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COLOFON
Resource, Weekblad voor Wageningen Universiteit en Researchcentrum, is een onafhankelijk weekblad voor personeel en studenten van Wageningen UR
en wordt uitgegeven door Cereales Uitgeverij; ISSN 1389-7756.
Redactieadres/ Binnenhaven 1, 6709 PD Wageningen, Postbus 357, 6700 AJ Wageningen, tel. 0317 466666, fax 0317 466667, e-mail resource@cereales.nl;
secretariaat Linda Glasmacher en Sandra van den Brink-Vermeulen. Geopend van 8.30 tot 12.30 uur.
Redactie/ Korné Versluis (hoofdredacteur, algemeen nieuws), telefoon 0317 466680, e-mail korne.versluis@cereales.nl;
Lieke de Kwant (eindredactie), telefoon 0317 466685, e-mail liele.de.kwant@cereales.nl;
Yvonne de Hilster (eindredactie, studenten), telefoon 0317 466687, e-mail yvonne.de.hilster@cereales.nl;
Gert van Maanen (landbouw, plant), telefoon 0317 466684, e-mail gert.van.maanen@cereales.nl;
Sara van Otterloo (eindredactie international pages), telefoon 0317 466691, e-mail sara.van.otterloo@cereales.nl;
Amrish Baidjoe ( studenten), telefoon 0317 466666, e-mail amrish.baidjoe@cereales.nl;
Jan Braakman (dier), telefoon 0317 466682, e-mail jan.braakman@cereales.nl;
Alexandra Branderhorst (Van Hall Larenstein), telefoon 0317 466669, e-mail alexandra.branderhorst@cereales.nl;
Wim Bras (Van Hall Larenstein), telefoon 0317 466669, e-mail wim.bras@cereales.nl;
Ingrid Dammer (algemene verslaggeving), telefoon 0317 466691, e-mail ingrid.dammer@cereales.nl;
Laurien Holtjer (groene ruimte, dier), telefoon 0317 466689, e-mail laurien.holtjer@cereales.nl;
Willem Koert (voeding, biotechnologie), telefoon 0317 466681, e-mail willem.koert@cereales.nl;
Paul Link (internet), telefoon 0317 466690, e-mail paul.link@cereales.nl;
Nicolette Meerstadt ( studenten), telefoon 0317 466666, e-mail nicolette.meerstadt@cereales.nl;
Iris Roscam Abbing ( studenten), telefoon 0317 466666, e-mail resource@cereales.nl;
Albert Sikkema (Van Hall Larenstein), telefoon 0317 466669, e-mail albert.sikkema@cereales.nl;
Joris Tielens (economie, buitenland), telefoon 0317 466688, e-mail joris.tielens@cereales.nl;
Martin Woestenburg (groene ruimte), telefoon 0317 466682, e-mail martin.woestenburg@cereales.nl.
Landelijk nieuws: Hoger Onderwijs Persbureau (HOP).
Foto's/ Guy Ackermans, Bart de Gouw, Martijn Weterings, BvB, Rita van Biesbergen, Ruben Smit, Hoge Noorden, Jurjen Bersee
Illustraties/ Henk van Ruitenbeek, Guido de Groot
Vormgeving/ Hans Weggen, telefoon 0317 466686, e-mail hans.weggen@cereales.nl. Basisvormgeving/ Office for Design, Loek Kemming
Druk/ Dijkman Offset BV
Directeur Cereales/ Henk Prevaes
Abonnementen/ Studenten van Wageningen Universiteit en personeel van Wageningen UR krijgen Resource gratis;
anderen kunnen zich abonneren voor E52,50, buitenland E122,50 per jaar. Inlichtingen: telefoon 0317 466666.
Advertenties intern/ Onderdelen van Wageningen UR kunnen tegen speciaal tarief adverteren in Resource. Informatie bij het secretariaat.
Kleintjes is de rubriek voor niet-commerciële advertenties. Kosten E5 (studenten en medewerkers E3,50) per 30 woorden.
Advertenties extern/ Van Vliet, bureau voor media-advies, Passage 13, Postbus 20, 2040 AA Zandvoort, telefoon 023 5714745.
Serviceberichten/ Beknopte, zakelijke mededelingen van eenheden van Wageningen UR aan studenten en personeel kunnen gratis in Resource worden geplaatst. Inlichtingen: 0317 466666.
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‘Die toko waarvoor wij werken heeft tien
miljoen euro bespaard, Richard’, zegt
aardappelexpert Willem Stiekema. ‘Tijs
Breukink zegt het in de Resource.’
Richard Visser, minstens net zo aardappelkundig als Stiekema, buigt zich over
Stiekema’s schouder en leest mee in het
onder medewerkers en studenten van
Wageningen UR op handen gedragen
kwaliteitsmedium.
‘Zegt Tijs dat?’, bromt Visser.
‘Omdat iedereen in Wageningen UR zijn
wc-papier, paperclips en gummetjes centraal inkoopt besparen we met z’n allen
tien miljoen euro per jaar’, zegt Stiekema.
‘Hier staat het. Snap jij het, dan snap ik
het.’
Visser kijkt om zich heen. De vermaarde
potatoloog zit voor de ene helft op een
krap vliegtuigstoeltje. Voor de andere
helft zit hij bij Stiekema op schoot.
‘Ik snap het’, zegt Visser.
‘Ik ook’, zegt Stiekema. ‘Ik denk niet dat
we veel goedkoper hadden kunnen vliegen dan met deze Tupolev van Kabul Airlines.’
‘En wat gaan de heren met dat geld
doen?’, vraagt Visser. ‘Investeren in nieuwe apparatuur? Een gebaar maken naar
al die mensen die zes dagen per week
werken en er maar vier betaald krijgen?’
‘Ze gaan het op de bank zetten’, zegt Stiekema. ‘Als aardappeltje voor de dorst.’
‘Een publieke instelling met een spaarvarken’, schampert Visser. ‘Volgens mij mag
dat helemaal niet.’
‘Domme, domme Richard’, zegt Stiekema
hoofdschuddend. ‘Kijk toch eens wat verder dan je neus lang is. Stel je toch eens
voor dat we straks in een economische
crisis duiken. Dat we straks minder geld
krijgen. Wie gaat er dan de salarissen van
de managers betalen?’
Visser zwijgt. Somber kijkt hij uit het
raampje naar buiten, waar uit de vleugelturbines grote rookpluimen komen en af
en toe een steekvlam schiet.
‘Daar had je nog niet over nagedacht’,
zegt Stiekema.
De directeur van het Center for Biosystems Genomics stopt zijn wijsvinger in
een kogelgat in de wand, en haalt hem er
dan weer uit.
‘Plop’, zegt Stiekema mistroostig. / Willem Koert
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De haringworm kan zich een weg door je
organen knagen

‘Beide partijen
benadrukken
stellig één kant
van het verhaal’

VIS MET SPINAZIE
Pag. 10
Het Voedingscentrum en Iglo sloegen elkaar
‘Vlees vraagt
deze week om de oren met onderzoeksgegevens. Reden: een diepvriesmaaltijd
minder graan
van Iglo die vis en spinazie bevat. Geen
dan Thieme zegt’ goede combinatie volgens het Voedingscentrum, want nitraat uit spinazie zou
samen met stoffen uit vis kankerverwekkende nitrosamines kunnen vormen.
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Niks van waar, zegt Iglo in een statement
dat verwijst naar de Wageningse website
food-info.net. Epidemiologische studies hebben nooit laten zien dat het eten van maaltijden met nitraatrijke groentes en vis leidt tot
kanker. Wel waar, zegt het Voedingscentrum, kijk maar naar rapporten van het
RIVM en de World Cancer Research Fund.
‘Het is eigenlijk een non-item’, zucht de Wageningse toxicoloog Gerrit Alink, die deze
week verschillende media te woord stond
over de kwestie. ‘Beide kanten hebben gelijk. Alleen benadrukken ze heel stellig één
kant van het verhaal. Ik houd niet van die
stelligheid’, zegt de onderzoeker.
‘In toxicologische studies is aangetoond dat
er nitrosamines gevormd kunnen worden.
Maar epidemiologisch is nooit een verband
aangetoond tussen kanker en de combinatie nitraat en vis. We weten eigenlijk niet wat
er gebeurt in je lijf. Er kunnen nitrosamines
gevormd worden, maar die vorming wordt
weer geremd door vitamine C. Misschien is
een schijfje citroen of de vitamine C uit spinazie wel genoeg om de vorming in de darmen tegen te gaan. Maar ik zou denken dat
het een makkelijk vermijdbaar risico is.
Waarom zou je per se spinazie bij je vis willen eten? Waarom zou je een klein risico lopen, als dat niet hoeft? Maar goed, het gaat
eigenlijk nergens over. Er zijn veel grotere risico’s die wat mij betreft meer aandacht
zouden mogen krijgen dan een diepvriesmaaltijd. De gevaren van luchtverontreiniging bijvoorbeeld.’ / Korné Versluis

Students develop durable
diapers at cradle-to-cradle
workshop

Omslagfoto André Meijboom

Pag. 14
‘Een paar dagen
geheimhouden
lijkt me genoeg’
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‘KRILLVISSERIJ
BIJ ZUIDPOOL
ONVERSTANDIG’
Het is niet verstandig grootschalig op krill
te gaan vissen rond Antarctica, meent
ecoloog dr. Jan Andries van Franeker van
Wageningen Imares. Hij is net terug van
een expeditie naar het poolgebied, waar
hij de rol van deze garnaalachtige
beestjes in het voedselweb onderzocht.

PROEVEN/

Scholieren proeven water tijdens de startbijeenkomst van de Eureka!Cup. Dat is een initiatief van de technische universiteiten van Einhoven en Delft, waarbij ook andere universiteiten betrokken zijn. Doel is scholieren warm te maken
voor natuurkunde. Dit jaar staat water centraal in de ontwerpwedstrijd. Tweehonderd scholieren kwamen naar Wageningen voor
inspiratie. Het blind proeven van verschillende soorten water is een experiment dat de universiteit vaker doet bij open dagen. Ook
dit keer wist het overgrote deel van de deelnemers bronwater en kraanwater niet uit elkaar te houden. / KV, foto GA

Afgelopen november ontstond in de media ophef over het voornemen van vissers
om rond Antartica op krill te vissen om de
schaarste aan vismeel voor kweekvis op
te vangen. ‘Ik zou daar heel voorzichtig
mee zijn’, aldus Van Franeker. ‘Krill lijkt
een superrijke voedselbron in de poolzee,
maar staat ook aan de basis van een
compleet en uniek voedselweb. Veel walvissoorten gebruiken krill als voedsel,
maar ook pinguïns – die inktvissen als
hoofdvoedsel hebben – zijn er indirect
van afhankelijk.’ Het is volgens Van Franeker in ieder geval voorbarig om te concluderen dat er in de poolzee een overvloed
aan krill is. / GvM
Zie pagina 8: Poolijs wemelt van het
leven

BELANGENCONFLICT DREIGT BIJ BUNDELING GD MET ASG
Er kan een belangenconflict ontstaan
tussen de Gezondheidsdienst voor Dieren
(GD) en het Centraal Veterinair Instituut
(CVI), als beide organisaties straks onder
hetzelfde bestuur komen. Peter de Leeuw,
de hoogste veterinaire ambtenaar van
het ministerie van LNV, zet vraagtekens
bij de borging van het toezicht op uitvoerende wettelijke taken van de GD. Het CVI
is namelijk wettelijk toezichthouder.
Directeur Anton Pijpers van de GD, die de
samenbundeling onderzoekt, zegt dat dit

‘uiteraard’ een punt van aandacht is. ‘Zowel de overheid als de sector wil een heldere afbakening van taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de publieke en private opdrachten.’ Volgens Pijpers
is het ministerie in eerste instantie enthousiast over de voorgestelde krachtenbundeling. ‘Maar het ministerie bewaakt
vanuit haar verantwoordelijkheid de onafhankelijkheid voor de controle en uitvoering van publieke taken.’
Het ministerie heeft vorig jaar bij de fusie
van de ASG-divisie Infectieziekten met

CIDC-Lelystad tot het CVI, afgedwongen
dat er een goede borging is van de wettelijke onderzoeks- en toezichtstaken, en
een strikte scheiding van de publieke taken en de commerciële tak van het CVI.
Vooralsnog ziet De Leeuw echter geen actieve rol voor het ministerie in de besprekingen over samenwerking tussen ASG en
de GD. ‘We moeten eerst zien hoe het er
precies gaat uitzien.’
Directeur Andre Bianchi van het CVI zegt
dat de oplossingen niet direct voor de
hand liggen. ‘Daar moet nog goed over na-

gedacht worden.’ Bianchi werd vorige
week naar eigen zeggen verrast door de
mededeling dat er plannen zijn voor bundeling van ASG met de GD. ‘Kennelijk was
dit een plan dat op hoog niveau moest
worden besproken, zonder dat er veel
mensen van op de hoogte waren.’ Volgens
Bianchi is voor het CVI samenwerking met
een organisatie die met de voeten in de
klei of de veengrond staat erg belangrijk,
onder meer vanwege de toegang tot het
onderzoeksmateriaal dat dierenartsen en
veehouders aan de GD sturen. / JB

