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De grote voordelen van dit model zijn dat er effectiever
en efficiënter vergaderd kan worden. Onderwerpen worden niet meer dubbel besproken, mensen hoeven niet
meer in drie verschillende raden te functioneren en het
totaal aantal personen in de centrale MZ is met tien procent gereduceerd. We hopen dat deze voordelen ook ingezien worden door de Raad van Bestuur. Wellicht kunnen we nog efficiënter werken. Wij gaan dat niet uit de
weg.
Jammer vindt de MZ de wijze van reageren van dhr. Dijkhuizen, namelijk eerst publiekelijk in Resource voordat
zijn visie met ons besproken is. Verder verwijst dhr. Dijkhuizen naar financiële zaken zoals Focus, de kosten en
de begroting van de medezeggenschap etc. De medezeggenschap gaat uit van de afgesproken vergoeding
voor zowel de centrale als decentrale medezeggenschap. Graag nodigt de gezamenlijke MZ de Raad van
Bestuur uit om polemiek om te zetten in dialoog en in
een gezamenlijke visie op wat we beiden willen bereiken
met Wageningen UR.
Namens de medezeggenschap, Cees van Dijk (COR),
Wiebe Aans (GV), Frederic Linardon (SR) en
Hans Bezuyen (GMR).
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Op het scherm achter Aalt Dijkhuizen
staat een dozijn vierkantjes. Allemaal zijn
ze groen, op twee na. ‘Elk vierkant is een
veterinaire onderzoeksclub’, zegt de leider der leiders, onderwijl spelend met de
twee koperen varkentjes op zijn bureau.
‘Ze hoor’n bijna allemaal bij ons’, constateert Ruud Huirne, het vertrekkende opperhoofd van het deelgewest Dier.
‘Goed opgemerkt’, zegt Dijkhuizen.
‘Je kunt ’t zien aan de kleur’n’, zegt Huirne. ‘De groene vierkant’n zijn van ons. Er
staat bovendien een WUR-logootje in.
Daar kun je het ook aan zien.’
‘Puik denkwerk, Ruud’, prijst Dijkhuizen.
‘Da’s krek waar. En nu komt de Gezondheidsdienst voor Dieren erbij. Let goed
op.’
Dijkhuizens vaardige vingers beroeren de
laptop.
‘Hoppatee’, zegt Huirne. ‘Nog meer groene vierkant’n.’
‘Zoals wij dat in Wageningen plegen te
zeggen: yeehah’, delibereert Dijkhuizen.
‘Er is nog maar één vierkantje over zonder
kleurtje. Diergeneeskunde in Utrecht.’
‘Fideel dat je dat nog even onder de aandacht brengt’, zegt Yvonne van Rooy, de
Aalt Dijkhuizen van Universiteit Utrecht.
‘Ik vroeg me al af wat ik hier deed.’ Verveeld kijkt de gewezen staatssecretaris
naar de punten van haar Panamaschoenen.
‘Hadd’n wij van Zodiac en Diergeneeskunde geen interfakkultait?’, denkt Huirne
hardop.
‘Das war einmal’, zegt Van Rooy. ‘Aalt
heeft hem persoonlijk de nek om gedraaid.’
‘Nooit fuseren met een club die drie keer
groter is dan jezelf’, zegt Dijkhuizen. ‘Fuseren doe je alleen met clubs die drie
keer kleiner zijn dan jezelf. Principekwestie. Vandaar dat ik er een punt achter zette. A manager has to do what a manager
has to do.’
‘Citaten uit Rocky-films’, zucht Van Rooy.
‘Daaraan herken je de mannen met klasse.’
Van Rooy kruipt weg in haar mantelpakje
van Claudia Sträter en denkt met heimwee terug aan het eerste en gelukkiger
deel van haar leven. Het deel dat duurde
tot vanmorgen.
‘Weet’n jullie wat ik denk?’, zegt Huirne.
‘Als ik die vierkant’n op dat scherm zie?’
‘Nou?’, zegt Dijkhuizen.
‘Dat wij en Utrecht moet’n gaan
saam’nwerk’n’, zegt Huirne. Verwachtingvol kijkt de boomlange manager
Van Rooy aan. Mistroostig blikt Van Rooy
terug. / Willem Koert
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‘Mensen
weten vaak
niet goed
hoe ze een goudvis
moeten verzorgen’
GOUDVISSENLEED
Eenenveertig moties diende de Partij
voor de Dieren vorige week in tijdens een
debat over dierenwelzijn. De partij pleitte
onder andere voor een officiële lijst van
goedgekeurde varkensspeeltjes. De
meeste aandacht kreeg het plan om de
vissenkom te verbieden.

Pag. 13

Op verschillende plekken werd het voorstel met hoongelach ontvangen. Maar
hoogleraar Aquacultuur en visserij,
prof. Johan Verreth was minder jolig in het
wetenschapskatern van de Volkskrant. De
goudvis is volgens hem niet te benijden.
Hij kan dertig jaar oud worden, maar
waarschijnlijk overleeft de gemiddelde
Nederlandse goudvis geen zes maanden.
Een volwassen goudvis kan veertig centimeter lang worden en een kilo zwaar,
maar haalt dat haast nooit.
Het grootste goudvissenleed zit volgens
Verreth niet in de vorm van de kom, maar
in het onkundig handelen van de eigenaren. Ze stellen hun dieren bloot aan grote
temperatuurschommelingen door ze overdag in de volle zon te laten staan. Schoon
water lijkt een genot voor een goudvis,
maar een plons vers, koud water zorgt ervoor dat het lijfje van de vis binnen een
paar seconden een graad of tien afkoelt.
Bovendien biedt een goudvissenkom
vaak geen schuilmogelijkheden voor angstige vismomenten. Het advies van Verreth is dan ook: koop een ruime bak met
pompje en waterplanten.
Over de motie van de Partij voor de Dieren
is hij desondanks niet positief. ‘Dit helpt
niet. Het idee dat de kom het probleem is,
is helemaal niet onderbouwd. Het effect
is dat iedereen er melig over doet, terwijl
het wel goed zou zijn als mensen die een
goudvis nemen beter weten hoe ze hem
moeten verzorgen. Dat verdient serieuzere aandacht.’ / Korné Versluis

In 1979 brandde het
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Omslagfoto Microbiologie
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GEZONDHEIDSDIENST VOOR DIEREN BIJ WAGENINGEN UR
De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD)
in Deventer wil samengaan met
Wageningen UR. Dat hebben
bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen van
WUR en directeur Anton Pijpers van de
GD dinsdag bekendgemaakt aan het
personeel van beide instellingen.
Anton Pijpers wordt ‘procesregisseur’ en
is beoogd directeur van de Animal Sciences Group (ASG). Pijpers en Dijkhuizen
zien veel mogelijkheden voor samenwerking. Dijkhuizen: ‘De gezondheidsdienst
komt vaak bij veehouders op het erf, en
doet daar ook onderzoek en heeft er een
uitgebreid netwerk. Wij hebben recente
onderzoekskennis waar de gezondheidsdienst van kan profiteren.’ Bovendien maken de twee instituten samen meer kans
bij onderzoeksfinanciers zoals de Europese Unie en bedrijven.
De GD heeft vijfhonderd medewerkers die
veelal onderzoek doen in opdracht van
veehouders en dierenartsen. Ze geven onder andere gezondheidscertificaten aan
boeren die daarmee kunnen aantonen
dat hun bedrijf vrij is van ziektes. De GD
controleert ook in opdracht van de overheid op de ziekte van Aujezky bij varkens
en pseudo-vogelpest bij kippen. Taken die
lijken op die van het Centraal Veterinair Instituut van Wageningen UR.
De gesprekken over samenwerking werden volgens Dijkhuizen ‘al lange tijd’ ge-

Directeur Anton Pijpers van de
Gezondheidsdienst voor Dieren
gaat een plan opstellen voor
samenwerking met de Animal
Sciences Group. Hij is tevens
de beoogde nieuwe directeur
van ASG. / foto GA

OEUVRE ANNE VAN DEN BAN DIGITAAL
Het complete oeuvre van dr. Anne van
den Ban, de Wageningse nestor van de
voorlichtingskunde, is gedigitaliseerd. Op
maandag 25 februari wordt deze ‘WaY to
Anne van den Ban’ met meer dan driehonderd publicaties, feestelijk gelanceerd
in de bibliotheek van de Leeuwenborch.
De digitale ontsluiting is een eerbetoon
aan Van den Ban ter gelegenheid van zijn
tachtigste verjaardag. Hij schreef een
handboek over landbouwvoorlichting dat

in tien talen is uitgegeven. In de jaren zeventig verbreedde hij de voorlichtingskunde naar terreinen als voeding, gezondheid
en milieu. Dat lag mede ten grondslag
aan zijn besluit om in 1983 zijn leerstoel
op te geven. Van den Ban: ‘Tegen iedereen die maar iets met voorlichting wilde
doen werd gezegd: ga maar naar Van den
Ban. Daardoor kon ik mij nergens echt in
verdiepen. Vandaar mijn besluit mijn eigen weg te gaan.’
Van den Ban is nog wekelijks te vinden op

‘zijn’ vakgroep en vindt dat ze het goed
doen. ‘Bij een leerling als Röling zijn ruim
zes keer zoveel mensen gepromoveerd
als onder mij.’ Kritiek heeft hij ook: ‘Ik mis
aandacht voor voorlichting over de markt.
Er ligt nog een heel werkterrein braak
rond armoedebestrijding, maar ook rond
de enorme welvaartstijging in sommige
Aziatische landen.’ / GvM
Zie ook pagina 10: ‘Boegbeeld met een
boodschap’

FOUT IN AANVRAAG VOOR PROEF MET GENMAÏS
Een veldproef met genetisch gemodificeerde maïs van multinational Monsanto
door Praktijkonderzoek Plant en
Omgeving, kan door een fout in de
vergunningaanvraag vertraging oplopen.
In de aanvraag is sprake van een proef-

veld in de gemeente Raalte, terwijl het
bedoelde perceel bij Heino in de gemeente Dalfsen ligt. Dagblad De Stentor
bracht de fout woensdag 13 februari aan
het licht. De eigenaar van het proefveld
zegt dat hij de perceelsnummers en de
gemeente heeft doorgegeven aan

Wageningen Universiteit.
Woordvoerder Erik Toussaint van PPO
zegt dat het nu niet gaat om schuldigen
aan te wijzen, maar dat het zaak is zo snel
mogelijk een nieuwe aanvraag in te dienen. Formeel gebeurt dat door opdrachtgever Monsanto. / JB

voerd. ‘Inhoudelijk waren we het snel
eens dat we elkaar veel te bieden hebben.’ De zeggenschap over taken van de
GD was echter een probleem. Landbouworganisatie LTO en de Nederlandse Zuivel
Organisatie, de aandeelhouders van de
GD, willen daar garanties over. Dijkhuizen:
‘Dat snappen wij ook. Het kan natuurlijk
niet zo zijn dat zij besluiten een dierziekte
uit te bannen in Nederland, en dat wij zeggen dat dat ons even niet uitkomt.’
De vacante positie van algemeen directeur van ASG bood volgens Dijkhuizen mogelijkheden om de gesprekken vlot te
trekken. ‘Als er iemand van ons zit, en iemand van de GD wordt het altijd vechten
om belangen veilig te stellen. We hebben
nu de mogelijkheid om één persoon verantwoordelijk te maken. Anton Pijpers
heeft er nu alle belang bij om de samenwerking tot een succes te maken. Hij zit er
niet alleen voor de GD.’
Pijpers gaat een plan opstellen waarin
staat welke voordelen de samenwerking
moet gaan opleveren voor beide partijen.
In het plan komt ook een juridische structuur voor het samenwerkingsverband.
Dijkhuizen: ‘Je kunt je twee uitersten voorstellen. Een model waarin de GD wat betreft zeggenschap naast ASG blijft bestaan, of een model waarbij de zeggenschap geheel in handen van het bestuur
van Wageningen UR komt. Uiteindelijk zullen we daar ergens tussenin uitkomen
verwacht ik. Uit het feit dat we onze voornemens nu bekendmaken kun je afleiden
dat we er vertrouwen in hebben dat we
daar wel uitkomen.’
De plannen voor het samenwerkingsverband moeten voor de zomer klaar zijn. Tot
die tijd blijft Ruud Huirne algemeen directeur van de Animal Sciences Group. Hij zal
de lopende zaken afhandelen. / KV
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De vier centrale medezeggenschapsorganen zijn het niet eens met de kritiek
van bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen
dat hun voorstel voor een nieuwe
structuur van de medezeggenschap
‘bijna niks’ verandert.
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Volgens de raden leidt hun voorstel wél
tot efficiëntere vergaderingen. Dat schrijven de voorzitters van de raden in een
brief aan Resource (zie pag 15). Dat de
structuur met vier raden ingewikkeld is,
heeft volgens de medezeggenschap te
maken met de complexe structuur van
Wageningen UR.
De raden overleggen volgende week met
de raad van bestuur over het voorstel.
Dijkhuizen zei vorige week ‘diep teleurgesteld’ te zijn over het plan. / KV
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‘We willen de
informatie kunnen
verteren zodat de
minister niet
wordt verrast’

RAPPORTEN INSTITUTEN BLIJVEN TWEE MAANDEN GEHEIM
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Landbouwminister Gerda Verburg heeft
met Wageningen UR afgesproken dat
onderzoekers voortaan standaard twee
maanden wachten voordat ze onderzoeksresultaten bekendmaken. De
geheimhoudingsplicht geldt voor het
onderzoek dat de onderzoeksinstituten
in opdracht van LNV uitvoeren, en moet
voorkomen dat de minister via Kamervragen of de media verrast wordt.
Dit blijkt uit een brief van de minister aan
bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen over de
‘communicatie over onderzoek’. De minister geeft daarin ook aan dat ze tijdens periodiek overleg met Wageningen UR ‘afspraken wil maken over de publicatie van
onderzoeksresultaten die in het komende
kwartaal beschikbaar komen’.
Paul Thewissen, hoofd programmering bij
de LNV-directie Kennis, benadrukt dat de
onafhankelijkheid van het onderzoek niet
in het geding is. ‘Er speelt geen enkele be-

hoefte om rapporten inhoudelijk te veranderen. De minister doet ook geen uitspraak over de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek. We willen alleen
de tijd krijgen om relevante informatie te
kunnen verteren, zodat de minister in de
Kamer of bij publieke optredens niet
wordt verrast door onderzoeksresultaten.’
De nieuwe regeling is volgens Thewissen
al doorgesproken met Wageningen UR en
sluit volgens hem aan bij het oude voorschrift dat bepaalde dat DLO tot geheimhouding verplicht is ‘zolang de resultaten
de minister niet hebben bereikt’. Thewissen: ‘Die regel was onduidelijk, vandaar
dat we nu klip en klaar gekozen hebben
voor twee maanden, tenzij anders afgesproken. Die twee maanden komen uit
een advies van de KNAW. Het is aanzienlijk korter dan de vijf maanden geheimhoudingplicht die we andere opdrachtnemers opleggen.’
Volgens Thewissen zijn ontsporingen en

kleine incidenten mede aanleiding geweest voor de beleidswijziging. Hij wil
geen concrete voorbeelden noemen. ‘Er
zijn wel eens andere bewindspersonen en
belangenorganisaties eerder geïnformeerd over onderzoeksresultaten. Soms
kwam dat ook door nalatigheid van ons
departement. We willen nu meer samen
optrekken om onderzoeksresultaten beter maatschappelijk zichtbaar te maken.

