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Terwijl zijn ogen over het rapport van de
ICT-dienst flitsen slaat Aalt Dijkhuizen zijn
gebalde vuisten als een bokser tegen elkaar. ‘Op zo’n moment als dit betreur ik
het dat we niet meer leven in de middeleeuwen’, zegt de leider der leiders grimmig.
‘Interessante periode, dat tijdvak tussen
vijfhonderd en vijftienhonderd na Christus’, haast rector magnificus Martin
Kropff zich te zeggen. ‘Gekenmerkt door
boeiende bouwkundige experimenten,
een opleving van het religieus besef en…’
‘…en openbare executies op het marktplein’, zegt Dijkhuizen.
Kropff slikt.
‘Brood gestolen?’, zegt Dijkhuizen. ‘Blijft u
even staan, wij halen de zweep uit het
vet.’
Dit is geen goede gelegenheid om Aalt tegen te spreken, denkt Kropff.
‘Nare dingen over de baljuw gezegd?’, vervolgt Dijkhuizen. ‘Meneer, u ontvangt op
kosten van de gemeenschap een brandmerk op het voorhoofd. ’s Avonds verzuimd de poorten van de stad af te sluiten? Dan hopen wij van het stadsbestuur
dat u toch al was uitgekeken op uw geslachtsorganen.’
Het is natuurlijk nooit verstandig om Aalt
tegen te spreken, bedenkt Kropff, maar
nu is het nog onverstandiger dan anders.
‘In de middeleeuwen hadden ze wel raad
geweten met idioten die braaf hun inloggegevens opsturen naar het Upgreadteam van Wageningen UR’, knarsetandt
Dijkhuizen. ‘Waardoor de halve wereld nu
spam van wur.nl ontvangt met de uitnodiging om nader kennis te maken de charmes van Irina, Sonya, Ivana en hun trouwlustige vriendinnen.’
‘Nou hadden ze in de middeleeuwen natuurlijk nog geen internet’, mompelt
Kropff.
‘Dit is toch een organisatie van slimme individuen?’, zegt Dijkhuizen. ‘Hier werken
toch mannen en vrouwen die het genoom
van de tomaat achterstevoren kunnen opzeggen?’
‘Zeker’, zegt Kropff hees.
‘En als die slimmerds een mailtje kregen
van een willekeurig Upgread-team, dan
mag je toch verwachten dat er bij die slimmerds een lampje gaat branden. Toch?’
‘Tuurlijk’, knikt Kropff.
‘Nee hoor, Martin. Als je dit lijstje mag geloven, dat de ICT-jongens hebben opgehoest, dan heeft kropff001 het Upgreadteam stante pede zijn password ‘impact’
toegemaild. Ik noem maar wat.’
‘Ongelofelijk’, zegt Kropff benepen. / Willem Koert

‘Het plan ging
niet door
vanwege een
financiële kwestie’
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Dure melk slecht voor grutto

ONDERZOEK NAAR
SPORTVOEDING
Pag. 13
Student liquideerde
een collaborateur met
een bos bloemen

Wageningen Universiteit heeft een
overeenkomst getekend met Ajax,
berichtte de website Goal.com deze
week. Vreemd. Wageningen UR meldt er
zelf niets over. Het geheugen van Google
laat zien dat Ajax aanvankelijk wel heeft
gemeld dat de club gaat samenwerken
met Wageningen, maar dat de naam van
de universiteit inmiddels uit het persbericht is gehaald.
Hoe zit dat, woordvoerder Simon Vink?
‘Geen idee. Ik weet er niets van. Wacht, ik
doe mijn Feijenoord sleutelhanger om en
vraag het even voor je na.’

Pag. 14

Later:
‘Aalt Dijkhuizen ontkent dat hij iets heeft
ondertekend bij Ajax. Waarschijnlijk is het
een misverstand. Wij hebben wel contact
gehad met Ajax over samenwerking. Dat
zou gaan over gezamenlijk onderzoek
naar sportvoeding. Maar we zijn niet zover
gekomen dat we een contract hebben ondertekend. Voor de details moet je bij
Frans Kok of Peter van den Elzen zijn.’

‘Het moet wel gek
lopen als Wageningen
iets heeft dat wij niet
bieden’

Page 20
First ever Battle
of the Studies is
a slippery affair

Voedingshoogleraar prof. Frans Kok:
‘We hadden plannen, maar die zijn niet
doorgegaan vanwege een financiële
kwestie. Maar inmiddels is er toch weer
een opening. Ajax gaat bedrijven zoeken
die onze bijdrage willen sponsoren, dus
wellicht komt het er nog van.
Dat zou leuk zijn, want de relatie tussen
sport en voeding is een groot braakliggend terrein. Je kunt denken aan herstel
na een training, wat moet je eten in de
rust, dat soort dingen. En verder is er
waarschijnlijk veel te winnen door een
goede voorlichting over voeding aan de
talentjes van Ajax. In de gezinnen van veel
voetballertjes is weinig kennis over goede
voeding. Ajax hoopt daar met onderwijs
iets aan te doen.’ / Korné Versluis
Omslagfoto Rutgerd Boelens

Resource 0231 4-7

21-05-2008

16:41

Pagina 4

2

4

IN ‘T NIEUWS
15 MEI T/M 21 MEI 2008

BUREAUCRATIE IS DE PEST VOOR HET LANDSCHAP

T

Kwetsbaar cultuurlandschap bescherm
je door de boer te beschermen die het
moet onderhouden, is de boodschap van
sociaalgeograaf, fotograaf en verteller
Wim van der Ende. Met idyllische en
schrijnende foto’s onderbouwde hij zijn
lezing, donderdagavond 15 mei bij Van
Hall Larenstein in Velp.
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Een foto toont een woestijnlandschap
achter een bordje ‘Natuurterrein, geen
toegang’ op de Utrechtse heuvelrug. ‘Daar
lag een prachtig bos met heidegentiaantjes en plasjes. Nu is alles weg, omdat in
een bureaucratische procedure is besloten dat we heide willen. Denk erom dat
jullie hier straks niet aan meedoen!’,
waarschuwt Van der Ende de twintig belangstellenden.
‘Het gaat om de verstatelijking van het
landschap. Boeren, fotografen en mensen
die met aarde, lucht en landschappen
werken zitten vast aan de bureaucratie.’
Aan de hand van zijn foto’s ontvouwt Van
der Ende zijn verhaal. Onder meer schaalvergroting, enorme oogst- en maaimachines, de uitbreiding van het stedelijk landschap, ambtenaren en de compartimentering door autowegen zijn dodelijk voor
natuur en cultuurlandschappen. Ook organisaties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, die bijvoorbeeld natte
hooilanden vol laten groeien met pitrus
dat andere plantensoorten verdringt, krijgen er met stemverheffing van langs. Boeren bestreden pitrus altijd met een regime
van bemesten, maaien en begraven. Van
der Ende: ‘De ecologen van Natuurmonu-
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Sociaalgeograaf en fotograaf Wim van der Ende, die op 15 mei een lezing hield bij VHL, fotografeert onder meer contrasten in het
landschap, zoals dat tussen een natuurgebied in Zeeland en de kerncentrale van Doel in België. / foto Wim van der Ende
menten weten niet wat ze ermee aanmoeten. Dus laten ze het maar staan. Dat is
wanbeheer.’
Hoe het ook kan, is te zien op serene
plaatjes van houtwallen in de Achterhoek,
weilanden in het Groene Hart en een boer
uit de Krimpenerwaard die met een baggerbeugel slijk uit de sloot haalt om zijn
land mee te bemesten. En van boeren die

zich op de toekomst richten, zoals een boer
die wijn gaat verbouwen. ‘Het cultuurlandschap is ontstaan door kleine ingrepen
van Nederlandse boeren. Stel de mensen
die het cultuurlandschap hebben gemaakt in staat een boterham te verdienen
met het beheer ervan’, stelt Van der Ende.
De beeldende vertelling maakt deel uit
van de lezingenserie Het landschap en

MAILVERKEER
PLAT DOOR
SPAMMERS

OPLEIDING RUIMTE EN
BODEM NAAR LEEUWARDEN

Studenten en medewerkers van Wageningen UR waren maandag 19 mei niet
bereikbaar per e-mail. De internetverbinding van de universitaire mailserver werd
verbroken omdat computerinbrekers het
universiteitsnetwerk gebruikten om grote
hoeveelheden spam te versturen.