GD WACHTTE OP GOED FUSIEMOMENT

Pr
Een initiatief geboren uit kracht, noemde
bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen vorige
week de voorgenomen bundeling van de
Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en
de Animal Sciences Group. Maar de
geboorte heeft lang op zich laten
wachten. Want eind jaren negentig werd
al gezinspeeld op een fusie tussen de GD
en Wageningse instituten.
De GD verkeerde eind jaren negentig in
een moeilijke periode. Van elf vestigingen
was de dienst teruggegaan naar drie, in
Drachten, Boxtel en Deventer. In 1995
werd duidelijk dat dit ook te veel was, maar
het duurde nog tot 1999 voordat de geesten rijp waren voor één vestiging, in De-

venter. Directeur Anton Pijpers: ‘De GD was
in 1999 een stichting die verlies maakte.
In het bestuur zaten toen zowel vertegenwoordigers van de productschappen als
van de landbouworganisaties. We hebben
toen gedacht aan fusie met het DLO-instituut voor dierhouderij, maar concludeerden dat we na de fusie zouden worden gevierendeeld en opgeheven. Als je wilt samengaan, moet je dat doen uit kracht.’
De GD houdt zich bezig met de ontwikkeling en uitvoering van diergezondheidsprogramma’s. Ongewenste ziekten worden stelselmatig uitgebannen en gemonitord. De GD doet dat met behulp van een
uitgebreid netwerk onder dierenartsen en
veehouders, en met een sectiezaal en

een groot diagnostisch laboratorium. Via
het aangeboden sectiemateriaal en de telefonische hulpdienst voor veehouders –
de Veekijker – houdt de dienst in de gaten
wat er aan gezondheidsproblemen in de
Nederlandse veehouderij voorkomt.
Ongeveer eenderde van de ongeveer vijfhonderd medewerkers werkt in het lab,
waar jaarlijks vier miljoen monsters worden verwerkt. Daarnaast werken bij de
dienst ongeveer zeventig dierenartsen.
‘Zij zijn gespecialiseerd in wetenschappelijke kennis die toepasbaar is voor het bedrijf en vormen het scharnier tussen wetenschap en praktijk’, zegt Pijpers. In
2003 is de dienst volledig geprivatiseerd
en ondergebracht in een besloten ven-

nootschap. De enige aandeelhouder, de
stichting, wordt bestuurd door vertegenwoordigers uit het landbouwbedrijfsleven
en de zuivelindustrie.
Dat de samenwerking met Wageningen
UR nu wel van de grond kan komen heeft
niet alleen te maken met de inmiddels
weer gezonde financiële positie van GD.
De vacature die bij ASG is ontstaan door
het vertrek van directeur Ruud Huirne,
heeft het proces versneld, zegt Pijpers, die
de combinatie van ASG en GD gaat leiden.
Hoever de integratie zal gaan, weet Pijpers nog niet. Hij benadrukt dat hij niet de
primaire taak heeft om het aantal banen
te verminderen, maar wel streeft naar efficiëntie. / JB
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‘De hoeveelheid
werk en het aantal
medewerkers zijn
sinds Focus 2006
beter in evenwicht’

GOED FINANCIEEL JAAR VOOR WAGENINGEN UR
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Wageningen UR heeft financieel een
prima jaar achter de rug. De instituten
van DLO boekten samen een positief resultaat van 25 miljoen euro, de universiteit realiseerde een exploitatieoverschot
van 10 miljoen, en de hogeschool sloot
het boekjaar af met een kleine plus.
Dat zegt Tijs Breukink, die de voorlopige
cijfers deze week presenteerde aan de
raad van toezicht van Wageningen UR.
Volgens de financiële man van de raad
van bestuur zijn de cijfers mede te danken aan reorganisatie Focus 2006, waarbij vooral bij de instituten veel banen wer-

den geschrapt. ‘De hoeveelheid werk en
het aantal mensen dat wij in dienst hebben zijn nu veel beter in evenwicht.’ Ook
het Facilitair bedrijf leverde een flinke bijdrage aan kostenbeheersing. Zo is er volgens Breukink op jaarbasis tien miljoen
euro bespaard op de inkoop.
Een deel van het resultaat is te danken
aan eenmalige meevallers zoals de verkoop van gebouwen, en de instituten hebben extra geld verdiend door een groot
deel van het stuwmeer aan opdrachten
van het ministerie van LNV weg te werken.
De rekenkamer was vorig jaar kritisch
over onderzoeksopdrachten die al wel wa-

-

Studenten van Van Hall Larenstein
moeten betrokken worden bij de
ontwikkeling van competentiegericht
onderwijs, meent drs. Renate Wesselink,
universitair hoofddocent bij de leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies
van Wageningen Universiteit. Zij deed
onderzoek naar de beleving van het
nieuwe leren in het groene onderwijs.
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miljoenen.’ Bij de universiteit zal een deel
van het resultaat gebruikt worden voor
het opvangen van de stijgende studentenaantallen. De universiteit krijgt extra geld
als ze meer studenten trekt, maar moet
het wel eerst zelf voorschieten.
Van Hall Larenstein boekte in 2007 een
kleine plus. ‘Maar het is een plus, en dat
is wel anders geweest de afgelopen jaren.’ Breukink verwacht dat de hogeschool de komende jaren meer kan profiteren van de samenwerking binnen Wageningen UR door beter gebruik te maken
van gemeenschappelijke dienstverlening,
zoals ICT-ondersteuning en inkoop. / KV

‘BETREK VHL-STUDENT BIJ
ONDERWIJSVERNIEUWING’

e,
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ren betaald, maar niet in het boekjaar waren afgerond. ‘Er stond 24 miljoen, en
daar is nu nog 9 miljoen euro van over.
We hebben dus voor 15 miljoen euro aan
extra werk verricht.’
Het positieve saldo gaat voor het grootste
deel naar de reserves. ‘Focus 2006 heeft
bij de instituten veertig miljoen euro gekost. De reserves moeten daar weer op
peil worden gebracht.’ Bovendien is een financiële buffer nodig voor bouwplannen.
‘We denken na over nieuwbouw voor de
Animal Sciences Group in Lelystad, omdat het huidige pand is uitgewoond. Bij
nieuwbouw praat je al snel over tientallen

Promovendus Ate van der Burgt (vooraan) tijdens het NK Indoor. / foto NK Indoor

VAN DER BURGT JAAGT OP WK-LIMIET
Promovendus Ate van der Burgt heeft nog
niet de WK-limiet voor de 1500 meter indoor op zak. Net terug van een trainingskamp in Zuid-Afrika ging de race waar hij
zijn zinnen op had gezet niet door, en
moest hij op stel en sprong naar Athene.
Van der Burgt belandde woensdag 13 februari in de snelste race van het seizoen.
Op duizend meter liep de atleet achterin
de groep op Nederlands recordschema,
maar bij de volgende versnelling kon hij
niet meer volgen. Hij liep een persoonlijk
record, maar bleef driekwart seconde bo-

ven de limiet. Omdat hij in Athene diep
was gegaan liep hij zaterdag 16 februari
op de NK Indoor in Gent de drieduizend
meter als ‘actief herstel’ en werd tweede.
Starten op de NK is verplicht voor een
WK-ticket.
Uiterlijk zondag 24 februari moet Van der
Burgt 3 minuut 42 hebben gelopen, alleen ontbreken geschikte wedstrijden.
‘Het is een drama, terwijl ik in bloedvorm
ben. Misschien kan mijn trainer een eigen
wedstrijd regelen. Anders ga ik zondag in
Gent voor de limiet op de drieduizend meter. Ik wil heel graag naar Valencia.’ / YdH

Studenten en docenten van de opleiding
Bos- en natuurbeheer bij Van Hall Larenstein (VHL) namen deel aan het onderzoek. Wesselink presenteerde ‘hun’ resultaten op maandag 18 februari bij de hogeschool in Velp. De beleving van tweedejaars VHL’ers en hun docenten is gemeten
in november 2006 – het tweede jaar dat
er competentiegericht onderwijs werd gegeven op de hogeschool – en in juni 2007.
Opvallend is dat de studenten op het
tweede meetmoment het competentiegericht onderwijs minder goed terugzagen in
het onderwijs en minder motiverend vonden. ‘Het is een heel kleine daling’, relativeert Wesselink. Ze meent dat die mogelijk te verklaren is door een aanpassing
van het onderwijs, dat te vrijblijvend
bleek. Er kwam meer sturing en er werd
een aanwezigheidsplicht ingesteld. Verder
lieten studenten in interviews weten meer
instructie te willen voor de start van een
project. ‘Het idee om studenten tijdens
het project maar te laten tegenkomen wat
ze nodig hebben, zorgt ervoor dat studenten zich vaak onzeker voelen om iets te
doen in een project’, verklaart Wesselink.
‘Alleen de rol van de docent en het herkennen van kenmerkende beroepssituaties beleven ze als meer motiverend bij de
tweede meting, waarschijnlijk doordat
studenten meer met projecten aan de
slag zijn gegaan’, aldus Wesselink.
Tussen de beleving van studenten en docenten bestaan verschillen. ‘De docenten
ontwikkelen zelf het onderwijs en zien de
onderliggende principes daardoor beter
terug. Ze zijn enthousiaster dan de studenten’, constateert Wesselink. ‘Als do-

cent kun je natuurlijk een prachtig plaatje
bedenken. Soms landt het bij de student,
soms niet. Daarom zou het goed zijn om
studenten bij de ontwikkeling van het onderwijs te betrekken’, luidt haar advies.
Behalve bij VHL werd het onderzoek ook
bij vijf groene mbo-opleidingen gedaan.
Mbo’ers ervaren hun onderwijs als meer
competentiegericht en raken er meer
door gemotiveerd dan hbo’ers. Volgens
Wesselink komt dit doordat mbo-opleidingen meer beroepsgericht zijn. ‘Bij het hbo
is het beroepsperspectief nog niet helder,
wat niet ten goede komt aan het competentiegericht onderwijs. Dat betekent dat
hbo-onderwijs misschien iets moet inleveren op het hele concept. Binnen het competentiegericht onderwijs moeten leerlingen bijvoorbeeld hun eigen leervragen formuleren. Om te weten wat je straks moet
kunnen, heb je concrete voorbeelden nodig. Omdat het werkveld bij hbo breed is,
moet de school daar misschien meer invulling aan geven.’
Wesselink vindt de uitkomsten positief. ‘Ik
had niet verwacht dat studenten al zoveel
aspecten van het competentiegericht onderwijs zouden herkennen. Het praktijkgerichte karakter ervan komt goed uit de
verf en wordt positief ervaren.’ / ABr
(INGEZONDEN MEDEDELING)

On 12 March, 2008
19.30 – 22.30
SC, WSO and OWI organize the regular

Programme
Committee
Training
for all (future) student and staff
members of Programme Committees,
OWI Board and other committees
in the VIP room of the Forum Building
Subscribe petra.naber@wur.nl

Resource 0222 4-7

20-02-2008

16:17

Pagina 6

2

6

UIT ‘T VELD
NIEUWS UIT DE WETENSCHAP

NATUUR NIET BETER MET AGRARISCH NATUURBEHEER
Grasland beheren met aandacht voor de
natuur zorgt er niet voor dat er meer
plantensoorten gaan groeien. Wel blijven
met natuurgerichte maatregelen planten
die er al staan behouden. Dat blijkt uit
onderzoek van Alterra naar de
ecologische effecten van agrarisch
natuurbeheer op graslanden.
De onderzoekers bekeken de natuurontwikkelingen van natte schrale graslanden, matig voedselrijke, en bloemrijke
graslanden, die alle drie natuurdoelen
zijn. Ze vergeleken van ongeveer 230 beheerde locaties vorig jaar de samenstelling van plantensoorten. Daarnaast analyseerden ze de ontwikkeling van acht gebieden waar al vanaf het startpunt van
natuurgericht beheer in de jaren tachtig
gegevens over zijn bijgehouden.
De studie laat zien dat hoe hoger de natuurdoelen zijn gesteld in de afspraken
tussen de boer en de overheid, hoe meer
soorten er staan en hoe waardevoller de
samenstelling van plantensoorten is.
Nieuwe en bijzondere soorten kwamen er
echter nauwelijks bij, ondanks maatregelen als vernatting en verschraling. Agrarisch natuurbeheer draagt dus bij aan het
behoud van de natuur, maar niet aan de
ontwikkeling ervan, concluderen de onderzoekers.
De onderzoekers merkten verder dat veel
afgesproken natuurdoelen niet gehaald
worden buiten de schuld van boeren om.
Factoren waar de beheerder geen invloed
op heeft, zoals vermesting en waterhuis-

Z
B
V
V
Agrarisch natuurbeheer op grasland draagt volgens Alterra bij aan behoud van natuur, maar niet aan ontwikkeling ervan. / foto TT
houding, zorgen er soms voor dat de gewenste resultaten niet gehaald kunnen
worden, schrijven ze in hun rapport. Omdat boeren niet aan de eisen voldoen, lopen ze geregeld hun financiële steun mis,
terwijl ze wel de afgesproken maatregelen
treffen.