We schieten met deze regel zeker niet
met een kanon op een mug. Er verandert
niet zo veel en het geeft iedereen meer
duidelijkheid. Het alternatief, een meld- en
piepsysteem, zou veel arbeidsintensiever
uitpakken.’
De raad van bestuur van Wageningen UR
heeft begrip voor de wens van de minister, maar wil nog overleg over de uitvoering. / GvM

(INGEZONDEN MEDEDELING)

90th Dies Natalis, 7 March, 2008
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The Executive Board cordially invites staff and students to the 90th Dies Natalis
of Wageningen University on 7 March 2008. The Dies Natalis will commence at
15.30 hrs in Forum, Wageningen Campus.

De oerkomkommer ‘appelleert aan het oergevoel van de consument’, zegt Eric Poot
van Wageningen UR Glastuinbouw. / foto Enza Zaden

TWEEDE PRIJS VOOR
‘WOESTE KOMKOMMER’
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De oerkomkommer of Urgurke heeft
in Berlijn net naast de Fruit Logistica
Innovation Award 2008 gegrepen.
Die ging naar de vochtvasthoudende
Intense tomato van Nunhems. ‘Onze
komkommer kreeg een eervolle tweede
prijs en veel internationale aandacht,
onder meer uit de Verenigde Staten’,
aldus ir. Eric Poot van Wageningen UR
Glastuinbouw.
De oerkomkommer is een voor de biologische markt ontwikkelde smaakvolle ‘vergeten komkommersoort’, met een donkergroene kleur en een grove schil met stekels. ‘Het is een echte woeste komkommer, die appelleert aan het oergevoel van
de consument’, vertelt Poot.
Het Centrum voor Genetische Bronnen
Nederland (CGN), het LEI en Wageningen
UR Glastuinbouw waren nauw bij de ont-

wikkeling betrokken. ‘Het CGN heeft in
het project geholpen bij de selectie van
58 primitieve komkommerrassen, het LEI
heeft het consumentenonderzoek gedaan en wij hebben vooral gekeken naar
de teelt en productkwaliteit’, aldus Poot.
Bij het innovatieproject waren verder onder meer veredelingsbedrijf Enza Zaden
en handelsmaatschappij Eosta betrokken.
De komkommer was een van de tien genomineerden voor de Innovation Award
van Fruit Logistica, een internationale
beurs voor groenten en fruit die vorige
week in Berlijn werd gehouden. Poot verwacht dat er in de toekomst nog meer
‘verrassende komkommers’ op de markt
zullen komen. ‘Bij de tomaat heb je de
ontwikkeling richting tros-, bes- en pruimtomaten gehad en de komkommer staat
iets vergelijkbaars te wachten.’ / GvM

This year’s theme is “food or fuel” and addresses the contribution of food crops
and biomass in replacing fossil fuels for renewable energy sources.
Register through this link: www.dies.wur.nl

DEFECT APPARAAT OORZAAK BRAND
De brand bij het bedrijf Pepscan in de
nacht van 6 op 7 februari op het complex
van de Animal Sciences Group in
Lelystad is waarschijnlijk veroorzaakt
door een oververhit apparaat in een
zuurkast. Dat meldt Joost van Bree,
algemeen directeur van Pepscan.
‘De synthesizer is op een gegeven moment aangesprongen en niet meer uitgegaan’, aldus Van Bree. ‘Het apparaat
moet dag en nacht kunnen draaien. We
hebben daarom melding hiervan gemaakt
bij de fabrikant, want die heeft ook een
probleem als zich dit soort storingen voordoen.’
Bij de brand ging een groot deel van de la-

boratoriumfaciliteiten verloren en raakte
het gebouw zwaar beschadigd. De schade
bedraagt naar schatting een kleine zes
miljoen euro.
Pandeigenaar Wageningen UR heeft
Pepscan nieuwe ruimte elders in Lelystad
aangeboden. Daar denkt het bedrijf binnen zes tot acht weken weer volop te
draaien.
Pepscan houdt zich bezig met de ontwikkeling van geneesmiddelen en vaccins en
zat sinds april vorig jaar in het gebouw
aan de Runderweg. Het bedrijf kan zijn afnemers gewoon blijven bevoorraden. / JB
Zie ook de rubriek Oude Koeien: Runderweg lijkt brand aan te trekken
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IN ZACHTE KORST WERKT VOCHT ALS STOOTKUSSEN
Teveel water in de korst van snacks of
brood doet knapperigheid de das om,
maar niet op de manier waarop
voedingswetenschappers altijd hebben
gedacht. Dat concludeert ir. Neleke van
Nieuwenhuijzen in haar proefschrift.
‘Consumenten associëren krokant met
vers’, zegt Van Nieuwenhuijzen. ‘Als het je
zou lukken om bijvoorbeeld de korst van
stokbrood langer vers te houden, dan doe
je daar bakkers een groot plezier mee. In
Frankrijk bakken bakkers bijvoorbeeld drie
keer op een dag vers stokbrood. Dat zou
ook twee keer op een dag kunnen zijn.’
Van Nieuwenhuijzen werkte binnen het
Top Institute Food and Nutrition (TIFN)
met nog acht collega’s aan het project
Crispy Crunchy, dat moet uitmonden in
meer inzicht in knapperigheid en krokantheid. ‘De theorie waarvan we oorspronkelijk uitgingen zegt dat knapperigheid te
maken heeft met een stijve structuur van
de eiwitten en het zetmeel in de korst’,
zegt de promovendus. ‘Als de concentratie water in de korst toeneemt, wordt de
structuur zacht of taai. Maar toen we
mensen de krokantheid van korsten lieten beoordelen ontdekten we dat korsten
al niet meer knapperig waren bij lagere
waterconcentraties dan die waarbij de
structuur van eiwit- en zetmeelmoleculen
in de korst zacht wordt. Er is dus iets anders aan de hand.’
Van Nieuwenhuijzen denkt dat tijdens het
bijten het water in de korst functioneert
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Als een korst knapperig is, concluderen consumenten dat het brood vers is. / foto TT
als een kussen. De watermoleculen absorberen de energie tijdens het kauwen
en bijten, en voorkomen dat de korst in
kleine stukjes breekt.
In haar promotieonderzoek vond Van
Nieuwenhuijzen ook manieren waarop fabrikanten hun producten langer knapperig kunnen houden. ‘Als tijdens het bak-

VOORLICHTING BETER PER SOORT ETER
Nederlanders kijken verschillend tegen
voedsel aan. Het LEI onderscheidt vier
groepen en karakteriseert die als
behoudend, avontuurlijk, betrokken en
gemakzuchtig. De leden van deze
groepen denken ongeveer hetzelfde over
eten en hebben vergelijkbare voorkeuren
voor tv-programma’s, bladen en politieke
partijen. LNV moet daar haar campagnes
op afstemmen, is het advies.
Het LEI onderzocht op verzoek van LNV
hoe Nederlanders denken over voeding,
en keek daarvoor bij ruim duizend mensen hoeveel belang ze hechten aan waarden als veiligheid en gezondheid van
voedsel, en milieuvriendelijke, diervriendelijke en eerlijke productie.
‘Betrokken’ noemt het LEI de Nederlanders die al deze waarden belangrijk vinden. Ze lezen relatief vaak tuintijdschriften
of Libelle en kijken vaak naar talkshows.
De vrouwen zijn hier in de meerderheid,
en ze hebben vaker geen baan en geen
kinderen. Betrokken mensen zijn bij alle
partijen te vinden, maar vooral bij het CDA.
Tegenover deze groep staan ‘gemakzuchtige’ mensen, die weinig belang hechten
aan de veiligheid of herkomst van voedsel. Eten doet de gemakzuchtige man –
de meerderheid in deze groep – omdat

het nu eenmaal moet, en zo makkelijk
mogelijk. Gemakzuchtige mensen lezen
vaker de Telegraaf, hebben werk, luisteren in de auto naar radio 3FM, en hebben
weinig op met de politiek.
Daarnaast onderscheidt het LEI mensen
die willen dat het eten op hun bord lijkt op
wat ze als kind aten. In deze ‘behoudende’ groep zijn mannen in de meerderheid
en bladen als Privé en Story populair. Het
opleidingsniveau is lager. Naast de VVD,
Wilders en ChristenUnie scoort de SP
goed.
Hun tegenhangers zijn ‘avontuurlijke’
eters, die vooral bezig zijn met de herkomst en milieuvriendelijkheid van voedsel. Avonturiers willen verrast worden en
eten om er van te genieten. Ze lezen de
Volkskrant of NRC Handelsblad, zijn hoger
opgeleid, en stemmen veelal PvdA en
GroenLinks.
De belangrijkste les is dat niet elke Nederlander hetzelfde is, zegt dr. Marcel Kornelis, één van de onderzoekers. ‘Neem een
voorlichtingscampagne voor gezond eten.
Wil je bijvoorbeeld de behoudende groep
interesseren voor je beleid, dan kun je beter de overeenkomsten tussen gezond en
bekend voedsel benadrukken, dan te roepen dat het allemaal nieuw is en anders
moet.’ / JT

ken de korst van brood nat wordt, dan kun
je dat vocht er door hogere temperaturen
weer uit krijgen’, zegt Van Nieuwenhuijzen. ‘Maar daardoor herstelt de knapperigheid maar gedeeltelijk. We denken dat
er toch ergens in korst kleine waterreservoirs blijven zitten. Fabrikanten kunnen
de knapperigheid van hun producten dus

optimaliseren als ze tijdens het bakken
voorkomen dat de korst van hun product
vochtig wordt.’ / WK
Neleke van Nieuwenhuijzen promoveert
op 15 februari bij prof. Rob Hamer, hoogleraar in de Technologie van graaneiwitten.

SCHAAMLIPVERGROTING
POSITIEF VOOR VROUWEN
In Rwanda vergroten vrouwen hun kleine
schaamlippen. ‘Het hoort bij het
schoonheidsideaal’, zegt socioloog ir.
Marian Koster van de leerstoelgroep
Sociologie van consumenten en
huishoudens. ‘Vrouwen ervaren grote
labia positief, ook seksueel. Het is iets
totaal anders dan vrouwenbesnijdenis.’
Koster, die in Rwanda de gevolgen van genocide onderzoekt, stuitte per toeval op
de praktijk dat meisjes in de puberteit
een paar keer per dag met hun handen
hun kleine schaamlippen oprekken. ‘Dat
gaat meestal door tot ze trouwen’, zegt
Koster. ‘Meisjes horen van vrouwelijke familieleden of vriendinnen dat mannen
grote labia mooi vinden en vrouwen met
kleine labia soms verstoten. In radioprogramma’s en kranten wordt bovendien
positief over het oprekken gesproken. Het
is precies tegenovergesteld als in het westen, waar plastisch chirurgen vaak kleine
schaamlippen verkleinen.’
Opgerekte schaamlippen zijn niet zelden
vingerlang, vertelden de Rwandese vrouwen waarmee Koster sprak. Zij vertelden
bovendien dat de vergrote labia positief
uitwerkten op hun seksuele beleving. ‘In

Rwanda slaan mannen tijdens seks vaak
met hun penis op de labia tot de vrouwen
een spuitend orgasme hebben’, zegt Koster. ‘In het westen is er discussie of zo’n
orgasme bestaat, maar de vrouwen in
Rwanda twijfelen er niet over. Vergrote
kleine schaamlippen vergemakkelijken
dat orgasme, zeggen ze.’
De positieve betekenis die vrouwen toekennen aan het oprekken van de labia is
in tegenspraak met de manier waarop de
wereldgezondheidsorganisatie WHO de
praktijk ziet. Volgens de WHO valt labia
elongation onder dezelfde noemer als
vrouwenbesnijdenis. Onterecht, vindt Koster. ‘Al moet ik wel bekennen dat meisjes
niet helemaal vrij zijn in hun keuze. Ze
staan onder grote druk. In Rwanda gaan
veel meisjes naar kostscholen, waar ze
gemeenschappelijk douchen. Daar vallen
meisjes met kleine schaamlippen direct
uit de toon.’
Kosters artikel verschijnt binnenkort in
Culture, Health & Sexuality. Recente studies in Zuid-Afrika en Mozambique bevestigen Kosters conclusies. Door die studies
heeft de WHO onlangs besloten labia
elongation een andere plaats op de lijst
van genitale verminking te geven. / WK
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‘De WHO schaart
labia elongation
ten onrechte onder
dezelfde noemer
als vrouwenbesnijdenis’

