een aantal onderdelen van Wageningen UR belt
iedereen al via internet. Bevalt dat?

BEVALT DE NIEUWE INTERNETTELEFOON?
door YVONNE DE HILSTER en KORNÉ VERSLUIS

‘Als internet
eruit ligt,
ligt ook het
telefoonverkeer plat’

Renée van de Weerd, werkt bij de
receptie van Forum

‘In het begin hadden we wel last van
veel kinderziektes. Het heeft bijvoorbeeld weken geduurd voordat het
doorschakelen van een telefoon
naar de receptie goed werkte. Het
lukte maar niet om een toestel van
iemand die er niet was automatisch
door te zetten naar ons.
Verder moesten we in het begin rennen zodra de telefoon ging. Na drie
keer overgaan werd iemand automatisch verbonden met de centrale.
Esther van den Brug,
Dat betekende dat je een stevige
administrateur bij Unit Beheer,
sprint moest trekken als je toevallig
Departement Omgevingsstond te kopiëren. Nu is dat beter.
wetenschappen (Atlas), heeft een
Hij gaat nu vijf en een half keer over.
uitgebreid vast toestel
Dat is ook zonder sprinttraining
goed te halen.
‘Wat ik handig vind is dat je op de
Nu de kinderziektes achter de rug
display de naam kunt zien van dege- zijn, loopt het prima. Je merkt er eine die belt. Dat werkt nu in ieder ge- genlijk niks van. Ik kan geen grote
val binnen dit gebouw. Een telefoon- voordelen van het internetbellen
lijst is overbodig geworden, want je
noemen, maar ook geen nadelen.’
kunt met de letterknoppen op het
toestel in je display zoeken op
naam. En de luidsprekerfunctie is
erg handig omdat je bij het wachten
de hoorn kunt neerleggen.
We kunnen met dit systeem alleen
niet meer op de vijf drukken om automatisch teruggebeld te worden als
iemand in gesprek is. En bij een keuzemenu dat sommige instanties
hebben, kun je vaak geen keuze maken omdat de nummertoetsen niet
werken. Wat erg vervelend is, is als
internet eruit ligt, want dan ligt ook
het telefoonverkeer plat.
Bij ons gaat nu wel vaker de telefoon. Als iemand een medewerker
belt en die neemt niet binnen vier
keer op, dan schakelt de telefoon
automatisch door naar de telefooncentrale, die vervolgens weer doorschakelt naar ons.’

‘Ik zie geen
grote voordelen, maar
ook geen
nadelen’

‘Lastig dat
telefoontjes
worden doorverbonden met
de centrale’

Prof. Bert Holtslag, hoogleraar
Meteorologie (Atlas), heeft als
leerstoelhouder een vaste telefoon
met wat extra opties

‘Vorige week dinsdag is een afspraak voor een telefonisch interview met Teleac bijna misgelopen
omdat ze mij niet konden bellen.
Voor het radioprogramma Hoe?Zo!
zou ik reageren op de vraag of er op
de evenaar twee zomers zijn, omdat
de zon daar twee keer per jaar overkomt – het antwoord is nee. Ik zat
op mijn kamer te wachten en vond
dat ze wel laat waren. Maar als je teIr. Ellen Beerling, onderzoeker bij
lefoon het niet doet merk je dat niet.
Wageningen UR Glastuinbouw in
Hij gaat gewoon niet. Uiteindelijk
Bleiswijk. Heeft nu nog een vaste
en een mobiele telefoon, moet het vonden ze het mobiele nummer van
een postdoc hier, en via hem is het
vaste toestel binnenkort inleveren
gesprek uiteindelijk ruim een uur later alsnog doorgegaan.
‘We hebben één keer een netwerkToch is een telefoon eigenlijk wel
storing van een halve dag gehad.
Dat is normaal gesproken al behoor- een beetje een achterhaald medilijk ingrijpend, maar nu we bellen via um. Ik werk vooral met e-mail, en
laat de telefoon wel eens rustig overinternet ben je echt helemaal niet
meer bereikbaar. Dat had voor even- gaan. Als ik in gesprek ben neem ik
ook niet op. Waarom zou dat belangtjes trouwens ook wel voordelen.
rijker zijn? Mijn eigen mobiele teleKun je lekker doorwerken.
Het lastigste aan het overschakelen foon staat ook altijd uit.’
vond ik dat wij allemaal een nieuw
nummer kregen. Dat zorgde voor
veel rompslomp. Verder zorgt het
Wageningse kengetal dat wij hebben gekregen wel eens voor verwarring bij mensen hier uit de regio. Die
vragen of ik verhuisd ben. Maar
goed, dat is snel uitgelegd.
Wat wel lastig is, is dat telefoontjes
automatisch worden doorverbonden
met de telefooncentrale in Wageningen. Maar ik weet niet of dat met internettelefoneren te maken heeft.
Wij zouden liever hebben dat een
beller bij onze receptie uitkomt. Hier
weten ze misschien nog te vertellen
of iemand er wel of niet is, en wanneer hij terug is. Maar bij de centrale in Wageningen hebben ze natuurlijk geen idee waar je uithangt.
Ik vind het geen enkel probleem om
mijn vaste toestel in te leveren. Ik
geef nu ook alleen maar mijn mobiele nummer, en mijn vaste toestel
staat doorgeschakeld naar mijn mobiel.’

