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INTELLIGENTE PLANTEN
Vervolg van pagina 15
Volgens de Van Dale is dat ‘het verstand gebruiken’. Wat is
verstand dan? ‘Denken of begrijpen’. En dan komen we terecht in Van Daliaanse cirkelredeneringen. Denken is ‘het
verstand gebruiken’, en begrijpen is ‘met het verstand
kunnen volgen’. Eerlijkheid gebied me te vermelden dat
de Van Dale meer uitwegen biedt. Eén van die uitwegen
komt via ‘oordeel’ en ‘gevolgtrekking’ aan bij ‘wat men uit
de gegevens afleidt’.
Volgens het artikel in de Resource nemen planten hun
omgeving waar. Bovendien maken ze kosten-batenanalyses. En ze kunnen leren van ervaring. Is dat ‘iets afleiden
uit gegevens’? Deze vraag kunnen we beantwoorden met
‘ja’, maar ook met ‘nee’ of ‘geen idee’, naar gelang onze
voorkeur.
Selectief haal ik nu nog een feit uit het artikel waar de Resource naar verwijst: ‘(…) there is no evidence for neurons, synapses or brains in higher plants (…)’. Conclusie:
planten zijn niet intelligent. En gelijk hebben ze. Maar is er
bewijs voor de stelling: ‘intelligentie komt uit neuronen’? Is
er ooit correlatie aangetoond tussen hersenen en intelligentie? Ik haal er nog eentje uit: ‘Plant neurobiology
claims that plants recognise self and non-self.’ Ook deze
laatste zin is voor meerdere interpretaties vatbaar. Ik ga er
verder ook niet op in, maar ik wilde hem de lezer niet ont-

houden, want er staat nogal wat.
Mijn verklaring voor deze discussie is heel eenvoudig: de
mens overschat zichzelf. We denken wel dat we heel wat
zijn, met onze intelligentie en ons bewustzijn, maar in werkelijkheid zijn we nietige wezentjes in een oneindig universum. Het vereist nogal wat moed om het paradigma van je
eigen grootheid los te laten.
Hier is een ander mogelijk paradigma: planten, dieren en
ook mensen onttrekken hun intelligentie uit het universum. We zijn geen eigenaar van onze intelligentie, we krijgen het te leen. Metafysische uitspraken? Ja, natuurlijk!
Onwetenschappelijk? Ook, maar alleen op grond van het
inductieprobleem en het gebrek aan weerlegbaarheid. Ingewikkeld is de theorie niet. Hij is alleen eng, want de
mens wordt er nietig van.
Het is niet de wet van de simpelste verklaring die in deze
discussie wordt toegepast, maar de wet van de angst voor
het verlies van de plek op de troon. Beroep je dan ten minste op het ontbreken van falsifieerbaarheid (we kunnen
planten immers geen bananen van het plafond laten halen) of op grond van gebrek aan duidelijke definitie van de
term intelligent.
Gilles Havik, vijfdejaars student Biologie
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RINKELDEKINKEL
‘Ik neem aan dat je Ron Lukassen en mij
wilt feliciteren’, zegt Peter Booman joviaal
in de hoorn van zijn telefoon. ‘Ron en ik
zijn er allemachies trots op dat we deze
klus hebben geklaard. Dankzij ons belt
Wageningen via het internet.’
‘Hieperde pp hra’, krast Aalt Dijkhuizen.
‘Maar niet hs.’
‘Dank je, Aalt’, zegt Booman. ‘Ook namens Ron. Mister Ron Rinkel Lukassen zit
tegenover me.’
‘Doe m n lol en ontsl d drdbbl overghlde
idioo’, zegt Dijkhuizen. ‘In heel Wagenngn
U is er gn nkle telfn die nog wrkt, gd-gdgloeiend-gloeiende.’
‘Ik versta je slecht, Aalt’, zegt Booman, onderwijl zijn duim naar Lukassen opstekend. ‘Maar ik zal het hem zeggen. Ron
luistert mee, en ik verzeker je dat hij glundert van trots.’
‘De blackberries vn de blngrijke jngens en
msjes doen ht niet’, zegt Dijkhuizen. ‘De
voicemls dn ht niet. En jij klnkt heel vr wg.
Alsof j in n Afghaanse vssenkm zit.’
‘Dus jij zit in Afghanistan’, zegt Booman.
‘Vandaar die raspende stem. Koutje gevat?’
‘Wt klts je nou?’, zegt Dijkhuizen. ‘Ik zt op
n pr hondrd mtr afstnd vn jou. Man, dt is n
rmp! Wgningen is onbrkbr.’
‘Er zijn wel wat probleempjes, Aalt. Als
mensen hun formulieren niet goed invullen, tsja… Dan kan zelfs Ron Rinkeldekinkel niet voorkomen dat sommige dingen
niet helemaal honderd procent lekker lopen.’
‘Nt hndrd prcnt lkkr?’, valt Dijkhuizen uit.
‘Niet hndrd prcnt lkkr? Wt je wie er hr niet
hndrd prcnt lkkr is?’
‘Wat bedoelt je, Aalt?’, vraagt Booman.
Er komt geen antwoord.
‘Verbinding verbroken’, zegt Booman beteuterd.
‘Jammer’, zegt Ron Lukassen. ‘Net als
Aalt allemaal mooie dingen over ons zegt.’
Booman kijkt op het schermpje van zijn
telefoon en beroert wat toetsen. ‘Even kijken of we z’n nummer kunnen achterhalen’, zegt hij. ‘Dan bel ik hem even terug.’
‘Vast niet’, zegt Lukassen. ‘Aalt Dijkhuizen
zal zijn nummer wel hebben afgeschermd.’
Triomfantelijk blikt Booman van zijn toestel naar de ICT-man.
‘Nee hoor’, zegt Booman. ‘Niet als hij met
mij belt.’ / Willem Koert
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NATUURBERICHT
Arnold van Vliet, de meest mediagenieke
Wageningse onderzoeker, heeft een
nieuw project: natuurbericht.nl, met
verhalen over wat er buiten gebeurt.
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Van Vliet was al de drijvende kracht achter de Natuurkalender. Dat netwerk van
mensen die rapporteren wanneer de bloemen bloeien en de vogels vliegen, zorgt
ervoor dat Van Vliet het hele jaar terug te
vinden is in kranten en op tv. Is het koud,
nat, droog of heet, dan belt journalistiek
Nederland met Van Vliet om te horen wat
de gevolgen zijn voor de natuur.
Deze week lanceerde de onderzoeker de
website natuurbericht.nl. Een site met
nieuwtjes over de kolgans Opa, hamsters
in Limburg en boommarters op de Veluwe. ‘De nieuwe site wordt breder dan de
natuurkalender’, legt van Vliet uit. ‘We
mikken op een breed publiek dat we informatie willen geven over wat er nu buiten
gebeurt. Er zijn heel veel mooie verhalen
te vertellen. Een vogelaar weet bijvoorbeeld wanneer het roodborstje gaat broeden, maar veel mensen weten dat niet.
Die vinden het wel leuk om dat soort dingen te lezen. Zo hebben we nu ook een
verhaal over de pinksterbloem die momenteel in bloei staat. Mensen zien dat
wel, maar weten niet of dat vroeg is of
laat. Wij schrijven daarover, en leggen
meteen uit dat de vroege bloei van dit jaar
het oranjetipje in problemen kan brengen.
De rupsen van deze vlinder eten de zaden
van de pinksterbloem. Dit jaar komen ze
wellicht te laat. Ik hoop dat we door de
voorlichting op natuurbericht.nl meer
mensen kunnen stimuleren om waarnemingen te gaan doen voor de Natuurkalender.’ / Korné Versluis
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Provocative Women’s Theatre
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RINKEL VERLOOPT VERRE VAN PROBLEEMLOOS
‘Wat een vreemd bericht over Rinkel’,
mailde een doorgaans optimistische
perswoordvoerder van Wageningen UR
vorige week. ‘Ik was een van de weinigen
bij wie alles min of meer werkte.’ Terwijl
projectleider Ron Lukassen in de vorige
Resource meldde dat de overschakeling
op internettelefonie vlotjes was verlopen,
zijn anderen duidelijk minder te spreken.
‘Wil iemand die wél kan bellen Ron
Lukassen even laten weten dat er wél
problemen zijn?’ schreef Bastiaan
Meerburg.
Een goede reden om een belrondje te
doen. Eerst maar eens Hans Schepers
bellen, onderzoeker bij het voormalige
A&F en nooit te beroerd een mening te geven. ‘Meneer Schepers staat niet in mijn
lijst, zal ik u doorverbinden met de receptie?’ vraagt de telefoniste van de centrale.
Prima. ‘Nee, Hans is niet bereikbaar’, vertelt de telefoniste. ‘Hij heeft geen nummer meer. Oh, u belt over Rinkel. Dat is
ook toevallig. U kunt hem een mail sturen.’
Nee, ik kan je niet bellen, mailt Schepers
binnen een paar minuten terug. Jij kunt
mij wel bellen. ‘Grappig hè, ik ben niet
eens meer boos. Een paar weekjes zonder telefoon is ook wel eens leuk. Ik heb
mailtjes naar iedereen gestuurd die er
iets aan zou kunnen doen. In grote letters,
rode letters, blauwe, maar tot nu toe helpt
niets. Die mensen kunnen er misschien
ook niets aan doen. Ik heb wel het idee

dat Wageningen zich laat ringeloren door
KPN. Een grote assertieve klant was dit
niet overkomen. Weet je wat trouwens
ook grappig is? Degene die de overschakeling voor ons moet regelen, is zelf ook
niet bereikbaar. Geen nummer.’
Schepers is niet de enige die onbereikbaar is na de omschakeling. Wageningen
UR Glastuinbouw in Bleiswijk was een
week niet te bellen. De beloofde mobiele
toestellen zijn er nog niet, en de vaste toestellen die opgehaald zouden worden
staan nog op de bureaus. Met die toestellen kon je niet buiten Wageningen UR bellen. Bij Entomologie is uitgerekend de receptie van telefoon verstoken. Bij de leerstoelgroepen Microbiologie en Fysische
chemie en kolloïdkunde deed de noodtelefoon het niet. Het toestel dat je moet gebruiken bij brand of andere ongelukken in
het laboratorium. ‘Jullie meldden vorige
week dat er vijftig probleemgevallen waren’, zegt Anton Korteweg van Fysische
chemie. ‘Maar volgens mij waren er alleen
al in het scheikundegebouw zoveel mensen met klachten. De fax werkte niet, de
telefoon van het secretariaat niet, doorschakelen wilde niet.’
Ron Lukassen, verantwoordelijk voor de
omschakeling, blijft er echter bij dat de
overgang ‘grosso modo goed is verlopen’.
‘Het gaat vooral om administratieve fouten. Technisch is het goed verlopen. Ik wil
niet via de krant gaan uitvechten wie er
verantwoordelijk is voor alle fouten. Ons
probleem is nu dat we een hele hausse

van nummers krijgen die niet goed zijn
aangevraagd. Sommige mensen weten
goed uit te leggen wat hun probleem is.
Anderen zeggen dat ‘hij het niet doet’. Het
is soms lastig om daar netjes mee om te
gaan.’
Volgens Simon Vink, woordvoerder van de
raad van bestuur, worden veel problemen

veroorzaakt doordat Wageningen UR gebruikmaakt van nieuwe technologie.
‘Vooral de integratie van vaste en mobiele
telefonie is nieuw. Dat levert onverwachte
problemen op, die we zo snel mogelijk op
moeten lossen.’ / KV
Zie ook de rubriek Post op pagina 15

(INGEZONDEN MEDEDELING)

TOWARDS FLEXIBILITY
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27 March 2008, 15.00 - 17.00 hrs, WICC Pomonazaal
www.towardsflexibility.wur.nl

NIOO WIL ENERGIENEUTRAAL
COMPLEX BOUWEN
Directeur Louise Vet gaat de principes
van cradle to cradle toepassen bij de
nieuwbouw van het Nederlands Instituut
voor Ecologie (NIOO) in Wageningen. ‘We
zitten nu bij de planontwikkeling op
zeventig procent hernieuwbare energie
om onze energiebehoefte te dekken. Ik
wil naar een energieneutraal complex
waarbij onze kas energie produceert.’