CHAOS IS PUUR NATUUR
Dieren en planten trekken elkaar altijd
weer in balans na een verstoring van het
ecosysteem. Dat was de heersende
opvatting. Maar ecologisch evenwicht
blijkt minder vanzelfsprekend dan werd
gedacht. Onderzoekers van de leerstoelgroep Aquatische ecologie en de
Universiteit van Amsterdam publiceren
deze week in Nature het bewijs dat
populaties kunnen blijven fluctueren
ondanks stabiele omstandigheden.
Bijna tien jaar geleden viste de inmiddels
gepensioneerde Duitse bioloog Reinhard
Heerkloss plankton op uit de Baltische
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Het is niet nodig om de alarmklok te luiden
voor het EMC-virus dat Europese varkenshouders parten speelt. Volgens een
Wagenings promotieonderzoek kunnen
boeren zich beschermen met muizenvallen.
‘Infectie met Encephalomyocarditis virus
(EMCV) is een grillige ziekte’, vertelt dr. Huibert Maurice, die tijdens zijn promotieonderzoek was verbonden aan de leerstoelgroep
Agrarische bedrijfseconomie. ‘Als het virus
toeslaat sterven biggen en jonge varkens, of
brengen zeugen dode biggen ter wereld. Op
sommige getroffen bedrijven maakt het virus honderden slachtoffers, op andere maar
een paar.’
In Nederland komt EMCV officieel nog niet
voor, maar onderzoekers hebben al wel afweerstoffen tegen het virus bij varkens gevonden. In landen als België, Italië en Griekenland steekt het virus wel geregeld de kop
op. In het kader van een EU-project maakte
Maurice een model dat aan de hand van
epidemiologische gegevens en resultaten
van dierproeven vertelt hoe het virus zich op
een bedrijf verspreidt. ‘EMCV springt niet
over van het ene bedrijf naar het andere, zoals varkenspest dat kan’, vat Maurice samen. ‘Bovendien springt het virus niet zo
makkelijk over tussen varkens.’
De meest waarschijnlijke route waarlangs
EMCV bedrijven binnenkomt, concludeert
Maurice, is via knaagdieren. ‘Ratten en muizen raken makkelijk besmet met EMCV. We
denken dat bedrijven besmet raken als varkens dode ratten of muizen met EMCV opeten, of anders de uitwerpselen van geïnfecteerde dieren. De beste manier waarop bedrijven EMCV kunnen bestrijden is door
knaagdieren te bestrijden.’ / WK
Huibert Maurice promoveerde op 12 februari bij prof. Ruud Huirne, hoogleraar Agrarische bedrijfseconomie, en prof. Arjan Stegeman van Universiteit Utrecht.

Zee en stopte dit in een aquarium. Hij
hield licht en temperatuur constant en telde tweemaal per week hoeveel van elke
soort plankton er in het water zat. Zijn verrassing was groot toen hij ontdekte dat
het ecosysteem nooit tot rust kwam. De
aantallen bleven variëren ondanks de
constante omgevingsfactoren. Iets wat
volgens de ecologische gedachte van
evenwicht onmogelijk is.
Promovendus Elisa Benincà van de leerstoelgroep Aquatische ecologie en het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem
Dynamica van de UvA onderzocht de opmerkelijke situatie en stelde vast dat het

om echte chaos gaat. Benincà ontdekte
dat de soorten zelf zorgen dat geen enkele plankton permanent de overhand krijgt
door onderlinge concurrentie om voedsel
en predatie.
‘Het is een ware doorbraak’, zegt prof.
Marten Scheffer van Aquatische ecologie.
Eerder heeft hij samen met prof. Jef Huisman van de UvA via rekenmodellen al ontdekt dat een onvoorspelbare chaos in
ecosystemen mogelijk is. Maar zonder experimenteel bewijs kreeg hun hypothese
van wispelturige fluctuaties geen voet aan
de grond.
Het onderzoek van Benincà bewijst dat de

natuur veel minder voorspelbaar is dan
altijd werd gedacht. Tot nu toe gingen wetenschappers er vanuit dat ze veranderingen in populaties konden inschatten als
bekend was welke factoren hun invloed
uitoefenden op het systeem. Nu dit niet
per definitie zo blijkt te zijn, zijn de berekende toekomstverwachtingen van populatiestanden van dieren en planten wellicht onbetrouwbaar. ‘Gedetailleerde voorspellingen over de stand van soorten in
ecosystemen zijn op de lange termijn onmogelijk. We kunnen op zijn best globaal
aangeven binnen welke grenzen soorten
zullen fluctueren’, aldus Benincà. / LH

BLADLUISMUMMIES TONEN KWALITEIT PLANT
De kwaliteit van planten heeft invloed
op tenminste drie niveaus van het
voedselweb. ‘Of bladluizen op spruitkool
of op verwilderde kool zitten, bepaalt
het hele wie-eet-wievervolg en ook de
structuur van de bovenliggende
voedselrelaties’, aldus entomoloog dr.
Tibor Bukovinszky, die hierover samen
met Londense en Wageningse collega’s
publiceerde in Science van vrijdag 8
februari.
‘We houden ons bezig met basale ecologische vragen: wie eet wie en hoe vaak?
Het mooie is dat we daar nu antwoorden
op hebben gevonden voor een vrij compleet voedselweb van koolplanten, bladluizen en parasiterende sluipwespen’, vertelt Bukovinszky, die als postdoc bij de
leerstoelgroep Entomologie werkt. Het
ging om een web van negentien soorten:
twee soorten kool, twee soorten bladluizen, vijf soorten sluipwespen die op deze
bladluizen parasiteren en tien soorten secundaire sluipwespen of hyperparasieten.
Bukovinszky: ‘De grootte van de bladluizen gebruiken we als maat voor de kwaliteit. Gelukkig blijf het omhulsel – de
mummie – ook achter als een sluipwesp
een larve in zo’n bladluis heeft gelegd. Via
de mummies kunnen we zo de kwaliteit
van meerdere treden in het voedselweb
meten.’ Een methode die is ontwikkeld
door ecologen van Imperial College in
Londen, die ook in dit experiment participeerden.
Op 24 proefveldjes werden gedomesticeerde spruitkoolplanten en verwilderde
koolplanten uitgezet. De bladluizen groeiden beter op de verwilderde kool; de
dichtheden waren ruim drie keer zo groot
als op een spruitkoolplant en de bladluizen waren gemiddeld groter. ‘Zo vreemd
is het niet. We hebben spruitkool immers
niet veredeld om er bladluizen mee te
voeden’, aldus Bukovinszky.
De grootte en dichtheid van de bladluizen
hebben vervolgens effect op de vijf soorten sluipwespen. Deze primaire parasieten leggen bij voorkeur hun eieren in grote
bladluizen. Naarmate de daaruit voortko-

De secundaire sluipwesp Asaphes vulgaris legt een eitje op de larve van een primaire
sluipwesp die zich bevindt in een dode bladluis op een koolplant. / foto Tibor Bukovinszky, www.bugsinthepicture.com.
mende mummies groter zijn, blijken ze bovendien aantrekkelijker voor secundaire
sluipwespen. ‘Deze hyperparasieten leggen hun eieren het liefst in primaire sluipwespen die in grote bladluizen zitten. Bovendien zorgen ze ervoor dat er vaker
dochters in grote mummies terechtkomen. Slim, want grote dochters leveren
uiteindelijk meer kleinkinderen op’, aldus
Bukovinszky.
Het betekent volgens hem dat de secundaire parasieten echt kiezen. ‘Ze bepalen

op het moment dat ze eitjes leggen het
geslacht van hun kinderen en maken dan
blijkbaar ook een inschatting van de kwaliteit van de gastheer. Zo kan het gedrag
van individuen de structuur van een heel
voedselweb bepalen.’ In vervolgonderzoek wil Bukovinszky dit soort gedragskeuzes nader onderzoeken.
Het gepubliceerde onderzoek werd gefinancierd door de Nederlandse onderzoeksorganisatie NWO en het Britse Natural Environment Research Council. / GvM
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Robert Koch, één van de grondleggers van de microbiologie, zou waarschijnlijk niet
weten wat hij ziet in een modern microbiologisch laboratorium. Maar één ding zou hij
feilloos herkennen: de petrischaal. Het glazen doosje met voedingsbodem is al sinds
de negentiende eeuw hét standaardmateriaal voor het kweken, tellen en isoleren van
bacteriën. De Wageningse micobioloog dr. Colin Ingham wil de petrischaal van zijn
voetstuk stoten.

door KORNÉ VERSLUIS, foto GUY ACKERMANS

I

n 1882 was de petrischaal een grote doorbraak
voor de microbiologie. Het ronde schaaltje waarin
bacteriën op een laagje gelei groeiden, stelde onderzoekers in staat om bacteriën te isoleren voor
onderzoek. Robert Koch vond de veroorzaker van
tuberculose op de gloednieuwe petrischaal.
Hij profiteerde van twee vernieuwingen die in zijn
lab waren bedacht. Julius Petri kwam met de twee in elkaar passende schaaltjes, Fanny Hesse introduceerde
de agar agar. Hesse was de vrouw en assistent van onderzoeker Walter Hesse. Hij en zijn baas Koch kweekten bacteriën op gelatine, maar dat was verre van ideaal. Gelatine wordt zacht als het te warm is, en bovendien eten verschillende micro-organismen het spul op.
Fanny Hesse gebruikte voor het eerst agar agar dat zij
via een buurvrouw had leren kennen. Die had het gebruikt in Nederlands-Indië, waar het diende om pudding stijf te houden in de tropenhitte.
Een dikke eeuw later is de culinaire oorsprong van de
petrischaal nog terug te zien in het leven van een microbioloog. Op sommige dagen wijkt het werk nauwelijks af van dat van een keukenhulp. Zo’n dag bestaat
uit het mengen van ingrediënten voor de voedingsbodem, koken, af laten koelen, om vervolgens de afgekoelde vloeistof in tientallen bakjes te schenken.
Om bacteriën te tellen gebruiken microbiologen stapels
petrischalen. Ze verdunnen een monster waarin ze de
bacteriën willen tellen in een paar stappen telkens met
een factor tien. Van elke verdunning spuiten ze een
hoeveelheid op een agarplaat in een petrischaal. Op
sommige platen belanden zoveel bacteriën dat er een
dikke laag microben op groeit, op anderen groeit niets
omdat het monster te ver verdund is. Daartussenin zitten de schaaltjes waarin een herkenbaar aantal kolonies is gegroeid die je kunt tellen om te bepalen hoeveel microben er in het originele monster zaten. Per
monster heb je al snel een tiental petrischaaltjes nodig
voor een nauwkeurige bepaling.
LABWERK AUTOMATISEREN
Colin Ingham, onderzoeker van de leerstoelgroep Microbiologie denkt met behulp van onderzoekers van de
Universiteit Twente een alternatief gevonden te hebben. Hij heeft een ‘micropetrischaal’ ontwikkeld, een
stripje van een paar vierkante centimeter, met één miljoen microscopische petrischaaltjes. De schaaltjes zijn
zeven tot twintig micrometer groot. Te klein om met het
blote oog te zien, maar groot genoeg om een paar honderd tot enkele duizenden bacteriën te bevatten. Het
grote voordeel van de nieuwe chip is dat een groot deel
van het labwerk van de microbioloog er mee te automatiseren is. Wassen, spoelen en koken is niet meer
nodig. De plaatjes zijn bovendien snel af te lezen door
een computer.

Foto: Colin Ingham houdt een petrischaal met
voedingsbodem vast. De metalen strip in het
midden bevat één miljoen micropetrischaaltjes.