ZUID-AFRIKAAN KRIJGT GEEN
BLOEDARMOEDE DOOR THEE
Zuid-Afrikanen kunnen rustig thee blijven
drinken. Dat ontdekte een Wageningse
afstudeerstudent tijdens haar verblijf
aan de North-West University in
Potchefstroom, Zuid-Afrika. Anders dan
voedingswetenschappers afleidden uit
labexperimenten, verlaagt thee de
hoeveelheid ijzer in het bloed van
Zuid-Afrikanen niet.
Ir. Pleunie Hogenkamp, tegenwoordig verbonden aan de afdeling Humane voeding,
onderzocht het verband tussen de inname van zwarte thee en bloedarmoede onder de lokale bevolking in het noordwesten van Zuid-Afrika. ‘Op water na is thee
wereldwijd de meest gedronken drank’,
zegt Hogenkamp. ‘In een kop thee zit ongeveer twee gram aan polyfenolen, die in

digit@le nieuwsbrief
Aanmelden via www.resource-online.nl

de maag een complex met ijzer vormen.
Het lichaam kan dat ijzercomplex niet
meer opnemen. Geef je mensen in een
laboratorium thee bij een maaltijd, dan
nemen ze twaalf procent minder ijzer op.
In Zuid-Afrika drinken mensen vaak
zwarte thee bij het eten. Daarom wilden
we weten of de inname van thee de kans
op bloedarmoede verhoogt.’
Dat was niet het geval, ontdekte Hogenkamp. Weliswaar had vijftien procent van
de vrouwen te weinig ijzer in het bloed,
maar bij de mannen en vrouwen die de
meeste thee dronken was het ijzergehalte
zelfs iets hoger dan normaal. ‘Misschien
drinken Zuid-Afrikanen dan toch niet zo
vaak thee bij de maaltijd’, denkt Hogenkamp hardop. ‘De gegevens die we tot
onze beschikking hadden zeggen daar
niets over. Die vertellen alleen hoeveel
thee de mensen dronken, niet wanneer.
Maar op basis van ons onderzoek kun je
wel concluderen dat het niet nodig is om
Zuid-Afrikanen het drinken van thee te
ontraden.’
Hogenkamps publicatie verschijnt binnenkort in de British Journal of Nutrition. / WK

Subsidieregelingen gaan teveel uit van de
gedachte dat natuur maakbaar is, stelt Alterra. De landelijke subsidieregelingen
zijn te uniform en rigide, en de doelen
houden geen rekening met de eigenheid
van gebieden. Vaak is meer nodig dan
goed beheer. Planten moeten bijvoor-

beeld wel in het gebied kunnen komen.
Een goede zaadbank of bereikbaarheid
vanuit een nabijgelegen groeiplaats zijn
cruciaal voor de komst van nieuwe soorten. Ook kan het lang duren voor een maatregel daadwerkelijk effect heeft. / LH

BIOBASED ECONOMY IN
EUROPA GROEIT LICHT
De verwachtingen zijn hooggespannen
voor de economie die gebaseerd is op
agrarische grondstoffen in plaats van
niet-vernieuwbare grondstoffen. Het LEI
becijferde samen met de Agrotechnology
& Food Sciences Group dat de huidige
waarde van de biobased economy in de
Europese Unie 250 miljard euro is, en
kan groeien met zo’n 86 miljard euro.
Het is een eerste voorzichtige en ruwe
schatting, benadrukt mr. Peter Nowicki
van het LEI. Probleem is onder meer dat
van veel sectoren gegevens vertrouwelijk
zijn, bijvoorbeeld omdat er maar enkele
producenten zijn en openbaarheid hun
marktpositie zou schaden.
De onderzoekers brachten eerst in kaart
welke producten momenteel deels van
agrarische of natuurlijke grondstoffen gemaakt worden. De marktomvang daarvan
in de EU is 450 miljard euro. De waarde
van het aandeel agrarische grondstoffen
bij deze producten is 250 miljard euro. Experts keken daarna bij elk product of dat
aandeel omhoog zou kunnen. Op basis
daarvan komen de onderzoekers op een

potentiële groei van 86 miljard euro. Worden ook de vertrouwelijke cijfers geraamd,
dan komt die groei op 120 miljard euro.
De onderzoekers onderscheidden drie
groepen producten. In producten die traditioneel al biobased zijn – hout, papier,
natuurlijke textielvezels – zit weinig groei.
Meer potentieel zit er in stoffen uit biomassa, zoals olie voor de verfindustrie,
zetmeel voor het maken van lijmen en biodiesel. Dat geldt ook voor de derde groep
van bouwstenen: stoffen uit biomassa die
pas na chemische verwerking toegepast
worden. Dat zijn vooral farmaceutische
producten, maar ook bioplastics. Vooral
de productie van bioplastics kan groeien,
denkt Nowicki. De productie van energie
direct uit biomassa is niet meegenomen.
Conclusie van de studie is dat Nederland
een goede uitgangspositie heeft om te
profiteren van de biobased economy, omdat er veel kennis en infrastructuur in
huis is. ‘Dat wil nog niet zeggen dat de biobased economy ook veel gevolgen zal
hebben voor de Nederlandse landbouw’,
waarschuwt Nowicki. ‘Want de grondstoffen kunnen ook van elders komen.’ / JT
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‘Geef je mensen
in een lab thee
bij de maaltijd,
dan nemen ze
twaalf procent
minder ijzer op’

STIKSTOFUITSTOOT TOCH MINDER POSITIEF VOOR KLIMAAT
Bossen leggen meer koolstof vast door
de menselijke uitstoot van stikstof. Maar
dit is stukken minder dan tot nu toe werd
gehoopt. Dr. Wim de Vries van Alterra
publiceerde vorige week in Nature het
bewijs dat de uitstoot van stikstof lang
niet zo goed is voor het klimaat als eerdere berekeningen deden vermoeden.
Als er meer stikstof door regen en wind
vanuit de lucht in de bossen terecht komt,
is dat slecht voor de biodiversiteit. Veel
plantensoorten verdwijnen door de bemestende werking. Hoe meer stikstof er
echter neerslaat in de natuur, hoe harder
de bomen en planten die wel van de rijke

ZICHTBAAR
BIOLOGISCH
VLEES BETER
VERKOCHT
Biologisch vlees verkoopt beter als het
goed in het zicht ligt in het winkelschap
en wordt aangeprezen met opvallende
reclame op de verpakking, het schap, de
vloer en het plafond van de supermarkt.
Dat blijkt uit LEI-onderzoek in zes supermarkten.
In het experiment werden schappen ingericht in verschillende sferen, die het biologische vlees duidelijk onderscheidden
van het gewone vlees. ‘In één sfeer lag de
nadruk op dat biologisch vlees lekker is,
in de andere dat het natuurlijk is’, licht onderzoeker drs. Gemma Tacken toe. ‘Met
die boodschappen zijn stickers gemaakt
voor op de verpakking, stroken op het
schap, stickers op de vloer en plafondhangers. Veel zichtbaarheid leidde tot een
significant betere verkoop, en beide sferen deden het goed.’
Het was al bekend dat producten die in
het zicht en voor het grijpen liggen beter
verkopen. Dat geldt ook voor biologisch
vlees, blijkt nu. Het marktaandeel van biologisch vlees is net iets lager dan het gemiddelde marktaandeel van biologische
versproducten, maar een betere promotie
kan dat marktaandeel dus vergroten. Supermarktklanten blijken bovendien het
hele vleesschap positiever te beleven
door de promotie-uitingen. / JT
(INGEZONDEN MEDEDELING)

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

gronden houden, groeien. De bossen zullen hierdoor meer van het broeikasgas
koolstofdioxide absorberen. Dit positieve
klimaateffect is alleen een factor tien kleiner dan tot nu werd aangenomen.
Onder leiding van De Vries analyseerde
een internationaal team van wetenschappers ruim vierhonderd Europese bossen
en toonde aan dat deze tussen de dertig
tot zeventig kilogram koolstof per kilogram uitgestoten stikstof vastleggen. Vorig jaar stelde Federico Magnani van de
Universiteit van Bologna nog – ook in Nature – dat er voor elke kilogram stikstof
zeker vierhonderd kilo koolstof in de bossen vastgehouden werd. Dat komt neer

op een vastlegging van circa vijftienhonderd kilo koolstofdioxide per jaar. Jaarlijks
stoot een gemiddelde Nederlander tussen de elf- en twaalfduizend kilo CO2 uit.
Meer stikstofuitstoot zou dus een aanzienlijk deel van het uitgestoten broeikasgas kunnen compenseren en daarmee bijdragen aan de realisatie van de internationale klimaatnormen.
‘Maar zoveel koolstof per kilogram stikstof als Magnani claimt, kan helemaal
niet’, zegt De Vries. ‘Een verhouding van
vierhonderd zou betekenen dat alle stikstof die op een bos neerkomt wordt vastgelegd in boomstammen. In werkelijkheid
spoelt een groot deel van de stikstof uit of

wordt vastgehouden in de bodem. Ook
vergeet Magnani in zijn redenering de invloeden van andere groeifactoren, zoals
beschikbaarheid van water en de temperatuur. Niet alleen stikstof zorgt voor de
groei van bomen.’
Nu De Vries met veldmetingen heeft aangetoond dat de hoeveelheden koolstofwaarden die door bomen extra worden
vastgehouden inderdaad veel lager zijn, is
volgens hem stikstof toch eerder ‘vijand
dan vriend’. ‘De negatieve effecten op de
biodiversiteit en ook de waterkwaliteit van
stikstofneerslag zijn veel belangrijker dan
de relatief kleine klimaatwinst’, aldus De
Vries. / LH

BEDREIGINGEN VOEDSELVEILIGHEID OP EEN RIJ
Een parasiet in vis die zich een weg door
je organen knaagt, een chemische stof
waarover nog weinig bekend is en
Chinese illegale bestrijdingsmiddelen.
Het is een greep uit de lijst van mogelijke
bedreigingen van de Europese voedselveiligheid, die onderzoekers van het
Wageningse RIKILT hebben opgesteld.
De haringworm of Anisakis simplex is één
van de mogelijke nieuwe bedreigingen
van de voedselveiligheid die RIKILT onderscheidt, vertelt dr. Gijs Kleter. ‘De haringworm is een parasiet. Als besmette vis
wordt ingevroren heb je er geen last van.
Maar gebeurt dat niet, dan wordt de parasiet in de maag van de consument actief.
Hij kan zich een weg boren naar de organen en veroorzaakt soms allergische aandoeningen. Bijna alle meldingen van haringworm kwamen uit Italië.’
Kleter en zijn collega’s vonden de meldingen van haringwormbesmetting in het bestand van de Rapid Alert System for Food
and Feed (RASFF), een informatiesysteem
waarmee EU-landen elkaar wekelijks op
de hoogte houden van incidenten op het
gebied van de voedselveiligheid. Binnen
het EU-project Safe Foods gingen de onderzoekers van RIKILT na welke mogelijke
opkomende gevaren voor de voedselveiligheid ze via de meldingen van RASFF op
het spoor konden komen.
Besmetting met haringworm is een klassieke bedreiging van de voedselveiligheid.
Minder klassiek is besmetting met 2-isopropyl-thioxanthone of ITX. ‘ITX zit in drukinkt’, zegt Kleter. ‘Autoriteiten hebben sporen in vruchtensap gevonden. De stof zat
waarschijnlijk in de inkt waarmee de pakken waren bedrukt. Er zijn nog geen normen voor de toelaatbare dagelijkse inname van ITX.’
Een trend die de onderzoekers onderscheiden in hun analyse, die binnenkort
verschijnt in Food & Chemical Toxicology,
is dat incidenten in toenemende mate het
gevolg zijn van producenten die de regels
aan hun laars lappen. ‘Dat gebeurt bijvoorbeeld als producenten verboden

De haringworm is één van de mogelijke nieuwe bedreigingen van de voedselveiligheid
die RIKILT onderscheidt. / foto TT
kleurstoffen gebruiken zoals Para Red’,
zegt Kleter. ‘De Britse autoriteiten hebben
Para Red gevonden in kruiden. Via tips zijn
de Spaanse autoriteiten het gebruik van
isophenfos-methyl, een illegaal geïmporteerd bestrijdingsmiddel uit China, op het
spoor gekomen. Het zat op paprika’s. Over
de veiligheid van het bestrijdingsmiddel is
in Europa zo goed als niets bekend.’
De EU werkt aan nieuwe en verbeterde

versies van de RASFF-databank. Het
wordt in de toekomst misschien mogelijk
om gegevens van autoriteiten buiten Europa aan de Europese bestanden te koppelen. Een goede zaak, vindt Kleter. ‘Maar
hoe goed informatiesystemen en databanken ook worden, voedsel- en warenautoriteiten zullen altijd geruchten en tips
nodig hebben om de vinger aan de pols te
houden.’ / WK
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POOLIJS WEM
VAN HET LEV