ECOWONINGEN/

De vier experimentele ecologische woningen aan de
Veerweg in Wageningen naderen hun voltooiing. Afgelopen week werden de daken
voorzien van isolerende matten met vetplantjes. Aan de voorkant hebben de huizen
houten dakpannen en -goten. De woningen zijn onderdeel van het project Agrodôme,
een concept voor duurzame bouw waarvan onder meer AFSG initiatiefnemer is. Bij
de bouw zijn innovatieve, hernieuwbare grondstoffen gebruikt in plaats van minerale
of petrochemische producten. Het hoekhuis wordt een demonstratiewoning. De
andere drie koopwoningen worden nog dit voorjaar betrokken door hun nieuwe
eigenaren. Zij participeren in het experiment door te rapporteren over het dagelijkse
gebruik van de materialen en de onderhoudskosten. / GvM, foto GA

Vet, bijzonder hoogleraar Evolutionaire
ecologie aan Wageningen Universiteit,
gaf op 19 maart in Wageningen een lezing over cradle to cradle, georganiseerd
door alumnivereniging KLV. Ze is een
pleitbezorger van de filosofie van William
McDonough en Michael Braungart, die
laat zien dat bedrijven geld kunnen verdienen met recycling van afval door een
duurzamer productieproces. Dat is hard
nodig, maakte Vet aan de hand van cijfers
duidelijk. Veel grondstoffen voor tv’s en
mobieltjes zijn over twintig tot dertig jaar
op als de productie niet verandert en de

grondstoffen verloren gaan als afval. Je
moet dus producten zo ontwerpen en maken dat ze na gebruik volledig hergebruikt
kunnen worden.
Vet zag sterke voorbeelden van Wagenings onderzoek die tot deze C2C-filosofie
gerekend kunnen worden. Zoals het onderzoek van de groep milieutechnologen
van prof. Cees Buisman, die energie opwekken uit afvalwater, plantenwortels, en
het samenbrengen van zoet en zout water, en het procedé van prof. René Wijffels, die energie en veevoer uit algen produceert. Vet: ‘Dat gaan wij ook doen bij de
nieuwbouw.’
De NIOO-directeur vroeg zich wel af waarom Wageningen UR Glastuinbouw wel de
boer op gaat met het mooie concept van
de energieproducerende kas, terwijl Wageningen UR ze niet heeft gebouwd op de
campus. ‘Wageningen UR, die in haar missie aangeeft te werken aan een gezonde
leefomgeving en innovatief wil zijn, moet
nu het momentum grijpen.’ / AS
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‘Alleen al in het
scheikundegebouw waren
vijftig mensen
met klachten
over Rinkel’

VLEERMUISVRIENDELIJK
GEBOUW VOOR IB-GROEP
Leuker kan de Belastingdienst het voor
burgers niet maken. Maar voor de
vleermuizen en slechtvalken in de
omgeving van een nieuw kantoor van de
Belastingdienst en de Informatie Beheer
Groep (IB-Groep) wel. Op advies van
Alterra worden bij de nieuwbouw in
Groningen maatregelen getroffen die de
natuurwaarden in de omgeving
behouden en soms zelfs verbeteren.
Midden in de stad Groningen ligt het Sterrebos. Dit eeuwenoude loofbos is een belangrijk leefgebied voor zeker honderd
zeldzame rosse vleermuizen. Daarnaast
zoeken zeven andere vleermuissoorten
voedsel in dit stukje natuur in de stad, en
rusten er uit. Precies in de aanvliegroute
van de vleermuizen staat het kantoor van
de Belastingdienst en de IB-Groep. Ze gebruiken nu de rijen bomen op het bedrijventerrein als veilige route. De Rijksgebouwendienst wil echter een nieuw en
groter gebouw neerzetten op de plek van
het huidige kantoor.
Maar de bouwplannen hoeven geen bedreiging te zijn voor de vleermuizen, stelt
ir. Robbert Snep van Alterra, die dit jaar
hoopt te promoveren op onderzoek naar
kansen voor natuur op bedrijventerreinen.
Met het landschapsarchitectenbureau Lodewijk Baljon onderzocht Snep welke kan-

sen voor natuur de nieuwbouw van de Belastingdienst en IB-Groep biedt. Op zijn advies worden de migratieroutes straks versterkt door de aanleg van nieuwe bomen,
struiken en waterplaatsen. Ook komt er in
de directe omgeving van het kantoor een
winterverblijf voor vleermuizen. Daarnaast
krijgt het gebouw een ruimte die wordt ingericht als zomerverblijf voor vleermuizen.
Of de vleermuizen daar ook daadwerkelijk
gaan komen, is nog even de vraag. Alterra
gaat samen met de Vleermuiswerkgroep
Nederland kijken onder welke omstandigheden de vleermuizen het liefst in gebouwen verblijven. De resultaten van dit onderzoek zijn volgens Snep ook voor andere locaties in Nederland van belang.
Naast vleermuizen kunnen ook andere
soorten profiteren van het kantoorcomplex. Slechtvlaken kunnen de kantoortoren als nestplaats gebruiken. Samen met
de Slechtvalk Werkgroep Nederland heeft
Snep bekeken waar en hoe een eventuele
nestkast geplaatst kan worden. Voor gierzwaluwen, die ook op gebouwen broeden,
biedt het ontwerp geen aanknopingspunten. Tot slot zal de lage begroeiing op het
complex zo worden uitgekozen dat dagvlinders, libellen en struweelvogels zich er
prima thuis voelen.
Het plan is ontworpen en wordt uitgevoerd door bouwconsortium DUO2. / LH

PRIJZEN VOOR
BIOTECHNOLOGEN

(INGEZONDEN MEDEDELING)

Wageningen is in de prijzen gevallen
tijdens het Nederlands biotechnologiecongres.
De onderwijsprijs van de Stichting Biotechnologie Nederland ging naar het reizende DNA-practicum dat de universiteit
verzorgt op middelbare scholen. De onderzoeksprijs was voor microbioloog Colin
Ingham, die een micropetrischaal bedacht. / KV

RECTIFICATIE
WUR-SHIRTS
In het artikel ‘Fijn, een gratis nieuwe
pyjama’ op pagina 22 van Resource 24
staat ten onrechte dat de afdeling corporate communicatie zich door het Grafisch Service Centrum heeft laten overtuigen om het WUR-logo niet af te drukken
op de nieuwe T-shirts en souvenirs in de
WUR-shop.
Het reclamebureau Keesie heeft in opdracht van Communicatie een nieuw logo
ontworpen. Het Grafisch Service Centrum
was daar niet bij betrokken. / KV

‘Towards
Flexibility’
Begin februari besloot de Raad van
Bestuur om binnen Wageningen UR
breed te discussiëren over de
huidige opzet van onze onderwijsprogramma’s. Het motto van dit
traject is ‘Towards Flexibility’.
Hiermee nemen wij een voorschot
op het doel van de discussies: een
andere opzet van de onderwijsprogramma’s waardoor de
inpassing van nieuwe onderwerpen
eenvoudiger wordt. Vertrekpunt is
het rapport van onze stuurgroep
met hierin vijf concrete voorstellen.
Die voorstellen kunnen de
gedachten scherpen maar vormen
zeker niet het eindverhaal.
Inmiddels zijn er een paar voorbereidende discussies gevoerd,
maar deze week gaat het echt van
start. Tot aan de zomer wordt
intensief met elkaar gesproken,
hierbij ondersteund door de website www.towardsflexibility.wur.nl.
Op deze site is de planning van alle
bijeenkomsten te vinden en wordt
bijgehouden wat besproken is.
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FIJNSTOF/

Automobilisten rijden bij knooppunt Valburg sinds deze week langs een rijtje naaldbomen en een rijtje
loofbomen. De bomen zijn onderdeel van een experiment waaraan onder meer onderzoeksinstituut Alterra deelneemt.
Drs. Vincent Kuypers gaat kijken hoeveel fijnstof de bomen uit de lucht filteren. Het is wereldwijd de eerste grote proef waarin
moet worden vastgesteld wat het effect is van begroeiing op de concentratie fijnstof. Vooral bouwers kijken reikhalzend uit naar
de resultaten. In Nederland worden verschillende bouwprojecten langs drukke wegen stilgelegd vanwege te hoge concentraties
fijnstof. Kuypers: ‘Iedereen gaat ervan uit dat groen werkt, maar daar heeft een wethouder die wil bouwen niets aan, omdat hij
het juridisch niet kan gebruiken. Als we harde cijfers hebben kan dat wel.’ De onderzoeker denkt in het voorjaar van 2009 zijn
resultaten te presenteren. / KV, foto GA

Mijn uitnodiging aan zowel
studenten als medewerkers is om
vooral deel te nemen aan de
discussies. Het doel van de
discussies is om nieuwe oplossingen
op tafel te krijgen zodat
Wageningen UR in de toekomst
meer flexibele en nog betere
onderwijsprogramma’s krijgt:
‘Towards Flexibility’.
Pim Brascamp,
Voorzitter stuurgroep

Resource 0225 4-7

26-03-2008

15:23

Pagina 6

2

6

UIT ‘T VELD
NIEUWS UIT DE WETENSCHAP

PLAAG KIEST PLANT EN VICE VERSA
De smaakmakers in vele koolsoorten
bepalen door welke groepen insecten de
planten vooral worden aangevreten. Elk
type glucosinolaat heeft een voordeel,
maar ook een nadeel. Deze Cruyffiaanse
wijsheid ontdekte biologe dr. Hanneke
van Leur in haar promotieonderzoek
naar vraatremmende of -stimulerende
stoffen in de kruisbloemige plant gewoon
Barbarakruid.
‘Vroeger werd Barbarakruid algemeen gegeten. En er zijn ook nu nog mensen die
het in salades eten omdat het gezond zou
zijn’, vertelt Van Leur. Een gezondheidsclaim die wonderlijk lijkt omdat gewoon
Barbarakruid in de bladeren hoge concentraties glucobarbarine bevat. Deze gifstof
zorgt voor een pittige smaak en – voor de
plant belangrijker – doodt de koolmotrupsen die van de plant vreten.
Toch blijkt er op verschillende plaatsen in
Nederland Barbarakruid te groeien dat
een andere glucosinolaat aanmaakt: gluconasturtiine. Chemisch gezien is het verschil miniem, maar het betekent wel dat
rupsen van de koolmot deze planten probleemloos kunnen eten. Van Leur onderzocht bij het Nederlands Instituut voor
Ecologie (NIOO-KNAW) in Heteren hoe de
twee chemotypes naast elkaar kunnen
blijven bestaan.
Uit experimenten in een proeftuin blijkt
dat planten van het chemotype dat gluconasturtiine produceert juist minder worden belaagd door specialistische insecten
als aardvlooien, galmuggen en larven van
de wortelvlieg. Kool- en perzikluizen hebben geen duidelijke voorkeur voor een
van de beide types. Van Leur concludeert
daarom dat beide typen hun eigen chemi-
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Een rups van de koolmot vreet aan een blad van gewoon Barbarakruid. / foto NIOO-KNAW
sche kracht en zwakte hebben en dat de
vraag of dit in het veld voordeel oplevert
afhankelijk is van de aanwezige plaagpopulaties.
Zij heeft ook de kandidaatsgenen geïdentificeerd die bepalen welke stof de plant
aanmaakt. ‘Dat is interessant voor verede-

VOETZOOLLEZER MEET
WELZIJN GESLACHTE KIP
Een automatische kippenvoetzoollezer in
slachterijen kan zien of kippen een goed
leven hebben gehad. De vleeskuikens
hebben er zelf niets meer aan, maar de
gegevens laten wel iets zien over de
omstandigheden waarin de dieren
leefden.
De Animal Sciences Group heeft samen
met pluimveeslachterij Flandrex en Meyn
Food Processing Technology een systeem
ontwikkeld om in slachterijen op voetzoolkwetsuren te controleren. Een camera bekijkt aan de lopende band de kippenvoetjes, die aan het begin van de
slachtlijn worden afgehakt. Met speciale
software wordt op deze beelden geteld
hoe erg de voetzool beschadigd is en het
welzijnsniveau geclassificeerd. Van de
voetzoollezer is nu een prototype klaar.
Meyn gaat het systeem optimaliseren.
Kippen krijgen huidaandoeningen aan de
voet als het strooisel waarop ze lopen nat

is en blijft plakken. Aantasting van de
voetzool is in Scandinavië al langer een
maat voor het welzijn van kippen. Daar
tellen en classificeren mensen de huidaantastingen aan de voetzool.
Met de gegevens van de voetzoollezer op
de slachtlijn kunnen pluimveehouders
worden gewezen op de aandoeningen bij
hun kippen. Het mes snijdt aan twee kanten: de pluimveehouder heeft er baat bij
als zijn kippen gezond zijn en goed groeien, en de kip is beter af zonder voetzoolpijn.
Het systeem is ontwikkeld met steun van
het Europese Welfare Quality project, het
ministerie van LNV en het Productschap
voor Pluimvee en Eieren. / JB

Ideeën of suggesties
voor Resource?
Mail korne.versluis@cereales.nl

laars, want glucosinolaten zijn de smaakstoffen in alle kruisbloemigen waar ook
de gezondheidsclaims van bijvoorbeeld
broccoli op berusten. Als het ene type een
positief gezondheidseffect heeft en het
andere negatief, dan wil je daarop kunnen sturen. Insecten weten het verschil,

maar ik kan het zelf niet proeven.’ / GvM
Hanneke van Leur promoveerde op
maandag 17 maart bij prof. Wim van der
Putten, hoogleraar Functionele biodiversiteit, en prof. Louise Vet, hoogleraar Evolutionaire ecologie.