Groot nieuws voor de micriobioloog, vond ook het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Die maakte er in november het coververhaal van. De bodem van de strip van Ingham bestaat
uit een dun laagje aluminiumoxide, legt hij in dat artikel uit. ‘Ik kende dat materiaal van eerder onderzoek.
Het kwam ter sprake tijdens een brainstorm met mijn
hoogleraar Willem de Vos en Johan van Hylckama Vlieg
van het Nizo. Wij dachten dat het misschien iets moois
op zou kunnen leveren.’
Aluminiumoxide is zeer poreus, en tegelijkertijd stevig.
Door minuscule gangetjes in de aluminiumoxide kan
een vloeistof met voedingsstoffen de bakjes bereiken
waar de bacteriën in kunnen groeien. De gangetjes zijn
echter te klein om bacteriën door te laten, waardoor zij
netjes op de bodem van hun bakje blijven groeien.
Onderzoekers van de Universiteit Twente maken de
bakjes door een laagje van een plastic aan te brengen
op aluminiumoxide. Met behulp van een reactief plasma etst een apparaat kleine gaatjes in het plastic, een
techniek die ook gebruikt wordt bij het fabriceren van
computerchips. Het resultaat is een strip met een miljoen kleine gaatjes, waarvan de bodem doorlaatbaar is
voor voedingsstoffen. Je kunt het monster met de bacteriën aanbrengen op de bovenkant, een voedingsstof
naar keuze aan de onderkant, en klaar ben je. ‘Eén van
de voordelen is dat je de monsters onverdund op de
strip kan brengen, en snel automatisch kan laten tellen
hoeveel bacteriën er zijn’, zegt Ingham.
NATUURLIJK DIEET
Hij was niet de eerste die zocht naar een vervanger van
de petrischaal, maar denkt wel de eerste te zijn die een
werkbaar model heeft. ‘Anderen hebben ook wel eens
geprobeerd om een vergelijkbaar systeem te maken,
maar die gebruikten andere materialen. Wij hebben betere materialen waardoor ons systeem wel werkt, waar
anderen in het verleden allerlei problemen hadden.’
In het artikel in PNAS legt Ingham uit welke tests hij al

‘Je kunt monsters
onverdund
aanbrengen en
automatisch
bacteriën tellen’

heeft gedaan met zijn nieuwe micropetrischaaltjes. Hij
heeft onder andere 200 duizend bacteriestammen uit
Rijnwater geïsoleerd, en daar snel 22 soorten uitgehaald die fosfaat omzetten. In zijn onderzoek gaf Ingham de bacteriën steriel Rijnwater als voedingsstof.
Bepaald geen feestmaal voor de meeste micro-organismen, maar wel goed vergelijkbaar met de natuur. ‘Er
zijn al verschillende mensen die naar aanleiding van
het artikel belangstelling hebben getoond voor de chip.
Daaronder zitten veel microbiologen die ecologisch onderzoek doen.’
Dat de ecologen veel interesse hebben is niet vreemd.
Als je bacteriën snel wilt laten groeien, kun je ze fastfood voorschotelen in de vorm van veel suikers en aminozuren, maar daarmee verteken je vaak de werkelijkheid. Veelvraten onder de bacteriën zullen er erg snel
op groeien, maar bescheidener soorten die wellicht in
de natuur minstens net ze belangrijk zijn, zie je snel
over het hoofd tussen de slokops. Om goed zicht te krijgen op de bacteriën die in water en bodems groeien, is
het dus het best om ze een natuurlijk dieet aan te bieden. Dat heeft als nadeel dat ze niet snel groeien,
maar dat is in de microschaaltjes van Ingham niet zo’n
probleem. Ze zijn snel gevuld, ook als de bacterie langzaam groeit. Op Rijnwater kostte het zes tot negen dagen om de bacteriën te laten groeien. Dat zou op een
oude agarplaat minstens twee keer zo lang hebben geduurd.
CONSERVATIEF
Minder werk, betere onderzoeksresultaten; de wereld
zal wel in de rij staan voor Inghams chip. ‘We hebben
inderdaad verschillende belangstellenden gehad,
maar ik durf niet te beloven dat we snel rijk worden.
Het probleem is dat de microbioloog behoorlijk conservatief is. In de loop van de afgelopen eeuw zijn methodes met de petrischaal uitgebreid gevalideerd. Dat is
heel belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan laboratoria in
ziekenhuizen. Als je een nieuwe methode gaat gebruiken moet dat allemaal opnieuw gebeuren.’
Een ander voordeel van de traditionele petrischaal is
dat de bacteriën de ruimte hebben om lekker door te
groeien. Als het even niet uitkomt, kun je een petrischaaltje gerust even laten staan. Dat is met de chip
van Ingham anders. ‘Als je te lang wacht groeien de
bacteriën uit hun bakje. Je moet dus goed in de gaten
houden wanneer je ermee aan de slag moet, en kan ze
niet een poosje laten staan.’
Of de chip van Ingham de petrischaal gaat vervangen is
dus nog de vraag. ‘Wat je nodig hebt is een grote fabrikant die erachter gaat staan. Die hebben we nog niet
gevonden, maar wie weet. Ik denk dat dit wel een logische ontwikkeling is. Je ziet een enorme ontwikkeling
in de nanotechnologie. Chipmakers kunnen steeds
kleinere structuren maken. Dat zie je ook terug aan de
nieuwe technieken in andere vakgebieden. Lab op een
chip, zeg maar. Het lijkt me onvermijdelijk dat dat ook
voor de petrischaal gaat gebeuren.’ <
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De nestor van de Nederlandse voorlichtingskunde deed 25 jaar geleden vrijwillig
afstand van zijn leerstoel. Sindsdien zet dr. Anne van den Ban zich met hart en ziel in
voor kennisoverdracht in ontwikkelingslanden. Ter gelegenheid van zijn tachtigste
verjaardag wordt op 25 februari zijn complete oeuvre digitaal ontsloten. Een portret
van een eigenzinnige Wageninger door de ogen van zijn vakgenoten, broer en
roeimaat.

door GERT VAN MAANEN, foto BART DE GOUW

‘M

ijn jongste broer Anne was altijd meer een studiehoofd
dan een organisator’, vertelt
Jan van den Ban, emeritus
hoogleraar Cultuurtechniek.
‘Hij ging oorspronkelijk Tropische landbouw studeren,
maar omdat de perspectieven al snel na de oorlog
daarvoor minder werden, werd het Economie. Toch
hebben de tropen hem uiteindelijk nog flink in de greep
gekregen.’
Op zijn tachtigste is dat nog altijd te merken. Als er in
zijn woonplaats Wageningen een bijeenkomst is over
ontwikkelingssamenwerking, dan is Van den Ban present. En het moet wel gek gaan wil hij niet zijn hand opsteken om een kritische opmerking te plaatsen, meestal voorzien van een voorbeeld uit India dat aantoont
hoe weerbarstig de praktijk is. ‘Hij heeft een ongelooflijke parate kennis en kent de vakliteratuur als geen ander’, zegt prof. Cees van Woerkum, de huidige hoogleraar Communicatiestrategieën. ‘Hij leest veel, heel
veel. Hij leeft echt voor zijn vak en leidt verder een vrij
sober leven.’
Van den Ban was in zekere zin ‘erfelijk belast’ met voorlichtingskunde. Zijn vader P.A. van den Ban was jarenlang ‘rijkslandbouwconsulent in algemene dienst’ en
van 1948 tot zijn plotselinge dood eind 1949 hoogleraar Landbouwwerktuigkunde en grondbewerking in
Wageningen. ‘Anne rolde de voorlichtingskunde in
dankzij een afstudeerscriptie over vooruitstrevende
boeren die hij onder begeleiding van socioloog Hofstee
schreef’, aldus broer Jan. Het was juist in de tijd dat het
ministerie van Landbouw en Visserij bij Hofstee aanklopte voor onderzoek naar het verkorten van de weg
tussen wetenschap en boerderij. Van den Ban werd in
1955 vanuit het ministerie bij de Wageningse socioloog gedetacheerd om dit onderzoek voor de Landbouwvoorlichtingsdienst uit te voeren.
ECHTE LIBERAAL
Hij ontwikkelde zich al snel tot een expert op het gebied van de kennisverspreiding in de landbouw. Van
Woerkum: ‘In het begin richtte zijn onderzoek zich vooral op de samenhang tussen veranderingen in de landbouw en cultuur. Van de Ban wilde weten waarom er
zo’n groot verschil is tussen Brabant en de Veluwe.
Nieuwe landbouwmethoden in Brabant vonden vrij
snel ingang, terwijl Veluwse boeren vernieuwingen liever buiten de deur hielden’. Ook keek Van den Ban
naar het gebruik en de effecten van schriftelijke voorlichting. Kort na zijn promotie in 1963 – op het proefschrift ‘Boer en landbouwvoorlichting’ dat ook internationaal veel belangstelling trok – werd hij bij de Landbouwhogeschool aangesteld als wetenschappelijk medewerker. Een jaar later werd hij hoogleraar Voorlichtingskunde, de eerste in Nederland.
Van Woerkum: ‘Anne van den Ban is de grondlegger
van de voorlichtingskunde in Wageningen en Neder-

land. Aanvankelijk lag de aandacht vooral op de landbouw, maar in de jaren zeventig verbreedde het vakgebied onder zijn leiding naar terreinen als voeding, gezondheid, milieu en ruimtelijke ordening.’ Van den Ban
hield niet van lange betogen voor studenten, zegt Van
Woerkum. Hij introduceerde als een van de eersten rollenspellen en gesprekstrainingen in het onderwijs.
‘Ook stopte hij veel tijd in discussies en die waren in die
tijd soms heel hevig. Van den Ban was een echte liberaal die zelfs niks moest hebben van marxisme. Maar
hij was wel zo ruimdenkend dat hij de linkse literatuur
die hij verafschuwde voor de vakgroep aanschafte.’

artsen, gezinsplanning, stervensbegeleiding, fluoridering van drinkwater, je kunt het zo gek niet bedenken of
hij omarmde het. Van den Ban wordt daarom ook alom
erkend als de vader van de gezondheidsvoorlichting.’
Dankzij die brede insteek ontwikkelde de vakgroep
Voorlichtingskunde in Wageningen zich tot het Nederlandse mekka voor communicatie. Honderden studenten van andere universiteiten volgden jaarlijks vakken
bij Van den Ban en zijn groeiende schare medewerkers.
Van Woerkum: ‘De collegebanken zaten vaak bomvol.
We hadden toen makkelijk een opleiding Communicatie kunnen opstarten. Het was een bewuste keuze dat
niet te doen. Het was de opvatting van Van den Ban –
ZENDELING
en daarin geef ik hem nog steeds gelijk – dat communi‘Hij heeft zijn opvolgers veel ruimte gegeven om hun ei- catie vooral kracht krijgt door de schakeling met inhougen ding te doen’, vindt prof. Cees Leeuwis, hoogleraar delijke, technische kennis. Die Wageningse formule
Communicatie en innovatiestudies. ‘Als je het palet
van communicatie met inhoud is heel succesvol gebleoverziet, zit Van den Ban inhoudelijk nog wel sterk in de ken.’
hoek van de adoptie en diffusie. Hij heeft wel iets van
een zendeling: er is een boodschap met zegeningen en
STUDIEFONDS
hij wil zorgen dat die boodschap landt. Daarop bestaat Opmerkelijk is de stap van Van den Ban om in 1983
ook veel kritiek. Wat ik heel sterk aan hem vind is dat
zijn leerstoel op te geven. Leeuwis: ‘Hij stopte op zijn
hij daar goed tegen kan. Hij kan afstand nemen en stelt hoogtepunt en trok letterlijk de wereld in.’ Volgens Rözich niet defensief op tegen nieuwe denkbeelden.’
ling werd de kiem voor deze keuze al vroeg gelegd. ‘Al
Een goed voorbeeld is volgens Leeuwis de ‘bijbel van
in de jaren zestig bracht Van den Ban een werkbezoek
Van den Ban’, het handboek Inleiding in de voorlichaan India en zag hoe moeizaam verspreiding van vertingskunde uit 1970 dat inmiddels in tien talen is uitge- nieuwingen gaat in ontwikkelingslanden. Hij zag mogegeven en waarvan meer dan vijftigduizend exemplaren lijkheden om met voorlichting het rendement van ontzijn verkocht. ‘Dat boek is toch een beetje zijn kindje.
wikkelingshulp te verbeteren. Toch heeft hij in het beDe revisie heb ik nu van hem overgenomen en dan
gin nog flink zijn kop gestoten. Hij viel in een gat, maar
geeft hij je ook echt carte blanche. Inmiddels heb ik
is er wel op eigen kracht weer uitgeklommen. Hij is ook
het boek voor een groot deel herschreven. Daar hebnooit verzuurd geraakt.’
ben we wel veel discussies over gehad, maar star is hij Van den Ban werkte een tijdlang in Tanzania en India.
in ieder geval niet. Hij erkent dat de wereld is veranRijk werd hij er niet van – vaak nam hij genoegen met
derd. Hij lijkt ook linkser en radicaler geworden: hij is
kost en inwoning. Dat kon dankzij zijn sobere levensbijvoorbeeld heel kritisch over handelsliberalisering’,
stijl; in de twintig jaar dat hij een hoogleraarsalaris ontaldus Leeuwis.
ving, had hij goed gespaard en belegd. Mede daardoor
Emeritus hoogleraar prof. Niels Röling, die na twintig
kon hij in 1992 samen met een vriend de Stichting Rejaar samenwerken met Van den Ban in 1983 de leerdelijk Studeren oprichten, bedoeld om studenten uit
stoel Voorlichtingskunde overnam, roemt de creatieve
ontwikkelingslanden in staat te stellen een opleiding in
manier waarop Van den Ban in de jaren zeventig nieuWageningen te volgen. Het fonds – inmiddels omgewe toepassingen voor het voorlichtingwerk zag. ‘Tanddoopt in het Anne van den Ban Fonds – helpt inmiddels jaarlijks zo’n vijftig internationale studenten aan
een aanvullende beurs om hun masteropleiding te kunnen voltooien.
Van den Ban is al zijn hele leven vrijgezel en leidt een
ascetisch leven. Röling: ‘Hij laat de warme kraan niet
onnodig lopen en zijn fiets is zeker twintig jaar oud.’ Iedere zaterdagochtend rijdt hij op deze solide herenfiets
de Wageningse Berg af om bij roeivereniging Argo met
een aantal andere veteranen te gaan roeien in een
acht op de Rijn. Zijn roeimaat Ton van Biest: ‘Hij is een
lichtgewicht, dus hij zit bij ons als eerste op de boeg. Hij
is nogal krom en daarmee een zeer herkenbaar boegbeeld. Hij is een enorme volhouder, maar een echt goede roeier is hij niet, ook nooit geweest. Hij heeft meer
verstand van voorlichting. Regelmatig geeft hij ons na
afloop van het roeien in de kantine nog een college.’ <

‘Hij heeft wel iets
van een zendeling
die wil zorgen
dat de goede
boodschap landt’
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IN BEELD
en bezoekers van de Love Party op het Wageningse
studentencomplex namen ook hun eigen liefdeshapjes
mee. Op de achtergrond klonk Celine Dion en andere
schuifelmuziek, al werd er bij gebrek aan bereidwillige
mannen nauwelijks geschuifeld op het Valentijnsfeest.