‘De telefoon
is achterhaald, ik
werk vooral
met e-mail’

‘Ik gebruik
vast niet alle
mogelijkheden die
er zijn’

Ir. Rob Kselik, onderzoeker bij
Integraal waterbeheer, Centrum
Water en klimaat (Atlas), heeft een
vast toestel
‘Ik heb nooit geweten dat we via internet belden. Daar merk je zo ook
niets van. Lastig was wel dat als je
ergens in een keuzemenu belandde,
het niet lukte om door dat menu te
komen. Een collega had daar last
van toen hij Tintelingen wilde bestellen, het kerstgeschenk. Ik heb daar
toen de centrale over gebeld, en die
vertelde dat je gewoon twee keer
een hekje voor het nummer van je
keuze moet toetsen.
We kregen wel een heel boekje bij
de telefoon, waar ik ook in heb gelezen. Maar ik gebruik vast niet alle
mogelijkheden die er zijn. Wat ik wel
handig vind is dat ik op het apparaat
de naam kan lezen van degene die
mij belt. Een mobiele telefoon is hier
nooit een optie geweest, maar dat is
denk ik vooral handig als je vaak
buiten het gebouw bent.’
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VISIE

V.D.REDACTIE

‘Consumenten
krijgen het idee
dat ze geen keuze
meer hebben’

MEDEZEGGENSCHAP

n

CRISIS ROND
‘GEZOND’ VOEDSEL
Als alvleesklierkankerpatiënten
goedaardige bacteriën krijgen, stijgt hun
sterftekans, blijkt uit een alarmerende
studie van het Universitair Medisch
Centrum Utrecht. Voer voor kritische
consumentengroepen die met hun
beschuldigende vinger wijzen naar de
voedingsindustrie. In kranten zeggen
opinieleiders openlijk hun vertrouwen op
in voedingswetenschappers, met al hun
beweringen over wat nou wel of niet
gezond is. Eindigt de hype rond gezonde
voeding en functional foods in een crisis?
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Prof. Bart Gremmen, leerstoelgroep
Plantenveredeling en onderzoekscentrum
Meta:
‘We hebben de voorbije jaren steeds meer
producten op de markt zien verschijnen die
ergens in het grijze gebied tussen de medicijnen en de voedingsmiddelen hangen.
Cholesterolverlagende margarines, bijvoorbeeld. In dat gebied zijn de belangen van de
verschillende groepen nog niet op elkaar afgestemd, en dat wreekt zich.
De bedrijven willen producten op de markt
brengen met verregaande claims. Ze denken dat ze daarmee geld kunnen verdienen,
bijvoorbeeld aan mensen die nu elke dag pilletjes moeten slikken om hun cholesterol op
peil te houden. De industrie gaat er dan gemakshalve aan voorbij dat andere consumenten juist helemaal niet nadenken over
hun cholesterol. Die zien ineens voedingsmiddelen opduiken die iets in hun lichaam
doen waar ze niet om hebben gevraagd.
Uit ons onderzoek weten we dat consumenten op zich niets tegen bijzondere voedingsmiddelen hebben, die zijn bedoeld voor ouderen, baby’s of sporters. Maar ze willen
niet iets opgedrongen krijgen. Ze willen kunnen kiezen, en ze beginnen het idee te krijgen dat ze geen keuze meer hebben. Er
verschijnen nu zoveel producten met
claims en artikelen over gezondheidseffecten van allerlei alledaagse voedingsmiddelen, dat consumenten het overzicht
verliezen. Bovendien is de informatie vaak
tegenstrijdig. Via onze focusgroepen horen we dat consumenten niet meer weten
wat ze nou wel of niet moeten geloven.
De farmacie heeft de belangentegenstelling tussen bedrijven en consumenten opgelost door patiënten en onderzoekers
met elkaar in contact te brengen. Farmaonderzoekers praten geregeld met patiëntenverenigingen over hun onderzoek en de
beweegredenen daarachter. Er is een dialoog.
Zo’n aanpak is misschien ook geschikt voor
organisaties als TIFN of VLAG, die bezig zijn
met voedingsonderzoek en zich bovendien
heel goed bewust zijn van de spanning rond
gezondheid en voeding. Debat met consumenten zal die spanning niet wegnemen,
maar wel kanaliseren. Zo’n dialoog kan
onderzoekers duidelijk maken op welke innovaties consumenten wél zitten te wachten.’ / Willem Koert

‘Diep teleurgesteld’ is Aalt Dijkhuizen over
het voorstel van de medezeggenschapsraden voor een nieuwe structuur voor inspraak. Zelden was hij publiekelijk zo ondiplomatiek. Hij heeft nu slechts een concept gezien, maar het definitieve voorstel
hoeven de medezeggenschapsraden wat
hem betreft niet eens op te sturen.
Wageningen UR heeft vier medezeggenschapsraden op centraal niveau, de centrale ondernemingsraad (universiteit en
instituten) de studentenraad (universiteit), de gemeenschappelijke vergadering
(universiteit) en de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (hogeschool). Alleen voor kenners is duidelijk welke raad
zich waarmee bemoeit.
Dat weten ook de leden van de medezeg-

genschap, die daarom aangemoedigd
door de raad van bestuur anderhalf jaar
hebben vergaderd over plannen voor een
simpelere opzet. Anderhalf jaar praten
heeft weinig opgeleverd. In het nieuwe
voorstel blijven de vier raden overeind.
Zelfs de studentenraad en de GV kwamen
niet tot overeenstemming om één nieuwe
universiteitsraad te vormen. De studenten zijn bang om hun goede relatie met de
raad van bestuur op het spel te zetten
door samen te gaan met de kritische vertegenwoordigers van het personeel.
Het probleem van de medezeggenschap
is dat Wageningen op papier één organisatie is, maar in de hoofden van de
meeste medewerkers en studenten niet.
Waar de raad van bestuur vooral de een-

heid van Wageningen UR benadrukt, vertegenwoordigen de leden van de medezeggenschap juist de verschillende onderdelen.
Dat is goed te begrijpen. De medezeggenschapsraad van de hogeschool maakte
zich onlangs bijvoorbeeld druk over de benoeming van een nieuwe directeur en de
toekomst van de opleidingen van de hogeschool. Die onderwerpen liggen veel dichter aan het hart dan strategische plannen
voor heel Wageningen UR. De medezeggenschap had beter kunnen kiezen voor
een model dat daar rekening mee houdt:
een duidelijke vertegenwoordiging voor instituten, hogeschool en universiteit, die in
één keer is uit te leggen aan studenten en
medewerkers. / Korné Versluis

HR

Henk van Ruitenbeek

HOFSTEDE
HOND BLAFT NAAR BAAS
Hebt u wel eens een zoele Mediterrane
nacht buiten doorgebracht, luisterend
naar een buurtconcert van honden? En u
afgevraagd wat ze elkaar te vertellen hebben? Het zit tussen blaffen en huilen in,
en lijkt wel wat op het sociale geblaf van
wolven of coyotes.
Gedragsbioloog Peter Pongracz en collega’s hebben hun computer geleerd om
hondengeblaf te herkennen: ‘vreemdeling’, ‘spelen’, ‘uitlaten’ en nog drie woorden. Zij menen dat honden pas zijn gaan
blaffen nadat ze zijn gedomesticeerd, om
met hun bazen te praten. Toen ik dat las
dacht ik eerst: arme, domme honden, die
geen mensentaal spreken. Maar het is anders gegaan.
We leven twintigduizend voor Christus.