De VHL-buitenpost Ruimte en Bodem
verdwijnt uit de stad Groningen. Deze
deeltijdopleiding milieukunde van Van
Hall Larenstein verhuist komende zomer
naar het hogeschoolgebouw in
Leeuwarden. Met het vertrek van de circa
honderdtwintig studenten neemt
Groningen afscheid van het laatste
restant van Van Hall.

De inbrekers kregen toegang tot de server
door medewerkers en studenten een
mailtje te sturen waarin ze vroegen om
hun inlognaam en wachtwoord. Dat was
volgens de e-mail nodig voor onderhoud.
Mensen die niet reageerden zouden binnen een week worden afgesloten van
WURnet. Een nog onbekend aantal mensen stuurde hun gegevens en verleenden
zo de spammers toegang tot de server
van Wageningen UR.
Maandagmiddag was het probleem opgelost. Wel staan bij spamslachtoffers de
mailadressen van Wageningen tijdelijk op
een zwarte lijst. Een aantal sites, waaronder die van Microsoft, is daardoor niet
toegankelijk voor medewerkers en studenten van Wageningen UR. / KV

De Hanzehogeschool, waar ruimte werd
gehuurd voor Ruimte en Bodem, zegde
vorig jaar het huurcontract op. Interim-directeur dr. Rien Komen hakte bij aantreden de knoop door over verhuizing naar
Leeuwarden, maar verzuimde om de medezeggenschapsraad te consulteren, aldus mr-voorzitter Hans Bezuyen. ‘Wij
wachten al jaren op een onderbouwd verhaal om Ruimte en Bodem naar Leeuwarden te halen. De vorige directie heeft door
niets te doen een fait accompli geschapen. Dat pikten we niet.’
In twee ingelaste vergaderingen kwamen
de partijen alsnog tot een overeenkomst,
aldus Bezuyen. ‘We hebben uiteindelijk ingestemd met de verhuizing om een eind

te maken aan de onzekerheid voor de huidige en toekomstige studenten’ De medezeggenschap heeft volgens Bezuyen van
de VHL-directie harde garanties gekregen
over onder meer behoud van kwaliteit en
de bezetting. Ook kunnen voltijdstudenten straks profiteren van de faciliteiten
van Ruimte en Bodem, zoals het omvangrijke GIS-archief.
Al met al vindt Bezuyen de besluitvorming
onder de maat. Hij vreest dat de Hanzehogeschool studenten zal wegkapen van VHL.
Interimdirecteur Komen is blij dat er uiteindelijk een besluit is genomen. ‘Ik denk
dat de directie en de medezeggenschapsraad de afgelopen jaren hebben geleden
aan een gezamenlijke besluitenloosheid.’
Volgens Komen levert de verhuizing een
besparing op voor VHL. Hij is niet bang dat
de opleiding in Leeuwarden minder studenten zal trekken omdat studenten zullen kiezen voor de Hanzehogeschool.
‘Misschien verliezen we wat aantrekkingskracht in de regio boven Groningen, maar
daar staat tegenover dat we aantrekkelijker worden voor studenten onder Leeuwarden.’ / WB

zijn muze, en is een vervolg op de reeks Een
eigenwijze kijk op het landschap. De lezingen sluiten aan bij de minor Stedelijke beplanting. ‘We proberen zo studenten over
de grenzen van hun vakgebied heen te laten kijken’, aldus de docenten Jack Martin
en Ad Koolen van Tuin- en landschapsinrichting. In de serie komen verder nog een
componist en een schrijfster aan bod. / ABr
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OUD-RECTOR STEUNT
DREIJENPLATFORM

Prof. Cees Karssen (foto), oud-rector van
Wageningen Universiteit, heeft zitting
genomen in het comité van aanbeveling
van Platform De Dreijen, dat vraagt om
een zorgvuldige besluitvorming rond de
toekomst van het gelijknamige
universiteitsterrein.
In het comité zitten verder twee politieke
zwaargewichten: D66-leider Alexander
Pechtold en de vice-fractievoorzitter van
de PvdA Jeroen Dijsselbloem.
GroenLinks Wageningen organiseert op
vrijdag 13 juni een ontwerpatelier over
‘Ecowijk de Dreijen’, omdat zij wil dat er
een brede discussie vooraf gaat aan de
nieuwe inrichting van het gebied. Architect en stedenbouwkundige Ashok Bhalotra verzorgt de inleiding. / GvM, foto GA
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‘Laat de mensen
die het cultuurlandschap
hebben gemaakt
verdienen aan
het beheer ervan’

TRANSGEEN ZAADJE RAADSEL VOOR PRI
Eén verdwaald transgeen zaadje heeft de
onderzoekers van Plant Research International (PRI) en RIKILT hoofdbrekens
bezorgd bij het onderzoek naar de
uitkruising van transgene maïs. Het
zaadje was aanleiding voor een appendix
bij het onderzoeksverslag én het
voornemen van de landbouwminister om
iedereen die met transgeen zaad gaat
werken op cursus te sturen.
De uitkruising van transgene maïs met
gewone maïs moet worden uitgedrukt in
honderdsten van procenten, zo blijkt uit
het onderzoek dat is uitgevoerd op proefvelden op verschillende plaatsen in het
land. Op één proefveld, in het NoordGroningse Uithuizen, werd één waarde
gemeten die zo hoog was dat daar wel
sprake moet zijn geweest van het zaaien
van een transgeen zaadje en niet van

uitkruising tijdens de bloei.
Onderzoeker dr. Bert Lotz van PRI vertelt
dat het voedselveiligheidsinstituut RIKILT
al direct bij het doorgeven van de gemeten waarden aangaf dat er sprake was
van een zogenoemde uitbijter, een sterk
afwijkend monster. Dertien procent van
het DNA van vijf maïskolven bleek het
transgen te bevatten, waar in vergelijkbare gevallen waarden werden gevonden
van maximaal 0,04 procent.
Lotz: ‘We hebben meteen een bijeenkomst belegd met de onderzoekers om
een verklaring te vinden voor deze afwijking. Er waren twee mogelijkheden: of bij
RIKILT was iets misgegaan met de monsters, of er was sprake van een verdwaald
transgeen zaadje.’ Een fout bij het RIKILT
kon worden uitgesloten, waardoor de vraag
ontstond hoe een transgeen zaadje tussen het niet-transgene zaad kon komen.