door GERT VAN MAANEN, foto’s ANDRÉ MEIJBOOM en JAN
Een bezoek aan een kolonie keizerpinguïns, een ontmoeting
met een blauwe vinvis en een rijke vangst aan zeedieren die
onder het ijs leven. Het vijfkoppige onderzoeksteam van
Wageningen Imares is voldaan teruggekeerd van hun expeditie
naar de Zuidpool. ‘Je voelt je daar net een astronaut en hebt
het gevoel dat er een hele wereld aan je voeten ligt.’
Voor teamleider dr. Jan Andries van Franeker van Imares was het de
twaalfde keer dat hij ecologisch onderzoek deed in de zee rond de
Zuidpool. ‘Het was een zomer met veel ijs, meer zwaar ijs dan er de
afgelopen jaren geweest is. We verloren veel tijd met ijsbreken, maar
voor ons pakte het eigenlijk gunstig uit’, vertelt Van Franeker. ‘Wij vissen met een speciaal net waarmee we het dierleven vlak onder de ijsschotsen kunnen vangen. En ijs was er dus genoeg. We stonden voor
vijftien halen ingepland, maar uiteindelijk hebben we er 21 gedraaid.
We zijn dus zeer tevreden.’
Samen met Imarescollega’s André Meijboom en Hauke Flores, LNVwaarnemer Bram Feij en de ingehuurde technicus Michiel van Dorssen zat Van Franeker de afgelopen twee maanden op het Duitse onderzoekschip Polarstern. Met een speciaal ontwikkeld net – de Surface and Under-Ice Trawl, kortweg SUIT – bemonsterde het team in
opdracht van het ministerie van LNV de bovenlaag van de Lazarev
Zee.
Tijdens voorgaande bezoeken aan deze zee langs de rand van Antarctica, net ten noordoosten van de grote Weddell Zee, bleek al dat in de
bovenlaag veel meer leven zit dan voorheen werd aangenomen. ‘Dat
verklaart wellicht de rijkdom aan zeevogels en zeezoogdieren in het
gebied. In de bovenlaag zit veel krill, garnaalachtige beestjes die het
basisvoedsel vormen van walvissen en van veel meer dieren op het
zuidelijk halfrond. In dieper water onder zee-ijs wordt veel minder krill
aangetroffen’, vertelt Van Franeker.
LUXE CRUISE
‘De zee rond de Zuidpool is ecologisch zo interessant vanwege de
seizoenswisselingen in het zee-ijs. In de winter groeit het ijs aan tot
1500 kilometer uit de kust en in de zomer smelt het grotendeels weer
weg.’ Dit ritmisch groeien en verdwijnen van het zee-ijs noemt Van
Franeker ‘de polsslag van de Zuidpool’. De onderzoekers willen weten
welke invloed die polsslag heeft op het voedselweb. Vandaar dat na
diverse onderzoeken tijdens de poolwinter en –herfst nu de poolzomer
aan de beurt was. ‘In de winter is het tussen de min achttien en min
twintig graden, nu was het met temperaturen tussen min drie en min
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tien flink warmer. Het was bijna een luxe cruise’, grapt Van Franeker.
In werkelijkheid maakten de onderzoekers lange dagen, want zeeuren zijn duur en iedereen probeert het maximale uit het verblijf te
halen. Alleen op eerste kerstdag en oudejaarsavond was er tijd voor
feestelijke ontspanning, onder meer met de Polarstern Olympic Games.
Het Imaresteam staat op het Duitse onderzoekschip, dat dit keer zo’n
honderd onderzoekers en bemanningsleden aan boord had, vooral
bekend om hun Holländische Kampfwagen zoals de SUIT gekscherend wordt genoemd. ‘Het net ziet er inderdaad een beetje uit als een
omgekeerde strijdwagen van Ben Hur’, zegt Van Franeker.
Iedere trek met het net – in vaktermen ‘station’ - leverde de onderzoekers zo’n vijf kilo aan klein grut op. De duizenden diertjes werden
benedendeks gesorteerd, gemeten en gewogen. ‘Het leven onder het
ijs is veel rijker en ook veel mooier dan je verwacht’, vertelt Van Franeker. Hij en zijn collega’s vonden veel krill, maar ook blauwe pompende
ribkwallen, felrode borstelwormen, grote doorzichtige vlokreeften en
‘vliegende’ vleugelslakken. Die worden door de expeditieleden liefkozend ‘engeltjes’ genoemd en figureren nu al in filmpjes op YouTube.
BLAUWE VINVIS
Tussen het vissen door telden de onderzoekers zeevogels en zeezoogdieren vanuit een speciale observatiepost boven op het schip.
‘Bij je voeten staat een kacheltje, waardoor je het wel drie uur kunt
volhouden’, vertelt Van Franeker. ‘En het landschap dat aan je voorbijtrekt, is zo fascinerend en ruig, dat je je geen moment verveelt.’
Behalve ontmoetingen met stormvogels, pinguïns, zeehonden, zeeluipaarden, een familie orka’s en hordes blazende bultruggen, was er
dit keer ook de ultieme poolervaring: het opduiken van het grootste
zoogdier ter wereld, de blauwe vinvis. ‘Dat geeft een adrenalinekick
die al je slaaptekort onmiddellijk opheft.’
Ook kon Van Franeker, voor het eerst in bijna 23 jaar poolonderzoek,
van dichtbij een kolonie keizerpinguïns observeren. Een kolonie waarvan de onderzoekers bovendien dankzij goede luchtfoto’s ook een
complete telling konden maken. Van Franeker: ‘Veel mensen associëren ijs met koelkasten en het steriel opslaan van etenswaren. Als
je een keer op de pool bent geweest, dan weet je pas dat er van alles
op, in en onder ijs kan leven. Van een virus tot een hele voedselketen.’ <
Nieuwsbrieven, foto’s en filmpjes zijn te vinden op
www.pooljaar.nl/poolijs.
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De Partij voor de Dieren baseert haar pleidooi voor vermindering van de vleesconsumptie deels op verdraaide feiten. Dat zegt de Wageningse alumnus Cees de
Haan van de Wereldbank. Hij is medeauteur van het rapport dat de partij gebruikte
voor haar film Meat the Truth, over het aandeel van de veehouderij in de klimaatverandering.

tekst en foto Jan Braakman

O

ud-Wageninger ir. Cees de Haan pakt
uit zijn tas het bijna vierhonderd pagina’s tellende rapport Livestock’s Long
Shadow. De Haan is medeauteur van
het boekwerk, waar de Partij voor de
Dieren een deel van haar argumentatie aan ontleent voor de antiveehouderijfilm Meat the Truth.
De studie gaat heus niet alleen over de broeikasgassen uit de veehouderij, zegt De Haan. En dan pakt hij
een krantenknipsel. ‘Lees de laatste zin’, zegt hij terwijl
hij het papier over tafel schuift. Het is een hoofdredactioneel commentaar uit de New York Times van 27 december 2006. De commentator schrijft: ‘As Livestock’s
Long Shadow makes clear, our health and the health
of the planet depend on pushing livestock production
in more sustainable directions.’ ‘Het komt niet elke dag
voor dat je op die manier de kolommen van de New
York Times haalt’, glimlacht De Haan. ‘Zelfs niet elk
jaar.’
In Livestock’s Long Shadow staat dat de veehouderij
verantwoordelijk is voor achttien procent van de door
mensen veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen die
de opwarming van de aarde veroorzaken. ‘Dat is waar
iedereen opgesprongen is’, constateert De Haan.
‘Maar het rapport gaat over méér: over biodiversiteit,
water, bodemgebruik.’
Cees de Haan, afgestudeerd in de Tropische veeteelt
aan de Landbouwuniversiteit in 1966, zat jarenlang bij
de Wereldbank op een sleutelpositie. Hij was nauw betrokken bij de oprichting van LEAD, een initiatief van de
verschillende Europese donoren, de Wereldbank en de
wereldvoedselorganisatie FAO, dat zich richt op veehouderij, milieu en ontwikkeling. ‘Dat is een beetje mijn
baby’, zegt De Haan.
Momenteel werkt hij nog als consultant bij de Wereldbank. Ongeveer de helft van zijn tijd is hij thuis in de
Gelderse Achterhoek, de rest van de tijd verblijft hij
voor de bank in het buitenland. Een van zijn laatste projecten was het opzetten van een voedselveiligheidsprogramma in Vietnam.
FEITEN VERDRAAID
De afgelopen jaren is de oud-Wageninger nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van rapportages
over de impact van de veehouderij op milieu, klimaat
en gezondheid, waaronder Livestock’s Long Shadow.
Dit jongste rapport van LEAD stond de afgelopen
maanden volop in de Nederlandse spotlights, omdat
de Partij voor de Dieren het gebruikt om haar pleidooi
tegen vlees eten kracht bij te zetten. ‘Maar daar zijn
wel kanttekeningen bij te plaatsen’, zegt De Haan.
Het rapport is de resultante van een ontwikkeling die al
eind jaren tachtig van de vorige eeuw op gang kwam.
De groeiende wereldbevolking en de toenemende welvaart zorgden voor een grotere vraag naar vlees en
melk. Aan de andere kant ontstond in de geïndustrialiseerde wereld een stroming tegen de veehouderij.

Gedwongen door actiegroepen buiten de Wereldbank
en vegetariërs binnen de organisatie, moest De Haan
zich steeds meer inspannen om de veehouderijprojecten die hij wilde opzetten goedgekeurd te krijgen. ‘Twintig jaar geleden was het: ‘Veeteelt is goed. Punt.’ Maar
dat begon toen te veranderen.’
De tegenstanders richtten zich toen nog voornamelijk
op dierenwelzijn en gezondheid. ‘Nu gebruikt Marianne
Thieme in de film Meat the Truth het milieu als momentum, met als eindboodschap: eet minder vlees. Als je
het niet doet om het milieu, doe het dan om het dierenwelzijn.’
Maar de argumentatie van Thieme rammelt, zegt De
Haan. ‘Zij maakt gebruik van de feiten om haar eigen
boodschap naar voren te brengen, en daarbij doet ze
de waarheid soms geweld aan. Bijvoorbeeld als ze zegt
dat je acht kilo graan nodig hebt om één kilo vlees te
produceren. Dat geldt alleen voor de laatste kilo’s van
de vleeskoeien in Amerika, en alleen een gedeelte van
het voer bestaat uit granen of oliezaden die ook voor
menselijke voeding gebruikt kunnen worden. Als je
kijkt naar het hele leven van het dier en naar granen,
dan is de verhouding veel kleiner, misschien wel drie
kilo graan voor één kilo vlees. En als het gaat over het
waterverbruik, gebruikt ze een gegeven uit de literatuur
dat ervan uitgaat dat al het voer voor rundvleesproductie komt van geïrrigeerd land, hetgeen uiteraard niet
waar is.’
Ook met de conclusie van Thieme – de consumptie van
vlees moet omlaag – kan De Haan maar gedeeltelijk instemmen. ‘Voor de mensen in het geïndustrialiseerde
Westen ben ik het daar mee eens. Maar je kunt niet
verwachten dat mensen in China of in India geen vlees
gaan eten, omdat we in het Westen te véél vlees eten.
Wij zeggen: verbeter de wereld en begin bij jezelf. Al is
vlees zeker belangrijk voor de inname van bepaalde
mineralen zoals ijzer. Marianne Thieme zegt echter niet
dat je moet streven naar een meer duurzame veehouderij. En dat is ónze boodschap.’
AFHANKELIJK VAN VEE
De Haan vindt dat de publieke discussie over de veehouderij in Nederland te veel gericht is op het klimaatprobleem. Natuurlijk stoot het vee broeikasgassen uit,

‘Het is uiteraard
niet waar dat alle
veevoer komt van
geïrrigeerd land ’

maar je kunt beredeneren dat die uitstoot in de intensieve veehouderij per dier minder is dan bij extensief
gehouden dieren. ‘Per kilo vlees in de bio-industrie,
komt er minder broeikasgas vrij dan bij een kleine boer
in India. Dat komt omdat er minder ruwe celstof in het
voer zit in de bio-industrie. En je kunt vanwege de uitstoot van broeikasgassen toch niet tegen een klein
boertje zeggen dat hij moet ophouden? Zo’n 800 miljoen mensen in de wereld zijn afhankelijk van de veehouderij.’
‘Mijn motto is: intensiveer, maar concentreer niet’, zegt
De Haan. De veehouderij moet efficiënter en intensiever vindt hij, maar tegelijk ook beter verspreid over het
beschikbare areaal landbouwgrond. De Haan geeft het
voorbeeld van een overheidsmaatregel in Thailand,
waar rond Bangkok de pluimveedichtheid hand over
hand toenam. Belasting op het houden van dieren binnen een straal van honderd kilometer van de stad zorgde ervoor dat de pluimvee-industrie zich verspreidde.
‘Er moet balans zijn tussen het areaal grond en het
aantal dieren, want anders moet je mest gaan transporteren en dat is duur. Een deel van het mestprobleem in de bio-industrie is wel op te lossen, bijvoorbeeld door biogas te maken.’ Maar voor het fosfaat in
de mest moet toch een andere bestemming worden gevonden, zegt hij.
Hij constateert met genoegen dat het idee voor een
duurzame veehouderij nadrukkelijk heeft postgevat in
Wageningen. ‘Wij zijn met onze boodschap niet zo populair, zeker niet bij de veehouderij. De American
Cattle Association heeft ons rapport fel bestreden,
maar ze hebben geen enkel cijfer onderuit kunnen halen. En nu kom ik in Wageningen vertegenwoordigers
tegen van de European Association of Animal Producers, die mij vragen of ik mijn verhaal wil vertellen.’
Wageningse invloed
De Haan komt met plezier bij de universiteit, waar hij
de basis legde voor zijn loopbaan. ‘Ik heb in Wageningen geleerd kritisch te zijn. Dat is belangrijk bij de Wereldbank. De meeste kritiek die we krijgen, komt vanuit
de organisatie zelf.’
De rol van de Wageningse universiteit binnen de Wereldbank neemt af, constateert De Haan. ‘Wageningen
heeft een goede naam en ook de expertise. Maar in de
landbouwsfeer doen Britten en Fransen het beter. Nederlanders zijn duur en ze lijken niet meer geïnteresseerd in uitzending naar het buitenland voor langere
tijd. Daar komt nog bij dat de Nederlandse regering
weinig doet aan landbouwontwikkeling, en haar steun
aan de veeteeltontwikkeling zelfs volledig heeft gestopt. Ik heb de indruk dat de Nederlanders op het gebied van water nog wel goed bijdragen, maar over het
geheel genomen zie ik dat er in Washington minder
Wageningers rondlopen dan vijftien of twintig jaar geleden. Ik heb regelmatig geprobeerd jonge Wageningers
naar Washington te krijgen, maar kreeg steeds nul op
het rekest. Ik ga het nu opnieuw proberen.’ <
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IN BEELD
vrienden. Niet alleen mensen van school, maar ook
vrienden van thuis waren welkom’, vertelt Neeltje van
den Hoogen, die het feest samen met twee andere
afgestudeerden organiseerde. Ook een stuk of zeven
docenten mengden zich in vermomming onder de
studenten, met foto’s van collega’s voor het gezicht.

U

D

BALL MASQUÉ/ foto’s JURJEN BERSEE
Bijna alle honderd feestgangers waren inderdaad
gemaskerd gekomen naar het Ball Masqué dat net
afgestudeerde Tuin- en landschapsinrichters van Van
Hall Larenstein vrijdag 15 februari hielden in een zaal
van het statige Musis Sacrum in Arnhem. ‘Er waren
voornamelijk T&L’ers, hun vrienden en vrienden van

O

‘Supergeslaagd’, noemt Neeltje het feest. ‘De dj draaide
lekker en we kregen veel leuke reacties. Iedereen zag er
mooi uit en hield best lang de maskers op. En we
hadden nog een happy hour van het geld dat over was
van de kaartverkoop. Of eigenlijk waren het twintig
happy minuten.’ / ABr
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OUDE KOEIEN
UIT DE ARCHIEVEN VAN WAGENINGEN UR
DE NEMATODE ALS STRAF VAN GOD

de
er

‘De evolutietheorie is onjuist, want de
wereld is geschapen. Daarom is de
evolutietheorie God-onterend en verdient
het dan ook geen enkele aandacht in ons
Nederlandse onderwijs.’ Geen stelling uit
de kerkbode van een orthodoxe geloofsgemeenschap, maar een citaat uit een
artikel dat nematoloog Johan Bunt
uitreikte tijdens een college in 1981.