Hond van prehistorische jager probeert
van alles: kwispelen, draaien, piepen, bij
de ingang van de grot zitten, naar de
mond likken. Het helpt niet. Baasje ziet
het niet. Uit frustratie over zoveel stompzinnigheid geeft hond een flinke blaf. En,
hoe is het mogelijk, baasje luistert eindelijk! Kortom, niet de hond maar het baasje
is dom en daarom moest die hond wel
gaan blaffen.
Komt u dit misschien bekend voor? Een
computerspecialiste zegt dat de ov-chipkaart te kraken is, schrijft nota’s en brieven. Het helpt niet. De staatssecretaris
hoort het niet. Een hacker of boef kraakt
de kaart: waf! Het helpt.
Leraar en leerlingen zeggen dat de
1040-urennorm zinloos is, ze geven inter-

views, schrijven brieven, staken. Het helpt
niet. Staatssecretaris hoort het niet. Hoe
gaat straks die blaf klinken?
De VN zeggen dat een inval in Irak zinloos
is, beleggen een conferentie, passeren
een resolutie. Het helpt niet. Bovenbazen
horen het niet. Alleen de geweren blaffen.
En uw baas, begrijpt hij of zij uw taal, of
wordt u bij gebrek aan gehoor ook gedwongen om een simpel, lomp blafvocabulaire aan te leren? ‘Opslag.’ ‘Zie mij
staan.’ ‘Alarm.’
Kortom: naar beneden kijken is moeilijk
voor baasjes. Eén troost: uw baas heeft
bij zijn eigen superieur precies hetzelfde. / Gert Jan Hofstede
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‘Good monitoring of
complex processes
isn’t boring or stuffy –
it’s about discussion
and debate’

GOOD WIND YEAR
The 26 Wageningen UR windmills in
Flevoland have had a good wind year.
Spread over three wind parks, the
windmills produced a total of 77 million
kilowatt hours in 2007. This is equivalent
to the annual electricity consumption of
22 thousand households. This windgenerated electricity has meant 43,990
tons less of CO2 emissions, the Animal
Sciences Group reports in its newsletter.
The wind parks are run by Wageningen
Business Generator, which uses part of
the returns to stimulate knowledgeintensive business initiatives. / GvM

WHAT’S ON
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 / Open evening at Nji Sri.
23.00 / Vitamin U at Unitas.
Friday 8 February
20.15 / Pepetuum Mobile concert by De
Ontzetting, student orchestra in the Aula.
22.00 / Brazilian Carnival at International
Club.

DUTCH INTERNSHIP OFFERS CHANCES
FOR FUTURE LANDSCAPE ARCHITECTS
‘This is the best opportunity to gain more
international experience. I like the Dutch
view of landscape architecture,’ says
Francesco Garofalo from Italy. He
followed the first semester of the major
in Landscape Architecture at Van Hall
Larenstein in Velp, and will prolong his
stay in the Netherlands to do an
internship, and he’s not the only one.
Garofalo came to Velp for the first
semester of the Landscape Architecture
major, which is taught in English. It came
to an end with the examinations that were
held last week, and now the Dutch
students will start an internship. Most of
the international students are headed
home, but not all. After a month of
searching, Garofalo found an internship
at a famous architects’ practice in Delft.
‘There is a different philosophy behind
landscape architecture and of course a
different landscape here. I like that.
Compared to my school in Italy, the

teachers offer much more assistance.
And it is good to work with assignments
where you have to plan conceptual things.
I don’t say it is better, but it is different.’
He has already done an internship for his
study at the University of Genoa in Italy
and will finish his degree there after the
summer.
Katerina Tlachova thinks that Holland is
the best country for landscape architecture. ‘In the Czech Republic the garden
aspect of landscape architecture is more
accentuated. I’ve learned a lot here, also
about the way of working,’ says Tlachova.
‘And I learned a lot from the other
students during group work. A Dutch
student cannot work without drawing a
conclusion first. That was new for me, but
I will work like this in the future.’
Tlachova was not allowed to use the
computer for the first two years of school
at home. ‘We learned how to make the

drawings ourselves. Now I have learned to
use three different computer programs for
drawing and designing. But Dutch
students really don’t know how to draw,
and you should know how to do that too.’
Tlachova will start her internship next
week at an office of landscape architects
in Den Bosch. She hopes it will offer her a
chance to learn something about the
different aspects of landscape architecture. ‘In the Czech Republic there is
not so much on this field.’ When she
returns home, she will have another
two years to go before finishing her
master.
It looks like prolonging the first semester
is becoming a trend in the Landscape
Architecture major. Last year two international students stayed to on for an
internship in the Netherlands. This year,
five out of twelve international students
are staying. / ABr

Saturday 9 February
20.15 / Pepetuum Mobile concert by De
Ontzetting, student orchestra in the Aula.
22.00 / Musician’s Club band plays music
by Sting and Police in Café Meijer.
23.00 / Not Your Monkey Not Your Robot at
Unitas.
24.00 / ISOW Hawaiian Party at International Club.
Sunday 10 February
10.00 / International Christian Fellowship
church service, Immanuel Kapel, Markt.
14.00 / Folk music concert by Parne Gadje
in ’t Venster, Wilhelminaweg.
15.00 / Sunday Afternoon Jazz in the WICC.
Monday 11 February
20.00 / Start of C2C week organised by
RUW at LA13.
Tuesday 12 February
20.00 / Murphy’s Quiz Night in Café Tuck.
20.30 / Black Cat, White Cat, film at Unitas.
22.00 / Anti-Valentines Party in De Bunker.
22.00 / Black Light Valentines Night in
Woeste Hoeve flat-pub.
Wednesday 13 February
20.00 / C2C discussion and film, LA13.
20.00 / Belly dance course starts at International Club.
Thursday 14 February
20.00 / C2C workshop on ‘product analysis’
with WEP at LA13.
20.30 / ESN French International Kitchen at
KSV. Mail ESNwageningen@wur.nl.
22.00 / Open evening at Nji Sri.
23.00 / Farmer seeks Valentine at Unitas.