Het antwoord op die vraag blijft onbeantwoord. Het kan zijn dat het uitgangsmateriaal een transgeen zaadje bevatte. Leverancier Monsanto sluit dat niet uit. Een
andere mogelijkheid is dat er bij het zaaien iets is misgegaan. Bij het proefveld in
Uithuizen is – in tegenstelling tot alle andere locaties – éérst transgeen zaad gezaaid en daarna gewoon zaad. Hoewel de
zaaimachine grondig is schoongemaakt,
is daar wellicht toch ergens een zaadje
tussendoor geglipt.
Minister Gerda Verburg van LNV zegt dat
extra maatregelen genomen moeten worden om zulke ongelukjes in de praktijk te
vermijden. Daarom moeten telers en loonwerkers die te maken hebben met gemodificeerde gewassen op cursus, zodat ze
weten wat ervoor nodig is om vermenging
van normale en transgene teelten te voorkomen. / JB

ADEMPAUZE VOOR PROTA-PROJECT
Het megaproject Prota (Plant Resources
of Tropical Africa), dat kennis ontsluit
over zo’n zevenduizend nuttige Afrikaanse
planten, krijgt nog tot dit najaar gelegenheid om een nieuwe financier te vinden.
Dat heeft prof. Raoul Bino, algemeen
directeur van de Plant Sciences Group
(PSG), deze week toegezegd.
In april gaf het bestuur van PSG in een voorgenomen besluit aan dat het Wageningse
bureau van Prota met ingang van 1 juli gereorganiseerd moet worden vanwege een
oplopend financieel tekort. De onderne-

mingsraad van PSG zou hierover volgende
week advies uitbrengen. Bino: ‘Ik vind het
een prachtig project, maar als er geen financiële middelen zijn, moet je op een bepaald moment ook besluiten om ermee te
stoppen. Gezien de omstandigheden hebben we nu ingestemd met het verzetten van
de ingangsdatum van de reorganisatie.’
Ook de centrale medezeggenschap (GV)
heeft er in een brief aan de raad van bestuur van Wageningen UR, medefinancier
van het Prota, op aangedrongen om de
reorganisatie uit te stellen tot duidelijkheid is of de lopende aanvragen voor fi-

nanciering worden gehonoreerd.
‘We zijn heel blij met de toegezegde adempauze’, vertelt dr. Jan Siemonsma, hoofd
van het Wageningse bureau van Prota. ‘We
hebben even over de rand van de afgrond
gehangen. Een reorganisatie zou feitelijk
opheffing betekenen, terwijl we dit jaar
nog twee handboeken moeten afronden.
Bovendien zijn we in verregaande onderhandeling met de Bill Gates Foundation
over meerjarige financiering.’ Het besluit
over reorganisatie zal worden uitgesteld
tot de bestuursvergadering van de stichting Prota in oktober. / GvM
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Vrije keuze
en minors
‘Towards Flexibility: Halfway’. Voor
velen is het belangrijkste nieuws
van de tussenrapportage dat er
geen brede bachelors komen. Het
meest ingrijpende in ‘Halfway‘ is de
vrije keuze. Zodanig roosteren dat
iedere student een blok heeft van
zeg maar een half jaar zonder
verplichte vakken. Er komen twee
van die blokken. Ik denk dat een
opleiding een deel van zijn
specialisaties in het ene blok stopt
en het andere deel in een ander.
Daardoor heeft een student de
optie twee specialisaties van de
eigen opleiding te kiezen. Het
biedt de aanvullende mogelijkheid
minors echt studeerbaar te maken,
niet deels samenvallend met
verplichte vakken. Natuurlijk
kunnen studenten, net zoals nu,
gewoon vakken kiezen naar eigen
inzicht, maar blokroostering biedt
ook een reële mogelijkheid om
tijdens de BSc elders te studeren.
Volgens mij een groot goed. Ook
denk ik dat die blokroostering met
minors heel aantrekkelijk is voor
inkomende studenten.
Ik zie dus grote voordelen voor
onze studenten en uitwisselingsstudenten.
Is het een verhaal zonder nieten?
Dat niet. Roosteren wordt
ingewikkelder. En bovendien, in
discussies blijkt lang niet iedereen
mijn rooskleurige analyse te delen.
Hoe het echt zit kan alleen maar
duidelijk worden door aan de praat
te blijven. Er zijn nog algemene
bijeenkomsten op 26 mei en 4 juni.
En verder bij de WSO op 27 juni en
de StuVOWa op 29 juni.
Pim Brascamp,
Voorzitter stuurgroep

MUURTJE/

Wageningse scholieren metselen een muurtje op de campus van de universiteit. De leerlingen uit groep
zeven bezochten dinsdag 20 mei de gebouwen Atlas en Gaia tijdens de architectuurochtend die basisscholen samen met de
gemeente en Wageningen UR organiseerden. Het metselen van een muurtje was één van de dertien opdrachten die de
scholieren moesten uitvoeren. / KV, foto GA

www.towardsflexibility.wur.nl
Your education, your future
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UIT ‘T VELD
NIEUWS UIT DE WETENSCHAP

TOILET ZONDER RIOOL OOK HANDIG BUITEN SLOPPENWIJK
Een waterzuinig mobiel toilet, dat deze
week in Wageningen werd gepresenteerd
op een congres over sanitatie, kan
uitkomst bieden in sloppenwijken en
vluchtelingenkampen. Maar ook hier is
de wc met waterspoeling op z’n retour.
Stank en ziektes horen bij het beeld van
sloppenwijken, waar mensen in de goot
hun behoefte doen. Met onderzoekers
van de Lettinga Associates Foundation
(LeAF) ontwikkelde het bedrijf Landustrie
uit Sneek een alternatief: de Mobisan. Dit
toilet gebruikt zo min mogelijk water en
heeft geen waterleiding of riool nodig. Hij
wordt dit najaar voor het eerst uitgeprobeerd in een sloppenwijk bij Kaapstad.
In de pot worden poep en plas gescheiden opgevangen. De urine wordt apart afgevoerd, de fecaliën vallen in een bak die
belucht wordt. Aan de buitenkant van de
cabine zit een hendel om met de hand de
massa via een draaimechanisme regelmatig door te roeren. Zo droogt de poep
in, waarna het in een tweede compartiment nog eens dezelfde behandeling ondergaat. Resultaat is gedroogde mensenpoep zonder ziekteverwekkers, zo bezweert Brendo Meulman van Landustrie
Sneek. Die poep is goed te gebruiken als
mest voor moestuinen in de sloppenwijk
of elders in de landbouw.
Het mobiele toilet is een voorbeeld van
een nieuwe trend in ontwikkelingslanden,
zegt milieusocioloog dr. Bas van Vliet, die
samen met milieutechnologen het con-

De Mobisan kan zonder riool en maakt mest van de poep. / foto GA
gres Sanitation Challenge organiseerde.
Van Vliet: ‘Grootschalige pogingen om riolering aan te leggen zijn in veel landen
een koloniale erfenis. Slechts een heel
klein deel is operationeel geworden. Anderzijds zijn er de kleinschalige individuele ecotoiletten van ontwikkelingsorganisaties, die niet iedereen helpen. Dit is een
tussenvorm voor een wijk. Er komt een

HOGE MELKPRIJS SLECHT
VOOR WEIDEVOGELS
Deelname van melkveehouders aan
programma’s voor agrarisch natuurbeheer neemt met twintig tot veertig
procent af als de vergoeding die boeren
ervoor ontvangen niet wordt aangepast.
Dit blijkt uit onderzoek van het LEI naar
de gevolgen van de stijgende landbouwprijzen. Vooral de hogere melkprijs doet
weidevogels de das om.
De vraag of het ministerie van LNV zich
zorgen moet maken over het agrarische
natuurbeheer nu de landbouwprijzen stijgen, beantwoordt onderzoeker ir. Hans
Leneman volmondig met ja. Melkveehouders zijn de belangrijkste natuurbeheerders binnen de landbouw. Met de huidige
vergoeding voor natuurbeheer en de hoge
melkprijzen is het produceren van melk
voor hen veel aantrekkelijker en komt de
weidevogelregeling onder druk te staan.
De afname in deelname zal naar verwachting minder groot zijn op akkerbouw- en
extensieve veebedrijven.
Boeren ontvangen nu een vergoeding voor
agrarisch natuurbeheer op basis van de
extra voerkosten die ze moeten maken. ‘De
inkomsten uit melk stijgen harder dan de
kosten die worden gemaakt om bijvoor-