U

R

LIEFDESFEEST/ foto’s MARTIJN WETERINGS
De gemeenschappelijke barak op Droevendaal was
zondag 10 februari aangekleed met roze kleedjes en
ballonnen, papieren hartjes, kerstlichtjes en rode
kaarsen. Op de tafel stonden negerzoenen en roze
koeken klaar naast de – verstopte – chocoladefontein,

O

Salsa en Twister waren populairder, even als het wat
minder erotische Kolonisten van Catan. Geheel in lijn
met de Droevendaalse gebruiken sloten de
feestgangers de avond buiten af met een liefdesvuurtje.
/ LdK
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OUDE KOEIEN
UIT DE ARCHIEVEN VAN WAGENINGEN UR
RUNDERWEG LIJKT BRAND AAN TE TREKKEN
Het is een beetje spookachtig. Bijna dertig jaar geleden
brandde aan de Runderweg in Lelystad het laboratorium
van het toenmalige Instituut voor Veevoedingsonderzoek (IVVO) tot de grond toe af. Het stond op precies
dezelfde plaats als het gebouw van Wageningen UR
waar vorige week een grote brand woedde. In de eerste
berichten sprak het ANP nu zelfs opnieuw van ‘brand bij
het Instituut voor Veevoedingsonderzoek’.
‘Ik had inderdaad een déjà vu’, vertelt
veevoedingsexpert dr. Ad van Vuuren van
de Animal Sciences Group. Hij was in januari 1979 één van de medewerkers van
het IVVO die in een klap al zijn werk kwijt
was door de uitslaande brand in het toenmalige semi-permanente laboratorium aan
de Runderweg. ‘Je krijgt bijna het gevoel
van voorbestemming. Het is het herbouwde lab dat nu in vlammen is opgegaan.’
Van Vuuren hoorde van de brand in zijn
lab toen hij zondag 14 januari 1979 op familiebezoek was in Limburg. ‘Het was landelijk nieuws en iemand belde: je hebt
geen werk meer. Er stond inderdaad bijna
niks meer overeind.’
Persoonlijke ongelukken hadden zich niet
voorgedaan omdat de brand in het weekend had toegeslagen. Van Vuuren: ‘Er was
wel een grote oploop van nieuwsgierigen
uit Lelystad die zaterdagmiddag, maar die
namen weer snel de benen toen het gerucht ging dat er radioactieve stoffen waren vrijgekomen. Dat viel echter mee. Het
ging om een bronnetje met radioactief kobalt, ter grootte van een balpenpatroon.

Het IVVO-lab na de brand in januari 1979, met op de achtergrond de schoorsteenpijpen van het ketelhuis. / foto Martin Mulder
Die werd een dag later met een geigerteller opgespoord en veiliggesteld. Het was
wel een probaat middel om de mensen op
afstand te krijgen.’
‘De stofwisselingseenheid die aan ons lab
vastzat kon gered worden omdat iemand
zo kranig was om tijdens de brand met
een shovel de verbindingsgang tussen de
gebouwen naar de grond te halen.’ De ravage na de brand was enorm, herinnert
Van Vuuren zich. ‘Ik had al mijn spullen op
het lab staan en was twee jaar werk kwijt.’
Volgens de brandweer was de oorzaak
een oververhitte droogstoof, maar mede-

werkers dachten eerder aan kortsluiting.
Van Vuuren: ‘Er lag toen sneeuw en het
dak was niet al te best. We hadden al
vaak lekkage gehad.’
Een aantal IVVO-medewerkers was toen
nog maar net naar Lelystad verhuisd vanuit Hoorn, de oorspronkelijke thuisbasis
van het veevoedingsinstituut. ‘De brand
zorgde wel voor een saamhorigheidsgevoel en omdat we de eerste dagen niks te
doen hadden, gingen we met z’n allen op
computercursus. Dankzij de brand raakten we versneld aan de computer en kregen we een beter lab’, aldus Van Vuuren.

De herbouw van het lab zou ruim anderhalf jaar in beslag nemen. De medewerkers kregen daarom tijdelijk onderdak in
de ongebruikte isotopeneenheid, de stofwisselingseenheid en bij collega-instituten in Lelystad: het Rijksinstituut voor de
Zuivering van Afvalwater (RIZA) en het instituut van de veevoedingsindustrie De
Schothorst. Het is nog niet duidelijk of het
nu uitgebrande lab aan de Runderweg,
dat Wageningen UR verhuurde aan het
spin-off bedrijf Pepscan, op dezelfde
plaats zal worden herbouwd. / Gert van
Maanen

WERKPLEK
STEFAN KÜHNEL

OPGEVOUWEN OP EEN KRUKJE
Stefan stopt een pipet in één van de zes
minibuisjes in het rekje voor zich. ‘Ik ben
bezig met een enzymatische bepaling om
het azijnzuurgehalte in bietenpulp te meten.’ De Duitse aio van het Laboratorium
voor Levensmiddelenchemie zit opgevouwen op een houten kruk in een raamloos
kamertje vol apparatuur, op de vijfde verdieping van het Biotechnion.
Zijn briefje met aanwijzingen ligt half onder het rekje met buizen, en het papier
waar hij aantekeningen op maakt past
nauwelijks nog op het werkblad. ‘Omdat
ik hier ook nog moet pipetteren is het hier
inderdaad een beetje vol. Ik moet echter
drie keer kort achter elkaar meten, en kan
het dus niet ergens anders doen. Maar ik
doe dit niet iedere dag.’
Stefan frummelt dopjes op de buisjes,
keert ze rustig om, en stopt ze in de fotometer voor zijn neus die lichtabsorptie
meet. ‘Mijn onderzoek gaat over het ge-

bruik van suikerbietpulp voor de productie van bio-ethanol. Ik probeer onder meer
om het azijnzuur eruit te krijgen, want dat
verhindert andere enzymen hun werk
goed te doen.’
Het leukst aan zijn aio-schap vindt Stefan
de combinatie van ontdekkingen doen
– het fundamentele onderzoek – en de
toepasbaarheid ervan. Masterstudenten
begeleiden bij practica doet hij ook met
plezier, in tegenstelling tot schrijven aan
zijn proefschrift. ‘Ik vind het moeilijk om
wat ik wil zeggen te vertalen naar het Engels. Gelukkig hebben we hier goede cursussen scientific writing.’
Stefan zit nu alleen, maar vindt zijn werk
niet eenzaam. ‘Je moet af en toe even
geconcentreerd kunnen werken, zonder
te worden gestoord. Gelukkig zijn er ook
koffiepauzes om dingen met elkaar te bepraten.’ / Yvonne de Hilster
foto Guy Ackermans
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Het is erg in trek om een boompje te laten planten om te mogen
vliegen of autorijden. Maar de uitstoot van CO2 afkopen klinkt
misschien wel mooier dan het is. Volgens onderzoek van de
Volkskrant zijn compensatieprojecten misleidend. Veel ‘klimaatbossen’ zijn helemaal niet aangeplant met het boetegeld van
vervuilende bedrijven en particulieren. Sterker nog, de meeste van
die bossen stonden er al voor het idee van compensatie ontstond.

IS KLIMAATCOMPENSATIE ÉÉN GROTE ILLUSIE?
door LAURIEN HOLTJER
‘Het geeft een goed
gevoel en kan
vandaag beginnen’

Prof. Rik Leemans, hoogleraar
Milieusysteemanalyse
‘Een CO2-molecuul blijft zeker honderd
jaar in de atmosfeer. Elke molecuul die
wordt vastgelegd is er eentje minder. Dus
compensatiemaatregelen zijn in principe
zinvol. Er liggen wereldwijd ook genoeg
stukken grond braak om bomen op te
planten. Of ze daar ook daadwerkelijk
kunnen groeien, hangt onder andere af
van de locatie. Bomen planten in de Sahara heeft niet zoveel zin. Mediterrane en
noordelijke gebieden en gebergten bieden echter wel weer veel kansen. Ook om-

dat deze vaak minder geschikt zijn voor
de teelt van voedselgewassen.
We hebben berekend dat als we alle geschikte plekken in de wereld zouden beplanten, de bomen honderd gigaton CO2
kunnen vastleggen. Dit staat gelijk aan
vijftien jaar wereldwijde uitstoot van CO2.
Klimaatbossen kunnen dus helpen, maar
ze lossen het probleem niet op. De oplossing moeten we eerder zoeken in de reductie van brandstofgebruik en fossiele
brandstoffen. Tegelijkertijd moeten we
ontbossing voorkomen, omdat daardoor
juist weer CO2 vrijkomt. Maar dat compensatie het probleem niet oplost, wil niet
zeggen dat we het moeten laten. Het
geeft een goed gevoel en er kan vandaag
mee worden begonnen. Dat is heel belangrijk.’

‘Controleer of een
project ook tot stand
zou komen zonder
compensatie’
Prof. Ekko van Ierland, hoogleraar
Milieueconomie en natuurlijke
hulpbronnen
‘Compensatieprojecten kunnen werken,
maar alleen onder heel strikte voorwaarden. De bossen moeten allereerst echt
nieuw zijn. Als mensen geld stoppen in
een bestaand bos, betalen ze eigenlijk
voor niets. Die bossen houden wel CO2
vast, maar dat deden ze al. Behoud van
de bossen is natuurlijk heel belangrijk,
maar we schieten er weinig mee op als we
daar compensatiegeld voor inzetten. Dan
komt in principe iedere boom in aanmerking.
Het is moeilijk om te bepalen of een project nieuw is. Zowel de betalende partij
als de ontvangende partij heeft namelijk
baat bij goede resultaten. Voor de geldschieters is het fijn dat ze hun CO2-uitstoot kunnen afkopen, terwijl de ontvangende organisaties blij zijn met het extra
geld. Het zijn dus de meest betrokken par-

tijen die geprikkeld worden om resultaten
te overdrijven. Om deze reden is een goede controle op de projecten heel erg belangrijk. Op projectniveau is nog wel te
zien of iets nieuw is of niet. Maar we moeten verder kijken dan het ene gebiedje
waar bomen geplant worden. De kans is
namelijk reëel dat de nieuwe bossen leiden tot de gedachte dat er nu ergens zoveel bos staat, dat we elders best bomen
kunnen kappen. Maar dan levert een
compensatieproject natuurlijk helemaal
niets op. Het gaat erom dat er op nationaal en uiteindelijk op mondiaal niveau
meer bomen bijkomen.
Een goede controle is noodzakelijk. Dit
geldt ook voor projecten voor duurzame
energie in ontwikkelingslanden. Iemand
moet controleren hoeveel projecten tot
stand zouden komen zonder de inzet van
compensatie. Het is nu nog wel redelijk
aan te geven welke projecten extra zijn
door klimaatcompensatie, maar het wordt
moeilijker, omdat steeds meer projecten
voor duurzame energie in ontwikkelingslanden ook zonder CO2-compensatie aantrekkelijk zullen worden.’

‘Het creëert draagvlak
voor klimaatbeleid’

Prof. Arthur Mol, hoogleraar Milieubeleid
‘Natuurlijk gaat er het nodige mis bij klimaatcompensatie. Ervaringen in het buitenland laten zien dat preventie van CO2uitstoot beter is dan compensatie omdat
de kans dat daarbij wordt gesjoemeld
veel minder groot is. Slecht opgezette systemen, waar niet serieus wordt gecontroleerd en frauduleus wordt gerapporteerd,
zijn een probleem. Daarnaast zijn er
vraagtekens te zetten bij de afvang van
CO2 die daadwerkelijk plaatsvindt door in
principe goede systemen.
De beoordeling van het effect van maatregelen om de klimaatverandering te compenseren, is lastig. Het hangt af van wat
je wel en wat je niet meeneemt. Dat zagen we afgelopen week ook in de discussie over biofuel. Nagenoeg alle op gewas-

sen gebaseerde brandstoffen werden negatief beoordeeld in klimaattermen, omdat nu ook de koolstofschuld mee wordt
genomen. Kortom, de klimaatdiscussie
wordt steeds complexer.
Het gaat echter niet alleen om cijfers. Alle
discussies over klimaatcompensatie of
klimaatmaatregelen concentreren zich op
emissies, maar als we verder kijken dan
de getallen zien we dat compensatieprojecten belangrijk kunnen zijn om het
draagvlak voor maatregelen te vergroten.
Misschien zijn klimaatbossen niet het ultieme middel om de CO2-uitstoot aan te
pakken, maar ze creëren wel handelingsperspectief voor burgers en draagvlak
voor klimaatbeleid. Ik denk ook niet dat
de mensen via compensatieprojecten
slechts hun uitstoot afkopen om vervolgens lekker door te gaan met energieverbruik. Dat is net zoiets als dat mensen
spaarlampen zouden kopen om ze langer
aan te kunnen houden. Dit is een te beperkt, mechanistisch beeld. Als mensen
echt zo onverschillig zijn, dan denken ze
er überhaupt niet aan om klimaatneutraal
bezig te zijn.’

‘Al onze projecten zijn
volledig met klimaatgeld
gefinancierd’

Denis Slieker, directeur projecten en
operations van de Climate Neutral Group
‘Als compensatie van CO2 het enige zou
zijn om de klimaatverandering tegen te
gaan, heeft het inderdaad weinig zin. Dan
zou het een middel van afkopen zijn om
vervolgens vrolijk door te gaan met energieverbruik. Maar wij zien dat juist die
mensen en organisaties die al bezig zijn
met het klimaat investeren in compensatiemaatregelen. Zij merken dat ze met alleen minder energieverbruik en meer
duurzame energie de uitstoot nog niet tot
nul kunnen terugbrengen. Compensatie is
dan een heel goed middel om klimaatneutraal te worden, mits het als onderdeel van een groter pakket wordt ingezet.
Investeren in klimaatbossen en projecten
voor duurzame energie is als het ware het
laatste redmiddel in de keten om klimaatneutraal te worden.