LIEFDE VOOR LANDSCHAP
NIET OMGEZET IN ACTIE
Driekwart van de Nederlanders heeft
warme gevoelens voor het landschap in
hun directe omgeving. Slechts een kwart
zet deze gevoelens ook om in daden. Dat
blijkt uit een onderzoek van het LEI in
opdracht van het Landschapsmanifest.
Het Landschapsmanifest vertegenwoordigt organisaties die landschap een centralere plaats in de samenleving willen geven. Binnen dit kader wilde ze weten hoeveel zorg burgers voor het landschap hebben. Onderzoekers van het LEI legden
ruim duizend Nederlanders tussen de 20
en 75 jaar een enquête voor. Driekwart
van de burgers geeft aan een aantrekkelijk landschap in en rond de woonplaats te
waarderen en daar ook graag tijd in door
te brengen.
Hun betrokkenheid uit zich echter niet in
stappen om het landschap daadwerkelijk
te onderhouden. Ondanks dat de helft
van de burgers het Nederlands landschap

steeds lelijker vindt worden door bouw
van woningen en bedrijven, zet hooguit
een kwart van de mensen zich actief in
om hun omgeving mooier te maken. Zij
gaan bijvoorbeeld zelf met snoeischaar
aan de slag of praten mee over lokaal beleid. Omstandigheden als opleiding, leeftijd en woonduur maken niet uit voor de
mate van inzet.
De onderzoekers vonden het verder opvallend dat veel burgers niet weten wat
hun gemeente aan het landschap doet.
Dit ligt volgens hen deels aan de burgers
zelf, maar ook aan een gebrek aan duidelijk zichtbaar beleid. Het LEI adviseert gemeenten dan ook om meer aandacht te
schenken aan informatievoorziening. Ze
kunnen bewoners vaker mee laten denken over de plannen voor het buitengebied. / LH
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‘Een socialistische
president in
Mexico zou
verschil kunnen
maken’

MODEL WIJST RISICOGEBIED VARKENSPEST AAN
Het Centraal Veterinair Instituut heeft
een wiskundig model ontwikkeld dat op
een landkaart gebieden aanwijst waar
extra maatregelen nodig zijn om de
uitbraak van een dierziekte te bestrijden.
Het model kan ook een aanknopingspunt
zijn voor de beoordeling van een nieuwe
vestiging.
Op de kaart van Nederland staan tien gebieden in Oost-, Midden-, en Zuid-Nederland waar varkenspest verder om zich
heen zou kunnen grijpen, als bovenop de
bestaande maatregelen niet extra wordt
ingegrepen bij een uitbraak. Het model

‘EERDER ENERGIE UIT
KUNSTBLADEREN DAN
UIT KERNFUSIE’

spitst zich toe op buurtinfecties, besmettingen van buurtbedrijven waarvan niet
precies duidelijk is hoe de besmettingsroute loopt. Zulke buurtinfecties spelen –
naast besmettingsroutes via dieren, mensen of transportmiddelen – een belangrijke rol bij een epidemie.
De bestaande Europese regelgeving damt
de besmettingsroutes zo veel mogelijk in,
bijvoorbeeld door de afkondiging van vervoersverboden. Als er veel varkensbedrijven bij elkaar zitten, zijn echter extra maatregelen nodig, blijkt uit de modelberekeningen. Dat kan bijvoorbeeld door preventief te ruimen of door te vaccineren. ‘Het is

aan de politiek om daar beslissingen over
te nemen’, zegt onderzoeker dr. Gert Jan
Boender. ‘Dit is daar een hulpmiddel bij.’
Varkenshouder Annechien ten Have, voorzitter van de vakgroep varkenshouderij
van landbouworganisatie LTO Nederland,
is blij met het model als het wordt ingezet
bij de bestrijding van ziekten. Maar het
moet niet aangegrepen worden als instrument bij de ruimtelijke ordening, meent
Ten Have. ‘Er komen toch al steeds minder bedrijven. Ik vind niet dat je dit moet
gebruiken bij de beoordeling of een bedrijf zich ergens moet vestigen. Bovendien
is het vooral van belang dat elk bedrijf

maatregelen neemt om ziekten buiten de
deur te houden.’
Volgens Boender is het bij een uitbraak
ook van essentieel belang dat de ziekte
snel wordt gedetecteerd en dat het virus
zo min mogelijk tijd krijgt om zich te verspreiden. Als de tijd dat bedrijven infectieus zijn kort genoeg is, blijft het aantal
buurtinfecties beperkt. Op de kaart wordt
dit zichtbaar doordat gebieden met een
hoog risico kleiner worden of zelfs verdwijnen bij aanname van een kortere infectieuze periode van bronbedrijven.
Het ministerie van LNV zegt het model te
gaan gebruiken bij een uitbraak. / JB

WATERVERSPILLING DOOR BUREAUCRATIE

Wageningse onderzoekers willen een instituut
oprichten voor het onderzoek naar fotosynthese. Dat instituut, waarin tien tot dertig
miljoen euro om moet gaan, moet leiden tot
micro-organismen of ‘kunstmatige bladeren’ die
zonlicht, water en kooldioxide omzetten in
energie.

De grondwaterstand in Mexico is de
laatste vijftig jaar dramatisch gedaald,
waardoor kleine boeren geen water meer
hebben. Het ministerie van waterzaken
zegt dat het er iets aan wil doen, maar is
in feite de belangrijkste veroorzaker van
waterverspilling. Dat concludeert dr. Flip
Wester uit zijn promotieonderzoek in
centraal Mexico.

Dat vertelde prof. Herbert van Amerongen van
de leerstoelgroep Biofysica tijdens de De Wereldlezing van 20 maart in Hotel de Wereld in
Wageningen. De ‘kunstmatige bladeren’ die Van
Amerongen voor ogen heeft maken waterstof,
methanol of alcohol. ‘Ze kunnen zichzelf repareren’, zei de hoogleraar wiens groep al jarenlang
fotosynthese bestudeert. ‘Dat zal wel moeten. In
de natuur vervangen plantencellen sommige delen van hun fotosynthesesysteem om het half
uur. Het zonlicht beschadigt ze.’
Een wezenlijk verschil tussen echte bladeren en
Van Amerongens synthetische bladeren is dat
die laatste eenvoudiger zullen zijn. ‘Ze hoeven
alleen maar energie te produceren. Echte bladeren doen nog veel meer. Als we al die extra functies weghalen, houden we een efficiënter systeem over dan je in de natuur kunt vinden.’
Van Amerongen verwacht dat het onderzoek
naar kunstmatige fotosynthese sneller tot praktische toepassingen zal leiden dan het onderzoek
naar kernfusie. ‘Maar in het onderzoek naar
kernfusie gaat natuurlijk wel veel meer geld om’,
aldus de hoogleraar. ‘De kernfusielobby is beter
dan die van ons.’
Directeur van Meteo Consult dr. Harry Otten onderschreef het belang van Van Amerongens onderzoek. ‘Het is jammer dat ik een klein jaar geleden nog niet van dit onderzoek had gehoord’,
zei Otten. ‘Toen kreeg ik topmensen van ABNAmro en Philips op visite, die me om investeringsadvies vroegen. Had ik dit onderzoek gekend, dan had ik ze geadviseerd hun geld te steken in het fotosynthese-instituut dat Van Amerongen wil oprichten.’
Otten maakt zich grote zorgen over de wissel die
de energieproductie trekt op het ecosysteem. ‘In
Zuid-Amerika verdwijnen de laatste restjes regenwoud omdat boeren maïs voor bio-brandstof
willen verbouwen. Ik heb een hekel aan grote
woorden, maar dat vind ik misdadig.’ / WK

Wester bestudeerde de geschiedenis van
de overheidsinstanties die in Mexico gaan
over irrigatie, drinkwater en hydro-elektriciteit. Die noemt hij de ‘hydrocratie’. Hij
concludeert dat die meer belang stelt in
het in stand houden van de eigen organisatie dan in een eerlijke verdeling van water of het tegengaan van verspilling.
Dat blijkt bijvoorbeeld als het gaat om het
beheer van grote irrigatiestelsels, waarbij
de bureaucraten aan het langste eind
trekken, stelt Wester. Er werd in de jaren
tachtig een hervorming ingezet die meer
macht aan de boerengroepen moest geven. De boerengroepen kregen meer verantwoordelijkheid, maar moesten ook
voor het eerst gaan betalen voor hun water – terwijl er voorheen subsidie werd gegeven voor irrigatie. Bovendien bleef de
overheid de boerengroepen op afstand reguleren.
De overheidsdienst lukte het ook niet iets
te doen aan de dalende grondwaterstand.
Die zakte van tien meter onder het maaiveld in de jaren vijftig naar meer dan honderd meter diepte nu. Kleine boeren kunnen geen grondwaterpompen betalen die
zo diep komen, en hebben dus geen water meer. Wester: ‘De hydrocraten zeggen
aan de ene kant wel dat er minder water
opgepompt mag worden, maar verdienen
aan de andere kant aan de uitgifte van
vergunningen om water op te pompen.’
Wester heeft geen harde bewijzen van
corruptie, maar stelde wel vast dat er
steeds meer vergunningen worden uitgegeven, terwijl het formele doel juist is
overexploitatie van water tegen te gaan.
De grote steden, de industrie en de grote
commerciële boeren hebben economische belangen bij het oppompen van wa-

De grondboren moeten in Mexico steeds groter zijn om diep genoeg te kunnen boren
naar grondwater. / foto Flip Wester
ter, zegt Wester. Hij is daarom pessimistisch over de toekomst. ‘Zolang er niet
een sterke druk van de politiek of vanuit
boerengroepen komt om minder water te
gaan gebruiken, blijft het zo doorgaan.
Een socialistische president – die het bij

de vorige verkiezingen net niet haalde –
zou wel verschil kunnen maken.’ / JT
Flip Wester promoveerde op 19 maart bij
prof. Linden Vincent, hoogleraar Irrigatie
en waterbouwkunde.
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Studenten kunnen intimiderend, denigrerend of pesterig gedrag van docenten en
medestudenten melden bij Carla Haenen, vertrouwenspersoon voor studenten van
Wageningen Universiteit, of bij Inge Koenis, één van de vertrouwenspersonen bij Van
Hall Larenstein. ‘De klagers zelf zijn er niet altijd mee geholpen, maar zo kan de
organisatie wel een beter klimaat laten ontstaan.’

door YVONNE DE HILSTER, foto’s BART DE GOUW

E

en studente heeft een afspraak met haar
begeleider over haar thesis. De begeleider maakt onvriendelijke opmerkingen en
reageert boos. De studente weet niet wat
de aanleiding daarvoor is. Hij gaat ook
vlak voor haar staan, haar net niet aanrakend. Ze vindt het onprettig en voelt zich
geïntimideerd. Maar er iets van zeggen durft ze niet,
bang voor een lager cijfer voor haar verslag.
Ander voorbeeld: een student gaat naar zijn examinator voor uitleg over de fouten die hij maakte in het examen. De examinator legt een en ander uit en gaat daarbij erg dicht tegen de student aanzitten. De student
vindt dit vervelend en schuift een stukje op. Tot zijn
schrik schuift de examinator weer zijn kant op. De student voelt zich zo opgelaten over het gedrag van de
examinator dat hij zich niet meer kan concentreren.
Deze voorbeelden zijn verzonnen. Maar volgens vertrouwenspersoon Carla Haenen van Wageningen Universiteit komen dit soort situaties regelmatig voor.
Ruim een jaar is Haenen naast haar functie als decaan
de vertrouwenspersoon voor studenten van Wageningen Universiteit. De vijf jaar daarvoor konden studenten alleen terecht bij een vertrouwenspersoon die ook
werkte voor WU-personeel, maar omdat studenten over
medewerkers kunnen klagen, kan het prettiger zijn die
functies te scheiden.
Na haar aantreden heeft Haenen voor studenten een
Nederlands- en Engelstalige folder uitgebracht om duidelijk te maken wat een vertrouwenspersoon kan betekenen en wat ongewenst gedrag is. Daaronder valt alle
gedrag dat je zo hinderlijk vindt dat je er last van hebt
tijdens je studie. Pesten, (seksuele) intimidatie, bedreigingen, stalken en roddelen zijn vormen van ongewenst gedrag.
Omdat na haar aantreden het aantal meldingen steeg,
werd snel duidelijk dat er behoefte is aan een vertrouwenspersoon voor studenten. Haenen kan wegens de
vertrouwelijkheid niet zeggen hoeveel klachten er zijn
en geen feitelijke gevallen beschrijven, daar is ze heel
duidelijk in. ‘Studenten moeten in alle vertrouwen zaken kunnen vertellen en zich zo vrij mogelijk voelen. De
drempel moet zo laag mogelijk zijn.’ Als een student
zich daar prettiger bij voelt spreekt Haenen bijvoorbeeld ook ergens anders af dan in haar werkkamer in
Forum.

zijn.’ Over collega-studenten ontving Haenen nauwelijks klachten, maar naar het waarom kan ze slechts
gissen.
Het werk is in eerste instantie luisteren. Haenen. ‘Als
vertrouwenspersoon sta je per definitie achter de melder. Mijn eigen mening is niet zo relevant. Ik probeer
vooral duidelijk te krijgen wat iemand raakt. Studenten
zijn vaak al opgelucht als ze er over hebben kunnen
praten.’
Wat er uit het eerste gesprek volgt hangt helemaal af
van de klager. Voor sommigen blijft het bij praten, maar
Haenen gaat op verzoek – al dan niet samen met de
student – in gesprek met de persoon waarover wordt
geklaagd. Hoe die reageert verschilt per gesprek. ‘De
een reageert rustiger dan de ander. Dat hangt natuurlijk ook af van het onderwerp waar iemand mee komt.
Mensen zijn zich ook niet altijd bewust van hun gedrag.
Gedrag kan heel anders uitpakken dan je het bedoelt.’
Het gebeurt echter regelmatig dat studenten zeggen
dat ze er tot het moment dat ze zijn afgestudeerd niets
mee willen doen. Dat vindt Haenen soms lastig. ‘Ik ben
vertrouwenspersoon geworden omdat ik een bijdrage
wil leveren aan hoe we hier met elkaar omgaan. Ik wil
opkomen voor de studenten. Ik vind het wel eens moeilijk als een student aangeeft niets meer te willen dan
een melding. Maar wat ik vind is niet belangrijk. Je
moet respecteren wat een student wil. Ik vraag dan wel
of iemand er over na wil denken om het na het behalen
van het diploma toch nog eens op te pakken.’