beeld voer te kopen dat vanwege agrarisch
natuurbeheer niet op eigen grond verbouwd
kan worden’, zegt Leneman. ‘Melk wordt
daardoor aantrekkelijker dan natuur.’
Een ander obstakel is dat boeren hun contracten voor licht vogelbeheer – waarbij
nesten worden gemarkeerd – niet meer
kunnen verlengen. ‘De reden is dat deze
vorm weinig effectief is. Bovendien is deze
vorm van nestbescherming mogelijk in
strijd met de Europese en nationale regels.’
Een alternatief is overstappen op een
zwaarder pakket. Dit heeft meer consequenties voor de bedrijfsvoering. Leneman:
‘Boeren mogen dan bepaalde periodes niet
maaien en zullen hun voer gedeeltelijk ergens anders vandaan moeten halen. Daarmee wordt de drempel hoger.’
Het LEI heeft niet gekeken naar de ecologische effecten van dalende deelname aan
agrarisch natuurbeheer. ‘Maar een afname
van twintig tot veertig procent zal ongetwijfeld consequenties hebben voor de weidevogelstand’, zegt Leneman. ‘Nederland als
weidevogelland heeft agrariërs nodig voor
het weidevogelbeheer.’ / ID

hele rij van deze toiletten in Kaapstad, en
een gemeenschap van vijfhonderd mensen wordt verantwoordelijk voor het beheer.’
Ook in ontwikkelde landen worden waterzuinige toiletten populairder, voorspelt
Van Vliet. ‘Veel milieutechnologen hier op
het congres werken aan systemen van vacuümtoiletten die zonder water te verspil-

len het afval naar een vergistingstank in
de wijk verplaatsen.’ Het riool waarin water vermengd wordt met afval is heel lang
de norm geweest, maar het is volgens Van
Vliet een inefficiënt systeem. ‘Helaas is
het watertoilet ook in Zuid-Afrika de Mercedes onder de toiletten. Van dat ideaal
moeten we af.’ / JT

TEST HELPT KINDEREN MET
ADHD SNEL AAN DIEET
Wageningse immunologen onderzoeken
of ze een test kunnen maken die snel
kan zien voor welke voedingsmiddelen
kinderen met ADHD overgevoelig zijn. De
ontwikkeling is mogelijk gemaakt door
giften van particulieren en de opbrengst
van de Kinderpostzegelactie 2007.
De test is gebaseerd op de hypothese dat
het immuunsysteem een rol speelt bij
ADHD, vertelt prof. Huub Savelkoul van de
leerstoelgroep Celbiologie en immunologie. ‘Onderzoekers vinden relatief veel
T-helper-2-cellen bij mensen met ADHD en
een veranderde aanmaak van cytokines.
Dat vind je ook bij mensen met een allergie of sommige auto-immuunziekten. Een
populaire theorie wil dat die immunologische afwijkingen bij ADHD-kinderen worden veroorzaakt doordat darmcellen niet
genoeg van het enzym DDP-IV aanmaken.
Daardoor worden eiwitten in tarwe en zuivel niet zorgvuldig genoeg in stukjes geknipt.’
Als gevolg van het haperende enzym laten
de darmcellen eiwitketentjes met een
lengte van zo’n acht aminozuren door
naar de bloedbaan. Die verdringen in de
hersenen de endorfines van hun plaats.

Dat veroorzaakt de rusteloosheid die
ADHD’ers parten speelt.
Alternatieve behandelaars van ADHD proberen proefondervindelijk te achterhalen
welke voedingsmiddelen leiden tot hyperactief gedrag. Als de theorie klopt, kan de
Wageningse test dat proces versnellen.
‘We halen immuuncellen uit het bloed van
de kinderen, en stellen die bloot aan eiwitten uit voedingsmiddelen’, legt Savelkoul uit. ‘Als de kinderen inderdaad overgevoelig zijn voor een voedingsbestanddeel, dan moeten we dat kunnen zien aan
de reactie van de immuuncellen.’
Een tweede fase van de test houdt in dat
de onderzoekers verdachte voedingsmiddelen eerst voeren aan gekweekte darmcellen, die de bestanddelen in stukjes
knippen. Daarna stellen de onderzoekers
de immuuncellen bloot aan de geknipte
stukjes.
‘Uitvinden voor welke voedingsmiddelen
een kind overgevoelig is duurt soms langer dan een jaar’, zegt Savelkoul. ‘Gedurende die periode krijgt een kind misschien een onvolledige voeding binnen.
Onze test zou dat proces aanzienlijk kunnen verkorten.’ / WK
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Tijdens de Tweede
Wereldoorlog
werd ook rubber
gewonnen uit
Russische
paardenbloemen

K

RUBBER KOMT STRAKS OOK UIT PAARDENBLOEMEN
Een internationaal consortium gaat
onderzoeken of er in Europa economisch
verantwoord rubber gewonnen kan
worden uit nieuwe gewassen als de
Mexicaanse woestijnstruik guayule of de
Russische paardenbloem. Op maandag
19 mei gaf rector magnificus prof. Martin
Kropff de officiële aftrap voor het project
EU-Pearls, dat een oplossing wil bieden
voor de problemen rond de huidige
productieketen van rubber.
‘De constante dreiging van een uitbraak
van een ernstige schimmelziekte, kinderarbeid bij de oogst en een toenemend
aantal mensen dat allergisch blijkt voor
producten waarin natuurlijk rubber wordt
verwerkt.’ Zo vat projectcoördinator dr.
Hans Mooibroek van de Agrotechnology
and Food Sciences Group (AFSG) de problemen samen. ‘De Europese Unie wil
daarom graag alternatieve productiesys-
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VOEDSELFABRIKANT
IN CRISIS MOET
EXPERTISE TONEN
De schakel in de voedselketen waar
consumenten hun vertrouwen in de
voedselveiligheid vooral op baseren, is
niet de landbouw, niet de overheid, niet
de retail, maar de voedingsindustrie. Dat
schrijven Wageningse consumentenwetenschappers binnenkort in Appetite.
Het aio-project van drs. Janneke de Jonge
van de leerstoelgroep Marktkunde en
consumentengedrag is bedoeld om preciezer dan ooit in kaart te brengen hoe
het vertrouwen van consumenten in de
veiligheid van hun voedsel nu precies in
elkaar steekt. Daarvoor analyseerde De
Jonge de gegevens van een kleine drieduizend consumenten, die waren verzameld
door marktonderzoeksbureau GfK.
Zo ontdekte De Jonge niet alleen dat de
voedingsindustrie van alle ketenpartijen
het zwaarste stempel drukt op het idee
van de voedselveiligheid, maar ook welke
eigenschappen van de partijen consumenten het meest belangrijk vinden.
‘Voor de keten als geheel vinden consumenten vooral de zorg voor het welzijn de
belangrijkste eigenschap’, zegt de aio.
‘Maar als het alleen om de overheid gaat,
dan vinden consumenten dat de overheid
vooral geen informatie achter moet houden, en transparant moet zijn. Als het
gaat om levensmiddelenfabrikanten, dan
baseren consumenten hun vertrouwen
niet alleen op de zorg van de bedrijven
voor het welzijn van de consumenten,
maar ook voor de expertise en de competentie die bedrijven bezitten. Bedrijven
moeten in tijden van crisis dus laten zien
dat ze deskundig zijn en hun zaken op
orde hebben.’ / WK

temen voor rubber.’ In het vier jaar durende project, met een budget van 7,7 miljoen euro, participeren twaalf partners uit
acht landen.
Rubber is een grondstof van groot strategisch belang, omdat het in veel producten
wordt toegepast, van banden en condooms tot tennisballen en chirurgische
handschoenen. Hoewel ook veel synthetische rubbers worden gebruikt, zijn de eigenschappen van natuurrubber voor een
aantal toepassingen onvervangbaar. De
vraag naar rubber is al jaren groter dan
het aanbod uit rubberboomplantages, die
zich voornamelijk in Zuidoost-Azië bevinden. In Midden- en Zuid-Amerika, waar de
rubberboom oorspronkelijk vandaan
komt, is de exploitatie van rubber vrijwel
stil komen te liggen door de ernstige
schimmelziekte SALB. De ziekte vormt
ook een bedreiging voor de plantages in
Azië. Bovendien worden rubberbomen