Over 0,8 procent van onze duurzameenergieprojecten zijn vragen gerezen, die we
laten uitzoeken door een extern bureau.
Maar dat veel van de compensatieprojecten misleidend zijn is erg kort door de
bocht beredeneerd en wat ons betreft onjuist. De discussie gaat voorbij aan het
feit dat de markt volop in ontwikkeling is.
Er zijn in korte tijd veel organisaties en
projecten gestart. Sommige projecten waren een half jaar geleden nog goed, maar
voldoen nu niet meer aan de eisen. Dat
wil niet zeggen dat ze allemaal onterecht
zijn opgezet. Vaak hebben ze wel degelijk
een toegevoegde waarde in de compensatie van CO2-uitstoot. Ook voor ons is het
echt van belang dat het geld wordt geïnvesteerd in goede maatregelen. Al onze
projecten zijn voor honderd procent met
klimaatgeld gefinancierd. Sommige projecten van ons zijn alleen al in de jaren
negentig gestart, nog voordat het Kyotoprotocol was opgeschreven. Deze vallen
nu buiten de certificering, omdat de projecten er simpelweg eerder waren dan de
standaard. Daar ben ik het niet mee
eens.’
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POST is de brievenrubriek van
Resource, bestemd voor reacties
van lezers. Brieven kunnen worden
gericht aan resource@cereales.nl
of aan Resource, rubriek Post,
Postbus 357, 6700 AJ Wageningen.

‘Binnen een half
jaar is een model
ontwikkeld dat
aanvaardbaar is
voor álle raden’
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MEDEZEGGENSCHAP
Wij zijn verbaasd over de felle reactie van
dhr. Dijkhuizen (Resource 20 van 7 februari) op het voorstel van de centrale
medezeggenschap over haar eigen herstructurering. Wageningen UR heeft een
complexe structuur die lastig aan binnenen buitenstaanders is uit te leggen. Omdat de medezeggenschap een afspiegeling is van de organisatiestructuren binnen WUR, is als gevolg daarvan de medezeggenschapstructuur eveneens complex. De huidige medezeggenschap bestaat voor WUR als geheel uit een Centrale Ondernemingsraad (COR) conform de
Wet op de Ondernemingsraden, voor de
universiteit uit een Gemeenschappelijke
Vergadering (GV) en een Studentenraad
(SR) conform de Wet Hoger Onderwijs &
Onderzoek en voor VHL uit een Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad
(GMR).
Om deze structuur te vereenvoudigen is
er door de bestuurder een werkgroep ingesteld met leden van de medezeggenschap (MZ) en staf om tot één centraal
medezeggenschapsorgaan te komen.
Deze route heeft juni 2007 tot een voorstel geleid, dat uiteindelijk niet haalbaar
bleek. De GV en SR waren tegen: er was
geen adequaat platform meer voor de universiteit en de studentenvertegenwoordiging was te weinig zichtbaar. Verder had
de minister van LNV, Gerda Verburg, haar
twijfels over de juridische haalbaarheid
van dit voorstel.
Om tot een oplossing te komen heeft de
MZ met instemming van de Raad van Bestuur een eigen initiatief genomen, resulterend in de voorgelegde nieuwe MZstructuur met één centraal medezeggenschapsorgaan (CMO). Binnen een half
jaar heeft dit geleid tot een model dat
aanvaardbaar is voor álle centrale raden
(al moet dat formeel nog bevestigd worden, in elk geval nog door de GMR).
Optisch mag er dan niet veel veranderd lijken, het concrete resultaat is één centrale raad waar alle WUR-brede onderwerpen in worden besproken. In deze raad
zijn alle geledingen vertegenwoordigd.
Daarnaast worden studenten, universiteit
en VHL ieder nog goed gerepresenteerd in
een eigen raad. Een kleine stap voor de
medezeggenschap, maar een grote
sprong voorwaarts voor wat betreft de integratie van de personeels- en studentenvertegenwoordiging én de integratie van
VHL binnen WUR.
Lees verder op pagina 16
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V.D.REDACTIE
GEHEIMHOUDING
Het ministerie van LNV, verreweg de grootste opdrachtgever van Wageningen UR,
wil niet meer verrast worden door ‘uitgelekte’ onderzoeksresultaten. Onderzoekers moeten voortaan standaard twee
maanden wachten voordat zij hun resultaten naar buiten brengen (zie pagina 4:
‘DLO-rapporten twee maanden geheim’).
De oude regeling rond geheimhouding
was te vaag, want wanneer weet je nu of
je resultaten de minister ook echt hebben
bereikt? En twee maanden valt ruim binnen de termijn die een commissie van de
KNAW als redelijk beschouwd voor opdrachtonderzoek. Kortom: iedereen blij.
Nou, waarschijnlijk niet. Onderzoekers

zijn – zeer terecht – argwanend wanneer
er iets verandert aan de eisen die opdrachtgevers aan hun onderzoek stellen.
De vraag is dan ook relevant waarom het
ministerie eigenlijk zo’n nieuwe regeling
wil.
De verzekering dat het niets te maken
heeft met invloed uitoefenen op de inhoud van rapporten is prachtig. Dat de minister onderzoeksresultaten meteen wil
meenemen in nieuw beleid is ook alleen
maar toe te juichen. De grote vraag is echter of de nieuwe regel ook de kennisdoorstroming verbetert en versnelt. Nu worden
de discussies over de inhoud vaak gevoerd op het moment dat deze rapporten

zich nog in conceptfase bevinden. Het
voordeel van de nieuwe regel zou zijn dat
als die hobbels eenmaal genomen zijn,
het rapport ook echt binnen twee maanden publiek gemaakt kan worden. Het gevaar bestaat echter dat bij heikele onderwerpen die eerste hobbel naar achteren
wordt geschoven terwijl voor ‘onschuldig’
onderzoek de resultaten nu standaard
pas twee maanden later bekend worden.
Kortom: niemand blij.
Een meer gevoelsmatige aversie tegen de
nieuwe regel: wat wordt de wereld saai
met een minister die nooit meer verrast
wordt en onderzoekers die niet meer mogen verrassen. / Gert van Maanen

HR

Henk van Ruitenbeek

HOFFMAN
BOERENGEZELLIG
Boer zoekt vrouw is momenteel het populairste programma op tv. Tussen de vier
en vijf miljoen kijkers zitten op zondagavond aan de buis gekluisterd. Een verklaring voor de enorme populariteit zit vooral
in de belangstelling voor en het verlangen
naar het kneuterige landleven. Even de
hectiek van alledag ontvluchten door je te
wanen in het romantische boerenleven,
getrouwd met een stoere boer. Geen stadse fratsen. Vooral erg populair bij vrouwen.
Dit moet ons als Wageningen UR toch aan
het denken zetten. De afgelopen decennia heeft de instelling kosten nog moeite
gespaard om zich te ontdoen van haar
boerenimago. Landbouwuniversiteit werd

Wageningen Universiteit en slimme boeren werden lifescience-wetenschappers.
En net nu Wageningen UR zich heeft bevrijd van het boerenjuk, is er een revival
van het simpele boerenleven. Om moedeloos van te worden.
Maar er is geen tijd om hierover te miezemuizen. Er liggen grote kansen. Het goud
ligt vandaag voor het oprapen. We willen
toch tienduizend studenten per jaar, zoals
zeer ambitieus op de nieuwjaarstoespraak uitgesproken? We willen toch een
toptiennotering in de werkgevershitlijst?
Dus pakken dan dat goud!
Het simpele boerenleven moet terug in
Wageningen. Het Wageningse straatbeeld
moet binnen een jaar weer bepaald wor-

den door hooiwagens, gierkarren en boerenzakdoeken. Door de geur van kuilvoer,
hooi en mest. Klotsende klompen door de
straten, loeiende koeien, tokkende kippen en ronkende tractoren. De namen
van Forum, Radix, Atlas en het Bestuursgebouw moeten gisteren nog worden vervangen door respectievelijk de Hooimijt,
het Hoenderhok, de Graansilo en de Beerput. En natuurlijk iedereen de klompen uit
bij de deur.
Wageningen UR wordt Wageningen Farm.
Jeehaa! Het wordt weer ouderwets boerengezellig in Wageningen. Hoera voor het
boerenleven. Back to basics en op naar
de tienduizend studenten, en vooral veel
vrouwen. Heel veel. / Marco Hoffman
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‘I don’t think
people buy
energy-saving
lamps so they
can leave them
on longer’

C

GOLDFISH GRIEF
The Party for the Animals submitted
forty-two motions last week during a
debate on animal welfare in parliament.
The plan to outlaw the traditional spherical fishbowl received most attention. While many reacted with howls of derision,
Professor Johan Verreth, chair of Aquaculture and Fisheries, gave a more sober response in the science pages of de Volkskrant. The goldfish is not to be envied, according to Verreth. They can live as long
as thirty years, but the average Dutch
goldfish rarely makes it to six months. An
adult goldfish can reach forty centimetres
in length and weigh as much as a kilo, but
hardly ever achieves these proportions. A
goldfish suffers most, says Verreth, not
from the shape of the bowl, but from the
inexpert handling of its owners. They expose their pets to big temperature fluctuations by keeping them in direct sunlight.
And you’d think a goldfish would welcome
clean water, but plunge it into fresh cold
water, and its body temperature plummets ten degrees in just seconds. Verreth’s advice: buy a spacious aquarium
with a pump and water plants.’ / KV

WHAT’S ON
Thursday 14 February
20.00 / C2C workshop on ‘product
analysis’ with WEP at LA13.
20.30 / Party at KSV to celebrate start of
ESN, with live music.
22.00 / Open evening at Nji Sri.
23.00 / Farmer seeks Valentine at Unitas.
Friday 15 February
21.00 / Stonerrock Night at Unitas.
24.00 / Tequila Party at International
Club.
Saturday 16 February
21.30 / Swing Night at WICC. Drive-in
show with hits from seventies to now.
23.00 / Bassball at Unitas with live music
from Bristol, UK.
24.00 / Valentine Blind Date Party. Do
you have a crush on someone, a secret
love? Mail us and we’ll invite him/her for
you for a special dinner (21.00). Info:
www.internationalclub.nl.
Sunday 17 February
15.00 / Chamber music concert in WICC.
15.30 / Danny Bryant’s Redeye Band in
Café XL.
20.30 / Jesus Camp, film at Movie W.
Tuesday 19 February
20.00 / Murphy’s Quiz Night at Café Tuck.
20.30 / Crank, film at Unitas.
Thursday 21 February
20.30 / César et Rosalie, film at Movie W.
20.30 / Open Podium in Downunder bar,
WICC.
22.00 / Open evening at Nji Sri.
23.00 / Dance café at Unitas.
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Partygoers sample the results of the dumpling workshop at the Chinese new year party in De Bongerd. / photo GA

DUMPLINGS HERALD YEAR OF THE RAT
The big sports hall in De Bongerd was
filled with merrymaking Chinese students
on Saturday 9 February. They were
celebrating Chinese new year with a
Culture and Games evening organised by
the Chinese Association of Students and
Scholars in Wageningen (CASSW).

costume and have your photo taken. Each
game involves a competition for which you
can earn points, for example for the one
who makes the most and the best
dumplings in five minutes. Prizes include
teapots, cutlery, toothbrushes and bottles
of Head & Shoulders shampoo.

‘Get your lucky number please!’ Didi, a
Chinese PhD student and member of
CASSW, pushes a red piece of paper with
a number on it into each visitor’s hand as
they enter. ‘There’ll be a draw at the end
of the evening and you can win a prize,’
she explains merrily. ‘But it doesn’t matter
if you don’t have the lucky number; you
can also win prizes with the games this
evening.’

The celebrations are not only attended by
Chinese – plenty of international students
and lecturers are also present. Didi
explains that this was the intention: ‘Each
game is explained in Chinese and English.
Actually it was new year on Thursday, but
we moved the party to today, so that more
people could come.’ She’s pleased with
the good turnout. ‘Perhaps it’ll help the
Chinese students to miss home less.’

In the sports hall there are tables with all
sorts of activities: a dumpling workshop, a
Chinese fortune teller, calligraphy and
mah jong. You can also play table tennis
or dress up in traditional Chinese

At the end of the evening it’s time for new
year’s speeches. The chairwoman of
CASSW wishes everyone a happy new
year and thanks the owner of the Chinese
restaurant for the snacks he provided.

Then it’s the turn of a representative from
the Chinese embassy to talk. He says to
the Chinese students that they mustn’t
forget to tell their parents about how they
are doing in the Netherlands. Family is
important in China and contacts must be
maintained, even when a family member
is abroad.
Deputy mayor Stella Efdé and the WUR
education director Pim Brascamp also
talk briefly to the revellers. They focus on
the fact that we have just entered the year
of the rat. The rat is quick and intelligent:
let’s hope it will be a year with good study
results!
Then it’s time for the draw. Pim Brascamp
is asked to pick the last ‘lucky number’
out of the hat. Unfortunately no one
claims the number drawn, but spirits
remain high. After eight more draws a
Chinese girl comes up to receive her new
cutlery set. / IRA

RESIDENCE PERMIT DELAY TRAPS STUDENT
Chinese WSO board member, Sijing Liu,
still doesn’t know if she will be allowed to
stay in the Netherlands. Sijing has a
bestuursbeurs, and has one euro per
month too little to be entitled to a
residence permit. She was told this week
by the immigration office, IND, that she
may have to wait another six months for
a definite decision.
Sijing has an income of 625 euros per
month, 1 euro and 25 cents less than
required by the IND for the residence
permit she has applied for. Although the
official time within which the IND should

have taken a decision about her appeal
has almost expired, Sijing received a
letter from the IND informing her that the
decision may still take up to six months.
Sijing: ‘It’s probably due to a lack of
manpower at the IND.’
The news means that Sijing has had to
shelve her travel plans for the moment, as
she is not allowed to leave the Netherlands
without a residence permit. Sijing: ‘It’s
very disappointing that I have to wait
another six months. Especially since my
parents are planning to visit me in June.’
She may have to cancel the trip she had

planned to make with her parents through
Europe. She hasn’t told her parents yet
about the situation. She is also unable to
visit her boyfriend in England. Sijing: ‘I will
ask him to come to Holland again.’
Meanwhile, Sijing has asked the
University for assistance. In response she
has been given the name and telephone
number of a lawyer may be able to help
her obtain a residence permit more
quickly. Sijing: ‘I haven’t contacted the
lawyer yet. The first meeting is for free;
after that I have to pay.’ / ID
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SNAPPED
WHO?
Nico Kuijer, fifth year molecular science
student, and salesman at the WSO cheap
shop.
BORING JOB?
‘I’ve been working here since 2002, but l
still like the idea behind the cheap shop.
We sell a lot of sustainable stuff.’