DREMPEL
Bij Van Hall Larenstein in Velp en Wageningen kregen
de vertrouwenspersonen afgelopen jaar geen meldingen over ongewenst gedrag. In Leeuwarden zijn er wel
studenten met klachten, vertelt vertrouwenspersoon
Inge Koenis. Het aantal officiële gesprekken is gemiddeld zo’n drie per jaar, naast twee keer zoveel informatieve gesprekken. De drempel blijkt nog steeds hoog te
liggen, en dat moet veranderen, vindt Koenis. ‘Waar ik
zelf van geschrokken ben is dat studenten bang zijn
om te praten omdat ze nog een punt moeten halen bij
een docent. De situatie lijkt hier erg open, studenten
weten vaak beter hoe mijn collega’s in elkaar zitten als
je ze hoort praten over hoe je bij een bepaalde docent
een goed cijfer kunt krijgen. Maar bij ongewenst gedrag
is de drempel hoog en ben je gauw maanden verder
voor ze wat vertellen.’
KWETSBARE POSITIE
In Leeuwarden gaan meldingen vaak over denigrerend
De meldingen van studenten gaan vrijwel allemaal over en intimiderend gedrag. Ook Haenen krijgt veel klachpersoneel. Dat is niet vreemd, want in de hiërarchische ten over intimiderend gedrag en seksueel intimiderend
verhouding met docenten zitten studenten in een
gedrag. Het kan een opmerking zijn over de kleding van
kwetsbare positie, aldus Haenen. ‘Een één-op-éénrela- een student, of het feit dat met een begeleider bij hertie is per definitie gevoeliger voor ongewenst gedrag
haling om onduidelijke redenen geen afspraak te madan wanneer er drie of meer mensen bij betrokken
ken valt. Haenen: ‘Ik merk dat studenten ook wel eens
twijfelen of het nu echt ongewenst gedrag was.’
Het zijn niet alleen vrouwen die klachten hebben over
Foto links: Inge Koenis
gedrag van mannen. Er komen ook mannen klagen
Foto rechts: Carla Haenen
over mannen en vrouwen over vrouwen. Koenis ziet

meer vrouwelijke dan mannelijke studenten met klachten over medewerkers – in Leeuwarden zijn dit merendeels mannen. Onder de universitaire studenten die
Haenen bezoeken zitten verhoudingsgewijs veel internationale studenten, zowel mannen als vrouwen. Hoe
dat komt, is niet duidelijk. ‘Ik doe dit werk te kort om
daar uitspraken over te doen.’
Wageningen Universiteit heeft alleen een vrouw als vertrouwenspersoon voor studenten, en niet zoals bij de
hogeschool zowel een man als een vrouw, maar dat is
volgens Haenen geen probleem. ‘Misschien zie ik de
studenten die daar wel een probleem mee hebben
niet, maar mocht iemand er mee zitten dan kan ik de
student ook doorsturen naar een mannelijke collega
voor personeelsleden. Ik denk alleen dat of mensen je
in vertrouwen durven nemen afhankelijker is van je opstelling dan van je geslacht.’
Studenten die vinden dat iets niet in orde is, moeten
dit aan de kaak stellen, benadrukt Koenis. ‘Volgens de
arbowet worden vertrouwenspersonen aangesteld
door directies of raden van bestuur omdat deze ernaar
moeten streven een goede werk- en studiesfeer te
creëren. Daarom moet verkeerd gedrag gemeld worden; medewerkers én studenten hebben de plicht zaken te melden als ze denken dat die niet door de beugel kunnen, omdat deze praktijken niet op andere manieren zichtbaar kunnen worden gemaakt. Zelf zijn ze
daar soms niet mee geholpen, maar zo kan de organisatie wel proberen om herhaling te voorkomen en daardoor een beter klimaat laten ontstaan. Vertrouwenspersonen zijn er dus ook voor om de directie te helpen
bij het ontwikkelen van een klimaat waarin iedereen
zich thuis voelt. Sensor zijn we allemaal. Iemand die
het op de gang heeft over ‘die oude barbiepop bij ons
op de afdeling’ spreek ik ook aan’, zegt Koenis.
AFSCHERMEN
Als ze een paar meldingen krijgt over dezelfde persoon,
gaat ze naar de directeur, zegt Koenis. ‘Dat staat niet
op gespannen voet met vertrouwelijkheid. Ik zeg natuurlijk niet waar ik het vandaan heb. Mijn rol is informatie verzamelen, of die nu van meldingen komt of
van andere geluiden die ik heb opgevangen.’
Ook Haenen maakt, als bepaalde situaties vaker voorkomen, soms melding van een ongewenste situatie,
daarbij de betrokken studenten afschermend. ‘Studenten moeten zich hier prettig kunnen voelen.’ Ze vindt
dat Wageningen UR moet aanmoedigen dat ongewenst
gedrag wordt gemeld. ‘Mijn ervaring is dat studenten
het prettig vinden om hun verhaal te kunnen vertellen.
Het gesprek is altijd vertrouwelijk en de student bepaalt zelf of hij of zij er verder iets mee wil doen.’ <
Informatie over de vertrouwenspersoon voor WU-studenten is te vinden op de website van de universiteit,
bij studentenbegeleiding. Een afspraak maken met
Carla Haenen kan via vpstudent@wur.nl. Informatie
voor VHL-studenten staat op intranet.
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‘Natuurmelk
is emotie, net
als het Afrikaanse
beeldje dat je
koopt op vakantie’
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Koeien melken in de natuur is de droom van Frank Lenssinck, ondernemer en
onderzoeker bij de Animal Sciences Group. Lenssinck bedacht een mobiele melkrobot
die dienst kan doen in natuurgebieden. Straks wil hij natuurmelk gaan verkopen, een
product met emotie.

door JAN BRAAKMAN, foto BART DE GOUW

D

e mist is hardnekkig op een koude februarimorgen in het Utrechtse Zegveld.
Een vliesdunne laag ijs ligt op de sloten
in het Veenweidegebied bij Woerden.
Straks, als de temperatuur tot voorjaarsproporties is gekomen, het gras
weer groeit en de koeien weer buiten lopen, zal uit de nevel de Natureluur opdoemen.
Dit is de naam van een mobiele melkrobot. Maar de associatie met natuur en de schuwe tureluur is plotsklaps verdwenen als het gevaarte van staal op rupsbanden binnen het gezichtsveld komt. Daar staat een
futuristisch bouwwerk dat bij de eerste aanblik eerder
de associatie oproept met een nieuw wapensysteem
dan met een apparaat dat onzichtbaar in een natuurgebied staat opgesteld om het vee te melken.
Bedenker en bouwer van de Natureluur is ir. Frank
Lenssinck, die het apparaat ‘het eerste zelfrijdende automatische melksysteem’ noemt. Hij is naast ondernemer ook onderzoeker bij Praktijkcentrum Zegveld van
de Animal Sciences Group. Zijn droom is dat hij straks
met een kudde melkkoeien natuurterreinen afgraast.
De mobiele melkrobot reist met de kudde mee en wint
de melk, die Lenssinck als natuurmelk op de markt
kan zetten. Gangbare melkveehouders zien geen
brood in zijn plannen, maar Lenssinck gelooft er heilig
in. Natuurkoeien melken kán, weet hij. En hij zal het
realiseren.

geschikt om in natuurgebieden te kunnen rijden. Een
robot melkt de koe, een computer bepaalt de hoeveelheid voer die de koe krijgt, de melk wordt opgeslagen in
een tank op het rupsvoertuig, en de installatie wordt
schoongehouden met water dat in het apparaat wordt
meegenomen.
De computer in de melkrobot houdt aan de hand van
verschillende indicatoren in de melk in de gaten hoe
het staat met de individuele koe. Al die gegevens stellen de veehouder in staat in te grijpen als dat nodig is.
Om de twee of drie dagen moet hij naar het apparaat
om voer te brengen, vuil water af te voeren, vers spoelwater te brengen en de melk op te halen.
Maar Lenssincks idee houdt niet op met het inzetten
van de mobiele melkrobot, die draadloos verbonden is
met het thuisfront. De ASG’er werkt ook mee aan de
ontwikkeling van zenders die koeien bij zich dragen, en
waarmee onder meer hun bewegingen kunnen worden
gevolgd.

WANTROUWEN
Niet iedereen staat direct te applaudisseren bij de gedachte dat je koeien kunt melken in de natuur. Toen
Lenssinck ermee bij Natuurmonumenten kwam, kreeg
hij te horen dat alle veehouders zeggen dat het onmogelijk is. ‘Maar het goede van Natuurmonumenten is
dat ze ook zeggen: we helpen je verder als jij de eerste
stap zet en aantoont dat het wel kan.’ Zien doet geloven, zegt Lenssinck, die nog wel wat hindernissen
SOUVENIR
moet nemen voordat de natuurmelk uit de Natureluur
De oorsprong van Lenssincks idee ligt meer dan een
in het glas van de consument terechtkomt.
kwart eeuw achter ons. Toen hadden zijn ouders nog
‘Wat ik leuk vind is dat ik met mijn idee een natuurdoeleen boerenbedrijf bij het Naardermeer. Ze produceerstelling kan dienen en er op termijn nog geld mee te
den boerenzuivelproducten, die in de smaak vielen bij
verdienen is ook. Ik wil graag samenwerken met Nade lokale bevolking. Maar beheerder Natuurmonumen- tuurmonumenten. Echt samenwerken’, zegt Lenssinck,
ten wilde liever geen traditionele agrarische bedrijvigdie vindt dat het op voorwaarden van Natuurmonuheid meer in het natuurgebied. Het bedrijf van de Lens- menten pachten van natuurgronden niet onder de noesincks werd uitgekocht.
mer van samenwerken valt. De huidige beheercontracDe bezoekers van het natuurgebied denken er nu anten zijn gebaseerd op gestold wantrouwen, meent hij.
ders over. Ze zouden het juist leuk vinden als er nog
Om broedende vogels te beschermen zijn data vastgeambachtelijke bedrijvigheid aanwezig was, en als ze
legd, waarvoor geen gras gemaaid mag worden. Het
een product konden kopen uit het gebied waar ze ook
gaat echter niet om die datum, maar om de vraag of vorecreëren. ‘Je merkt dat ze het jammer vinden dat er
gels uitgebroed zijn of niet. Dat is een gezamenlijke verniet gemolken wordt.’
antwoordelijkheid waarin ieder zijn rol heeft, vindt
Lenssinck maakt de vergelijking met de toerist die teLenssinck.
rugkomt uit Afrika met een houten beeldje als souvenir. De mobiele melkrobot staat momenteel nog in de
‘Zelf kocht ik zo’n beeldje, maar niet omdat ik het echt ligboxstal van het Praktijkcentrum Zegveld, waar
mooi vindt. Het staat op de kast om me te herinneren
ing. Jaap Gielen de scepter zwaait. De koeien raken nu
aan de vakantie in een exotisch oord. Het is emotie’,
gewend aan de robot. Ze lopen continu door het appazegt Lenssinck. ‘En natuurmelk is dat ook.’
raat, waar ze niet alleen gemolken worden, maar ook
Wil je koeien houden in natuurgebieden, dan moet je
voer krijgen. Het apparaat blijft functioneren, ook als
voorzieningen treffen. Maar bouwen mag niet. Vanwede stroom uitvalt of de druk van de waterleiding gaat.
ge de natuurdoelstellingen kun je koeien ook niet elke Dat blijkt als bedrijfsleider Gielen zijn gasten geen kofdag naar dezelfde plek laten komen en je moet vooral
fie voor kan zetten bij gebrek aan kraanwater. De Natuniet beginnen over leggen van betonnen platen, weet
reluur draait gewoon door, dankzij zijn opslagtanks met
Lenssinck. ‘En dan kun je niet uit de voeten met de hui- 1800 liter water.
dige melkerijconcepten.’
Als straks het weideseizoen begint moet de robot zich
Dus bedacht Lenssinck een melkstal op rupsbanden,
in de praktijk bewijzen. Het is trial and error. ‘We gaan

het gewoon proberen en zien wel wat er gebeurt’, zegt
Lenssick. Hoewel hij overtuigd is van de innovatie waaraan hij werkt, blijkt het lastig daarvoor steun los te krijgen.’Wij hebben zero subsidie gehad. Mijn ervaring is
dat je geen subsidie krijgt zodra de aanvraag het risico
van mislukken met zich meedraagt. Ze stellen al snel
de vraag of het ook gaat lukken. Tja, dat weet ik vooraf
natuurlijk niet zeker.’
Ondanks het gebrek aan financiële steun, staat het apparaat er nu. ASG en Lenssinck zelf hebben er geld ingestoken. Mocht Lenssincks onderneming op de klippen lopen, dan houdt ASG er een melkrobot aan over,
die zo ingezet kan worden op bijvoorbeeld het proefbedrijf in Zegveld.
Met de werkende mobiele melkrobot als tastbaar experiment komt het idee van de natuurmelk een stap dichterbij realisatie. Niet iedereen die aan innovatie werkt
komt aan die fase toe, ziet Lenssinck om zich heen. ‘De
laatste jaren zijn er veel goedbedoelde adviesbureaus
ontstaan. Zij verzamelen groepen boeren om zich
heen. En maar praten. Het valt me bijvoorbeeld in het
westen van het land op hoeveel innovatieprojectgroepen er in de melkveehouderij actief zijn. Maar wat is er
nu écht geïnnoveerd in het veenweidegebied? De ligboxstal voor de koeien is nog hetzelfde als vijftien jaar
geleden. Er komen elk jaar tien koeien bij en twee extra
standplaatsen in de melkstal; en de nieuwe trekker
heeft tien pk meer. De enige echt spectaculaire vernieuwing van de laatste vijftien jaar die ik zo kan bedenken is de melkrobot.’
MEER EXPERIMENTEREN
Ondertussen heeft nog niemand bedacht hoe je melkvee kunt houden op graslanden bij een hoog waterpeil,
zegt Lenssinck, terwijl dat een belangrijk probleem is.
Hij denkt dat veel ideeën de tekentafel niet afkomen
omdat er geen ondernemers zijn die durven te investeren, omdat het benodigde kapitaal te groot is, of de terugverdientijd te lang. ‘Doodzonde natuurlijk. Ik zou
graag willen dat we iets minder energie stopten in beelden en schetsen en iets meer in experimenten. Maar
ja, een schets kan niet mislukken en een experiment
wel.’
Natuurlijk vindt wetenschappelijke kennis wel zijn weg
naar de praktijk, zegt Lenssinck. Maar dat blijft beperkt
tot een paar vooruitstrevende boeren die hun oor direct
te luisteren leggen bij onderzoekers en zich niet tevreden stellen met de kennis van de mengvoerfabriek, zuivelindustrie of vleesverwerkers. Lenssinck zou graag
zien dat de kennisketen vaker zo kort is. ‘Daardoor zullen innovaties sneller uit de babyfase komen en in de
puberteit belanden.’ <
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IN BEELD
geen kleding meer te kopen – dan wel een
studievereniging of commissie. Omdat het ons vaak
nauwelijks meer opvalt dat we dagelijks worden
blootgesteld aan verenigingsindoctrinatie, leek het een
goed idee om alom aanwezige merchandise eens

U

D

VERENIGINGSINDOCTRINATIE/ foto’s MARTIJN WETERINGS
Elke Wageningse student heeft wel een shirt of jasje in
de kast hangen met een of ander logo van een
vereniging erop. Is het niet één van de heilige vier – als
je daar lid van bent heb je minstens tien verschillende
uniforms in je kast hangen en hoef je eigenlijk verder

O

helder in beeld te brengen. Hier een overzicht van
promomateriaal dat fotograaf Martijn in Forum tegen
het lijf liep. / IRA
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OUDE KOEIEN
UIT DE ARCHIEVEN VAN WAGENINGEN UR
DE EERSTE MEISJES IN BOLSWARD
De komst van de eerste meisjes naar de
Suvelskoalle in Bolsward ging niet zonder
slag of stoot. Directeur Verschoor
verzette zich er in 1972 nog hevig tegen,
maar gaf uiteindelijk toe. Zijn opvolger
Meindert Sonnema zat met de gebakken
peren: in 1979 diende het eerste stelletje
zich aan dat wilde gaan 'hokken'.