D
C

‘Colours garden’ with path and stone benches, designed by Francesco Garofalo for an Urban Planning assignment. The beds are
planted with species that guarantee a coloured blossom. / illustration Francesco Garofalo

DIJKHUIZEN ‘DEEPLY DISAPPOINTED’ AT COUNCIL PLAN
President of the Executive Board Aalt
Dijkhuizen hasn’t a good word to say
about the proposal to simplify the
representative advisory council structure
of Wageningen UR submitted by the four
participatory bodies. He says the plan
does not improve the current situation.
‘Almost nothing has changed.’
In the councils’ draft proposal, the role of
central representative advisory council is
more prominent, but the other three
councils do not disappear. The Student
Council and the joint representative
councils of the university and VHL would
each send a delegation to the new central
representative advisory council. The new
central body would also take over a
number of the powers of the three ‘lower’
councils, and the heads of the four
councils would meet more often to avoid

subjects being discussed by several
councils. ‘But they can do that already,’
said Dijkhuizen. ‘We don’t need this
proposal for that. It just makes the
already extremely complicated representative structure even more opaque and
bureaucratic.’
A workgroup advised last year that one
representative advisory council be
formed. ‘A good idea, which we supported
wholeheartedly,’ says Dijkhuizen.
‘But the other council members didn’t
agree. The new proposal will only lead to
more bureaucracy and won’t achieve the
objective of making representation more
transparent, efficient and cheaper.’
In his response to the plan, Dijkhuizen
has told the representative councils that
he intends to make cuts in the council

members’ stipends. At present these are
based on the number of hours that
members devote to council work. ‘But
they spend longer in meetings each year,
while the rest of the organisation has
managed to make 25 percent reductions
in overheads, and the research institutes
have also made big cuts.’
Wiebe Aans, chair of the GV, is surprised
at Dijkhuizen’s reaction. ‘It’s not so that
nothing has changed. We propose that an
agenda committee decides which council
deals with which topic. This way one
subject won’t be discussed by several
councils. In our proposal there would be
six fewer people in the council than at present.’ Aans hopes to be able to convince
the Executive Board of the advantages of
the proposal in a meeting. / KV
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SNAPPED
WHO?
Katalin Petz (left) from Hungary and Livia
Minca from Romania, having lunch in
Atlas.
WORKING HERE?
‘We work on our joint thesis five days a
week from nine to five, but often until
later. We have two months left, and
there’s still a lot to do.’

WHAT SUBJECT?
‘A comparison of ecosystem services in
our two countries, part of the EU project
on adaptation and mitigation strategies,
ADAM.’
WHY WORK TOGETHER?
‘We know each other from courses, and
we share interests and ideas. We have no
fights, only big discussions.’ / YdH

‘HARD FIGURES SAY LITTLE ABOUT DEVELOPMENT’
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Huge amounts are spent on monitoring
the success of development projects. But
much of that money is spent on attempting to measure the immeasurable, says
recent PhD graduate Irene Guijt. She
suggests that donors should be more
open to surprises instead of wanting hard
figures when it comes to evaluating
development projects.
Learning from your mistakes is useful,
and you want to know whether what you
are doing is worthwhile: two important
reasons for keeping an eye on a
development project’s progress. The term
used is monitoring and evaluation – in
itself a multi-million dollar business.
Between five and ten percent of
development cooperation budgets
worldwide are spent on M&E. However,
only a small amount of that money is
spent usefully, thinks communication
scientist Dr Irene Guijt. A large amount
goes on evaluations that change little in
practice, or monitoring that shows that
something is happening, but not what or
why.
Donors want to know precisely how their
money is being spent, and increasingly
so. The emphasis on accountability leads
development organisations to draw up
indicators intended to measure whether

the planned objectives have been
achieved. The result is a flood of often
dubious facts and figures, says Guijt.
Policymakers and donors want policy that
is based on proven successes elsewhere.
All donors, says Guijt, demand impact
evaluations. If an organisation carries out
a project in a certain village, the donor
can ask that the effect of the project is
demonstrated by assessing the situation
in a nearby village where no intervention
took place. If a positive effect is demonstrated, the donor concludes that the
approach was good and that it can be
used elsewhere.
Many development projects used to have
a relatively simple objective, such as
digging wells, building a school or
vaccinating people against measles. Now
projects are often more complex, with
aims such as democratisation, regional
rural development, or emancipation of
homosexuals in Guatemala City.
According to Guijt, these objectives
require changes in culture, behaviour and
institutions. But monitoring of
development projects is still based on the
old-style projects and as a result is
becoming less and less useful.
Guijt’s study shows that the protocols

used all over the world for evaluations are
based on a number of assumptions. Part
of her dissertation is an examination of
33 projects carried out by the International Fund for Agricultural Development.
‘The most important assumption is that
there is a linear relation between cause
and effect, and it is therefore possible to
indicate what factors contributed to
things going wrong,’ says Guijt. ‘But when
it comes to changes in values, norms,
legislation, knowledge or power relations,
there are often different long-term
processes at play and no guarantee that
there will be results.’
Another assumption in conventional
monitoring is that everything can be
measured, as long as you can devise a
good indicator. Guijt: ‘The assumption is
that the whole can be divided up into
pieces of reality that are recognisable and
measurable, and that these pieces of
reality say something about the whole.’
But we shouldn’t be wasting money
measuring the immeasurable, says Guijt.
If it’s about really complex matters, you
learn more from a discussion with people
who are involved in the project, rather
than from ‘objective’ indicators. ‘The great
thing is that good monitoring of complex
processes isn’t at all boring or stuffy; it’s

about discussion and debate between the
target group, the executors and the
donors involved in a project.’
However, a participatory approach isn’t
the solution to everything. Guijt worked for
many years on projects in Brazil in which
small-scale farmers and their organisations were involved in the evaluations.
‘Many of the assumptions from conventional monitoring were adopted in the
participatory form, but joint designing and
implementing of this kind of process can
mask inequality between parties.’
Guijt concludes that the monitoring
approach should not be the same
everywhere, but should depend on your
objectives. ‘If your objective is to
demonstrate accountability to financial
donors, maybe monitoring doesn’t need
to be very participatory. But if you want to
learn how to support a process of
democratisation, you’ll learn far more
from a good discussion than running after
a table of figures.’ / JT
Dr Irene Guijt received her PhD on
30 January 2008. Her promotor was
Niels Röling, emeritus chair of
Agricultural Knowledge Systems in
Developing Countries.