steeds vaker vervangen door oliepalm
vanwege de opbloei van de handel in ‘klimaatneutrale’ palmolie.
Er zijn dus veel redenen om op zoek te
gaan naar alternatieve productiemethodes voor natuurrubber. Het oog is hierbij
gevallen op de struik guayule en de Russische paardenbloem, twee oudgedienden
die ook tijdens de Tweede Wereldoorlog
werden geteeld om rubber te produceren.
Mooibroek: ‘Ons project beslaat de gehele keten, van de selectie en veredeling
van uitgangsmateriaal, teelt en verwerking van gewassen tot productontwikkeling.’
Zo zal Plant Research International met
behulp van geavanceerde eiwitanalyses
de biosynthese van de latexbolletjes en
rubberverbindingen in deze planten in
kaart brengen om de veredeling te kunnen optimaliseren. Het Wageningse bedrijf Keygene gaat zijn geavanceerde tech-

nieken voor merkerondersteunde veredeling inzetten, terwijl de rol van een aantal
betrokken genen door AFSG wordt onderzocht in gisten. Botanici en ecologen gaan
in het herkomstgebied van de Russische
paardenbloem in Kazachstan zoeken
naar interessant genetisch uitgangsmateriaal. PRI gaat met andere partners veldproeven doen om de teelt onder Europese
omstandigheden te optimaliseren. Bandenfabriek Vredestein en AFSG gaan vervolgens de eigenschappen van de alternatieve natuurrubbers kritisch testen.
Het Amerikaanse bedrijf Yulex Corporation, dat ook deelneemt aan het project,
heeft jarenlange ervaring in de productie
van rubber uit guayule, waarmee zij een
groeiende nichemarkt wil bedienen: mensen die vanwege latexallergie geen chirurgische handschoenen of condooms kunnen verdragen die zijn gemaakt van
boomrubber. / GvM

PROCESSIERUPS RUKT OP NAAR NOORDEN
Teistert de eikenprocessierups nu alleen
nog het zuiden en midden van
Nederland, over iets meer dan tien jaar
heeft zelfs de noordelijkste inwoner van
ons land last van de brandharen. Dat
blijkt uit onderzoek dat MSc-student
Milieusysteemanalyse Alexander van
Oudehoven uitvoerde voor De
Natuurkalender.
De processierups werd in 1991 voor het
eerst in het zuiden van Brabant aangetroffen en rukt op naar het noorden. Ook dit
jaar is de rups weer in opmars. De eerste
is aangetroffen op 14 april in Limburg.
Sindsdien stromen de meldingen binnen.
De meest noordelijke processierups is tot
nu toe in Overijssel aangetroffen.
Alexander van Oudenhoven onderzocht
voor zijn afstudeervak in hoeverre weersomstandigheden de verschuiving naar
het noorden kunnen verklaren. Hij vergeleek temperatuur en neerslag in de gebieden waar de rups is aangetroffen met de
weersomstandigheden in de gebieden
waar de rups niet gevonden is.
Uit de analyses blijkt dat de temperatuur
in de zomermaanden significant hoger ligt
in de gebieden waar de rups voorkomt. In
deze periode komen de rupsen uit hun eieren. Het is ook gedurende deze periode
dat ze de haren verliezen die bij mensen
irritatie kunnen veroorzaken.
Rond september vliegen de rupsen als
motten uit en planten ze zich voort. Het
onderzoek laat zien dat de neerslag in
deze maand geringer is in de gebieden
waar de rups voorkomt dan in de andere
regio’s. Veel regen gedurende de vliegperiode heeft blijkbaar een negatief effect
op de voortplanting, concludeert Van Oudehoven.
Volgens de verwachtingen van het KNMI
zal in 2020 het klimaat in heel Nederland
geschikt zijn voor de rups. Momenteel ligt

De eikenprocessierups verliest in de zomermaanden zijn haren. Die kunnen bij
mensen huidirritatie veroorzaken. / foto Leen Moraal, Alterra
de zomertemperatuur in het noorden op
gemiddeld 16,7 graden. Over ruim tien
jaar zal dit gemiddeld 17,6 graden zijn, de
temperatuur waarbij de rups goed gedijt.
Op basis van de klimaatscenario’s acht
Van Oudehoven het dus zeer waarschijn-

lijk dat de eikenprocessierups over tien
jaar in het hele land zal voorkomen. Gemeenten in het noorden van het land dienen de komende jaren dan ook alert te
zijn op de komst van rups, meldt De Natuurkalender. / LH

Resource 0231 1, 3 en 8-11

21-05-2008

ACHTERGROND

16:40

Pagina 8

8

DE VERBORGEN

WATERWERELD

2

B
w
o
b

VAN DE ANDES

d

I

ge
bo
de
de
de
D
ov
ge
d
p
vo
te
lo
p
‘n
b
w
w
ge
le

D
n
ha
ee
tw
de
b
‘J
na
lid
he
ge
le
D
va
le
so
kl
ke
ge
ka
ve
da
‘J
m
o
de
de
U

Resource 0231 1, 3 en 8-11

21-05-2008

16:40

Pagina 9

22 MEI 2008

9

RESOURCE #31

Boeren in de Andes beheren hun irrigatiewater op een eigen, ingewikkelde manier
waar overheden en bedrijven geen vat op krijgen. Die proberen daarom eenvormigheid
op te leggen, blijkt uit onderzoek van socioloog dr. Rutgerd Boelens. Eén vorm van
boereverzet hiertegen is de ‘schutkleurstrategie’.

door JORIS TIELENS, foto RUTGERD BOELENS

I

rrigatiesystemen worden wereldwijd steeds uniformer. Waterexperts ontwerpen de kanalen en
de organisaties die het water verdelen volgens
vaste standaarden. Het gaat om modern, rationeel en efficiënt gebruik van water, met een functionele verdeling van water onder alle gebruikers
en een marktgerichte organisatie: het moet mogelijk zijn om irrigatiewater te kopen of te verkopen. Hoe
boeren zich moeten organiseren of kanalen onderhouden moeten worden, wordt geformuleerd in zogenaamde best practices. Overheden of ngo’s ondersteunen
de boeren in hun streven naar die beste praktijken.
Deze door experts en beleidsmakers bedachte regels
over waterbeheer en irrigatiesystemen lijken universeel
geldig en politiek neutraal. Maar dat zijn ze niet, betoogt
dr. Rutgerd Boelens in de zeshonderd pagina’s van zijn
proefschrift over waterbeheer in de Andes waarop hij
vorige maand cum laude promoveerde. Want de meeste experts hebben doorgaans geen interesse in hoe de
lokale bevolking omgaat met waterbeheer. Doel van de
plannen is, stelt Boelens, het gedrag van de boeren
‘normaal te maken, aan te passen aan het ontwerp van
buitenaf’. En daarmee komt de zeggenschap over het
water bij de overheid te liggen of bij bedrijven die water
willen kopen. Vanwege de politieke gevolgen van de zogenaamd neutrale ontwerpen van experts noemt Boelens ze ‘hydro-politieke droomstelsels’.
LEVENDE RECHTEN
Droomstelsels, want het blijft doorgaans bij dromen die
niet uitgevoerd worden. Ver verwijderd van standaard
handleidingen en irrigatierichtlijnen bestaat namelijk
een heel andere waterwereld, ontdekte Boelens in de
twintig jaar dat hij werkte in de Andes en onderzoek
deed naar waterrechten daar. Het recht om water te gebruiken op de eigen akker wordt een boer niet gegeven.
‘Je bouwt waterrechten op door bijvoorbeeld een kanaal te graven of het schoon te houden. Maar ook door
lid te zijn van een watergebruikersorganisatie of buiten
het dorp het recht op water voor het dorp te verdedigen. Het zijn daarom levende waterrechten’, zegt Boelens, ‘ze veranderen voortdurend.’
Die rechten zijn individueel, maar zijn niet te scheiden
van het collectieve recht van het dorp op water, zegt Boelens. ‘Het collectief is geen uitkomst van ideologische
solidariteit, maar noodzaak.’ In de Andes, met diepe
kloven en kanalen in instabiele hellingen, zijn de gebruikers van water onderling afhankelijk en moet er samengewerkt worden aan bouw en onderhoud van irrigatiekanalen. Die samenwerking kan volgens Boelens niet
vervangen worden door een systeem van waterverdeling
dat alleen is gebaseerd op individu, overheid of markt.
‘Je kunt dat lokale waterbeheer niet traditioneel noemen.’ Het is een mix van het waterrecht zoals hun voorouders dat hadden, van religieuze invloeden en invloeden van ontwikkelingsprojecten. Maar ook van marktdenken en van nationale en internationale wetgeving.
Uit al die domeinen wordt strategisch geplukt, iets wat