Nellie van der Hoek – het eerste meisje in Bolsward –
poseert eind jaren zeventig voor een wervingsbrochure
van de Rijks Hogere Landbouwtechnologische School.

De Rijkszuivelschool in Bolsward, inmiddels opgegaan in hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden, kent een geschiedenis die teruggaat tot de oprichting
van een Zuivelvakschool in 1889. In de
begintijd is er een duidelijke scheiding
van seksen. De praktische cursus voor
het werk in de zuivelfabrieken wordt gehouden in de winter en is 'voor zoons van
boeren, die grondig onderricht verlangen
in het gebruik der centrifuge'. In de zomer
is er plaats voor 'meisjes van goeden aanleg, niet beneden de zestien jaren oud'
om zich verder te bekwamen in de boteren kaasbereiding, zo blijkt uit een publicatie in het Bolswards Nieuwsblad.
De meisjes raken geheel buiten beeld als
in 1904 de Rijkszuivelschool wordt opgericht, die leidinggevenden voor de zuivelindustrie gaat opleiden. De school in Bolsward groeit uit tot een echt mannenbolwerk en blijft dat ook tot ver na de Tweede

Wereldoorlog. Voor de jaarlijkse dansfeesten worden verpleegsters uitgenodigd.
Vanwege de afnemende leerlingenaantallen verbreedt de school in 1963 haar aandachtgebied tot de levensmiddelentechnologie en verandert haar naam in Rijks
Hogere Landbouwtechnologische School.
Nellie van der Hoek is in 1972 het eerste
meisje dat zich aanmeldt. ‘Ik zat toen zelf
voor een tussenjaar in de Verenigde Staten. Mijn vader meldde me aan in Bolsward, maar werd doorverwezen naar Den
Bosch’, herinnert ze zich. ‘Daar zaten al
wel meisjes en directeur Verschoor wilde
geen meisjes op zijn school. Mijn vader
vond dat onzin. Wij woonden in Leeuwarden en de school balanceerde op het
randje van opheffing. ‘Nu kan ik er eentje
leveren en dan willen ze haar niet’, zo
voelde hij dat. Hij heeft echt moeten praten als Brugman om me geplaatst te krijgen’, vertelt Van der Hoek. Haar komst op
de school is speciaal. ‘Ik kreeg veel aandacht en het had gekke praktische gevolgen. Zo moest ik gebruik maken van de
docententoiletten en kreeg ik zonder
meer vrijstelling voor gymnastiek, maar
verder werd ik gewoon behandeld.’
Als er één schaap over de dam is, volgen
er meer, dus in 1976 meldden zich maar
liefst zes meisjes tegelijk aan. Een ‘groot

probleem’ doet zich in 1979 voor als het
eerste suvelkoppel, Rinse Kooistra en
Tjerda Postma, wil gaan samenwonen.
‘Directeur Sonnema zat in de commissie
die woningen toewees en hij vond hokken
maar niks’, herinnert Postma zich. ‘Hij
voorspelde dat we een zwaar jaar tegemoet zouden gaan en ik moest een getekende verklaring overleggen dat mijn ouders geen bezwaar maakten. Dat hebben
we toen braaf gedaan’, aldus Postma.
Het tekent de haast vaderlijke betrokkenheid die de schoolleiding in die tijd aan de
dag legt. ‘Je moest op gesprek komen als
je een paar avonden niet op de sociëteitsavonden van studievereniging Reholitas
was geweest. Sonnema wilde dan weten
of je naast je studie wel een goed sociaal
leven had. Het klinkt heel benauwend,
maar het had ook iets gemoedelijks. Hij
kende ook iedereen bij naam’, vertelt
Postma.
Hoewel Sonnema twintig procent meisjes
wel de limiet vindt, loopt het heel anders.
In de jaren negentig overtreft de instroom
aan meiden zelf die van de jongens. Vanaf die tijd hoeft er voor dansfeesten geen
beroep meer gedaan te worden op verpleegsters. / Gert van Maanen

WERKPLEK
EDWIN FOEKEMA
EEN VIJVER ALS MEGABEKERGLAS
Projectleider Edwin Foekema van Wageningen Imares raakt niet gauw uitverteld
over de mogelijkheden van mesocosms,
ronde polyester vijvers van twee meter
doorsnee en een of twee meter diep,
waarin de effecten van verschillende stoffen op planten en dieren worden bestudeerd. In Den Helder staan de vijvers
klaar voor onderzoek, bijvoorbeeld in opdracht van bestrijdingsmiddelenfabrikanten die willen weten welk effect hun producten hebben als ze onverhoopt in een
aangrenzende sloot terechtkomen. Ander
onderzoek richt zich op de effecten van
verontreinigde waterbodems en ballastwater van zeeschepen.
Voor een onderzoek worden verschillende
vijvers op dezelfde wijze ingericht met een
natuurlijke bodem en water met daarin
waterflora en -fauna. Na een rijpingsperiode kunnen verschillende concentraties
vervuilende stoffen worden toegevoegd,
waarna de ontwikkeling wordt gevolgd.
‘Het meest arbeidsintensieve werk gebeurt na afloop van de proeven’, vertelt
Edwin. ‘Dan wordt onder de microscoop
gekeken wat zich in de bakken heeft afge-

speeld. Op grond van de resultaten kunnen bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen worden toegelaten of verboden.’
Onderzoek in de grote vijvers heeft het
voordeel dat er veel meer informatie over
de effecten van vervuilende stoffen beschikbaar komt dan bij een laboratoriumproef in een aquarium of een bekerglas.
‘Je wilt toch zoveel mogelijk de situatie in
de praktijk nabootsen’, zegt Edwin.
De invloed van zonlicht kan bijvoorbeeld
de nadelige werking van een chemische
stof in water beïnvloeden. En in de vijvers
wordt ook veel duidelijker hoe planten en
dieren op elkaar reageren. ‘Wat je ziet in
de mesocosms is dat de beestjes die in
standaardtesten in het laboratorium gebruikt worden, meestal niet de gevoeligste zijn in meer complexe systemen. Maar
eigenlijk is dat ook logisch, want die
beestjes moet je in laboratoriumomstandigheden juist gemakkelijk kunnen houden. En wat ook heel duidelijk blijkt is dat
er in de natuurlijke omgeving ook andere
stressfactoren een rol spelen, die je in
een laboratorium niet ontdekt.’ / Jan
Braakman
foto Wageningen Imares
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Sinds een paar weken staat er een boom van aluminium voor
Forum. Het Wageningen Universiteits Fonds heeft die aan de
universiteit geschonken ter gelegenheid van haar negentigste
verjaardag. Het nieuwe kunstwerk is een populair
gespreksonderwerp in de kantines en de wandelgangen. De
meningen variëren van ‘wel mooi’ tot ‘helemaal niks’.

WAT VIND JE VAN DE KUNSTBOOM BIJ FORUM?
door AMRISH BAIDJOE
‘Jammer dat het
bloemenperkje hiervoor
plaats moest maken’

Judith de Bruijne, masterstudent
Internationaal land- en waterbeheer
‘Volgens mij staat het kunstwerk voor de
drie entiteiten van Wageningen UR: de

universiteit, DLO en Van Hall Larenstein.
Op zich een mooie gedachte maar misschien hebben ze niet helemaal de juiste
vorm gekozen om dit uit te beelden. Bovendien vind ik het eigenlijk jammer dat
het bloemenperkje hiervoor plaats heeft
moeten maken. Maar volgens mij komt
het bloemenperkje vast weer terug, anders ziet het er zo kaal uit.’

‘Dit kunstwerk staat
symbool voor het buiten
houden van de natuur’

Edwin Zea Escamilla, lid van de
Progressieve Studenten Fraktie
‘Ik vind die boom eigenlijk wel bij Forum
horen. Allebei staan ze in mijn visie symbool voor het buiten houden van de na-

tuur, juist vanwege de kaalheid. Daarnaast stimuleert het kunstwerk volgens
mij mensen om de andere ingang te kiezen. Ik vind het erg vreemd dat ze voor
een afgietsel van een boom hebben gekozen in plaats van een mooie grote en nadrukkelijk levende boom. De drie takken
van de boom zouden zo het Boze Oog van
Sauron uit The lord of the rings kunnen
huisvesten.’

‘De boom komt
levendig over, ook al
is hij van metaal’

Jim Westland, medewerker Centrale
Studenten Administratie
‘Ik vind het een mooi kunstwerk en ik kijk

er ook de hele dag tegenaan. Het past
goed bij Forum en komt levendig over, ook
al is het van metaal gemaakt. Voor mij
symboliseren de drie takken de eenheid
tussen de drie organen die Wageningen
UR vormen. De dikke takken die omhoog
reiken symboliseren groei en ontwikkeling
voor mij.’

‘Wat kan nou beter groei
symboliseren dan een
levende boom?’

Hermes Arriaga Sierra, masterstudent
Omgevingswetenschappen
‘Mijn eerste gedachte was dat de boom
nog geverfd moest worden en dat ze dat
in een later stadium zouden gaan doen.

‘Volgens mij moeten
mensen er gewoon een
beetje aan wennen’

Xing Yang, masterstudent Biotechnologie
‘Ik weet niet wat de gedachte erachter is
maar voor mij zou het eenheid tussen

Robert: ‘Ik vind het eigenlijk wel een
mooie boom. Hij past goed bij het gebouw
en dat bedoel ik niet sarcastisch, haha.
Maar ik heb niet helemaal meegekregen

waar het nou voor staat. Ik neem aan
dat ze er nog een bordje voor gaan hangen waarop de symboliek erachter wordt
uitgelegd.’ Nonja: ‘Ik vind hem eigenlijk
wat kaal en somber, van mij hadden ze
er wel iets vrolijkers mogen neerzetten.
Beetje vreemde boom, hij mist ook een
top.’

leerstoelgroepen kunnen symboliseren
die vanuit een gezamenlijke gedachte
werken. Veel mensen vinden het een lelijk
ding maar volgens mij moeten ze er gewoon een beetje aan wennen. Ik vind het
een mooie boom en er zit aardig wat gelijkenis met een echte boom. Maar met het
verschil dat ze deze boom niet hoeven te
onderhouden.’

‘Ik moet erkennen
dat het een beetje
somber aandoet’

Mart-Jan Schelhaas, promovendus bij
Alterra
‘Dit is nou een onderwerp wat bij ons veel
tijdens de koffie aan bod komt. En de re-

‘Ik neem aan dat
ze er nog een
bordje met uitleg
bij hangen’
Nonja Remijn, masterstudent Dierwetenschappen en Robert Middelveld masterstudent Biologie

Later hoorde ik dat er geen kleur aan de
boom zal worden aangebracht. Het is een
somber gezicht maar dat kan ook door de
bewolking komen op dit moment. Het
idee erachter is vrij duidelijk lijkt mij. De
uitlopers van de boom symboliseren groei
en maken onderscheid tussen het oude
en het nieuwe. Maar aan de andere kant:
wat had nou beter groei kunnen symboliseren dan een levende boom?’

acties zijn niet erg positief. Veel mensen
vinden het maar een troosteloos en triest
ding. Het is maar wat je erin ziet. Ik vind
het wel een mooi kunstwerk. Maar veel
mensen zijn er vrij negatief over. Ik moet
ook wel erkennen dat het een beetje somber aandoet. Ik kijk uit naar 1 april. Wie
weet wat een creatieveling met de boom
doet om hem wat op te fleuren.’