HOW MANY CUSTOMERS SO FAR TODAY?
‘Well, I think two at most, but the day is
still young.’
HOW MANY CUSTOMERS PER DAY?
‘Haha, that’s a trick question. Not more
than four, so I am half way there. A few
more customers wouldn’t hurt.’ / ABa

CHAOS IS ONLY NATURAL
Animals and plants always make sure
that the balance between them is
restored after a disturbance in the
ecosystem. At least, that was the general
wisdom, but now there is evidence that
ecological equilibrium is not necessarily
a matter of course. Researchers from the
Aquatic Ecology group and the University
of Amsterdam publish proof in Nature
this week that populations continue to
fluctuate even under stable conditions.
Nearly ten years ago, the now-retired
German biologist Reinhard Heerkloss
took plankton out of the Baltic Sea and
put it in an aquarium. Keeping light and
temperature constant, he counted the
numbers of each type of plankton in the
water twice a week. He was surprised to
discover that the ecosystem never
stabilised. The numbers continued to

vary, despite the constant environmental
factors. Impossible, according to the
notion of ecological equilibrium.
Elisa Benincà, who did her PhD research
at the Aquatic Ecology group and the
Institute for Biodiversity and Ecosystem
Dynamics at the University of Amsterdam,
examined this unusual state of affairs
and concluded that it really is one of
chaos. Benincà discovered that, through
predation and competition for food, the
species themselves ensured that no one
particular kind of plankton gained a
permanent upper hand.
‘It’s a real breakthrough,’ says Professor
Marten Scheffer, chair of Aquatic Ecology.
Scheffer and Professor Jef Huisman of
the University of Amsterdam had already
discovered that unpredictable chaos is

possible in ecosystems. They did this by
constructing mathematical models, but
without experimental evidence, their
hypothesis of random fluctuations made
little headway.
Benincà’s research shows that nature is
far less predictable than previously
thought. Scientists always assumed that
they could estimate changes in
populations if they knew what factors
were exerting an influence on the system.
Now that this does not seem to be the
case, the projections made for plant and
animal populations are probably
inaccurate. ‘Detailed predictions
concerning numbers of different species
in ecosystems are impossible in the long
run. At best we can indicate the
boundaries within which species will
fluctuate,’ says Benincà’. / LH

COUNCIL
DISAGREES WITH
DIJKHUIZEN
The four central representative bodies do
not agree with the criticism of Executive
Board chairman Aalt Dijkhuizen that
their proposal for a new representative
structure changes ‘almost nothing’.
The councils say their proposal will lead to
more efficient meetings. The heads of the
four councils have written a letter to Resource (see page 15). They write that the
structure, consisting of four councils, is
complicated because of the complex
structure of Wageningen UR.
The representative councils will discuss
the proposal with the Executive Board
next week. Dijkhuizen said last week that
he was ‘deeply disappointed’ with the
plan. / KV

IS CLIMATE COMPENSATION A BIG ILLUSION?
It’s very popular to have a tree planted so
you can fly or drive a car. But offsetting
carbon dioxide emissions may sound
better than it is. Recent research by de
Volkskrant newspaper suggests that
compensation projects are misleading.
Many ‘climate forests’ are not planted
with money from polluting companies
and individuals. Worse still, most of the
forests were already there before the
idea of compensation was even thought
of.
Professor Arthur Mol, chair of Environmental Policy
‘Of course things go wrong with climate
compensation. Other countries’
experiences show that prevention of CO2
emissions is better than compensation,
because there’s less opportunity for
cheating. Systems that are badly set up,
where checks are not done properly and
fraudulent reporting takes place, are a
problem. Even when CO2 offset takes
place through well-thought-out schemes,
it’s still possible to question their effectiveness. It’s difficult to judge the effect of
measures intended to compensate for
climate change. It depends on what you
include and exclude. We see this in the
discussion on biofuel as well. Nearly all
crop-based fuels are come out negatively
in climate terms because the carbon debt
is not included. Put simply, the climate
discussion is becoming even more
complex. But it’s not just about figures. All
discussions on climate compensation or
measures focus on emissions, but if we
look further than the figures, we see that
compensation projects can increase
public support for measures. Maybe
climate forests aren’t the best way to
offset CO2 emissions, but they create a
prospect of negotiation for the public and
support for climate policy. I don’t think

Newly planted trees. Carbon offsetting can work as long as the total number of trees increases. / photo RS
either that people just offset their
emissions through compensation projects
so that they can continue wasteful energy
use. That’s a bit like saying that people
buy energy-saving lamps so they can keep
them on for longer. If people were really
so indifferent they wouldn’t be bothered
at all about being climate neutral.’
Professor Ekko van Ierland, chair of
Environmental Economics and Natural
Resources
‘Compensation projects can work, but
only under very strict conditions. First of
all, the forests must really be new. If

people put their money into existing
forests they are throwing money away.
These forests do store CO2, but they
already did so. Of course it’s important to
maintain forests, but we don’t get any
further by putting compensation money
into them. If you do that, you can put your
money into any tree. It’s difficult to
determine whether a project is new. Both
the paying and the receiving party have
an interest in good results. For the
financiers it’s good that they can buy off
their carbon emissions, and of course the
receiving organisations are happy with
the extra money. Those who are most

closely involved are also most likely to
exaggerate results. For this reason, good
monitoring of the projects is very
important. At project level it’s possible to
see if something is new or not. But we
have to look further than that one area
where trees are being planted. The
chance is very real that new forests will
lead to the idea that now there’s so much
forest everywhere, we can cut down trees
in other places. In that case compensation projects will all be for nothing. The
whole point is that the total number of
trees increases, at national and ultimately
at global level.’ / LH
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ZWEETPOTEN
Ik doe mee aan een onderzoek. Ik doe
trouwens aan twee onderzoeken mee,
maar daar gaat het nu niet over. De
proef in kwestie houdt zich bezig met de
geur van mijn voeten, en wat malariamuggen daarvan vinden. De advertentie
meldde dat ze op zoek waren naar mannen met zweetvoeten. Dat sprak mij direct aan want, het mag gezegd worden,
ik heb ze.
Nu offer ik dus drie keer een ochtend op
om mijn odeur des pieds te laten testen
en analyseren. Geheel belangeloos overigens, want behalve dat ik de biologie
een handje help, krijg ik er niets voor.
Gek eigenlijk dat er geen beloningsgeld
kan worden vrijgemaakt voor een studie
naar een vreselijke ziekte die elk jaar
miljoenen slachtoffers maakt, en wel
voor een studie naar het koekjeseetgedrag van de hedendaagse student. Maar
dat terzijde.
Twee weken terug mocht ik voor het
eerst komen, en een dag van tevoren
trok ik netjes de sokjes aan die we speciaal voor het onderzoek hadden gekregen. Het bleken een soort nylonkousen,
en nu voelt eenieder die ook zweetvoeten heeft de bui al hangen, want er is
maar één ding erger voor je voetengeur
dan gympen, en dat zijn plastic sokken.
Aan het einde van de dag begon het
kunststof van de sokjes al flink aan mijn
voeten te plakken, en de volgende ochtend – ’s nachts mochten ze niet uit –
glibberde ik in mijn schoenen heen en
weer van het vocht. Binnengekomen
moest ik mijn ene schoen en sok uittrekken en kreeg ik een constructie om een
stel knikkers mee langs mijn voetzool te
wrijven.
Een beetje gegeneerd lachte ik nog dat
de muggen in ieder geval iets te ruiken
zouden hebben straks, terwijl ik, hopend
op geruststelling, een wat-een-stankgebaar maakte. De aio gaf geen krimp,
maar gaf er gelukkig ook geen blijk van
dat hij er last van had.
Dat ik medelijden met de muggen had
bleek schromelijk overdreven. Hoewel ze
volgens de aio die dag nogal inactief waren, kwamen ze in groten getale op mijn
knikkers af, als vliegen op stront zullen
we maar zeggen. De aio lachte tevreden,
en ik ook, want zoveel waardering voor je
vervelendste eigenschap krijg je nergens
anders. / Bastiaan Molleman
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Voor biologie- en medicijnenstudenten die
ertegen opzien om in kikkers te snijden, is
er nu een aardig alternatief. De University
of Buffalo heeft de ‘V-Frog’ ontwikkeld,
software waarmee je kikkers voortaan
virtueel uit elkaar kunt peuteren. De
scalpels kunnen eenvoudig met de muis
worden bediend. En voor de echte
kikkerliefhebber: met een endoscoop kun
je zelfs een tripje maken door de
slokdarm.

Het vrouwengilde van de Delftse
studentenvereniging St. Jansbrug
vierde haar tienjarig bestaan met een
week ‘vol mooie stoere activiteiten’.
Een van de attracties was het intergildair modderworstelen, waarvoor
een opblaasbaar modderbad werd
geïnstalleerd bij de eetzaal. Een zeer
geëmancipeerd gebeuren, met zowel
mannelijke als vrouwelijke
deelnemers.

ALLE MOOIE WAGENINGERS OP EEN BOOT
Het houdt maar niet op met de primeurs
in Wageningen. Twee weken geleden nog
stille disco bij studentenvereniging KSV
St. Franciscus, en nu een ‘kom van je
eiland-party’ op de Rijn van Make a
Move. Donderdag 7 februari verzamelt
half studerend Wageningen zich uit
nieuwsgierigheid op een boot.
Op het eerste gezicht lijken de partygangers zich een beetje onwennig te voelen
Iedereen moet zich al tussen negen en
kwart voor tien op partyboot De Jan van
Cuijk verzamelen. Uren te vroeg om al behoorlijk ingedronken te hebben. Bovendien ziet de boot eruit zoals hij klinkt: prima geschikt voor vijftigjarige huwelijken
van opa’s en oma’s, compleet met roze tafellakentjes op het benedendek. Dit zijn
wel erg onnatuurlijke omstandigheden
voor Wageningse zuipfanaten.
Maar dan gebeurt er iets. Zodra de boot
begint te varen lijkt het wel alsof iedereen
zich euforisch bevrijd voelt van het kleine
Wageningen. Mensen beginnen te dansen alsof ze nog nooit op zo’n geweldig
feestje zijn geweest, al is het pas half elf
en zijn de consumptiebonnetjes duur en
ingewikkeld (twee verschillende kleuren
voor verschillende drankjes).
Het lijkt ook wel of Make a Move – ‘dé organisatie die studenten en bedrijven bij
elkaar brengt’ – alleen kaartjes heeft verkocht aan mooie mensen. Alle goedgelukte Wageningse exemplaren zijn er. En het
voordeel van zo’n varende boot is dat niemand naar huis kan totdat de boot weer
aangemeerd is. En dat is pas om twee
uur. Vier uur lang met alle mooie mensen
op een boot. Prachtig!
Nog meer voordelen: de raampjes kunnen
open zodat de gebruikelijke bier-sigaretten-zweetlucht uitwaaiert over de Rijn, en
er zijn twee lagen met verschillende muziek zodat je makkelijk van verdieping
kunt wisselen bij een slecht nummer. Alle
geijkte dronken-mensen-op-bootscenario’s gebeuren wonder boven wonder niet:
er zijn geen uit het raam kotsende en/of
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De Wageningse afdeling van Make a Move huurde een partyboot voor een bijzonder
feestje op de Rijn. / foto MW
plassende mensen en niemand springt
over boord.
En het verhaal wordt nog onwaarschijnlijker. Make a Move laat geen irritante promotiefilmpjes zien. Er hangt alleen hier en
daar een oranje poster met: ‘Stop met
brieven schrijven, begin met indruk maken’ en ‘Loop voor op je toekomst’. En op

de wc hangt een inschrijflijst voor mensen
die geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie. Geen reden dus om je het lijdend
voorwerp te voelen van gestalk door irritant actieve clubjes.
Het is moeilijk om toe te geven, maar
ze bestaan, goede feestjes in Wageningen. / IRA
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ZONDER VRIJWILLIGERS GEEN VELUWELOOP
De Veluweloop dreigt dit jaar niet door
te gaan. Om de estafetteloop over de
Veluwe in september te kunnen organiseren zijn nog zeker vijf mensen nodig
voor het organiserende comité. Begin
maart valt het besluit.
De Veluweloop is in 1980 ontstaan als alternatief voor de Nijmeegse Batavierenrace waar alleen studenten aan mee mogen doen, met steun van de sportstichting
van de toenmalige Landbouwhogeschool.
De lopers gaan vanuit Wageningen zoveel
mogelijk over groene paden richting de
Posbank en terug, terwijl teamgenoten
meefietsen. Jaarlijks doen ongeveer honderd teams van twaalf personen mee.