antropologen rechtspluralisme noemen. Bovendien is
de verdeling van waterrechten continu onderwerp van
interne strijd, zegt Boelens. ‘Bijvoorbeeld over hoeveel
rechten de bijdrage in arbeid precies oplevert. En over
de vraag of de arbeid van vrouwen en mannen dezelfde rechten oplevert. Of over de kans om rechten op te
bouwen. Gaat er bijvoorbeeld iets kapot, dan moet bepaald worden wie het mag maken en zo rechten kan
opbouwen.’ Omdat de rechten zo zwaar bevochten zijn
en geworteld in historie, en omdat water van levensbelang is, bepalen ze een belangrijk deel van de identiteit
van lokale watergebruikersgroepen en families.
GELIJKGESCHAKELD
Overheden en bedrijven zijn niet gelukkig met die complexe en veelvormige lokale waterwereld waar ze geen
controle op hebben. Water kopen voor naburige mijnbouw is in zo’n systeem bijvoorbeeld niet mogelijk.
Daarom ontkennen overheid en bedrijven het bestaan
van de lokale systemen en houden ze vast aan hun eigen idee van een ‘normale’, rationele en van te voren
vastgelegde waterverdeling. Sterker nog, volgens Boelens miskennen overheden, bedrijven én ngo’s de lokale bevolking. Ze erkennen niet hun recht om zelf te bepalen hoe ze zich organiseren en hun water verdelen.
‘Iedereen moet gelijkgeschakeld worden, dus ofwel water toegewezen krijgen van een ambtenaar van de overheid, ofwel een klant worden die water koopt.’
Tot voor kort kwam de onderdrukking van bovenaf, zegt
Boelens. De overheid vertelde boeren wat ze moesten
doen, en dwong dat zo nodig met geweld af. De laatste
decennia komt de aanval op het lokale systeem van
waterrechten ook uit andere hoek. Liberale, socialistische of marktgerichte ideologieën worden gebruikt om
te pleiten voor een rechtvaardige waterverdeling. ‘De
redenatie is dat alle mensen gelijk zijn en zich dus op
dezelfde rationele, moderne en vastgelegde manier
moeten organiseren en het water moeten verdelen.’
Zo blijkt het streven naar normalisering opgelegd te
worden door een soort januskop met twee gezichten,
stelt Boelens. Lukt het de overheid of ngo’s niet om
met een participatieve strategie van onderaf de boeren
aan te zetten tot ‘normaal’ en ‘rationeel’ gedrag, dan
komt de overheid om het, soms met geweld, af te dwin-

‘Termen als best
practice zijn een
teken dat er niet
geluisterd wordt’

gen. ‘Boeren die zich verzetten tegen onteigening van
hun water voor de mijnbouw worden milieuterroristen
genoemd en zwaar geïntimideerd. Er zijn wel eens
mensen neergeschoten.’
De normaliserende krachten zijn heel sterk, beschrijft
Boelens. ‘Maar toch krijgen ze de lokale waterdorpen er
niet helemaal onder.’ Want de bewoners van de Andes
verzetten zich op verschillende manieren. Eén daarvan
is wat Boelens de ‘schutkleurstrategie’ noemt. In Ecuador en Peru kwam hij bijvoorbeeld veel watergebruikersorganisaties tegen die formeel georganiseerd leken zoals de overheid dat graag ziet, met een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. En naar
buiten toe werd bewust gedaan alsof die organisatie
via de formele procedures de rechten op water verdeelde. Maar in feite hadden de mensen heel andere functies en werden de waterrechten op eigen wijze door die
organisatie bepaald en verdeeld. De formele organisatie was alleen maar een façade.
ONDERSTROOM
Dit soort verzet leidt tot wat Boelens ‘onderstromen’
noemt die af en toe aan de oppervlakte komen. Bijvoorbeeld toen de regering van Ecuador een poging deed om
in navolging van Chili het irrigatiewater te privatiseren.
‘De dag erop waren er in het hele land wegblokkades
opgeworpen. Dat kon alleen gebeuren omdat er al onderstromen van verzet waren’, zegt Boelens.
Kunnen ontwikkelingswerkers en watermanagers het
bijltje er maar beter bij neergooien? Het lijkt erop dat
ze doorgaans weinig goeds doen. ‘Dat hoeft niet’, zegt
Boelens. Maar de rollen moeten wel omgedraaid worden. In plaats van te proberen de boeren aan te passen
aan de door experts gedroomde plannen, moeten ze
de plannen aanpassen aan de boeren.
Daarvoor moeten buitenstaanders wel de politiek van
waterbeheer erkennen. Zolang experts beweren dat
hun visies neutraal zijn, tonen ze in feite onverschilligheid tegenover de lokale bevolking, vindt Boelens. ‘En
termen als best policy, best practices of good governance zijn een teken aan de wand dat er niet geluisterd
wordt naar de mensen. Ik hoorde zelfs een keer de
term best indigenous knowledge. Zodra je die termen
in een andere context plaatst, blijft er niets van over.’
Ook voor wetenschappers heeft Boelens nog een boodschap. Die moeten zich niet laten ringeloren door de
roep om marktgericht onderzoek of onderzoek voor de
overheid. ‘Het blijkt namelijk keer op keer dat de vragen die markt en overheid stellen niet dezelfde zijn als
die waar lokale watergebruikers mee worstelen. Bovendien, belangrijke spelers in de markt zijn er vaak niet
bij gebaat om de onrechtvaardige verhoudingen waar ze
zelf aan bijdragen kritisch onder de loep te nemen.’ <
Rutgerd Boelens promoveerde op 11 april bij prof. Jan
Douwe van der Ploeg, hoogleraar Rurale sociologie bij
Wageningen Universiteit, en prof. Hans Achterhuis,
emeritus hoogleraar Filosofie bij Universiteit Twente.