‘Misschien kunnen
we die drietand
gebruiken om te
ringgooien’
Janne Beelen, Marlijn van den Berg en
Ellen van Dongen, bachelorstudenten
Voeding en gezondheid
‘Haha, we hadden het er net over. We weten alle drie niet echt wat hij symboliseert.
Er stond iets over in de krant maar dat zijn
we alweer kwijt, het was iets met ‘reiken

naar’. Het is een kaal ding, ze hadden beter een echte boom kunnen plaatsen. Dat
zou ten minste echt symbool staan voor
the university of life sciences, dat doet
zo’n dode boom toch echt niet. Wat blaadjes eraan zouden ook geen kwaad kunnen.
Alhoewel, misschien kunnen we die drietand gebruiken om te ringgooien, haha.’
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POST
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.

‘Wil iemand die kan
bellen even doorgeven dat er wél
problemen zijn?’
GEEN TELEFOON
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'Overschakeling telefoon bijna probleemloos' las ik in Resource 24 van 13 maart
(pagina 5). Op maandag 10 maart zijn volgens verantwoordelijke Ron Lukassen vijfduizend telefoonaansluitingen omgezet
en gelukkig traden er volgens hem maar
bij vijftig aansluitingen technische problemen op.
Ikzelf hoor kennelijk bij die vijftig, evenals
een aantal andere collega's van Plant Research International. Het is nu vrijdagochtend 14 maart en ik kan nog steeds niet
bellen of gebeld worden. Lekker rustig
zult u denken, maar erg vervelend als
mensen je nodig hebben. Heel klantvriendelijk ook.
Inmiddels heb ik iedereen ingeschakeld
die hier in het gebouw zit: het eigen secretariaat, de Facility Desk Plant enzovoort,
en iedereen roept dat eraan gewerkt
wordt, maar ik zie geen enkel resultaat.
Wil misschien iemand die wél kan bellen
Ron Lukassen even laten weten dat er wél
problemen zijn?
Bastiaan Meerburg, Plant Research
International
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V.D.REDACTIE
ONDERZOEKEND ONDERNEMEN
De verbindingen tussen onderdelen van
Wageningen Universiteit en Researchcentrum met het bedrijfsleven kunnen op
punten wel wat nauwer, meent Aalt Dijkhuizen. Op een bijeenkomst bij de Animal
Sciences Group maakte de bestuursvoorzitter zijn gesprekspartners deelgenoot
van de verbazing die zich van hem meester maakte toen hij op het afscheid van
een invloedrijk industrieel in de landbouwsector slechts één andere vertegenwoordiger van Wageningen UR tegenkwam.
Dijkhuizen heeft gelijk als hij vindt dat de
positie van WUR sterker wordt als onderzoekers en managers zich meer begeven

in kringen die er in het zakenleven toe
doen. De organisatie wordt er beter van
als de kwaliteiten, expertise, kennis en
kunde van de Wageningse instituten op
het niveau van de Chief Executive Officers
in het bedrijfsleven bekend zijn. De CEO’s
moeten Wageningen zien als een gelijkwaardige en onontkoombare partner.
Dat lukt echter niet alleen door persoonlijke relaties aan te knopen met belangrijke
mensen in het bedrijfsleven. Je moet ook
laten zien dat je er zelf werkelijk toe doet,
met grote en kleine initiatieven die beklijven in de maatschappij. De goedbezochte
website natuurbericht.nl – waar iedere

Nederlander zijn nieuwtjes en weetjes
over de natuur kwijt kan – is daar een
goed voorbeeld van.
Een ander sprekend voorbeeld is dat van
ASG-onderzoeker Frank Lenssinck, de verpersoonlijking van de combinatie van ondernemen en onderzoeken. Lenssinck
steekt veel van zijn eigen tijd en geld in de
ontwikkeling van de Natureluur, het eerste zelfrijdende automatische melksysteem. Het aanstekelijke enthousiasme
van Lenssinck in boerenkring kan voor
Wageningen UR net zo waardevol zijn als
de borrel met de kopstukken van ondernemend Nederland. / Jan Braakman

HR

INTELLIGENTE
PLANTEN
Uit de discussie over de hersenen van
planten blijkt maar weer eens hoe ver de
mens zichzelf soms van de natuur vandaan plaatst. In Resource 24 van 13
maart staat op pagina 7 hoe Paul Struik
het opneemt tegen wetenschappers die
planten ‘intelligent’ noemen. ‘Het zet
mensen op het verkeerde been. Je suggereert iets dat bijna metafysisch is.’ Ook
beroept hij zich op de wet van de Parsimonie: de simpelste verklaring geldt.
Kunnen we planten intelligent noemen?
Vroeger was het antwoord ‘nee’, maar nu
zijn we daar niet zo zeker meer van. Noem
me een kabouter, maar er zijn momenten
dat ik gesprekken voer met planten. En ja,
ze praten terug. Ik ben niet de enige die
dat hoort, maar ons soort is tegenwoordig
schaars. En geef het westen eens ongelijk. Voor mij is er in ieder geval geen twijfel aan dat planten intelligent zijn. Daar
ben ik bij dezen op af te rekenen.
Maar laten we even wat empirische feiten
op een rijtje zetten.
We beginnen met de definitie van intelligentie. Want wat is een discussie zonder
dat we weten waar we het over hebben,
nietwaar?
Lees verder op pagina 16

Henk van Ruitenbeek

HOFSTEDE
PIKORDE
Bill Muir van Purdue University werkt samen met Wageningse genetici en anderen aan het selecteren van minder agressieve landbouwhuisdieren. Dat verhoogt
de productie. Ooit vergeleek hij twee selectiemethoden bij kippen. Uit een aantal
koppels van tien kippen selecteerde hij de
best leggende individuen en fokte er mee.
Bij een andere proef selecteerde hij de
best leggende koppels en fokte met alle
kippen uit die koppels. Beide experimenten hield hij zes generaties vol. Wat denkt
u dat er gebeurde?
Na zes generaties in het eerste experiment pikten de kippen elkaar dood tot er
per kooi een paar kale miniatuur-T-rex
lookalikes over waren. Blijkbaar hadden

de topkippen hun resultaat bereikt door
zich asociaal te gedragen. In het experiment waarbij de groep de eenheid van selectie was ontstonden welvarende babbelclubs die uitstekend legden. Topkoppels
dus volgens het motto ‘leggen en laten
leggen’.
Moraal: kies niet de topindividuen, kies
de topgroepen. Beloon samenwerking,
niet egocentrisme.
Wat Muir in feite deed was het veranderen van de incentive structure. Daarin
schuilt een boodschap voor coaches en
leiders. In een tijd waarin het leggen van
A-publicaties prioriteit heeft en waarin individuele onderzoekers en docenten
voortdurend worden vergeleken met hun

collega’s om te zien wie er beter is, en
waarin het geld steeds meer naar individuen gaat die scoren, kunnen we ons afvragen hoe onze excellente individuen tot
scoren komen. Door hun collega’s vooruit
te helpen? Waarschijnlijk niet. Krijgt ú in
uw R&O-gesprek te horen hoe goed u bent
voor de sfeer, het levensgeluk en de productiviteit van uw collega’s? Ik niet.
Excellenten eerst! Leggen en blijven leggen. Veer in je reet – maar de anderen
voelen zich kaalgepikt.
Ook onze hoge bazen lopen mee in de
tredmolen van de rangordesamenleving.
Dus lopen we, op instigatie van het topkoppel uit de bestuursraad, onze pikorde
achterna. / Gert Jan Hofstede

Resource 0225 20-24

26-03-2008

15:45

INTERNATIONAL

Pagina 20

2

20
‘People are not
always aware that
their behaviour is
unacceptable’

STUDENTS
SATISFIED WITH
WAGENINGEN
International students at
Wageningen University are satisfied
with the learning spaces, the library
and the internet access provided.
The lack of opportunities to earn
some cash and the cost of
accommodation are the downside
of studying in Wageningen.
These are the main conclusions of
an international survey among
foreign students at 84 universities
worldwide. Wageningen ranks 36th
worldwide in the International
Student Barometer. Out of the 8
Dutch universities in the survey,
Wageningen was rated best. / KV
For more information see
www.i-graduate.org

WHAT’S ON
Thursday 27 March
21.00 / Wine tasting at International
Club.
23.00 / T3 Kinky Cairo party at Unitas.
Friday 28 March
20.30 / 2 days in Paris, at Movie W.
21.00 / Jazz in WICC Down Under Bar.
24.00 / Latin Party at International Club.
Saturday 29 March
20.30 / Jazz Night in Junushoff.
21.00 / Jan Akkerman band plays in
WICC.
22.00 / Dance 30+ in De Wilde Wereld.
23.00 / Electro night at Unitas and The
Beyond.
24.00 / International Beer Party at
International Club.
Sunday 30 March
15.00 / Bal Folk in De Wilde Wereld.
Dance to traditional music from France
and the Lowlands.
15.00 / U.S.-Netherlands friendship
concert in Junushoff: big band, Dixie and
classical music.
Tuesday 1 April
20.00 / Murphy’s Quiz Night in café Tuck.
20.30 / Y tu mama tambien, film at
Unitas.
22.00 / Ladies Night in De Bunker pub.
Wednesday 2 April
20.00 / Should we still believe in
development? Lecture by Leon Pijnenburg
at LA13.
Thursday 3 April
20.30 / Die Fälscher, Austrian Oscar
winner 2008, at Movie W.
23.00 / Dance for Charity at Unitas.
Benefit for Kadambari College in Nepal.

‘ANYONE THOUGHT OF OVULATION RECENTLY?’
‘If your vagina could talk, what would it
say in two words?’ asks one of the
actresses. The others respond with
answers like ‘Come inside’, ‘That’s better’
and ‘Where’s Brian?’ The Wageningen
Women’s Theatre performed Women,
Women, Women to a full house in LA13
on Wednesday 19 March. The play,
loosely based on The Vagina
Monologues, was provocative and
enthusiastically received.
Eight women are sitting, walking and
standing around on a sober stage,
furnished with a few chairs and chests.
They confront the audience with intimate
issues, and are not afraid to make eyecontact. One actress philosophises about
menstruation – ‘a punishment for not
getting pregnant’ – menopause and
wonder bras. Women try to make their
breasts look like an ass, so you could say
it’s a kind of bottom mimicry, she reasons.
Back in the days when we became a twolegged species, breasts were the answer
to the problem of how to attract males
from the front. She turns to the audience:
‘Anyone thought of ovulation recently?’
There are regular outbursts of laughter
throughout the play.
Women, Women, Women is bold and
outspoken, as is the acting. Serious
issues are addressed as well, from plastic
surgery to violence against women
throughout the world. The women on
stage really stand up for the female
genitals and therein lies the strength of
the performance. It is fast paced, so
there’s no chance of boredom creeping in.
For director Riti Hermán Mostert, who is
doing a flexible master’s on Development,
Social change and Theatre, putting on the
play was an exciting experience. ‘You
cannot force this play onto actresses. We
went through a long process before we
decided we were really going to go ahead.’
The Wageningen Women’s Theatre uses
parts of Eve Ensler’s The Vagina
Monologues. In addition, one part was

The Wageningen Women’s Theatre perform Women, Women, Women. / photo GA
written by one of the actresses and other
small pieces were developed by the
actresses jointly. This performance was to
mark International Women’s Day, but it’s
also an appetiser for the festival Sex Makes
the Difference about gender-related
issues in developing countries. Otherwise,
a small NGO that aims to create a
dialogue on development, is organising
this festival in May, and Women, Women,
Women will be shown again on 8 May.
Marta Rica Izquierdo from Spain, an
Erasmus student doing Environmental

Sciences, enjoyed the group work and
funny games they did as preparation. As
she puts it, she forgot that she was
‘talking about cunt’ in front of an
audience. ‘When you’re acting, it doesn’t
seem so personal.’ As the show reaches
its climax the women start performing
different moans, like the ‘climbing uphill
moan’, the ‘bored moan’ and the ‘tortured
Zen moan’. The audience laugh their
heads off. The imitation of the Spanish
moan must be very realistic too, as it
causes the Spanish members of the
audience to double up with laughter. / ABr

RINKEL NOT WITHOUT PROBLEMS
Despite Rinkel project leader Ron
Lukassen’s assertion in Resource 24 that
everything is going smoothly, not everyone is so impressed with Wageningen
UR’s transfer to internet phoning. ‘Would
someone who can phone Ron Lukassen
let him know that there are problems?’
writes Bastiaan Meerburg in a letter to
Resource this week.
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
in Bleiswijk was incommunicado for a
week. The promised mobile phones have
still not arrived, and the old landline
phones are still on people’s desks
awaiting collection. It was not possible to

call outside Wageningen UR with them. At
Entomology it’s reception that has no
phone. At the Laboratories of Microbiology and of Physical Chemistry and Colloid
Science, the emergency phones are not
working. That’s the phone you need if
there’s a fire or an accident in the lab.
‘You reported last week that there were
about fifty problems,’ says Anton
Korteweg of Physical Chemistry. ‘As far as
I can tell there were that many people in
the chemistry building alone with
problems. The fax wasn’t working, the
secretaries’ phones aren’t working, and
calls can’t be put through.’

Ron Lukassen, who is in charge of the
changeover, still maintains that things
‘have gone OK by and large’. ‘Most
problems are due to administrative faults.
Technically things have gone smoothly.
Our problem now is that lots of numbers
were not applied for correctly.’ According
to Simon Vink, spokesman for the
Executive Board, many problems have
been caused by the new technology that
Wageningen UR is using. ‘Integrating
landlines and mobile phones is a new
situation. It is causing unexpected
problems, which we will try to sort out as
quickly as possible.’ / KV
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SNAPPED
WHO?
Maria (left), Environmental Sciences
student from Greece, at the Erasmus
Student Network (ESN) introduction drink,
KSV student club.
WHY HERE TONIGHT?
‘My study coordinator mailed me about it.
I arrived two weeks ago and I wanted to
meet people. I also was curious about ESN.’

?’