Ziekten en plagen zijn volgens de Wageningse nematoloog Johan Bunt terug te leiden tot de zondeval. / schilderij Cornelis van Haarlem

Bunt moest niets hebben van Darwin.
Ziekten en plagen waren volgens zijn collegedictaat terug te leiden tot de zondeval. ‘Waar de mens moedwillig God heeft
verlaten.’ De evolutieleer van Darwin had
daarom niets te bieden aan aankomende
nematologen.
Het college ‘Chemische bestrijding van
nematoden’ van Bunte was in 1981 uitgebreid, waardoor er ruimte was voor een
extra ‘wetenschap en samenlevingsaspect.’ Bunt gebruikte die ruimte om zijn visie op het ontstaan van leven te geven.
De evolutietheorie was volgens hem ‘wetenschappelijke waanzin’ die de mens degradeerde tot het dierenrijk. De mens verheft zich ‘in zijn waanwijsheid boven de
Schepper.’ Alle reden, volgens Bunt, om
aan Darwin ‘daarom in dit college verder
geen aandacht te besteden.’
Het alternatief van Bunt was eenvoudig.
De aarde is in zes dagen geschapen.

Schadelijke nematoden en andere plaagorganismen zijn aan de zondige mens te
wijten. Een aanwijzing daarvoor vond hij
in een uitspraak van God in Genesis. Nadat Kaïn, de oudste zoon van Adam en
Eva, zijn broer Abel doodsloeg, zei God
volgens Genesis: ‘als gij den aardbodem
bouwen zult, hij zal u zijn vermogen niet
meer geven; gij zult zwervende en dolende zijn op aarde.’ In 1 Koningen 8 biedt de
Bijbel ook raad voor mensen die last hebben van aaltjes en andere plagen: het gebed.
De week nadat het Wagenings Hogeschoolblad (WHB) een artikel had gewijd
aan het college van Bunt, werd de brievenrubriek gevuld met vier reacties. Maar
van felle aanvallen was bepaald geen
sprake. Eén briefschrijver steunde Bunt
ronduit. Twee vonden het scheppingsverhaal evenwaardig aan de evolutietheorie.
Een vierde, student Tom Bongers, nu nematoloog aan Wageningen Universiteit,
vond het Bijbelse scheppingsverhaal niet
meer waard dan het scheppingsverhaal
van de Xenoufo’s in Ivoorkust, maar wilde
een experiment niet uit de weg gaan. Hij
wilde het stomen van grond, een gangbare bestrijdingsmethode van schadelijke
aaltjes, best vergelijken met het effect
van een gebedssessie.
Bunt kreeg dat jaar geen nieuwe aanstel-

ling. Dat had volgens hem niet alleen te
maken met zijn religieuze overtuiging. ‘Ik
had een conflict met de waarnemend
hoogleraar Zadoks. Er speelden veel
meer dingen, maar daar ga ik liever niet
op in. Het artikel heeft destijds wel verstrekkende gevolgen gehad. Uiteindelijk
dreigde het op juridische processen uit te
lopen, maar zover heb ik het niet laten komen. Ik heb mij zelf teruggetrokken.’
Van studenten en collega’s heeft hij naar
eigen zeggen nooit klachten gehad. Integendeel. ‘De studenten hebben mij juist
gesteund en ik heb nog steeds goede contacten met een aantal oud-collega’s.’
Prof. Jan Zadoks wil geen commentaar
meer geven op de zaak.
Zevenentwintig jaar later heeft Bunt de
strijd bepaald nog niet gestaakt. ‘Het onderwerp houdt mij nog steeds bezig. Ik
vertaal nu boeken uit de zestiende en zeventiende eeuw over de schepping.’ Zijn
standpunt is ongewijzigd. ‘Ik geloof dat de
Bijbel van kaft tot kaft Gods woord is.’ Bij
de Evangelische Omroep mag de scheppingstheorie inmiddels zijn vervangen
door intelligent design, Bunt moet daar
niets van hebben. ‘Mensen bedenken
één of andere kracht. Dat haalt de Schepper naar beneden.’ / Korné Versluis

WERKPLEK
GERT HANNINK

‘TACHTIG PROCENT GOOIEN WE WEG’
‘Dit is het archief van de WSO, net terug
van de doorstraling’, zegt Gert Hannink.
In de voormalige fietsenkelder van het
Wiskundegebouw in Wageningen staan
vijftig verhuisdozen vol mappen van de
studentenbond. ‘We moeten nu gaan kijken wat er allemaal bewaard moet worden, en wat weg kan.’
Gert is beheerder van twee kilometer ‘oud
archief’ van Wageningen Universiteit. De
oude documenten van de DLO-instituten
zijn een rijkszaak, maar de universiteit
moet het archief zelf beheren. Een groot
deel staat in rolkasten. Daartussen staan
stapels verhuisdozen met materiaal dat
nog gesorteerd moet worden. ‘Het leukste
spul staat niet bij ons, maar in Arnhem.
Bij het provinciale archief staat alles van
voor de jaren vijftig. Prachtig. Handgeschreven stukken, een fotoalbum van een
bezoek van Wilhelmina, dat soort dingen.’
Achter in de gang wijst Gert op het archief
van de vakgroep Bosbouw. ‘Dat was me
wat. Toen ze gingen verhuizen van Hinkel-

oord naar de campus vonden ze ineens
een grote berg papier in een bijgebouw
dat vol stond met water. Echt verschrikkelijk. Het grootste deel van het werk hebben we in onze vrije tijd gedaan, want voor
zo’n grote klus is eigenlijk geen tijd. Het
opschonen is het grootste werk. Uiteindelijk gooien we tachtig procent weg.’
De verhuisgolf die door Wageningen trekt
levert Gert veel werk op. ‘We zijn nu bij
Virologie en Entomologie bezig. Alles is op
een zolder gestort. Via smalle trappetjes
moeten we alles nu in verhuisdozen afvoeren.’
Het grootste deel van het archief bestaat
uit documenten die de universiteit verplicht moet bewaren. Personeelsgegevens moeten honderd jaar bewaard blijven, de documentatie van een promotie
veertig jaar, en financiële informatie
twaalf jaar. Al levert dat laatste steeds
minder werk op. ‘Dat past tegenwoordig
op één dvd’tje.’ / Korné Versluis
foto Guy Ackermans
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Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil een stilteperiode van maximaal twee maanden,
nadat onderzoeken in haar opdracht zijn afgerond. Ze wil tijd
hebben om te doorgronden wat de impact van het onderzoek is,
zodat ze niet wordt verrast door vragen van Kamerleden of de
media. Een begrijpelijke wens?

IS GEHEIMHOUDING VAN ONDERZOEK GEOORLOOFD?
door JAN BRAAKMAN
‘Dit kan de
relatie met LNV
verbeteren’

‘We moeten ons
openbaar kunnen
verantwoorden’
Krista van Velzen, Tweede Kamerlid
voor de SP

Ir. Geert van der Peet, divisie
Veehouderij, Animal Sciences
Group (ASG)
‘Ik heb de brief van de minister nog
niet gelezen maar wist dat hij zou
komen. Dat de minister onderzoek
twee maanden geheim wil houden
kwam me in eerste instantie vreemd
over. Geheimhouden kan volgens mij
niet eens. Wij doen voor LNV openbaar onderzoek dat wordt uitgevoerd met maatschappelijke gelden.
Soms komen onderzoekresultaten
LNV minder goed uit, maar dat mag
geen reden zijn niet te publiceren.
Het is in het verleden echter ook wel
gebeurd dat een onderzoeksopdracht door ons naar buiten werd
gebracht zonder dat we vooraf met
het ministerie goed over de communicatie hadden gesproken. Daarom
kan ik me deze stap van LNV best
voorstellen en denk ik dat die de
professionele relatie tussen onderzoekers en de opdrachtgevers bij
het ministerie kan verbeteren. Ik
denk dat een periode van geheimhouding bijvoorbeeld zinvol is voor
onderzoek waar een enorme politieke lading aan zit. Het is wel eens
voorgekomen dat wij onderzoek
hadden gedaan over de biologische
landbouw en het dreigde dat er Kamervragen werden gesteld, voordat
de minister op de hoogte was. Dan
wordt de minister via een omweg
geïnformeerd. Zo moet het natuurlijk niet gaan.
Het is goed dat de beleidsdirecties
er samen met de onderzoekers over
nadenken hoe resultaten naar buiten moeten worden gebracht. Het
bevordert dat we zorgvuldig met elkaar omgaan. Daar valt nog wel wat
te verbeteren - van beide kanten.
Maar het lijkt mij niet nodig dat
daarom altijd twee maanden gewacht moet worden met het openbaar maken van onderzoek.’

‘Natuurlijk heeft de opdrachtgever
bepaalde rechten. En natuurlijk mag
de minister eerder kennis nemen
van onderzoeksrapporten die in
haar opdracht zijn gemaakt. Maar
een periode van twee maanden is
wel érg lang. Ik zou eerder denken
aan een paar dagen, of een week.
Tenslotte hebben ambtenaren van
het ministerie ook de concepten van
de rapporten al gezien, dus ze kunnen nooit verrast zijn door de uitkomsten.
Het lijkt er wel erg op dat de minister
resultaten van onderzoek die niet zo
wenselijk zijn, door dit soort regels
in een la wil laten verdwijnen. Dat is
onwenselijk, alleen al om het feit
dat zo’n onderzoek na verloop van
tijd toch boven water komt en de minister dan misschien alsnog met de
broek op de knieën naar de Tweede
Kamer kan komen. Voor je het weet
krijg je situaties als met het voor de
minister achtergehouden VWA-rapport over veetransporten waarin resultaten stonden, die niet zo goed
uitkwamen en dat een jaar op het
ministerie rondslingerde.
De minister is niet zo maar een opdrachtgever. Zij besteedt geld van
ons allemaal voor het onderzoek,
dus mogen we dat ook allemaal weten. Wij krijgen als Tweede Kamer
vaak ook geen twee maanden de
tijd om te reageren op kabinetsbeleid, dus het lijkt me niet nodig dat
de minister zoveel tijd neemt voor
onderzoeksrapporten.’

‘Een periode van
twee maanden
is wel érg lang’

‘Niet al het
onderzoek is
politiek gevoelig’

Hans Blom, directeur voorlichting
van het ministerie van LNV
‘Waar het de minister om gaat is dat
we met Wageningen UR afspraken
kunnen maken over hoe we omgaan
met de publiciteit over onderzoek
dat in opdracht van het ministerie is
gedaan. In beginsel houden we een
periode van twee maanden aan,
Ir. Kees Hendriks, onderzoeker
maar daar kunnen we van afwijken.
Alterra
Het gaat er niet om invloed uit te oefenen op het rapport, want die twee
‘Ik heb het zelf nog nooit meegemaanden gaan in nadat het rapport
maakt dat voor mijn eigen onderzoek achteraf een periode van twee klaar is.
maanden nodig was om de minister Het is wel eens gebeurd dat andede tijd te geven op het onderzoek in ren eerder op de hoogte waren van
te spelen. Ik kan me heel goed voor- onderzoek dat in onze opdracht
was gedaan. Dat willen we voorkostellen dat het ministerie als opmen. Natuurlijk is het zo dat er condrachtgever graag over de onderzoeksresultaten wil communiceren, tact is tussen het ministerie en onen dan vooral over de beleidsconse- derzoekers in de conceptfase van
het rapport. Maar die kennis blijft in
quenties daarvan. En het is ook lohet ministerie beperkt tot enkele
gisch dat je als onderzoeker de opdrachtgever als eerste op de hoogte personen. In de twee maanden
daarna kunnen we bekijken wat de
stelt van de onderzoeksresultaten.
mogelijke impact van het onderzoek
Maar wat ik daarnaast erg belangrijk vind is dat wij als onderzoeksin- is.
stelling ook zelf ons in het openbaar Het is niet zo dat deze maatregel uit
moeten kunnen verantwoorden voor de koker van de minister zelf komt.
ons eigen onderzoek, tegenover col- Maar ze juicht hem wel toe. Als je
lega-wetenschappers en tegenover me vraagt of er concrete voorbeelden zijn uit het verleden, waarin die
de maatschappij. Want uiteindelijk
periode van twee maanden nuttig
gaat het bij het onderzoek voor het
zou zijn geweest, kan ik me die niet
ministerie wel om gemeenschapszo voor de geest halen. Daar mag je
geld dat wij gebruiken voor onderniet uit concluderen dat het dus niet
zoek.
belangrijk is, want dat kan ook aan
Natuurlijk kun je vooraf afspreken
mijn geheugen liggen.
dat je bepaalde mensen eerst inOh ja, ik wil dit stukje wel even in
formeert over de resultaten, maar
concept lezen en dan neem ik twee
buiten kijf staat dat de gegevens in
principe openbaar moeten worden. maanden de tijd. Ha, ha!’
Dat hoort bij de wetenschappelijke
spelregels: je kunt vrijelijk publiceren en je moet verantwoording afleggen over de gebruikte methoden.
Overigens heb ik het voor mijn eigen
onderzoek nooit meegemaakt dat
opdrachtgevers vooraf vroegen om
resultaten niet openbaar te maken.’