DUTCH WINE HAS MOSTLY
CURIOSITY VALUE
Thanks to new mildew-resistant and coldtolerant grape varieties, organic wine
growing in the Netherlands is on the
increase. The increase in supply means
that wine producers have to think
carefully about their marketing. Applied
Plant Research and the Marketing and
Consumer Behaviour Group did a survey
of 220 wine buyers.
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The quality of Dutch wine is not bad: on a
scale of one to five, consumers gave it an
average score of 3.4. According to market
researcher Dr Frans Verhees, however,
the taste needs to improve if winegrowers
are to tap new markets. ‘At international
wine tasting events, Dutch wines can win
silver medals. They haven’t reached the
gold level yet, but it’s not impossible to
conceive of.’
Only two percent of Dutch consumers go
for wine from their own country when
buying. For French wines, the percentage
is ten times as high. Verhees: ‘The
majority of wine consumers indicate that
they have little interest in Dutch wines.
Even so this group buys one percent of
their wine from their own country, usually
as a present, when the price is less
important. Dutch wine easily costs ten

euros a bottle, and for that amount you
can buy better foreign wine in the
supermarket.’
The survey results show that the Dutch
winegrowers know their clients well. They
are often local people and are interested
in details such as the grape variety and
the vintage. It is perhaps time to seek new
clients further afield, but it will take more
effort to convince them to buy. ‘True wine
connoisseurs who have a cellar regard
taste as more important than origin or the
way the wine is produced,’ says Verhees.
Courses, wine tasting and introducing a
quality label could help stimulate the
production of quality Dutch wines, the
researcher thinks. ‘Trying to compete with
real wine producing countries is probably
not such a good idea. You have to be
realistic: production costs are relatively
high here. Dutch wine is a niche market
and that won’t change.’
The market research on organic Dutch
wine was carried out at the request of
winegrowers in Groesbeek and the
Wijnbouwcentrum. It was financed by the
Dutch Ministry of Agriculture, Food and
Nature Quality. / GvM

Harvesting grapes at the Wageningse Berg Vineyard. / photo bvB

Resource 0220 20-24

06-02-2008

16:12

Pagina 22

STUDENT

>

22

7
De BBC heeft beelden van de gouden
kikker van Panama, die inmiddels in het
wild is uitgestorven. Het zeer giftige
diertje, dat volgens de legende letterlijk
in goud verandert, staat vaak afgebeeld
op lottobriefjes omdat het geluk zou
brengen. Voor biologen is de kikker
interessant vanwege het unieke
wuifgedrag waarmee hij partners tot
paringen verleidt. Gelukkig is dit gedrag
door de Britten op film vastgelegd, als
een soort laatste groet.

Een Britse rechtenstudente aan de
Universiteit Utrecht geeft in een
interview met het Ublad antwoord op
de vraag wat volgens haar typisch
Hollands is: ‘Nederlanders breken
niet snel regels. Ze zullen nooit
oversteken als er een verkeerslicht
op rood staat, ook al is geen verkeer
in de buurt.’ Wij stellen vast dat haar
inburgering nog niet voltooid is. Of
zou ze gewoon kleurenblind zijn?
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NAKEND IN HUIS
Mensen zeggen wel eens dat de allerintiemste emotionele band die tussen een
moeder en haar dochter is. Dat geloof ik
wel. Ik vind nog steeds niets zo lekker ruiken als de pyjama van mijn moeder en als
ik thuisthuis ben, kruip ik stiekem nog wel
eens bij haar op schoot. Medestudentes
lachen me er wel eens om uit. ‘Jouw moederliefde komt door je leeftijd’, zeggen ze.
‘Later komt er een man die je moeders
plek inneemt, net zoals bij ons’. Pfoeee,
onzin. Eén keer kijken in de oproeplijst
van hun ladyphone, en ik weet dat ze liegen. Tenzij ze een vriend hebben die
‘mama Lies’ heet. Há! Ook zij kijken het
liefst in hun allerlelijkste onderbroek met
hun moeder naar As the world turns.
Nu ik op kamers woon, mis ik die intimiteit met mijn moeder soms wel. Al nemen
mijn huisgenoten een goede tweede plek
in. Ongevraagd word ik met hen ook in bepaalde mate intiem. Ze lopen toch in hun
handdoekje naar de douche, en ik zie hun
doorgezwete witte sokken aan de waslijn
hangen.
Het toppunt van ongevraagde intimiteit in
huis beleefde ik laatst. Huisgenoot B.
vroeg me op een avond om hem ’s ochtends wakker te maken. B. lijdt aan heel
erg veel behoefte aan slaap op verkeerde
momenten. Bijvoorbeeld als hij bezopen
thuis komt na het stappen en onder de
douche gaat staan (zo ontstaan overstromingen) en ook ’s ochtends als hij naar
college moet.
Omdat ik B. erg graag mag, beloofde ik
hem te helpen met dit probleem en hem
op tijd zijn bed uit te sjorren. Helaas, helaas, op de bewuste ochtend versliep ik
me. Toen ik met een schok ongeveer een
half uur te laat voor B’s college wakker
werd, rende ik meteen de gang op naar
zijn kamer. Met heel veel excuses stormde ik naar binnen. Gelukkig, B. was al bezig van zijn hoogslaper naar beneden te
klimmen. Ik begon uitgebreid te vertellen
dat het me zo speet en dat hij, als hij op
zou schieten, nog naar de tweede helft
van zijn college kon gaan.
Opeens viel het me op dat hij een beetje
raar stond te staan op de ladder van zijn
hoogslaper. Ik had mijn lenzen nog niet in,
dus spande ik me in om hem goed te bekijken. Toen zag ik het. Hij was naakt. Verbluft draaide ik me om en liep ik zijn kamer uit.
Toen ik huisgenoot B. later in de keuken
trof om te ontbijten, schoten we allebei
heel hard in de lach. ‘En?’, vroeg hij
grappend. ‘Uhmm’, antwoordde ik, ‘ik
weet het niet, ik had mijn lenzen niet in.’
Bijna vergat ik de pyjama van mijn moeder. / Iris Roscam Abbing
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Het lustrumslotfeest van Biologica op Ceres kreeg het thema forbidden fruits mee. / foto MW