MADE NEW FRIENDS?
‘I just got talking to Astrid here. She’s
from Denmark.’ (right)
ENJOYING THE EVENING?
‘I didn’t know about the free drinks. It’s
nice, I got a beer. But I don’t like the bitterballen: they’re pretty tasteless.’ / YdH

‘TALK ABOUT UNACCEPTABLE BEHAVIOUR’
Students can report intimidating,
denigrating or bullying behaviour by
teachers or other students to Carla
Haenen, the confidential adviser for
students at Wageningen University, or to
Inge Koenis, one of the confidential
advisers at Van Hall Larenstein. ‘It
doesn’t necessarily directly help the ones
who lodge a complaint, but by doing so
they can help the organisation to prevent
other incidents and improve the climate.’
A student has an appointment with her
supervisor to discuss her thesis. The
supervisor makes unfriendly remarks and
reacts angrily. The student doesn’t know
why. On top of that, he stands right in
front of her, not quite touching her. She
finds the situation uncomfortable and
feels intimidated, but she doesn’t dare to
say anything as she is scared of getting a
low grade for her work. Another example:
a student goes to his examiner to ask
about mistakes he made in the exam. The
examiner explains things and sits down
very close to the student. The student is
uncomfortable and moves up a little. He
feels awkward as the examiner moves
closer again. The student is so
embarrassed by the examiner’s behaviour

that he is unable to concentrate.
These examples are not real, but
according to Carla Haenen, the confidential adviser at Wageningen University,
similar situations occur regularly. Haenen
has published leaflets in Dutch and
English explaining what unacceptable
behaviour is and what a confidential
adviser can do. Unacceptable behaviour
includes all behaviour that ‘you find such
a hindrance that is has a harmful effect
on your studies’. Bullying, (sexual) intimidation, threats, stalking and gossiping are
all types of unacceptable behaviour.
Because her work is confidential, Haenen
stresses that she cannot say how many
complaints she has received or talk about
actual cases. ‘Students must be able to
talk about matters confidentially. The
threshold must be as low as possible.’
Haenen’s work consists primarily of
listening: ‘As a confidential adviser, by
definition you support the person who has
come to you. My own opinion is not
relevant. I try to obtain clarity on what is
bothering the person. Students are often
relieved just to be able to talk.’ What

happens after the first talk depends
entirely on the person involved. For some,
talking is enough, but Haenen will
approach the other person in the matter if
the student wants. People react
differently when the subject of inappropriate behaviour is brought up. ‘People
are not always aware of their behaviour.
You may come across differently than you
intended.’
The confidential advisers at Van Hall
Larenstein in Velp and Wageningen
received no reports of unacceptable
behaviour last year. In Leeuwarden there
were complaints from students, tells
confidential adviser Inge Koenis. The
number of official cases averages out at
about three a year, but twice as many
informative discussions take place. The
threshold is still high, and that needs to
change in Koenis’ opinion. ‘What shocks
me is that students are afraid to talk
because they still need a grade from a
teacher. Things seem very open here;
students often know my colleagues
better than I do, if you hear them talking
about how to get a good grade from a
certain teacher. But when it comes to
unacceptable behaviour the threshold is

high – often months go by before they
come and talk.’
Students who think that something is
wrong must be prepared to talk about it,
Koenis emphasises. ‘There is no other
way to make these matters visible. It
doesn’t necessarily directly help the ones
who lodge a complaint, but by doing so
they can help the organisation to prevent
other incidents and improve the climate.’
She thinks Wageningen UR should
encourage people to report unacceptable
behaviour. ‘My experience is that
students find it valuable to be able to tell
their story. Conversations are always
confidential and the student decides
whether he or she wants to take the
matter further.’ / YdH
Information on the confidential adviser
for WU students can be found on the
university website, under student
facilities. To make an appointment with
Carla Haenen, mail vpstudent@wur.nl
Information for VHL students is on the
intranet.

KASHMIR GOAT IS
DRIVING OUT
TIBETAN GAZELLE

t

The Tibetan gazelle is on the verge of
extinction in India. An important cause is the
severe competition with Kashmir goats. As a
result of growing demand for their wool,
increasing numbers of Kashmir goats are
being raised and they are now threatening
the remaining gazelle population.

ed

Br

s.

g

s

Conservationists in India say the situation is
becoming critical as there are only a hundred
Tibetan gazelle left in the remote area of
Ladakh, also called Little Tibet. Tsewang
Namgail, a PhD researcher at the Resource
Ecology group, examined the use these
antelopes make of their environment and
published his research results in the journal
Oryx. Namgail discovered that the gazelle
does not have problems with large livestock
such as yaks, but competes with sheep and
goats. ‘This is cause for great concern,’ says
Namgail. ‘The domestic mountain goat
population in particular is growing in the area,
because of the increasing demand for
pashmina, the finest type of cashmere wool.’
The goats live in the same areas as the Tibetan
gazelles and eat largely the same vegetation.
This is threatening the survival of the
antelope, which have to go in search of other
areas. Namgail concludes that if the population in India is not to become extinct, the
grazing pressure from small ruminants in their
habitat must decrease considerably. / LH

FIRE/ The Bornsesteeg student flat was partially evacuated on Saturday afternoon 22 March because of a fire. A resident
smelled burning and called the fire brigade. The fire caused a lot of smoke but did not spread further than the room on corridor 3C,
which is occupied by an international student. The smoke and soot meant that the residents on that corridor had to live elsewhere
for a couple of days. By Tuesday afternoon most of the cleaning up had been and residents started returning to their rooms. he fire
was probably caused by a television on standby. The fire brigade also warns that leaving TVs on standby can increase the risk of
fire and advises people to turn their sets off completely when they have finished watching. This also saves electricity. Nobody was
hurt in the fire, but the room where it started was burnt out and completely blackened. The student was relieved to learn that his
identity papers had survived. / YdH, photo MW
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Het mysterie van de pruimtomaat is
opgelost. In een omslagverhaal van
Science presenteert een team onderzoekers de vondst van het SUN-gen dat
er voor zorgt dat sommige tomatenrassen langwerpig zijn. Staat het gen
uitgeschakeld dan wordt de tomaat
rond. De onderzoeksleider van de
universiteit van Ohio is de Wageningse
afgestudeerde Esther van der Knaap die
al jaren in Amerika werkt. Science met
impact én Wageningse wortels.

Het clubhuis van de Surinaamse
studentenvereniging Redi Doti aan de
Wageningse Veerweg staat plotseling leeg
en redidoti.nl biedt geen verklaring. De site
lijkt gekraakt en is nu een marktplaatsje
voor alles wat maar iets met ‘strippen’ te
maken heeft. Marco – ‘waarschijnlijk de
jongste stripper van Nederland’ – prijst zijn
‘sexi’ act aan, en er worden striptangen,
cursussen striptekenen en Snoopy
stripalbums aangeboden. Waarom Redi
Doti is gestript, blijft in nevelen gehuld.

S T IJ N

‘
D

Op
m
ve
Ve
Su
(S
ov
va
he
ge
na

LENTE
Eindelijk, lente. Plots hoor ik op elke hoek
van de straat een tjiftjaf en ik heb zelfs al
een eerste boerenzwaluw voorbij zien
scheren. Alles verandert. De mediatheek
kan ik al niet meer binnenstappen of er
zit een innig zoenend stelletje achter een
stoffige boekenkast. Een stralende zon
breekt langzaam overal doorheen.
Eindelijk word ik weer eens wakker vóór
mijn wekker en zo nu en dan moet ik mijzelf bedwingen niet in bloemetjesshirt
door de brede gangen van VHL Velp te
rennen.
Ik heb stille hoop dat de foto die de eindredacteur boven mijn column zet nu eens
niet een boos kijkende Stijn laat zien en
heel even ging ik zelfs iets te ver in mijn
voorjaarsvreugd. Middenin natuurgebied
de Maashorst vroeg ik aan een groep jongeren die ik elke maand begeleid of ze
ook zo vrolijk werden van al die vogelgeluiden. Hun mond viel open en diep fronsend keken ze elkaar aan, terwijl ze ondertussen hun mp3-speler een tandje lager zetten. ‘Nee, hoezo dan?’
Eigenlijk ook vreemd, dat ik mijn humeur
laat beïnvloeden door het weer van buiten
en niet door de processorsnelheid van
mijn computer. Terwijl ik zo nu en dan
meer pc-uren maak dan ik buiten kom.
Gruwelijk ouderwets ook eigenlijk dat echte leven. Ik loop ver achter met mijn zonnige humeur.
Die JeugdVogelwachters van mij zijn dan
een stuk digitaler. Ze vertelden me, ernstig kijkend, dat de koeien die het gebied
begrazen nog best eens uit zouden kunnen breken. ‘Ja’, zegt een ondeugend kijkend blond joch. ‘Ik wist dat eerst niet,
maar als je L1 indrukt en gaat rennen lukt
het op mijn Playstation 2 ook.’
Nu geef ik toe, als ik een domme grap
maak en een hele groep mensen me misprijzend aankijkt, dan probeer ik wel eens
control z (wijzigingen ongedaan maken) in
te drukken. Het komt goed, langzaam
word ik steeds digitaler. Nog even wachten en dan ben ik compleet virtueel geworden. Kan ik eindelijk, volledig anoniem,
in een bloemenshirt door drukke hogeschoolgangen rennen. / Stijn van Gils

‘W
ee
ve
He
za
tw
he
ch
ne
LH
Op
ge
en
wo
ko
ge

SLEUR/ In de sleur van alledag kun je wel eens vergeten dat er meer zit in de mensen om je heen dan je zo denkt. Dat liet
studentenvereniging KSV St. Franciscus zien in de toneelvoorstelling Lachen zullen we van hun theatergezelschap De Zingende
Tractor. Negen dolende zielen in een kantoortuin verbeeldden het contrast tussen wat er van je verwacht wordt en wat je eigenlijk
wilt: van een manager die iedere nieuweling in bed probeert te krijgen, een man die iemand dwingend de liefde verklaart, tot een
conciërge die liever showmaster was of als cowboy problemen wil oplossen. Hun eenzaamheid op het toneel bracht geen
droefenis in de zaal. De bijna driehonderd bezoekers schoten regelmatig in de lach op de voorstelling op zondag 9 en vrijdag 14
maart. / YdH, foto BdG

IJSBEREN OP OPEN DAG IN LEEUWARDEN
maat verandert. Wat doe jij?’ zagen in de
vrolijke drukte ijsberen langs een olieplatform op schaal schuifelen. Het illustreert
de reikwijdte van de VHL-opleidingen: van
Milieukunde dat zich buigt over de oorzaken van de smeltende poolkap, tot Petrochemie en offshore dat zich verdiept in
Dertig Duitsprekende scholieren melden
zich met aanhang bij de speciaal voor hen productieprocessen waarmee onder meer
olie- en gasvelden in het poolgebied zijn
ingerichte stand. Zij vormden een staalkaart van de belangstelling voor de Leeu- te exploreren – uiteraard met de schoonwarder hogeschool. De meeste bezoekers ste technologie.
kwamen voor Diermanagement, maar de Directeur Gerrit Jeuring van Life Sciences,
de gezamenlijke opleidingspoot met de
interesse voor studies als Kust en zee,
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, conLife Sciences en Milieukunde stijgt.
Scholieren die zich aangesproken voelden stateerde zaterdag tevreden dat de belangstelling voor de studieonderdelen van
door het thema van de open dag ‘Het kliDe open dag van Van Hall Larenstein in
Leeuwarden trok afgelopen zaterdag
1135 bezoekers, een kleine 150 meer
dan vorig jaar. Ook kwamen er weer
meer potentiële studenten uit Duitsland.

Life Sciences flink in de lift zit. Toch heeft
hij zijn bedenkingen bij de almaar uitdijende registraties van hogeschoolopleidingen in het Centraal Register Opleidingen
Hoger Onderwijs (CROHO). ‘Wij hebben
wel erg veel afzonderlijke diploma’s. Ik beluister bij het bedrijfsleven vooral de wens
naar gekwalificeerde mensen. Of zij nu biotechnologie hebben gedaan of voedingstechnologie, bedrijven willen mensen die
chemie begrijpen. Het kan geen kwaad
om ons eens te bezinnen op een brede
bachelor. Van daaruit zijn dan nog altijd
variaties mogelijk.’ / WB

IDEALIS VERNIEUWT ELEKTRA EN ROOKMELDERS
digit@le nieuwsbrief
Aanmelden via www.resource-online.nl
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Woningbouwvereniging Idealis begint in
mei met het vernieuwen van de elektra
en de brandmelders in haar gebouwen.
Het elektriciteitsnetwerk in de
complexen is nu overbelast.
De student van 2008 gebruikt meer elektriciteit dan in de tijd dat de studenten-

complexen werden gebouwd, aldus Idealis. Het huidige elektriciteitsnet is daarom
niet meer toereikend. De modernisering
houdt concreet in dat er op alle kamers
meer contactdozen komen met randaarde, en dat de maximale capaciteit wordt
uitgebreid. Ook krijgen de gezamenlijke
ruimtes milieuvriendelijker armaturen en

zal de noodverlichting worden vervangen
door LED-verlichting. Verder komen er in
plaats van de rookmelders op batterijen,
rookmelders die worden aangesloten op
het elektriciteitsnet en met elkaar zijn verbonden. Het werk duurt tot 2009. / ABa
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De Radboud Universiteit Nijmegen viert
haar 85-jarig bestaan in mei met een
‘grensverleggend’ feest met uitsluitend
foute Nederlandse artiesten als Lee
Towers, de Sjonnies, Conny Konings en
Dries Roelvink. ‘De keuze voor dit
programma past helemaal bij het thema
van het lustrumfeest: Luxe en decadentie’,
verklaart de organisator in Vox. Om tegenwicht te bieden heeft het Cultuurcafé ‘een
héle strakke tegenprogrammering’, met
New Cool Collective en Balkanbeats.