Zes jaar geleden is de estafetteloop voor
het eerst niet doorgegaan door gebrek
aan vrijwilligers. Het zou jammer zijn als
dat scenario zich dit jaar zou herhalen,
zegt Ronald van den Dungen, die vorig
jaar voorzitter was. ‘Het is toch een visitekaartje van Wageningen. Bij sommigen
teams met oud-leden van Tarlétos en andere oud-studenten lopen nu de kinderen
mee, die op de leeftijd komen dat ze gaan
bedenken waar ze willen studeren. Verder
komen er bedrijventeams en sportverenigingen van buiten Wageningen.’
De commissie werkt in de maanden voor
de start onder meer aan de route, het
eten en het feest na afloop, sponsoring,
en het regelen van vrijwilligers voor de

dag zelf. ‘Daar heb je toch wel mensen
voor nodig die wat tijd over hebben, en bijvoorbeeld rustig een middag met de fiets
de Veluwe op kunnen gaan’, zegt Van den
Dungen.
De nieuwe commissie zal zich ook moeten buigen over een nieuwe route. De herstart bij IPC Groen Ruimte is niet meer
mogelijk, dus daar zal een alternatief voor
moeten worden gevonden. Studenten
kunnen voor het werk voor de Veluweloopcommissie geen financiële compensatie
van de universiteit krijgen (FOS). Die
steun is enkele jaren geleden ingetrokken. / YdH
Info: www.veluweloop.nl

De
su

die
, is
ity

s

un

en

d

Resource 0221 20-24

13-02-2008

15:52

Pagina 23

14 FEBRUARY 2008

23
De pterosauriërs, tijdgenoten van de
dino’s, staan bekend als de grootste
reptielen die ooit gevlogen hebben. De
recordhouder is de quetzalcoatlus, met
een spanwijdte van elf meter. In China is
nu echter een miniatuur-pterosaurus
ontdekt, met een vleugwijdte van nog
geen dertig centimeter. Het tandenloze
reptieltje leefde waarschijnlijk in bomen,
at insecten en was niet veel groter dan
een mus.

Het is een zonde, de Kamer verkeerd
informeren, maar wij vrezen dat minister
Verburg er deze keer mee weg komt.
Volgens de notulen van het Kamerdebat
over dierenwelzijn heeft ze gezegd dat
‘de Universiteit Wageningen Research
een welzijnsanalyse maakt voor paarden,
nertsen, pluimvee, koeien en varkens’ en
beloofd dat ‘Wageningen UR een aanvullende analyse maakt’. Als zelfs onze
vrienden van Natuurministerie Voedsel
en Landbouw het spoor al bijster zijn...

‘DE LERAREN VOLGEN MIJN
SCHAATSPRESTATIES’
‘Hoe het op school gaat hangt af van hoe
ik presteer met schaatsen. Schaatsen is
toch het belangrijkst’, zegt Mayon
Kuipers, Nederlands snelste op de korte
baan. Maar omdat je nooit weet of je met
schaatsen je geld kunt verdienen, heeft
de eerstejaars studente Voedingsmiddelentechnologie aan Van Hall Larenstein
in Leeuwarden toch graag iets achter de
hand. Zondag 17 februari wil de rijdster
van BlauweStad.nl in Breda Nederlands
kampioen supersprint worden.
‘Natuurlijk wil ik me het liefst op het
schaatsen richten, maar dat is wel een beperkte wereld. School is ook een afleiding,
het zorgt ervoor dat je niet op één ding gefocust bent’, meent de 19-jarige Mayon.
Ze studeert in Leeuwarden, maar woont
en traint ‘lekker dicht bij Thialf’ in Heerenveen. Iedere avond schaatst ze twee keer
drie kwartier. In de ochtend doet ze aan
krachttraining, fietsen of hardlopen. Momenteel gaat ze twee dagen per week
naar school. Als in maart het wedstrijdseizoen voorbij is, volgt ze twee modules per
periode in plaats van één.
‘Ik loop natuurlijk wel vertraging op. Volgend jaar kan ik de gemiste modules van
dit jaar inhalen, maar dat is veel gepuzzel.
Gelukkig werkt Van Hall Larenstein goed
mee. De leraren zijn ook enthousiast en
volgen mijn prestaties’, vertelt Mayon. Anders dan sporters aan Wageningen Universiteit, kan de sprintster alleen niet op
een speciale beurs rekenen.
Mayon begon spelenderwijs met schaatsen toen ze acht jaar was. Haar talent werd
herkend en ze kwam op haar vijftiende in
de Friese selectie. Twee jaar geleden ging
ze over naar Jong Oranje, en dit seizoen
komt ze uit voor team BlauweStad.nl.
Haar beste prestatie tot nu toe was het
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pakken van de titel op de Nederlandse
kampioenschappen korte baan in Biddinghuizen. Bij de NK sprint begin januari
werd ze negende op de vijfhonderd meter,
en vijftiende in het totaalklassement.
Mayon: ‘De eerste dag liep niet goed. Ik
was te gespannen omdat ik me zo graag
wilde plaatsen voor wereldbekerwedstrijden. De tweede dag schopte ik tegen de
tijdswaarneming aan. Dat was wel een
grote teleurstelling, want aan de Worldcups mogen per afstand vijf schaatsers
meedoen. Op de sprint worden daar de
echte prijzen verdeeld.’
De studente wil dit jaar sowieso nog een
titel pakken. ‘De meeste kans heb ik zondag bij de NK supersprint. Ik ben een echte driehonderdmeterspecialist en kan
daarop snel winst pakken.’ In het eerste
weekend van maart is Mayon bovendien
van de partij bij de NK sprint voor schaatsers tot 23 jaar.
‘Het gaat wel goed, maar ik ben zelf niet
snel tevreden. Mijn doelen zijn hoog.
Maar ik heb nog tijd om te groeien. Sprinters zijn zowel bij de mannen als vrouwen
vaak veel ouder. Wereldrecordhoudster
Jenny Wolf is 29 en zit nu op haar top.’
Tussen het schaatsen en haar studie ziet
Mayon zeker een verband. ‘Bij schaatsen
en sport worden veel voedingssupplementen gebruikt en iedereen heeft daar
een mening over. De één gelooft dat dit
werkt, de ander denkt dat iets anders beter is. Vorig jaar kregen we met schaatsen
van die hersteldrankjes, een gelletje. Voor
een werkstuk over sport en voeding heb
ik proefjes gedaan met een gel van een
ander merk. Er bleek helemaal niets in te
zitten. Als je die neemt, word je dus mooi
bedrogen. Ik wil mijn eigen conclusies
kunnen trekken. Later zou ik wel iets met
sportvoeding willen doen.’ / ABr
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De Leeuwardse student Mayon Kuipers wil zondag in Breda Nederlands kampioen
supersprint worden. / foto Glenn Wassenbergh

Een Nijmeegse onderzoeker zoekt singles
om deel te nemen aan een megaspeeddate. Hij heeft 650 tortelduifjes nodig voor
een experiment waarmee hij alternatieve
theorieën voor partnerkeuze wil onderbouwen, zoals de gehechtheidtheorie. Die
stelt dat mensen die in hun kinderjaren
veel liefde kregen, vallen op mensen die
ook uit een warm nest komen. Deelname
helpt ‘niet alleen je eigen liefdesleven,
maar ook de wetenschap vooruit’. Een
beter excuus krijg je niet.

HET ECHTE
WERK

JONGELUI MET CAMERA’S
’t Jutje noemen Siske van Hoof en twee
studiegenoten de buurtschap die ze
bedachten voor hun afstudeeropdracht
voor Tuin- en landschapsinrichting aan
Van Hall Larenstein. Naast het gezamenlijke onderzoek maakte Siske nog een
landschapsontwerp voor het gebied
tussen de hanzesteden Zwolle, Hasselt
en Genemuiden. De oer-Hollandse
aard van haar afstudeeropdracht
contrasteerde met haar eerdere stage
in Australië.
‘De bufferzones tussen Nederlandse steden slibben langzaam dicht met industrie
en woonwijken. Voor ons afstudeeronderzoek hebben we gezocht naar een tegenhanger voor de uitgebreide Vinexwijken
van tegenwoordig. We hebben vijf buurtschappen rondom Zwolle geanalyseerd
op kenmerken als de ruimtelijke opbouw,
om vervolgens zelf een nieuwe buurtschap te ontwikkelen. Een gezellige bezigheid; mensen waren heel nieuwsgierig
naar die jongelui met camera’s.
Een buurtschap is een open en kleine
woonvorm, zonder kern. Ze bestaat uit
meerdere boerderijen op één plek, waar
burgers, boeren en buitenlui wonen. Ertussen liggen veel schuurtjes, hobbyweitjes en bomenlanen. Aan de rand bevinden zich de boerenbedrijven. Deze woonvorm is verweven met het landschap. Het
was hartstikke leuk om dit onderzoek met
ons drieën te doen; je wordt geïnspireerd
door elkaars andere kijk.
Maar de ontwerpopgave voor het landelijke gebied tussen de drie steden moesten
we individueel doen. Eén van de zandwinplassen daar heb ik als natuurgebied ingepast, met wandelpaden eromheen en
hotspots zoals een boerderij voor recreatie. Ook heb ik een beperkte mate van woningbouw toegestaan, om het plan te kun-

nen financieren. Haalbaarheid vind ik ook
belangrijk in mijn plannen. En ik ga altijd
uit van bestaande kwaliteiten in het landschap.
De ontwerpopgave was een opdracht van
school, waar ik wel achter sta maar die ik
niet zelf zou hebben uitgekozen. Je maakte vooral gebruik van je eigen basiskennis, zonder dat die verder werd aangevuld. Aangezien je nog studeert, verwacht
je dat echter wel. Een afstudeeronderzoek zou moeten bijdragen aan je ontwikkeling en helpen met het opdoen van contacten in het werkveld.
Vorig jaar heb ik zeven maanden stage gelopen bij een landschapsarchitectenburau in Melbourne. Daar stond ik echt in
het werkveld en kreeg ik bij sommige opdrachten veel verantwoordelijkheid. Dat
was onwijs leerzaam.
Nu wil ik eerst werkervaring opdoen in Nederland. Ons land is erg vooruitstrevend
op het gebied van landschapsarchitectuur. Maar ik verlang stiekem wel weer
naar Australië. Een schitterend land, ook
naast het werk. De mensen zijn zo sociaal, open en warm. En bepaalde onderdelen binnen de landschapsarchitectuur zijn
heel anders dan in Nederland. Hier is teveel water, daar te weinig. Het gras wordt
bij wijze van spreke geel ingekleurd op de
tekeningen.
Verder is er zoveel ruimte. Bovendien is
de regelgeving soepeler. Daardoor wordt
de buitenruimte op een andere manier
ontworpen. Alles ligt open, dat maakt het
soms ook wel lastig. Het is moeilijker om
er grip op te krijgen. In Nederland is over
elke vierkante meter tien keer nagedacht.
Hier hebben we cultuur, daar is er natuur.
Dat is een groot verschil en vraagt om een
andere manier van werken.’ / Alexandra
Branderhorst
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STUDENT
Mannetjesbavianen staan niet bekend
als zorgzame vaders, eerder als
dictatoriale macho’s. Toch blijkt uit
langdurig onderzoek dat jonge bavianen
het beter doen als hun vader in de buurt
is. Vooral dochters worden dan veel
sneller volwassen. Zonen doen het alleen
beter als hun vader hoog in de rangorde
zit. De onderzoekers denken dat de
vaders helpen als hun zonen in gevecht
raken en dan is een gewelddadige
reputatie handig.

PRIKBORD
ZONAANBIDDERS
‘Het studeren-in-de-zonseizoen begint
vroeg dit jaar’, mailt Josien Hissink,
student Toegepaste communicatiewetenschappen aan Wageningen
Universiteit. ‘Lekker op je stoeltje in
de tuin of tegen een boomstam
aangeleund. Maar aan het eind van de
middag koelt het snel af en worden de
schaduwen langer. Tegen vijf uur wordt
het studeren in drie truien of toch
maar weer naar binnen. Maar dat
geldt niet voor iedereen. Deze
zonaanbidders zijn op 11 februari
tegen vijven gespot, nog volop van de
zon genietend in T-shirt en korte broek.
Want waar is het warmer en zonniger
dan naast het zonnepaneel op je
barak? Die Droevendalers zitten er
maar warmpjes bij.’

OPGESLOTEN IN NEDERLAND
DOOR IMMIGRATIEDIENST
Sijing Liu, bestuurslid van
de Wageningse studentenbond WSO, weet nog
steeds niet of ze in Nederland mag blijven. De Chinese komt anderhalve
euro per maand tekort
voor een verblijfsvergunning. De IND heeft haar deze week laten
weten dat ze misschien nog een half jaar
moet wachten op duidelijkheid.
De bestuursbeurs die Sijing krijgt van Wageningen Universiteit bedraagt 625 euro
per maand. Dat is 1 euro en 24 cent minder dan het maandelijkse inkomen dat
een buitenlandse bezoeker volgens de
IND minimaal moet hebben om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning.
Hoewel de wettelijke termijn waarbinnen
de IND had moeten beslissen over haar
bezwaarschrift binnenkort afloopt, liet de
IND Sijing in een brief weten nog maxi-
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maal zes maanden beslissingstijd nodig
te hebben. ‘Het komt waarschijnlijk door
een gebrek aan mankracht bij de IND.’
Sijings reisplannen staan voorlopig op
een laag pitje want ze mag in afwachting
van haar verblijfsvergunning niet reizen
buiten Nederland. ‘Ik ben erg teleurgesteld, vooral omdat mijn ouders me in juni
willen bezoeken.’ De geplande reis met
haar ouders door Europa kan nu misschien niet doorgaan. Ook kan Sijing haar
vriend in Engeland niet bezoeken. ‘Ik zal
hem vragen of hij maar weer naar Nederland komt.’
Sijing heeft de universiteit inmiddels om
hulp gevraagd. Als reactie daarop heeft
ze een naam en telefoonnummer gekregen van een advocaat die haar kan bijstaan om alsnog zo snel mogelijk een
verblijfsvergunning te krijgen. Sijing: ‘Ik
heb de advocaat nog niet gebeld. De eerste afspraak is gratis, daarna kost het
geld.’ / Ingrid Dammer

Het was ook te mooi om waar te zijn.
Universiteit Twente heeft Wageningen
alweer ingehaald in de vooraanmeldingscijfers van de Informatie Beheer Groep.
En ook de TU Eindhoven lijkt ongeveer
net zoveel eerstejaars te gaan
verwelkomen in september als WU.
Kortom: geen zorgen, Wageningen blijft
voorlopig de kleinste universiteit van
Nederland. Al is ze wel de enige die
groeit ten opzichte van 2007. Dat dan
weer wel. / GvM

stuur je foto’s naar
prikbord@cereales.nl
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