‘Het gaat niet
om invloed
op de inhoud’

Prof. Martin Kropff, vice-voorzitter
raad van bestuur van Wageningen
UR
‘Wij begrijpen dat de minister zich
goed wil kunnen voorbereiden op
vragen en publiciteit naar aanleiding van resultaten van door LNV
gefinancierd onderzoek. Ze houdt
zich ook aan de richtlijnen van de
KNAW op dit gebied. Die schrijven
voor dat onderzoeksresultaten zelfs
maximaal zes maanden geheim gehouden mogen worden. Bij andere
financiers zoals NWO-STW gebeurt
dat ook. Het is dus een billijk verzoek. Wij willen ook dat er over de
resultaten van ons onderzoek goed
wordt gecommuniceerd.
Maar wij willen wel met de minister
overleggen over de uitvoering. Niet
al het onderzoek is politiek gevoelig.
En bovendien is het niet zo dat twee
maanden wachten met publiceren
de doelstelling van de minister automatisch dichterbij helpt. Het LEI
stuurt nu elk kwartaal een bericht
naar de minister met onderzoeksresultaten die nog in de pijplijn zitten.
Zo’n model biedt misschien ook wel
een goede aanvullende manier om
met weinig bureaucratie de communicatie over onderzoeksresultaten
te verbeteren.’
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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.

KUIFJE IN AFRIKA
Regelmatig mogen we in de Resource kennisnemen van de ervaringen van Wageningse
studenten die een stage of afstudeerproject
in het buitenland hebben gedaan. Nuttig
voor hen die zich op een stage voorbereiden. Met het artikel van Iris Roscam Abbing
over Rienk Geertsma (‘Moeilijk socializen in
China en Botswana’, Resource 20) bereikt
dit genre echter een dieptepunt.
Volgens mij blijkt uit het stukje helemaal
niet dat het zo moeilijk socializen is in China.
Uit Rienks verhalen over alcoholgebruik wordt
duidelijk dat zijn gastheren hun best deden
om het hem naar de zin te maken. Overigens heeft China één miljard inwoners, en ik
heb een vermoeden dat die niet allemaal
hetzelfde zijn.
Ronduit stuitend is de beschrijving van het
dorpje in Botswana. Hieruit maak ik op dat
Wageningse studenten worden opgewacht
door jaloerse Batswana die hen proberen te
betoveren. Deze beschrijving van plaatselijke
gebruiken haalt niet eens het niveau van
Kuifje in Afrika. Ik kan me niet voorstellen
dat jullie dit als serieuze beschrijving van
Botswana hebben bedoeld. Ik kan het weten, want ik kom er al meer dan 25 jaar. Tips
zoals uiterst beleefd zijn en iedereen op
straat netjes groeten – net zoals in de Betuwe, zal ik maar zeggen – zouden misschien
nuttiger zijn voor reizigers die de mensen in
dit prachtige, gastvrije, trotse land willen leren kennen. Misschien moeten we voor alle
buitenlandse stages maar een cursus interculturele communicatie verplicht stellen.
Mijn antwoord op ‘Batswana zijn gesloten en
jaloers van aard’ is dit: Ga o na maitseo,
o wa itse. Dat is Setswana voor: u hebt geen
manieren.
Elmar Veenendaal
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V.D.REDACTIE
DE R KAN ER WEL AF
Wie de afgelopen weken de krantenberichten heeft gelezen over de mogelijke
samenwerking met de Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer, de brand
in het bedrijfsverzamelgebouw in Lelystad, de mobiele melkrobot in Zegveld en
het beoogde nieuwe regionale kenniscentrum in het Brabantse Chijnsgoed kan in
ieder geval één ding constateren. Er is
geen blad – afgezien van het zeer goed ingewijde Agrarisch Dagblad - dat de naam
Wageningen Universiteit en Researchcentrum correct gebruikt. Het Zutphens Dagblad, het AD en ook het ANP hebben het
tegenwoordig vrijwel altijd over ‘onderzoe-

kers van Wageningen Universiteit’ of een
‘onderdeel van de Universiteit van Wageningen’.
Daarmee is door de buitenwereld al de
beslissing genomen die tien jaar geleden
uit politieke correctheid niet kon. Het fusieproduct tussen de Landbouwuniversiteit en de qua personeelsaantallen grotere Dienst Landbouwkundig Onderzoek
(DLO) kon immers niet verder onder de
vlag van de universiteit.
De realiteit was toen echter al dat de buitenwereld natuurlijk niet begreep dat de
landbouwinstituten – en zeker die in Wageningen – niks met de universiteit van

doen zouden hebben. En daarom heeft
de komedie nu lang genoeg geduurd en is
de tijd rijp om de R definitief af te werpen.
Iedereen vindt het logisch dat Research
onderdeel is van een universiteit en blijkbaar heeft ook niemand er moeite mee
dat een regionaal praktijkcentrum of instituut aan een universiteit verbonden is.
Het tienjarig bestaan van Wageningen UR
dit voorjaar is een prachtige aanleiding
om de kogel door de kerk te jagen.
Leuk cadeautje ook voor de universiteit,
die dit jaar haar negentigste verjaardag
viert. / Gert van Maanen

HR

GEHEIMHOUDING
De afspraak van Wageningen UR met LNVminister Gerda Verburg om bij onderzoek
twee maanden geheimhouding te betrachten (Resource 21) heeft me verbaasd. Natuurlijk, het is prettig als politieke risico's
worden vermeden, en uitstel helpt daarbij.
Maar tegelijk weten we dat LNV bezorgd is
over de kennisdoorstroming van WURonderzoek, en het liefst ziet dat intensief
met gebruikers wordt samengewerkt in
onderzoek om de benutting te garanderen. Hoe is geheimhouding te rijmen met
nieuwe vormen van interactieve kennis- en
innovatieontwikkeling? Mogen alle betrokkenen de conceptrapporten wel lezen en
commentaar leveren – bij co-innovatie zijn
gezamenlijke aanbevelingen een vereiste –
maar er verder met niemand over praten?
Is het alternatief overwogen? Dat is: ambtenaren krijgen minstens even vroeg een
exemplaar als anderen. Dan moeten de ergste politieke crises toch vermijdbaar zijn.
Ik vind het raar dat actueel onderzoek, dat
maatschappelijk van belang is, twee maanden stil ligt, behalve waar het gaat om ambtenaren die ‘de tijd krijgen om relevante informatie te kunnen verteren, zodat de minister niet wordt verrast’. In welke tijd leven we?
Prof. Cees van Woerkum, hoogleraar Communicatiestrategieën

Henk van Ruitenbeek

DE HOOG
HET WANTROUWEN REGEERT
Niet de leugen maar het wantrouwen regeert in universitair Nederland. Tot de
instellingen die onder het strengste toezicht staan behoren de universiteiten,
terwijl er zich in het recente verleden
nauwelijks grote problemen hebben voorgedaan. De meeste studenten zijn ijverig,
de medewerkers vervullen hun taak met
geestdrift. De bestuurders plegen geen
fraude en gaan er niet met de kas vandoor.
Maar er gaat geen week voorbij of het ministerie van OCW bericht aan de universiteiten hoe zij moeten handelen en hoe alles dan veel beter wordt. De voorbeelden

liggen voor het oprapen. De universitaire
democratie is om zeep geholpen, onder
het motto dat alleen in Nederland het mogelijk is dat een poetsvrouw over de benoeming van een hoogleraar beslist. De
opleidingen en het onderzoek staan onder toezicht van visitatiecommissies. De
karige studiebeurs is een doorn in het oog
van sommige politici en moet op de helling. Promotiesubsidies worden vrijwel uitsluitend via de NWO-competitie verkregen. Zelfs secretaresses zijn hun zelfstandigheid kwijt en dienen te werken volgens
wenken en onduidelijke voorschriften.
Kortom de universiteiten zijn het laatste

decennium ter beschikking van de regering gesteld.
Dat is raar, want zelfstandigheid was het
sleutelwoord. De bron van dit wantrouwen
is niet de omvang van de bureaucratie of
de daadkracht van de minister, maar
wordt veroorzaakt door overijverige Haagse managers die zich dood vervelen.
Daarom scheppen ze wantrouwen via ingewikkelde nota’s en vergaderen daar
veelvuldig over. Want Haagse beambten
hebben de wijsheid in pacht en stellen
daarom de universitaire wereld onder curatele. / Kees de Hoog

Resource 0222 20-24

20-02-2008

15:25

Pagina 20

INTERNATIONAL

2

20
‘You can’t expect
people in China or
India to stop eating
meat because we
in the West eat
too much meat’

‘KRILL FISHING IN
ANTARCTIC UNWISE’
It is not a good idea to engage in large-scale
krill fishing near the South Pole, thinks Dr
Jan Andries van Franeker, an ecologist at
Wageningen Imares. He has just returned
from an expedition to Antarctica, where he
studied the role of these shrimp-like
creatures in the food web. Last November
there was heightened media reporting on
the plans to fish for krill around Antarctica to
make up for the scarcity of fishmeal for
farmed fish. ‘I would be very careful,’ said
Van Franeker. ‘Krill appears to be a superabundant source of food in the Southern
Ocean, but it’s also the basis of an entire
and unique food web. Many whale species
feed on krill, but penguins – whose main
source of food is squid – are indirectly
dependent on it as well.’ According to Van
Franeker, it is premature to conclude that
there is abundant krill in the Southern
Ocean. / GvM
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See article on page 8 in Dutch.

WHAT’S ON
Thursday 21 February
20.30 / César et Rosalie, film at Movie W.
20.30 / Open Podium in Downunder, WICC.
22.00 / Open evening at Nji Sri.
23.00 / Dance café at Unitas.
Friday 22 February
22.00 / Karaoke party at International Club.
Saturday 23 February
22.00 / Dance 30+ in De Wilde Wereld.
23.00 / The Beyond at Unitas.
24.00 / Latin Party at International Club.
Sunday 24 February
15.30 / G-Live at WICC.
20.30 / Does it hurt? Macedonian film at
Movie W.
Tuesday 26 February
20.00 / Murphy’s Quiz Night at Café Tuck.
Thursday 28 February
20.30 / Endless, Romanian film at Movie W.
21.00 / Wine tasting at International Club.
22.00 / Open evening at Nji Sri.
23.00 / Crazy Thursday at Unitas.
Friday 29 February
22.00 / African Cultural Night at International Club.
Monday 3 March
19.45 / Youth representative at the United
Nations: what does this involve? Info and
registration: www.klv.nl
Tuesday 4 March
20.00 / Honours programme in
Wageningen? Debate in LA13.
Thursday 6 March
20.00 / Lecture: consciousness in humans
and animals, LA13.

Cattle in Senegal. / photo bvBeeld

LIVESTOCK, CLIMATE AND THE TRUTH
The report Livestock’s Long Shadow
states that livestock keeping is
responsible for eighteen percent of the
greenhouse gas emissions produced
indirectly by humans, the cause of global
warming. ‘Everyone jumped on this,’ says
Cees De Haan, co-author of the report
and Wageningen alumnus. ‘But there’s
much more to the report: it’s about
biodiversity, water and soil use.’
A Wageningen alumnus, Cees de Haan
held a key position at the World Bank for
many years. He was closely involved in
setting up LEAD, an initiative of various
European donors, the World Bank and the
FAO, focusing on livestock, environment
and development. In recent years De
Haan has authored a number of reports
on the impact of livestock husbandry on
environment, climate and health,
including Livestock’s Long Shadow. This
most recent LEAD report attracted a lot of
media attention in the Netherlands
because the Party for the Animals used it
to back up its campaign against meat
eating. ‘But their reasoning takes parts of
the report out of context,’ says De Haan.
The report is the outcome of a trend that
started at the end of the 1980s. As a
result of the growing world population and
rise in living standards, the demand for
milk and meat grew. At the same time, in
the industrialised world a current arose
against livestock farming. Activists
outside the World Bank and vegetarians
within the organisation made it increasingly difficult for De Haan to get approval
for the livestock projects he wanted to set

up in developing countries. His opponents
in those days focused mainly on animal
welfare and health. ‘Now the Party for the
Animals is using the environmental
argument in their film Meat the Truth, and
the message is: eat less meat. If you don’t
do it for the environment, then do it for
the welfare of the animals.’
But the arguments used by Marianne
Thieme, the leader of the Party for the
Animals, are not sound, says De Haan.
‘She uses the facts to promote her own
message, and sometimes she twists the
truth. For example, she says you need
eight kilos of grain to produce one kilo of
meat. But this is only true for fattening
beef cattle in America, and only part of
their feed consists of grain or oil seeds
that could be used for direct human
consumption. If you look at the whole life
of an animal and at the amount of grain
involved, the ratio is much smaller: about
three kilos of grain for one kilo of meat.
And when it comes to water use, Thieme
uses a statistic from the literature that
assumes that all feed for beef production
comes from irrigated land, which of
course is not the case.’
When it comes to Thieme’s conclusion –
meat consumption has to go down – De
Haan only partly agrees. ‘For people in the
industrialised West, I agree with her. But
you can’t expect people in China or India
to stop eating meat because we in the
West eat too much meat. Marianne
Thieme doesn’t say that we need to make
livestock husbandry more sustainable,
but that is our message.’