Resource 0231 1, 3 en 8-11

21-05-2008

ACHTERGROND

16:40

Pagina 10

10

DE ONGELIJKE STRIJD
TEGEN DE

2

Z
r
v
o
a

BACTERIE

d

H

D
to
ïs
H
ot
da
M
be
do
w
In
Sy
ee
b
de
o
ti
gr
ee
A
de
tu
to
to
de
pe
re

D
h
ro
a
d
a
pe
D
lin
w
Va
ge
de
w
M
ho
tië
is
te
E
de
ne

Resource 0231 1, 3 en 8-11

21-05-2008

16:40

Pagina 11

22 MEI 2008

11

RESOURCE #31

Ziekmakende bacteriën laten zich steeds moeilijker bestrijden met antibiotica. De
resistentie neemt toe. In de veehouderij kunnen praktische maatregelen het gebruik
van antibiotica en daardoor de resistentievorming drastisch verminderen. Maar
ondertussen dient zich al een volgende bedreiging aan: bacteriën die met enzymen
antibiotica kunnen afbreken.

door JAN BRAAKMAN, foto THEO TANGELDER

H

et lijkt de gewoonste zaak van de wereld: antibiotica toedienen om een ontsteking te bestrijden. Maar het overmatige gebruik van antibiotica kent ook
een schaduwzijde: bacteriën worden er
steeds bedrevener in zich te wapenen
tegen de medicijnen.
Deze resistente bacteriën zijn voor ziekenhuizen een
toenemend probleem. Besmette patiënten moeten geïsoleerd worden behandeld, tegen hoge extra kosten.
Hele afdelingen moeten worden gesloten om de antibioticaresistente bacterie uit te bannen. Een besmetting
daarmee is voor gezonde mensen geen probleem.
Maar zodra iemand verzwakt raakt en met antibiotica
behandeld wordt, krijgt de resistente bacterie vrij spel
doordat alle concurrenten door de medicijnen worden
weggevaagd. En dan kunnen de gevolgen dodelijk zijn.
In het European Antimicrobial Resistance Surveillance
System (EARSS) worden gegevens over resistentie bij
een aantal voor de mens gevaarlijke ziekteverwekkers
bijgehouden. Het EARSS concludeerde vorig jaar dat
de vergaarde gegevens over de afgelopen jaren ‘een
onplezierige maar belangrijke boodschap brengen: antimicrobiële resistentie wordt over de jaren heen een
groter probleem voor de volksgezondheid en alleen
een gecoördineerde inspanning kan het tij keren.’
Antibioticaresistentie is niet alleen een probleem voor
de volksgezondheid. Al jaren wordt een relatie gelegd
tussen het antibioticagebruik in de veehouderij en de
toenemende resistentie. In 2005 klonk de noodklok,
toen bleek dat Nederlandse varkens en varkenshouders besmet waren met een nog nauwelijks bekend type van de methicillineresistente Staphylococcus aureus, kortweg MRSA.

door zogenoemde multiresistentie ontstaat.
Prof. Dik Mevius van het Centraal Veterinair Instituut
(CVI) van Wageningen UR in Lelystad werkt ieder jaar
mee aan de rapportage over antibioticumresistentie in
de dierhouderij. ‘We hoeven echt niet ver te zoeken
naar multiresistente bacteriën. Als je honderd bacteriën uit de ontlasting haalt, dan vinden we er zeker een
aantal bij die resistent zijn tegen verschillende antibiotica.’ En als die resistentie gevonden wordt in een willekeurige bacterie, komt die hoe dan ook terecht in ziekmakende bacteriën.
Resistente bacteriën zijn er in meerdere gedaanten. Bij
‘gewone’ resistentie krijgen antibiotica geen vat op de
ziekteverwekkers. Daarnaast zijn er bacteriën die een
stap verder gaan en die hun wapensysteem aanpassen
om met een eigen enzym antibiotica af te breken. Zulke
bacteriën worden aangeduid met ESBL (Extended
Spectrum Beta-Lactamase). Mevius: ‘We zien het aantal ESBL’s in de intensieve veehouderij toenemen. Colibacteriën die de kip niet direct ziek maken, nemen de
ESBL-eigenschappen over. En dat leidt tot kruisresistentie tegen een heel scala van antibiotica. Dat is op
zijn zachtst gezegd ongewenst.’
Bacteriën zijn voortdurend bezig zich te vermenigvuldigen. Elke twintig minuten dient zich een volgende generatie aan die de kans heeft zich met nieuw DNA te wapenen tegen een antibioticum. En als zich de kans
voordoet dat bacteriën zich aanpassen, zal dat ook gebeuren. ‘Kleine kansen bestaan niet in de microbiologie’, zegt Mevius.

win-win-siutatie. Je realiseert maatschappelijke winst
en je bedrijfsresultaat verbetert ook’, zegt Smolders.
‘Nederlandse varkenshouders lopen in Sterksel de
deur plat om van het systeem kennis te nemen.

ZOENEN
In de varkenshouderij is het tot nu toe heel gebruikelijk
om biggen van gelijk gewicht bij elkaar in de groep te
zetten. Daardoor komen biggen van heel veel verschillende moeders bij elkaar. En dat vergroot de kans op
de verspreiding van ziektes. ‘Want biggen zijn de hele
dag met niets anders bezig dan met elkaar te zoenen’,
zegt Smolders.
Wat Smolders in de praktijk bracht lijkt heel logisch. Hij
hield de broers en zusters van dezelfde moeder zoveel
mogelijk bij elkaar in hetzelfde hok en bracht ze niet in
contact met andere families. Eventuele ziektekiemen
blijven daardoor binnen de familie. Het resultaat was
opmerkelijk. Het aantal dieren met luchtwegaandoeningen daalde aanzienlijk, wat tot een drastische vermindering van het antibioticagebruik leidde. Bovendien
hadden de varkens uiteindelijk bij de slachterij een betere kwaliteit, wat een hogere prijs opleverde.
Smolders denkt dat het praktijkcentrum nu behoort tot
de vijf procent bedrijven met het laagste antibioticumgebruik in de Nederlandse varkenshouderij. Dat gegeven prikkelt andere varkenshouders.
Die werken inmiddels ook aan een systeem om het antibioticagebruik op bedrijfsniveau beter in beeld te krijgen. Varkenshouder Zwanenburg: ‘Dan weten we tenminste waarover we praten. Er wordt wel steeds gezegd
BESMET VLEES
dat er sprake is van een stijging van het gebruik, maar
Het gevaar van de ESBL’s is dat ze via consumptie van niemand weet precies waar dat dan ligt. Wij willen dat
besmet vlees op de mens kunnen worden overgedranu zelf in beeld brengen.’
gen. ‘Je hoeft maar een paar ESBL’s te consumeren of Omdat het gebruik van antibiotica als groeibevorderaar
VARKENSHOUDERS
ze worden opgenomen in je darmflora.’ ESBL’s worden in veevoer wettelijk is uitgebannen, is een zoektocht op
De vondst was aanleiding om de protocollen in ziekenin de Nederlandse gezondheidszorg meer gevonden en gang gekomen naar allerlei alternatieve middelen die
huizen aan te passen. Veehouders en anderen die beer is mogelijk een link tussen het dierlijk reservoir en
ook een antimicrobiële werking hebben. Dr. Wouter
roepsmatig met vee in aanraking komen, krijgen nu een de besmettingen bij de mens.
Hendriks van de leerstoelgroep Diervoeding en zijn colaparte behandeling die eerder alleen gold voor mensen Wetenschappers zoeken al naar nieuwe methoden om lega’s onderzochten ingrediënten voor veevoer die de
die uit een buitenlands ziekenhuis kwamen. Opeens is pathogenen aan te pakken. De inzet van bacteriofagen darmomgeving onaantrekkelijk maken voor ziekmaantibioticaresistentie in de veehouderij direct gekopbiedt wellicht mogelijkheden. De faculteit Diergeneeskende bacteriën. Het gaat om zuren, etherische oliën,
peld aan extra kosten in de volksgezondheid.
kunde werkt samen met het Wageningse bedrijf EBI
vezelfracties en plantenextracten die een positief geDat veehouders in ziekenhuizen een aparte behandeFood Safety aan de ontwikkeling van zulke bacteriezondheidseffect kunnen hebben. Ze werken, maar niet
ling ondergaan, veroorzaakte grote verontwaardiging,
eters die het erfelijk materiaal van de ziekteverwekkers zo effectief als antibiotica. Volgens Hendriks zullen anweet Wyno Zwanenburg van de Nederlandse Vakbond ontregelen.
tibiotica daarom net als bij de mens ook bij dieren noVarkenshouderij. Volgens de ondernemer zijn er zelfs
Maar zolang dit alternatief voor antibiotica nog niet be- dig blijven om ziekten te bestrijden.
gevallen bekend van varkenshouders en hun gezinsle- schikbaar is, blijft het zaak om resistentievorming zoHendriks zet een kanttekening bij het automatisme
den die een ziekenhuisopname moesten uitstellen van- veel mogelijk te voorkomen. Dat kan door het antibioti- waarmee in de discussie over het antibioticagebruik
wege een mogelijke MRSA-besmetting.
cagebruik in de veehouderij terug te dringen. Bedrijfsgewezen wordt naar de dierhouderij. ‘In Nederland is
Maar de vondst van MRSA bij varkens heeft wel meege- leider ing. Mart Smolders van het Praktijkcentrum van
het antibioticagebruik bij mensen weliswaar lager dan
holpen de veehouderij bewust te maken van de potenWageningen UR in Sterksel vertelt trots dat met geld van bij dieren, maar bacteriën letten echt niet op landstiële dreiging door antibioticaresistentie. Er waren welhet Productschap Vee en Vlees onderzoek is gedaan
grenzen. Europabreed gaan de meeste antibiotica naar
iswaar al jaren programma’s om het antibioticagebruik naar innovatieve managementmaatregelen om het an- de mens en niet naar het vee. Waar ligt dan de oorzaak
terug te dringen, maar het feitelijke gebruik nam niet af. tibioticagebruik te verminderen. Het onderzoek leverde voor het ontstaan van resistentie? Het kan heel goed
En ondertussen neemt ook de gevonden resistentie in
praktische handvatten op voor de varkenshouderij die
dat bepaalde resistenties in de veehouderij daar door
de veehouderij zelf toe. Bacteriën wapenen zich in toehet antibioticagebruik laten dalen zonder het resultaat de mens zijn terechtgekomen.’ <
nemende mate tegen verschillende antibiotica, waaraan te tasten. Sterker nog: ‘Er is sprake van een echte
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WE DAY/ foto’s BART DE GOUW
Leeuwarden, Velp, IJmuiden, Den Haag, Lelystad en
Wageningen. Vanuit heel Nederland kwamen medewerkers naar de We Day in Wageningen, dinsdag 20 mei.
Drieduizend deelnemers telde de negende editie van
het ‘recreatieve, creatieve, muzikale sportevenement’.
En net als voorgaande jaren werkte het weer goed mee.