De Utrechtse faculteit Diergeneeskunde
heeft een arena ontwikkeld waar veeartsen
in opleiding een noodslachting op een koe
kunnen uitvoeren. De cowboys worden met
Wii-controllers en virtual reality-helm losgelaten op een denkbeeldig geblesseerd
rund dat niet levend vervoerd mag worden
naar een slachthuis. Ze moeten het dier
met een schietmasker hersendood maken
en vervolgens de keel doorsnijden. Wij
gokken dat het simulatieprogramma tot
Kamervragen gaat leiden.

‘KLIMAATVERANDERING, WAT
DOET VAN HALL LARENSTEIN?’
Op het gebied van water-, energie- en
materiaalgebruik valt er nog veel te
verbeteren op Van Hall Larenstein in
Velp. Dat blijkt uit onderzoek door de
Sustainable Larenstein Action Group
(SLAG). De resultaten zijn begin dit jaar
overhandigd aan het college van bestuur
van de hogeschool. ‘Ze hebben beloofd
het te lezen, maar we hebben nog niks
gehoord’, zegt derdejaars Bos- en
natuurbeheer Loes Verbiesen.
‘We zijn nu bezig met een aanvraag voor
een gesprek met het college van bestuur’,
vertelt Verbiesen, die actief is bij SLAG.
Het onderzoek naar de stand van duurzaamheid in Velp werd uitgevoerd door
tweedejaars studenten Bos- en natuurbeheer aan de hand van een uitgebreide
checklist van het landelijke studentennetwerk voor duurzame ontwikkeling
LHUMP.
Op sommige categorieën scoorde de hogeschool goed. Zo is er een fietsenstalling
en openbaar vervoer in de buurt. Ook
wordt het hemelwater op het terrein afgekoppeld. Verbiesen: ‘Maar je kunt je afvragen waarom dat water niet gebruikt wordt

voor een grijswatercircuit om bijvoorbeeld
de toiletten door te spoelen.’ De studenten, voor wie het onderzoek onder de noemer ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ was ingeweven in het lesprogramma, deden zelf suggesties om het verbruik terug te dringen. ‘Een ander idee
was om sensorkranen in de wc’s te installeren. En de school wordt verwarmd door
twee grote ketels op een temperatuur van
23 graden. Kan dat niet op 21 graden?’,
vraagt Verbiesen.
Andere verbeteringen zijn een uitbreiding
van het assortiment biologische broodjes
in de kantine, digitale inlevering van tussenproducten en fairtrade koffie niet alleen aan docenten schenken, maar ook
aan studenten.
Verbiesen: ‘Het zit hem vooral in simpele
dingen. Ook uit de samenwerking met Wageningen UR valt op het gebied van duurzaamheid winst te halen. Wageningen
werkt bijvoorbeeld met groene stroom. De
hogeschool maakt nu reclame met de
leus ‘Klimaatverandering. Wat doe jij?’,
maar wat doet Van Hall Larenstein zelf?’,
aldus Verbiesen. / ABr

NS BETAALT KAARTJES
GOEDE VRIJDAG TERUG
Studenten met een OV-weekkaart die
op Goede Vrijdag een kaartje kochten
of een boete kregen, kunnen hun geld
terugvragen. De NS steunt het pleidooi
van studentenbond LSVb om de
weekkaart ook op doordeweekse
feestdagen te laten gelden.
Feestdagen als Goede Vrijdag en 5 mei
zorgen voor veel onduidelijkheid, vindt de
Landelijke Studentenvakbond. Veel studenten hebben op zulke dagen nog studie- en stageverplichtingen en realiseren
zich niet dat hun weekkaart dan ongeldig
is, wat tot boetes leidt.
De Nederlandse Spoorwegen en de reizigersorganisaties lieten op Goede Vrijdag

TOCH WEER
VELUWELOOP
De Veluweloop gaat door. Er is een kerngroep gevormd die hard gaat werken om
er ook dit jaar weer een succes van te
maken, aldus voorzitter Bart de Vreede,
student Milieukunde.
Tot begin deze maand zag het er naar uit
dat de estafetteloop, die al 27 edities kende, niet door zou gaan bij gebrek aan vrijwilligers. De Veluweloop wordt gehouden
op 13 september. / YdH
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weten dit probleem te herkennen. Ze willen net als de LSVb dat het wordt opgelost. Vooruitlopend daarop kregen conducteurs opdracht in elk geval geen boetes uit te delen. Wie per ongeluk toch een
boete kreeg, kon zijn geld terugkrijgen via
de klantenservice.
Toen echter bleek dat een deel van de
conducteurs had omgeroepen dat alle
studenten met een weekkaart gratis
mochten reizen, besloot de NS één lijn te
trekken: ook het geld voor aangeschafte
treinkaartjes kan worden teruggevraagd.
In afwachting van definitieve veranderingen gelden voor 5 mei de normale regels.
De NS gaat studenten vooraf uitvoerig
waarschuwen. / HOP

PRIKBORD
prikbord@cereales.nl

Resource geeft je de ruimte voor
je mooiste foto, je eerste verhaal,
je beste cartoon

In Leiden is deze maand voor het eerst
iemand gepromoveerd via een videoconferentie. De Israëlische promovendus
kon wegens ‘persoonlijke problemen die
niet op straat hoeven te liggen’ niet naar
Leiden afreizen en verdedigde zijn
proefschrift via het scherm. De promotor
is enthousiast. ‘De huidige aanpak is een
leuke traditie, maar niet efficiënt. Hopelijk
zetten we hiermee een nieuwe trend.’ Als
zelfs de oudste universiteit van Nederland
al niet meer in tradities gelooft…

HET ECHTE
WERK

SCHOTWONDEN EN
VERBRANDE GORDIJNEN
Tom Ras behoort tot de eerste lichting
die bij Van Hall Larenstein in Leeuwarden
Forensic Sciences studeert. Op verzoek
van de Politie IJsselland stroomlijnt hij
tijdens zijn stage het chemische lab in
Zwolle naar de eisen van de arbodienst.
Als hij even de kans krijgt glipt hij er
tussenuit voor het echte recherchewerk.
‘Mijn feitelijke stageopdracht is een kantoorklus, waarvoor ik af en toe op gegevens zit te wachten. Nou kan ik moeilijk
stilzitten en ik werk graag met mijn handen, dus ik ben op het lab gaan rondneuzen of ik niet wat meer kon doen. Zo
kwam ik in contact met technisch rechercheur Robert Otte. Het klikt tussen ons en
hij neemt me af en toe mee op onderzoek.
Laatst kon ik mee naar een uitgebrande
woning. Het vermoeden bestond dat de
brand was aangestoken. We gaan er dan
heen in een bestelbus waar een compleet
minilab in zit. Voordat je naar binnen gaat
trek je een oranje overall aan; de witte
pakken die je van televisie kent gebruiken
ze bij biologisch onderzoek. De procedure
is eerst rondkijken om voor jezelf een reconstructie te maken en pas daarna aan
elkaar je bevindingen vertellen. Het viel
mij op dat de roetsporen bij een gordijn
halverwege begonnen, het onderste deel
van de stof had niet gebrand. Dat was
raar. Uiteindelijk bleek er ook nog eens
sprake van een tweede brandhaard bij
het tafelkleed, maar die had ik niet opgemerkt. Dat soort details leer je denk ik
vooral in de praktijk.
Ik heb ook de schotwonden onderzocht
van iemand die zelfmoord wilde plegen.
Ga maar mee naar het ziekenhuis, zei Ro-

bert, als je het moeilijk krijgt dan blijf je
gewoon bij de spullen. Ik was wel benieuwd hoe ik zou reageren, maar het viel
mee. Je wisselt ten slotte niets persoonlijks uit met het slachtoffer en bent vooral
zakelijk bezig met sporenonderzoek. Kruitresten op de handen en de kleding, foto’s
van de wonden. Ik hoefde geen knop om
te zetten. De politie moedigt je wel aan
om er na die tijd over te praten met mensen uit je omgeving. Je moet dan natuurlijk wel weer oppassen wat je zegt, geen
namen noemen of details prijsgeven.
Zo’n rechercheonderzoek kost misschien
een paar uur, dus ik hou voldoende tijd
over voor mijn eigenlijke opdracht om de
chemische huishouding op orde brengen.
Daar mankeerde het nodige aan. Chemicaliën stonden verkeerd ingedeeld, registratie was niet aanwezig en veiligheidsvoorschriften ontbraken. Ook de afvalstroom moest worden georganiseerd. Het
Nederlands Forensisch Instituut in Rijswijk kan de onderzoeksvragen van de politie niet bijbenen en dat betekent dat de
negentien korpsen meer zaken zelf moeten afhandelen in de eigen labs. Vanwege
de werkdruk komen de technische rechercheurs er zelf niet toe en het zit ook niet
in de cultuur, heb ik gemerkt. Je denkt
toch niet dat politiemensen mappen met
veiligheidsvoorschriften gaan doorbladeren, kreeg ik te horen. Maar nu ze er zijn
vinden ze het toch wel handig om te weten dat je bij gebruik van sommige middelen beter onder de afzuiging kan gaan
staan.’ / Wim Bras
Zie ook pagina 24: Student boekt
CSI-succes
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STUDENT
Volgens het Agrarisch Dagblad wordt
een Drentse kruidenier uit Ruinerwold
‘stinkend rijk’ met de verkoop van landelijke luchtjes via www.boerenlucht.nl.
De man heeft een ‘luchtverfrisser’
ontwikkeld die de penetrante geur van
kuilvoer verspreid. Het is een test voor
stedelingen die een vlucht naar het
platteland overwegen. ‘Ruik eerst even.
Bevalt het geurtje niet, blijf dan in de
Randstad.’ De verkoop – een flesje kost
bijna een tientje – ‘loopt als een speer’.

PRIKBORD

CENTRAL JAAGT OP TITEL
Het Wageningse studentenhuis Central is door de eerste
ronde gekomen van de wedstrijd Studentenhuis van het
jaar 2008, georganiseerd door Berentzen Apfelkorn.
Zaterdag 15 maart werden de 24 gekwalificeerde huizen
bekendgemaakt in Utrecht. ‘Zo’n prestatie moest natuurlijk
gevierd worden, uiteraard met een behoorlijke hoeveelheid
drank’, mailt bewoner Jochiem Hendriksen. In de tweede
ronde moeten hij en zijn twaalf huisgenoten punten
verdienen door de media te halen. Voor elke krantenbericht
en radio- of tv-spotje worden ze beloond. ‘Als het ons lukt,
belanden we in de derde ronde en ligt de hoofdprijs – een
geheel verzorgde vakantie naar Chersonissos voor het hele
huis – binnen handbereik.’ / LdK

STUDENT BOEKT CSI-SUCCES
In VHL-student Tom Ras
uit Leeuwarden schuilt
een ware CSI-held. Hij zit
nog maar in het tweede
jaar van de studie Forensic Sciences en heeft al
een recherchetechniek
verbeterd. Dankzij hem
heeft de Politie IJsselland nu een goede
methode om bloederige schoenafdrukken
op lichte vloeren ‘te lezen’. En Tom gaat de
techniek ook bij andere politiekorpsen introduceren, vertelt rechercheur Robert Otte
van IJsselland.
‘Schoenprofielen zijn heel belangrijk bij rechercheonderzoek’, vertelt Tom. ‘Ik stond
er ook van te kijken maar geen schoenzool
is hetzelfde. Slijtage en kleine scheurtjes
maken elk profiel uniek.’ De technische recherche gebruikt doorgaans titaniumdioxide om voetafdrukken met bloedsporen
zichtbaar te maken, legt hij uit. ‘Dat los je
op in sulfosalicylzuur en spuit je over de
plek waar je bloedsporen vermoedt. Het
zuur breekt de bloedcellen open en de pigmenten nestelen zich er in vast. Met ethanol spoel je de rest van het middel weg
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waardoor de geklonterde
pigmenten de bloedafdruk
zichtbaar maken.’
Vanwege het witte pigment is deze methode
echter alleen geschikt bij
donkere ondergronden.
Op witte tegels of licht parket moet de politie teruggrijpen op een oude
standaardtechniek die weinig gegevens oplevert. Door aan te tonen dat zwart ijzeroxide op dezelfde manier werkt als het witte
titaniumdioxide heeft Tom dit probleem nu
opgelost. ‘Robert Otte heeft me op het idee
gebracht en me bij de uitvoering bijgestaan.’
Omdat het in Nederland vrijwel onmogelijk
is om aan bloed te komen, ging Ras zelf
aan het infuus bij de bloedbank om aan
testmateriaal te komen. Bij de bouwhandel
kocht hij een paar dozen witte keukentegeltjes. Hij doopte vingers en oude schoenen
in zijn eigen bloed om afdrukken te maken.
En wat bleek? Met zijn methode boekte hij
vier maal zoveel resultaat als met de oude
techniek. / Wim Bras
Zie ook de rubriek Echte Werk op pagina 23

Het weekblad Elsevier signaleert een
nieuwe, verontrustende lijntrend die is
ingezet door studentes: drunkorexia.
Jonge vrouwen hongeren overdag zodat
ze zichzelf ’s avonds kunnen laten gaan
in de kroeg, zonder bang te zijn dat ze
dik worden door de extra calorieën in
bier of wijn. Simpel gezegd: niet eten
maar wel veel zuipen. ‘Zoiets als het
SlimFastdieet maar dan leuk’, aldus
een blogger. / GvM

stuur je foto’s naar
prikbord@cereales.nl
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