EEN SLANG EN EEN HALFNAAKTE DUITSER
Het staat dan wel niet op de promotieposter, maar Forbidden Fruits van
donderdag 31 januari is het slotfeest
van het lustrum van studievereniging
Biologica. Ceres is, zoals op elk open
feest, stampens vol feestende mensen.
Het verschil met elk ander feestje is een
groene pluk haar hier en daar.
‘Dit feest is de afsluiting van twee weken
van heel veel activiteiten’, vertelt Jeroen
Pullens, biologiestudent en lid van de lustrumcommissie van Biologica. ‘Zo hebben

we een bedrijvendag gehad en een galadiner. We hebben er bewust voor gekozen
om dit een open feest te maken en niet alleen een feest voor biologen. We wilden
gewoon zoveel mogelijk mensen trekken.’
En dat is gelukt. In de grote zaal is iedereen hard aan het feesten en in de kleine
zaal verzamelen zich de karaoke-diehards. De pret met Born to be wild en
Ademnood kan niet op, totdat de installatie stilvalt omdat er bier overheen is gegaan. Na een hevige schoonmaaksessie
kunnen de ietwat vals klinkende nachte-

DIEF STEELT LEGE KRATTEN
In het studentenhuis op Bowlespark 9 in
Wageningen hebben ze sinds december
last van bierdiefstal. Al heeft de dief het
vooral voorzien op lege kratten. ‘Nou ja,
niet altijd. Er zaten ook schaars gevulde
exemplaren tussen’, zegt Reinout, één
van de bewoners van Bolus 9.
‘Het begon allemaal in december. Vlak na
een feestje in huis hebben we de overgebleven kratten in de tuin gezet. Een dag
later waren er vijf weg. In eerste instantie
verdachten we elkaar ervan deze naar de
supermarkt te hebben gebracht. Er verdwenen echter een week later weer vier
kratten en zo enthousiast zijn we niet als
het gaat om opruimen. We begonnen dus
te vermoeden dat er kratten werden gestolen. Hertog Jan, Grolsch, het ging allemaal mee’, vertelt Reinout.
Op zich vonden de bewoners het niet zo’n
probleem dat ze een paar kratten kwijt
waren. ‘Het zou een kwajongensstreek
kunnen zijn’, zegt Reinout. ‘Totdat er ook
kratten werden gestolen uit ons huis, toen
we per ongeluk de achterdeur openlieten.

Gek genoeg was dat ook het enige wat
verdween. De dvd-speler, tv en andere
spullen zijn niet meegenomen.’ Toch vonden de bewoners van Bolus 9 dit wel zo
ver gaan dat ze aangifte deden.
Zaterdag 2 februari viel het twee huisgenoten op dat er weer een krat uit de tuin
was verdwenen. ‘Op dat moment zagen
we een figuur met een krat bier langs het
huis lopen’, vertelt bewoner Bas. ‘We gingen ervan uit dat hij naar de supermarkt
zou gaan. We zijn hem gevolgd naar de
Hoogvliet, waar hij het kratje inwisselde
voor geld waarmee hij een broodje en een
worst kocht. Vervolgens liep hij een route
terug waarbij hij vaak in tuinen en door ramen gluurde. Maar op een gegeven moment zijn we hem uit het oog verloren.’
Op heterdaad hebben ze de dader nog
niet kunnen betrappen. Maar ze hebben
nu wel een valstrik gezet met twee kratten
en een alarm. Bas: ‘Daarmee krijgen we
hem misschien niet te pakken, maar we
kunnen hem wel goed laten schrikken in
de hoop dat hij ermee ophoudt.’ / ABa

gaaltjes weer aan de gang.
Wat opvalt is dat bijna niemand zich aan
het bijbelse thema heeft gehouden. Er
zijn welgeteld één slang, één halfnaakte
Duitser - hij dacht dat het carnaval was en een paar Ceresmannen met bloemetjes in hun haar - erg paradijselijk. Dat valt
dus tegen. Wel zijn er een paar mensen
met groen haar; de lustrumbiologen.
Charmant is anders, maar laten we het
hen vergeven. Het is tenslotte hun feestje. / IRA

OOIJEVAAR
NAAR NAGANO
Mark Ooijevaar mag de tien kilometer
rijden op de WK afstanden. Het toernooi,
van 6 tot 9 maart in het Japanse Nagano,
wordt zijn eerste wereldkampioenschap.
Zondag 3 februari maakte de Topsport
Commissie Langebaan bekend de Wageningse student Bos- en natuurbeheer te
selecteren op basis van zijn resultaat op
de tien kilometer bij de wereldbekerwedstrijd in het Noorse Hamar, eind januari.
Na Sven Kramer is Ooijevaar als tweede
zeker van deelname. Vier stayers rijden later deze maand nog een skate-off voor
het laatste ticket.
Ooijevaars eerste wereldbekerwedstrijd in
Italië strandde dit weekend in de sneeuw.
De ijsmeesters van de buitenbaan in Baselga di Piné konden zaterdag 2 februari
door de sneeuw tijdens de vijf kilometer
heren geen acceptabele ijsvloer meer maken. Na vier ritten werd de wedstrijd gestaakt. Ooijevaar leidde toen het klassement. Alle uitslagen worden echter geschrapt. / YdH
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Aan de VU is het een hype: de Bible
Battle. Studententeams proberen
elkaar te overtreffen in bijbelkennis.
Vast onderdeel is het uitbeelden van
een bijbelse situatie zoals de bouw van
de Toren van Babel. Het team met de
minst christelijke achtergrond heeft
inmiddels gewonnen en nam juichend
de eerste prijs in ontvangst: een
gouden kalf. De verliezers: ‘Als je weet
wat het verhaal daarachter is, zou ik
daar niet zo blij mee zijn.’