According to De Haan, the public debate
on livestock farming in the Netherlands
focuses too much on the climate problem.
Of course livestock produces greenhouse
gases, but you can also reason that the
emissions from intensive livestock
farming are less per animal than where
animals are reared less intensively. ‘Less
greenhouse gas is produced per kilo of
factory-farmed meat than by a small
livestock farmer in India. That’s because
there is less raw cellulose in the feed of
factory farmed animals. And you can’t tell
a small farmer that he should stop
keeping animals because of greenhouse
gas emissions. There are 800 million
people worldwide who are dependent on
livestock keeping. My motto is: make it
more intensive, but not more concentrated,’ says De Haan. Livestock farming
should be more efficient and intensive,
but should be better spread over the
agricultural land that’s available.
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De Haan notes with satisfaction that the
idea of sustainable livestock husbandry
has taken root in Wageningen. ‘Our
message doesn’t make us popular,
certainly not with livestock farmers. The
American Cattle Association vigorously
disputed our report, but they could not
disprove one fact or figure. And now I
meet representatives of the European
Association of Animal Producers in
Wageningen who invite me to come and
tell my story.’ / JB
This is a shortened translation of the
article on page 10.
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WHO?
Andreas Tsakiridis from Greece, doing a
master’s in Economic Development, in
the Leeuwenborch.
ALMOST DONE?
I’m working on my thesis and hope to
graduate this year.
AFTER GRADUATION?
I’ve got three options. Look for a job or do

RESOURCE #22

a PhD in a European country if I get
funding. Worst case scenario is one year
of army service, compulsory for men in
Greece.
WHAT WOULD YOU PREFER?
I’d like to work for an NGO on environmental and poverty issues, for my personal development. And after a few years of field
experience I want to get my PhD. / ABr

GOOD FINANCIAL YEAR FOR WAGENINGEN UR
Financially speaking, 2007 was an
excellent year for Wageningen UR. The
DLO research institutes made a profit of
25 million euros and the university had an
operating surplus of 10 million. Van Hall
Larenstein closed the year in the black.
Tijs Breukink presented the preliminary
results last week to the Supervisory Board
of Wageningen UR. According to the
financial representative of the Executive
Board, the figures are partly due to the
Focus 2006 reorganisation under which
many jobs were cut, especially at the research institutes. ‘The amount of work and

the number of people employed are now
better balanced.’ Facilities Services also
contributed considerably to cost management. According to Breukink, this department saved ten million euros on purchases.
Some of the positive figures are due to
one-time windfalls, such as the sale of
buildings, and the institutes earned extra
money by clearing the backlog of research
assignments from the ministry of
agriculture. The audit office was critical
last year about the research assignments
that had already been paid for but not
completed in the same financial year.

‘The figure was 24 million, and that has
been reduced to 9 million euros. That
means we’ve done 15 million euros’
worth of extra work.’
Most of the positive balance will go to the
reserves. ‘Focus 2006 has cost the
research institutes forty million euros.
Now we have to build up the reserves
again.’ In addition, a financial buffer is
needed for building plans. ‘We are
thinking about new accommodation for
the Animal Sciences Group in Lelystad, as
the current building is now outdated.
Building costs can easily run into tens of

CREATIVE CRADLE TO CRADLE SESSION
Design ‘top-secret’ products capable of
conquering the virtual market. That was
the assignment at the workshop that
concluded the RUW Cradle-to-Cradle
week on Thursday 14 February. The
products that the participants worked on
all exist, but are not yet available in a
C2C form.
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While busy thinking up ‘improved’
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SNAPPED

Divided into four groups, the students set
to work on a nappy, a salt cellar, a handbag and a ballpoint pen, but first they
were given a brief introduction on Cradle
to Cradle from RUW and Wageningen
Environmental Platform members. The
concept is the brainchild of Michael
Braungard, and William McDonough, an
architect and a biochemist. The aim is to
close and optimise cycles, and C2C distinguishes itself from existing sustainability
concepts by not focusing on changing
consumers’ behaviour but on changing
production processes.
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products, the students discuss heatedly
among themselves about the concept
itself. Not everyone is convinced about
C2C. ‘I think we should stimulate
behaviour changes in consumers as well,’
says Roan Lakerveld, a member of WEP.
Nabi Abdaldah, who’s studying Business
and Consumer Studies, does not agree:
‘We need to stop trying to change
behaviour. That’s exactly why so many of
these initiatives don’t succeed. We’d do
much better to look at existing processes
and make them more sustainable and
conscious. That’s the principle of cradle
to cradle and why it can become a
success.’
Designing the durable diaper involves
more than just looking: diapers are taken
apart and all components subjected to
close examination. After testing, it is
affirmed that the absorptive material
should be made of a kind of salt. The
students present a number of ideas
involving a seven-step plan on paper.

‘The solutions we’ve come up with this
evening are just a start, but hopefully they
will get people interested in the concept.
We’ve learned that we don’t know enough
about materials, but most concepts could
have less impact on the environment and
still be functional and comfortable,’
concludes Ruben Borge, one of the RUW
coordinators. ‘There’s certainly been
enough interest to convince us that we
should pursue the theme.’
The evening ends with the announcement
of a competition: design a good C2C
coffee package. Jeroen Kruft, who started
his own sustainable organic coffee
company in Ecuador, is offering the
prizes. Every good idea wins a pack of
coffee, and the winner will receive a
year’s worth of free coffee. Who could say
no to that? /ABa
Want to take part in the competition? Mail
your idea or question to: info@amigosinternational.org
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millions.’ The university will use part of
the profits to finance rising student
numbers. Although it receives extra
money from the government if it attracts
more students, the university has to put
its own money up front first.
Van Hall Larenstein made a small profit in
2007. ‘But it is a profit, and that’s a
change from recent years.’ Breukink
expects that VHL will benefit more in the
coming years from cooperation with
Wageningen UR as it will be able to make
better use of joint services, such as ICT
support and purchases. / KV

NO ANAEMIA
FROM TEA FOR
SOUTH AFRICANS
South Africans don’t have to worry about
drinking tea. A Wageningen researcher
came to this conclusion while doing
research for her MSc thesis at the NorthWest University in Potchefstroom, South
Africa. Contrary to what nutritionists
assumed from lab experiments, tea does
not reduce the amount of iron in the
blood of South Africans.
Pleunie Hogenkamp, now working in the
sub-department of Human Nutrition,
examined the relation between the
consumption of black tea and anaemia
among the local population in the
northwest of South Africa. ‘After water,
tea is the most common drink worldwide,’
says Hogenkamp. ‘One cup of tea
contains about two grams of polyphenols,
which form a complex with iron in the
stomach. The human body cannot absorb
the iron complex. If you give people a cup
of tea with a meal under laboratory
conditions, they absorb twelve percent
less iron. In South Africa black tea is
commonly drunk at a meal. That’s why we
wanted to know whether drinking tea
increases the chance of anaemia.’

g
This was not the case, Hogenkamp
discovered. Although fifteen percent of
the women had an iron deficiency in their
blood, the men and women who drunk the
most tea had an even higher iron content
in their blood than normal. ‘Maybe South
Africans don’t drink tea that often with
food after all,’ says Hogenkamp, thinking
out loud. ‘The data we have don’t say
anything about this. They only tell us how
much tea people drink, not when. But
from our research we can conclude that
it’s not necessary to advise South
Africans to stop drinking tea.’
Hogenkamp’s research will be published
in the British Journal of Nutrition. / WK

Students get to grips with diapers at the cradle-to-cradle product analysis workshop held by RUW. / photo GA
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Het wordt straks rustig langs de Nederlandse vaarten en sloten. Hengelsportorganisatie OVB meldt althans dat gameproducent Wii binnenkort met Sega Bass
Fishing op de markt komt. Daarmee
kunnen sportvissers voortaan rustig
binnenblijven om een realistische
viservaring op te doen. Je kunt gebruikmaken van twintig hengeltypes en in je
huiskamer vier soorten vis binnenhalen.
Wij voorzien een dramatische stijging in
het aantal echtscheidingen.

De Saudi Gazette meldde vorige week
dat agenten van de Commissie ter
Promotie van de Deugd en Preventie van
de Zonde de bloemen- en cadeauwinkels
van Saudi-Arabië hebben afgestruind op
zoek naar rozen en hartvormige, rode
producten. Valentijnsdag wordt in het
islamitische land namelijk gezien als
een verderfelijk westers liefdesfeest dat
‘immorele relaties tussen ongetrouwde
mannen en vrouwen aanmoedigt’.
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FALAFEL
Schuilend voor miezerregen sta ik in een
stampdruk maar klein fastfoodrestaurant. Ik ben net naar een brainstorm geweest over jongeren en natuurbeleving in
Paradiso. Langzaam valt de schemering
in. Piepend en krakend passeren Amsterdamse trams, op weg naar hun eindbestemming. ‘Voor mij een falafel’, hoor ik
een vage bekende zeggen. Ik frons mijn
wenkbrauwen. Dit kán ik niet goed verstaan hebben. Eén voor één kletteren
mysterieuze kleine balletjes met krokant
laagje in de frituurpan. Ik heb geen idee
wat het is.
Al struikelend over de naam van het gerecht bestel ik ook zo’n broodje. Ik kijk erbij alsof ik net in een klein Pools dorpje
een piwo heb geprobeerd te bestellen.
Wachtend, met angstige ogen, hopend
dat ik wel bier en geen spiritus genomen
heb. Langzaam dringt het tot mij door: ik
ben als enige totaal onbekend met deze
razendpopulaire Libanese specialiteit van
kikkererwten.
Op de bosbouwschool kon ik me wel aardig redden: zuurkool, andijvie en eens per
jaar een reerug. Eén dag Amsterdam en ik
val al kansloos door de mand. Ik weet
niets van de moderne gezonde voeding.
Elke dag schieten de voedselreclames
langs mijn zintuigen, maar ik kan het simpelweg niet volgen. Ik citeer: ‘Dit product
bevat schimmeleiwit, afkomstig van een
plantje uit de familie van de paddenstoelen’.
Begrijpen of niet, niets houdt me van de
Bewuste Keuze af. Vanaf nu eet ik modern en zeer verantwoord. Met grote happen prop ik smakkend binnen een minuut
een zakje suikervrije dropjes naar binnen.
Goed bezig, dit is een bewuste keuze die
voldoet aan internationale voedingsrichtlijnen. Eén minuut en ik heb al een hele
kroket bespaard. Nog even en sporten
gaat totaal overbodig worden.
Toch valt er ook nog veel te winnen. Negentig procent van de peuters heeft nog
steeds geen televisie op de kamer. Geen
reclame voor gezonde voeding dus. Gelukkig komen kinderen steeds minder buiten en kunnen gezonde games eindelijk
een groot succes gaan worden. Alle vrijgekomen speeltuinen bouwen we gewoon
om tot uitloopterrein voor het vee. Eindelijk kunnen we de dieren een vrij leven buiten geven. Aan een bewust stukje vlees
ben ik wel toe, want zo lekker is falafel
nou ook weer niet. / Stijn van Gils

W
–
m
Lo
ing
va
ge
bij
pr
na
be
pa

Net zoals in het tv-programma Het Lagerhuis zaten voor- en tegenstanders bij het Europadebat tegenover elkaar. / foto GA

WAAROM BULGARIJE WEL EN TURKIJE NIET?
Moet de Europese Unie worden uitgebreid
met nieuwe lidstaten? Ja, vonden de
meeste Wageningse studenten die
deelnamen aan het Europa Debat op
14 februari bij Wageningen Universiteit.
Dit in tegenstelling tot de aanwezige
scholieren van het Marnix College in Ede,
die tegen uitbreiding waren.
In de Leeuwenborch hadden zich zo’n
veertig deelnemers verzameld, waaronder
de Europarlementariërs Lambert van Nistelrooij (CDA) en Jan Mulder (VVD), een
tiental Wageningse studenten en een
handvol scholieren van het Marnix College. Ze voerden een Lagerhuisdebat over
verschillende stellingen, waarbij de ja- en
nee-stemmers tegenover elkaar kwamen
te zitten. De tegenstanders van de Europese uitbreiding vonden dat de EU niet meer
goed kan functioneren met nog meer le-

den, de voorstanders verwachtten dat uitbreiding de vrede en economische ontwikkeling in Europa ten goede zal komen.
De Europarlementariërs zijn aan een tour
bezig langs zes Nederlandse universiteiten en kwamen in Wageningen te spreken
over landbouw-, water-, klimaat- en plattelandsbeleid. Ze pareerden daarbij de geijkte kritiek op de EU. Kost het Brusselse
landbouwbeleid veel geld? De EU geeft
42 procent van haar budget uit aan landbouw, een bedrag dat gelijk staat met 0,8
procent van de belastinginkomsten in de
EU, meldde Jan Mulder. En is Brussel een
bureaucratie? Er werken minder ambtenaren bij de EU dan bij de gemeente Amsterdam.
De mogelijke toetreding van Turkije tot de
Europese Unie leidde tot een aardig debat. Turkije mag toetreden, vond de meerderheid aan voorstanders, want waarom

Roemenië en Bulgarije wel en Turkije
niet? Turkije mag pas toetreden als de
mensenrechten zijn verbeterd en de rol
van het leger en de corruptie zijn verminderd, vonden de tegenstanders. Maar de
corruptie in landen als Roemenië en Italië
liegt er ook niet om, vonden de voorstanders. Speelde de hoeveelheid hoofddoekjes in Turkije soms een rol bij de tegenstanders?
Een Wageningse studente mocht reageren op de stelling: Boeren zijn de beste
landschapsbeheerders. ‘Vroeger zou ik
het eens zijn geweest met deze stelling’,
vertelde de studente. ‘Maar sinds ik in
Wageningen ben komen studeren en boeren heb gezien en gesproken, denk ik dat
boeren geen goede landschapsbeheerders zijn. Ze willen alleen maar productie.’
Een grote meerderheid van de deelnemers was het met haar eens. / AS
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DORP WORDT ENERGIEPRODUCENT
Het Gelderse dorp Millingen aan de Rijn
zou wel elf keer zoveel energie kunnen
produceren als haar eigen inwoners
nodig hebben. Bijvoorbeeld met geluidsarme windmolens, zonnepanelen op
daken, gebruik van biomassa en asfaltcollectoren in het wegdek. Allemaal
duurzame energiebronnen die je op
lokaal niveau kunt toepassen.
Studenten Urban Environmental Management en International Land and Water
Management van Wageningen Universiteit, presenteerden afgelopen vrijdag in
Wijchen voor lokale bestuurders en ambtenaren hun ideeën voor een duurzame
lokale energievoorziening. Het was, zegt
student Internationaal Land- en Waterbe-

heer Martin van Beusekom, meer een vingeroefening dan een gedegen onderzoek.
Toch waren de resultaten opzienbarend.
Met zeven windmolens was bijvoorbeeld
al te voorzien in de energiebehoefte van
de plaats. Asfaltcollectoren bieden misschien nog meer perspectief, zegt Boris
Konings, masterstudent Urban Environmental Management. Door water in asfalt
te laten opwarmen, kan energie worden
gewonnen om woningen te verwarmen.
En ’s winters is minder strooizout nodig
omdat het water de wegen verwarmt, en
het asfalt slijt er ook nog eens minder
snel door.
Yang Yue Long van Urban Environmental
Management probeerde uit te vinden hoeveel energie een dorp als Millingen aan de