Een zesdejaar student uit Nijmegen is
er in geslaagd te publiceren in Nature.
Het artikel over the genetics of sex heeft
hij te danken aan een stage bij de
Amerikaanse universiteit Princeton, waar
hij onderzoek deed aan de uitwisseling
van genetische informatie bij eencellige
ciliaten of wimperdiertjes. De student
verklaart in het universiteitsblad dat zijn
ouders heel trots waren. ‘Vooral nu mijn
Naturedebuut de Leeuwarder Courant
heeft gehaald.’

‘ALLE STUDENTEN FEESTEN
OP DEZELFDE MANIER’
‘We willen een leuke introductieweek
neerzetten voor álle eerstejaars, zowel
van de hogeschool als de universiteit’,
zegt Floor Veer. Ze is de eerste student
van Van Hall Larenstein in de CAID, de
commissie die de Wageningse
introductiedagen organiseert. Vanaf
maandag 4 februari bekleedt Floor daar
de post van penningmeester. Haar vijf
collega’s van de universiteit gingen in
oktober al aan de slag.
Floor is vierdejaars student Rural Development and Innovation. Ze ontving het
verzoek om deel te nemen aan de CAID
per mail, toen ze stage liep in Ghana. In
Deventer was ze een paar jaar eerder de
introductiecommissie van de hogeschool
ingerold. Ook zat ze in het bestuur van
studentenvereniging Nji Sri.

n

alt

Waarom ben je in de CAID gestapt?
‘Ik vind het belangrijk dat nieuwe studenten zich thuis voelen in hun nieuwe stad
en een goed overzicht krijgen van alle studie- en sportverenigingen. Actief zijn in
het studentenleven heeft meerwaarde. Je
vergroot je netwerk en je kennis. En zelf
leer ik ook veel van dit werk. De CAID is
een professionele organisatie met een
groot budget. Je komt veel verschillende
mensen tegen en daardoor leer je je eigen
kwaliteiten kennen.’
Ben je nog actief binnen Nji Sri?
‘Ik ben nu gewoon lid en kom er nog regelmatig. Op een gegeven moment moet je
het stokje toch overdragen en ik doe nu
iets anders wat heel leuk is. Ik ben ook
geen brug tussen de CAID en Nji Sri, daarin ben ik gewoon neutraal.’
Maar je legt wel een verbinding tussen
VHL en de CAID?
‘Jazeker. Het maakt het veel makkelijker
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om informatie met elkaar uit te wisselen.
Op dit moment zoeken we naar een manier om de CAID onder de aandacht te
brengen. Dan is het bijvoorbeeld handig
dat ik toegang heb tot de lesroosters en
een netwerk heb bij VHL.’

De Groningse faculteit Letteren wil niet
dat haar postkamer wordt misbruikt
voor privé-doeleinden en voert daarom
controles uit. Alleen post met het
opschrift ‘geheim’ en salarisbrieven
worden ongemoeid gelaten. De
opvallendste ‘niet-werkgerelateerde’
post was een pakketje met een
peuterspijkerbroekje dat onbestelbaar
terugkwam. Wellicht biedt het merk van
het kledingstuk aanknopingspunten
voor de Groninger detectives: Retour.

HET ECHTE
WERK

Wat doe je zo de hele dag bij de CAID?
‘Er is zoveel te doen, daar verkijken mensen zich op. We hoeven niet ieder jaar opnieuw het wiel uit te vinden, maar er moet
ontzettend veel gebeuren. Overleg met de
gemeente, vergunningen, artiesten en
sponsors regelen en allerlei andere praktische zaken zoals het eten en de inschrijvingen. Ook verzinnen we het thema voor
de AID, dat we op 6 maart bij Ceres presenteren. Daarna gaan we de mentoren
en crew werven.’
Merk je verschil met de studenten van de
universiteit in de CAID?
‘Nee, ik voel me niet dommer en heb niet
het idee dat zij slimmer zijn. Er is geen
mentaliteitsverschil. Ze vieren ook niet op
een andere manier feest; je kunt er heel
erg leuk mee de kroeg in.’
Al onvergetelijke momenten gehad?
‘Bij de constitutieborrel van de CAID in november waren ook studentenverenigingen
uit andere steden. Onze pedel was verkleed als Sinterklaas en Maastricht heeft
zijn staf gejat. Alleen de paashaas kon de
staf terugkrijgen bij hun borrel een paar
weken later. De enige mannelijke CAID’er,
Henk, heeft toen een paashaaspak aangetrokken en wij hadden bunnyoortjes op.
Maar we konden de zaal niet vinden en
liepen uiteindelijk drie kwartier in het centrum van Maastricht te zoeken. De opmerkingen van voorbijgangers waren niet van
de lucht.’ / ABr
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Floor Veer in het kantoor van de CAID. / foto GA

MOEILIJK SOCIALIZEN IN
CHINA EN BOTSWANA
Rienk Geertsma, student Internationaal
land- en waterbeheerder, verbleef een
half jaar in China en Botswana. Twee
totaal verschillende landen met een
afstudeervak als verbindende factor. En
in beide landen waren er mensen die op
hem wachtten.
‘Mijn afstuderen begon in april met een
vakantie van ons hele gezin in China. We
zochten mijn broer op die Chinees studeert en daarom een tijdje daar woont.
Na een maand reizen begon ik aan mijn
werk. Ik deed onderzoek naar de mogelijkheden van participatief onderzoek. In
China kent men dat nog vrijwel niet.
Ook nadat mijn ouders weer naar huis
waren, was ik niet helemaal alleen. Ik
deelde een hotelkamer met een vriend
die ik ken uit Wageningen. Eigenlijk was
dat wel prettig. Ik vond het in China heel
moeilijk om nieuwe sociale contacten te
maken. Chinezen begrijpen onze humor
gewoon niet. Nederlandse humor kan
heel cynisch zijn, en de Chinese juist ongelofelijk ingewikkeld. Dat maakt lol hebben met elkaar soms wat lastig. Bovendien doen Chinezen weinig aan ontspannende activiteiten. Ja, ze tafeltennissen
dan wel veel, maar dan maken ze daar
meteen een competitie van.
Wat ik erg interessant vond aan de Chinese cultuur waren de strikte omgangsnormen. Als je een nieuw persoon ontmoet,