Rijn kan produceren. Als alle mogelijkheden van zonne-energie, windenergie en
biomassa worden ingezet, zou de plaats
elf keer meer kunnen produceren dan de
eigen energiebehoefte. Maar dat is niet
reëel, zegt de Chinese student, omdat er
altijd beperkingen zijn als gebrek aan
draagvlak bij de bevolking, of regelgeving
die bepaalde ontwikkelingen niet toestaat.
Wethouder Erick Loermans van Wijchen
was enthousiast: ‘Jonge mensen inspireren je om geheel anders naar de problematiek te kijken.’ De ambtenaren reageerden ook positief, maar zagen tal van haken en ogen, constateert Konings. ‘Maar
als je echt wilt overschakelen op duurzame energie, dan zul je daarvoor ook de
mogelijkheden moeten creëren.’ / JB
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Britse en Amerikaanse onderzoekers
claimen op Madagascar een fossiele frog
from hell te hebben gevonden en hebben
hem de bijnaam Beelzebufo gegeven. Het
dier woog maar liefst vier kilo en had de
grote van een ‘platgeslagen strandbal’.
Het lijkt verwant aan de gehoornde padden
die bekend staan om hun agressieve
temperament en hinderlaagtactieken.
Het fossiel is negentig miljoen jaar oud,
dus wellicht viel de Beelzebufo ook jonge
dino’s lastig, aldus de onderzoekers.

We leven officieel nog in het Holoceen
– letterlijk het heel nieuwe tijdperk –
maar volgens de Geological Society of
Londen is eigenlijk het Antropoceen al
ingegaan. Dit tijdperk zou het begin
van de mensheid als belangrijkste
geofysische factor markeren, vindt
bijvoorbeeld de Nederlandse Nobelprijswinaar Paul Crutzen. De vraag is
natuurlijk wanneer dit tijdperk moet
beginnen: met de uittocht uit het
paradijs of met de zondvloed?

BEJAARDEN GEZONDER
DOOR MAALTIJDMACHINE
Bejaarden in serviceflats halen over een
paar jaar hun avondeten uit een
apparaat. De op maat samengestelde
maaltijd eten ze vervolgens gezellig met
andere bewoners op in de gezamenlijke
ruimte. Dat denken althans vijf
masterstudenten Food Technology.
‘We moesten een maaltijdconcept bedenken voor 2012’, vertelt Silvia van Kempen. ‘Dat was de enige opdracht die we
meekregen.’ Silvia deed met vier studiegenoten als team mee aan de Culinair
Cup, georganiseerd door een Zweeds levensmiddelenbedrijf. Annemieke Pustjens: ‘Ik wilde wel eens iets breder kijken
dan een productaspect, zoals naar consumenten en productiemethode.’ Naast een
team van Wageningen Universiteit deden
er vier studententeams uit Europa en één
uit China mee.
In mei vorig jaar wisselden de Wageningse levensmiddelentechnologen voor het
eerst van gedachten over het concept. Ze
werkten eraan naast hun afstudeervakken. Na lezing van vooral vaktijdschriften
besloten ze ouderen als doelgroep te nemen. ‘Die groep wordt steeds belangrijker’, aldus Silvia. Velen krijgen last van
hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, ondervoeding, of hebben vitaminegebrek.
Bovendien hebben ze wel wat te besteden.
De maaltijdmachine moet hen helpen gezonder te gaan eten. Of in de woorden van
Hippocrates waarmee ze hun E-meal promoten: ‘Let food be your medicine and
your medicine be food’. De huisarts stopt
data over hun gezondheid op een kaartje,
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zoals gewicht, bloeddruk, en allergieën,
en dan stelt de machine uit gekoelde elementen een verantwoorde maaltijd samen. Daaraan worden meteen extra’s toegevoegd als foliumzuur en voedingsvezels. ‘En iemand die geen vis eet krijgt
dan gezonde vetzuren in zijn saus, bijvoorbeeld’, vertelt Silvia. Het viervaksbordje
rolt direct in een verwarmer, et voilà,
warm eten.
Senioren in een serviceflat in Wageningen
reageerden positief op het idee, en ook
haar eigen oma ziet het wel zitten, zegt
Annemieke. ‘Ze woont nog zelfstandig,
maar houdt niet zo van koken.’ Ouderen
die hun maaltijden krijgen thuisbezorgd,
zijn daar niet altijd over te spreken. Silvia:
‘Door het apparaat in de gezamenlijke
ruimte te zetten hoopten we dat mensen
vaker samen gingen eten, want dan eten
mensen ook beter.’
Voor de presentatie in Zweden knutselden de studenten geen machine in elkaar,
maar hielden ze het bij posters, flyers en
visitekaartjes in de vorm van de chippas.
Ze behaalden uiteindelijk een derde plek,
goed voor vierduizend euro . De organisatie betaalde eerder ook al de reis- en hotelkosten en gaf een werkbudget van
1500 euro dat zo goed als op is.
Silvia en Annemieke die komende zomer
afstuderen, zetten hun deel van het prijzengeld nog even apart, twee teamgenoten kopen mogelijk een laptop. De wedstrijd heeft de ideeën van Silvia en Annemieke over wat te doen na hun studie niet
veranderd. Geen van de studenten denkt
erover met het concept de boer op te
gaan. / YdH
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De vijf masterstudenten Food Technology die een derde prijs wonnen in de Culinair
Cup, samen met hun begeleider Jozef Linssen. / promotiefoto

Het goede nieuws is dat Manuel Uribe,
volgens het Guinness Book of Records de
dikste mens ter wereld, de afgelopen drie
jaar 230 kilogram is kwijtgeraakt dankzij
een streng dieet. Het slechte nieuws is
echter dat de Mexicaan nog steeds 340
kilo weegt en nog aan het bed
gekluisterd is. Uribe zegt zich nu ‘heel
goed te voelen’ en kondigt aan een groot
feest te geven. Daar gaan we weer.

HET ECHTE
WERK

ZON, NATUUR EN ZURE MELK
Studente Internationale ontwikkelingsstudies Sabrina Samson twijfelde lang
over haar stage. Uiteindelijk koos ze voor
analytisch onderzoek met veel statistiek.
Maar dan wel op het continent waar ze
altijd al heen wilde: Australië.
‘Ik heb in Australië aardig wat vrienden en
familie. Een goed excuus om daar te zoeken naar een stage. Ik vond een plek bij
een milieuorganisatie en vertrok in periode één van dit academische jaar. Mijn onderzoek richtte zich op de schade die ratten aanrichten op kleine boerderijen in
Vietnam. Het bureau waarvoor ik werkte
had enkele van dit soort projecten lopen.
Uit een hele grote dataset haalde ik de cijfers die belangrijk zijn voor dit probleem.
Met mijn cijfers gaan onderzoekers kijken
hoe ze de rattenplagen kunnen bestrijden. Ze gebruiken nu rattengif maar het
probleem is dat de mensen daar ook ratten eten. Daarom zoeken ze andere oplossingen.
Mijn onderzoek bestond voornamelijk uit
lekker spitten, databases opschonen en
leren hoe je een echt onderzoeksvoorstel
moet schrijven. Allemaal dingen die ik nog
nooit had gedaan. Ik heb er erg veel van
geleerd. Terwijl ik daaraan werkte plukte
mijn vriendje, die ook mee was, meloenen
bij een kweker. En in de vrije uurtjes ging
hij kitesurfen.

We kwamen midden in de Australische
winter in Sydney aan. Temperaturen lagen
rond de twintig à vijfentwintig graden.
Wonderbaarlijk genoeg liepen er mensen
met handschoenen en dikke winterjassen
rond. Later in het jaar schoof het maximum op naar boven de vijfendertig graden. Geen wonder dat ze het dan koud
hadden in de winter. Het was er zo warm
dat douchen haast geen zin leek te hebben. Het was non-stop zweten. Een ritje
met de fiets om verse melk te halen resulteerde al na twintig minuten in zure melk.
Ik woonde in een studentenhuis met acht
Australische studenten. Ze waren allemaal een stuk serieuzer dan we hier in
Nederland zijn. Stappen doen ze wel
maar dan zonder bier omdat het duurder
is dan sterke drank.
Ik heb een autootje gekocht om te kunnen
reizen. De dichtstbijzijnde stad lag op vier
uur rijden afstand en in de tussentijd
kwam je werkelijk niets tegen. Dat is best
fascinerend vergeleken met Nederland.
Ik heb ontzettend veel gezien: bossen,
watervallen, beekjes waarin je kan zwemmen en veel slangen waarvan ik er ook
één heb vastgehouden. Dat was dan wel
in een dierentuin. Het hoogtepunt van
de trip was het zwemmen onder de
hoogste ononderbroken waterval van
Australië.’ / Amrish Baidjoe
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STUDENT
Verliefden kunnen dit bericht beter niet
lezen. Volgens een Utrechtse psycholoog
heeft verliefdheid namelijk veel weg van
een ‘psychische stoornis’. Het gaat vrijwel
altijd gepaard met stress en bezitsdrang,
gevoelens die totaal niet horen bij de
liefde. Je kunt volgens de psycholoog dan
ook pas van iemand houden als de
verliefdheid is weggeëbd. Ook ‘vlinders in
de buik’ bestaan niet. Dat gevoel komt
voort uit ‘een chemische molotovcocktail
in je bovenkamer’.

PRIKBORD

RENNEN IN HYDE PARK
Tussen de eekhoorntjes in een Londens park liepen zaterdag 9 februari leden van studentenatletiekvereniging
Tartlétos een estafettewedstrijd. Het zonnetje bij de Hyde
Park Relay maakte de wedstrijd voor de verandering
lastiger, meldt Mischa Petie. ‘Het park was bomvol met
mensen en je moest goed oppassen om niemand omver
te lopen. Het parcours mag namelijk niet worden afgezet
omdat het park eigendom is van de Koninklijke familie.’
Mischa eindigde samen met Zoltan Dezseny, David
Vermaas, Lennart Kleinjans, Jan Roos en Nout Jansen als
derde buitenlandse team, met een gemiddelde snelheid
van bijna 17,5 kilometer per uur over de zes keer drie mijl
(5164 meter). ‘We versloegen zelfs het combinatieteam
van ZeuS, de Nederlandse studentenatletiekfederatie’,
schrijft Mischa trots.
Student Gezondheid en maatschappij Marina van Maanen
(foto) liep mee met een damesteam van ZeuS, dat het
snelste buitenlandse damesteam werd. ‘Al met al weer
een mooie voorbereiding voor de Batavierenrace.’ / YdH

ZILVER VOOR MAYON
Het was zondag niet de
dag van schaatser Mayon Kuipers. Ze greep
naast haar tweede titel
van het seizoen bij de
Nederlandse Kampioenschappen Supersprint,
17 februari in Breda. ‘De
baan in Breda is half
overdekt, en het was afgelopen weekend heel
koud. Het ijs was daardoor heel hard.’
Bij supersprint rijden de
schaatser twee keer honderd meter en twee keer
driehonderd meter. Op de honderd meter
gaan de schaatsers op hun ijzers net zo
hard als hardlopers sprinten: bij de dames tussen de tien en elf seconden, bij
de heren een seconde sneller.
Mayon kreeg in de vrieskou moeilijk grip
op de harde baan. ‘Bij de eerste honderd
meter ben ik bijna gevallen.’ Gaandeweg
kreeg de student Voedingsmiddelentechnologie aan Van Hall Larenstein in Leeu-
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warden meer gevoel voor
het ijs. Uiteindelijk won
ze de tweede driehonderd meter – de afstand
waar ze zich meer op
thuis voelt – in 26,02 seconden.
Op natuurijs is schaatsen op de korte baan
vooral hard rechtdoor
gaan. Op kunstijsbanen
moeten de schaatsers
op de driehonderd meter
wel hard door een bocht.
Mayon vindt dat bochtenwerk geen probleem.
‘Dat is in mijn voordeel.’
Van haar school in Leeuwarden waren
voor haar geen supporters naar Breda afgereisd. ‘Veel te ver weg. Niemand heeft
een weekend-OV’, lacht ze. Mayons volgende wedstrijd, in het eerste weekend
van maart, is iets dichterbij: in Hoorn. Dan
strijdt ze met de junioren en neo-senioren
om de Nederlandse sprinttitel over vijfhonderd en duizend meter. / YdH

Het bestuur van de Theologische Universiteit Kampen heeft haar hoogleraar Kerkgeschiedenis op het matje geroepen. Hij
had in een interview met het Nederlands
Dagblad gezegd dat ‘homoseksuelen er
altijd geweest zijn en dat vind ik geen enkel
probleem’. Een opmerking die tot grote ophef leidde in de vrijgemaakt gereformeerde
wereld. De hoogleraar heeft inmiddels spijt
betuigd over zijn ‘onzorgvuldige uitspraken’.
Natuurlijk: homoseksuelen zijn er nimmer
geweest en dat is een groot probleem. / GvM

stuur je foto’s naar
prikbord@cereales.nl
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