ben je ongeveer verplicht om samen drie
borrels achter elkaar te nemen. En dit terwijl de meeste Chinezen helemaal niet tegen alcohol kunnen! Ze krijgen er rode uitslag van. Om hun eergevoel te behouden,
blijven ze toch gewoon doordrinken. Natuurlijk ontmoetten wij ontzettend veel
nieuwe mensen op één avond. Om ons
niet te ellendig te gaan voelen pasten we
de biertruc toe: we spuugden ons drankje
gewoon uit in het glas bier dat we zogenaamd gebruikten om onze mond te neutraliseren. Ik geloof niet dat iemand het
doorhad.
Na drie maanden China vloog ik rechtstreeks naar Botswana. Het land was niet
nieuw voor me, ik heb er van mijn vierde
tot mijn dertiende gewoond. Mijn vriendin
wachtte daar op me; we werkten drie
maanden voor hetzelfde project. We leefden in een klein dorpje in een hutje. Heel
anders dan China. Hoewel het socializen
er ook niet echt makkelijk ging. De Batswana zijn erg gesloten. De enige vrienden
die we er maakten waren een Zimbabwaan en een Engelse missionaris.
Ik was blij toen we het dorp verlieten om
te reizen. Het bleek achteraf dat het een
witchcraftcentrum is. Batswana schijnen
ontzettend jaloers van aard te zijn en ze
nemen wraak via een witch doctor. Die
voert dan een soort voodooritueel uit. Gezellig is anders.’/ Iris Roscam Abbing
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STUDENT
Hoge hakken zijn helemaal niet
slecht voor het lichaam, blijkt uit een
onderzoek van de universiteit van
Verona. Ze hebben zelfs belangrijke
medische voordelen. Zo zegt een
Italiaanse urologe dat lopen op hoge
hakken een uitstekende training is
voor het bekken. Dat is niet alleen
gunstig voor de lichaamshouding,
maar ook bevorderlijk voor het
seksleven. Weg met de bergschoenen!

PRIKBORD
POLONAISE EN VEEL BIER
‘Niet iedereen was verkleed, maar de meeste mensen wel. Sommigen
waren echt helemaal uitgedost’, vertelt Niek Vos van Nji Sri over het
carnaval van donderdag 31 januari. Er kwamen ongeveer 75 mensen
af op het kalongsfeest bij de Wageningse studentenvereniging. Met
kalongs, het Indische woord voor vleermuizen, wordt binnen Nji Sri de
activiteitencommissie aangeduid. Door de som van carnavalsmuziek,
veel bier, polonaise en andere gekkigheid werd het enorm gezellig,
vertelt Niek. En om twaalf uur hieven de leden zoals altijd het
vereniginglied aan voor het beeld van de Indonesische godin Nji Sri.
‘Het was een érg geslaagd feest. Aan het eind waren er nog maar
weinig mensen nuchter’, vertelt een bezoeker. / ABr

VROEG UIT BED VOOR BATAVIERENRACE
Om kwart over zes gaat de wekker. Als je
wilt meetrainen met het Wageningse universiteitsteam dat op 26 april de Batavierenrace gaat lopen, moet je vroeg op. Buiten fluiten de eerste merels en koolmezen.
Bij de visboer laadt een man pakketten vis
op een steekwagen, in Hotel de Wereld
stofzuigt een vrouw.
Er staan al een paar studenten in hardloopkleren te wachten op het 5 Mei Plein, en
vijf minuten nadat de kerkklok zeven uur
heeft geslagen doemt de laatste loper op
uit het donker. Met zijn zessen vertrekken
we in rustig tempo richting de Veerweg. De
wind giert om onze hoofden, en het begint
zachtjes te regenen. Wanneer we de Wageningse berg oprennen via de donkere Westbergweg moeten we twee keer de stoep op
voor passerende auto’s. Ze kunnen ons
slecht zien; we zijn geen knipperende
kerstbomen.
Bij de eerste tempoversnelling van een
minuut haak ik af. De vijf Tartléten zijn er
in een wip vandoor. Een ‘hersteltraining’
noemen ze dit, en die doen ze naast drie
baantrainingen per week. Ze hebben dan
ook een missie: weer de Bata winnen.
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Daar hebben ze veel voor over.
Wel heerlijk rustig ineens, zonder hun voetstappen en geklets om me heen. Alleen als
hun benen versnellen vallen hun monden
stil. Ze dribbelen terug om me weer aan te
laten sluiten.
In volle vaart denderen we even later de
berg af, en bij Oranje Nassau’s Oord duiken
we het donkere bos in. De grond is nauwelijks te zien hier. Mijn tempo zakt, en ik ruik
het zweet op mijn bovenlip. Op het asfalt
peren de heren hem weer een minuutje,
mij alleen achterlatend onder donkere bomen. Op een stukje vals plat voel ik mijn
benen zwabberen. Een tempootje redt me;
de dreigende kramp trekt weg.
Wanneer we het bos uitkomen is de hemel
blauw, en voel ik me licht. Ik ga het redden.
Twee jongens mogen al afslaan naar hun
ontbijt, op sterflat Asserpark. Koplampen
en motorgeronk verstoren de ochtendrust.
Na krap een uur zijn we terug bij het 5 Mei
Plein, met natte sokken en hete hoofden.
Maar de overgebleven mannen dribbelen
nog schijnbaar moeiteloos voort. Titelhouder Groningen is gewaarschuwd. / Yvonne
de Hilster

Binnenkort kunnen studenten in
Rotterdam genieten van een unieke
show. Het Ro Theater brengt samen
met theatergroep Vis À Vis de visuele
komedie ‘Daklozen on Ice’ op de
planken. Hoewel, planken. De
voorstelling wordt natuurlijk op
kunstijs gespeeld en de daklozen
worden gespeeld door ‘doorgewinterde
acteurs’. Een aantal echte daklozen
krijgt wel – op uitnodiging – gratis
toegang tot de show. / GvM

stuur je foto’s naar
prikbord@cereales.nl
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