O

Het aanbod aan activiteiten was groot. ‘We willen mensen in beweging krijgen, en ze kunnen nu dingen doen
die ze anders nooit doen’, vertelt Henri ten Klooster,
hoofd universitair sportcentrum de Bongerd. Medewerkers konden bijvoorbeeld een balletje slaan op de
golfbaan in Heelsum, paardrijden, een yogales volgen,

sieraden maken, skiken – langlaufen op een korte ski
met luchtbandjes – en duiken. De traditionele zeskamp
was er ook, met onder meer een tunnelbuis waar je met
een natte spons doorheen kroop. De touwen van de
reuze jungle leverden velen een geschaafde elleboog
op. Maar ook dat schepte een band. / YdH
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OUDE KOEIEN
UIT DE ARCHIEVEN VAN WAGENINGEN UR
VERZETSMOORD MET EEN BOS BLOEMEN
Het is een Nederlandse verzetsprimeur:
in januari 1943 stelen vier jongemannen
het bevolkingsregister van Wageningen.
Onder hen bevindt zich de 21-jarige
Wageningse student Henk Sijnja, die dat
najaar in het plaatselijke ziekenhuis ook
nog een collaborateur liquideert. Een
daad die de Telegraaf inspireert tot de
kop ‘Moordenaar brengt bloemen’.

mp
et

Boven: Het vervalste persoonsbewijs van Henk Sijnja uit
1944. Linksonder: Dr. Jan Boes, die uit wraak voor de
verzetsdaad van Sijnja werd gedood. Rechtsonder: Sijnja in 1994. / Bron: www.cultuurinwageningen.nl en Hier
heerscht de Engelsche Ziekte - Studentenverzet in Wageningen, door ir. S. Maso, 1993

De getuigen leven niet meer, maar de getuigenissen zouden zo het scenario kunnen vormen voor een typisch Nederlandse verzetfilm. Op de website www.cultuurinwageningen.nl staan sinds begin deze
maand vier filmpjes waarin de naar
Nieuw-Zeeland geëmigreerde Henk Sijnja
in 1994 onderkoeld vertelt over een aantal opmerkelijke verzetsdaden.
Sijnja is negentien jaar en studeert nog
maar kort in Wageningen als de Tweede
Wereldoorlog uitbreekt. Al spoedig wordt
hij actief bij de Wageningse Orde Dienst
(OD), een verzetsgroep die zijn hoofdkwartier heeft in boerderij annex veerhuis
Wolfswaard aan de Rijn. In de nacht van 2
op 3 januari 1943 rooft de groep het complete Wageningse bevolkingsregister om
de tewerkstelling in Duitsland te frustreren. De groep verschaft zich via een ruitje
toegang tot het gemeentehuis en voert de
twintigduizend persoonskaarten in vier

jute zakken af. Omdat de bezetter de actie toeschrijft aan studenten ontbiedt zij
begin januari alle Wageningse hoogleraren op het politiebureau en worden twintig studenten als gijzelaar weggevoerd. Zij
zouden allemaal levend terugkeren.
Het wordt pas echt menens als in de loop
van 1943 duidelijk wordt dat zich in de
OD een infiltrant bevindt. Door toedoen
van deze 21-jarige collaborateur, Cornelis
Iprenburg, valt één van de verzetstrijders
in handen van de bezetter. De eerste aanslag op Iprenburg mislukt en Sijnja aanvaardt de opdracht de liquidatie te voltooien in het Wageningse ziekenhuis Ziekenzorg.
Op 27 oktober 1943 vermomt Sijnja zich
als Duitse soldaat met een lange zwarte
jas, rijlaarzen, een armband met swastika
en een zwarte pet. ‘Ik had een heel klein
pistooltje, een 6.35 Walther, en kreeg ook
nog een bos bloemen in mijn handen gedrukt’, vertelt Sijnja op de film uit 1994.
Onderweg naar de ziekenkamer van
Iprenburg vraagt Sijnja zich af: ‘hoe schiet
je zo dat het lukt met één kogel? Veel tijd
had ik niet. Ik heb de bloemen op z’n bed
neergelegd, het wapen op zijn hartstreek
gezet – min of meer op zijn borst gedrukt
– en toen heb ik afgevuurd.’
Het slachtoffer schreeuwde zo hard dat
Sijnja in de deuropening nog probeerde

een tweede schot te lossen, maar dat
mislukte doordat de eerste patroonhuls
klem zat. ‘Dus ik denk: dan maar doorlopen, langs de bode en weer naar buiten.’
Bij zijn contactadres aan de Lawickse Allee krijgt Sijnja na afloop ‘een sterke kop
koffie met een scheut cognac’. Als hij de
volgende dag bij zijn moeder in Zeist opduikt toont die hem de kop in de Telegraaf: ‘Moordenaar brengt bloemen’.
‘Mijn moeder zei: how low can you go. Ik
hoop dat jij daar niks mee te maken
hebt?’ Sijnja stelt haar gerust.
De directeur-geneesheer van het ziekenhuis, dr. Jan Boes, die als informant voor
de verzetgroep had opgetreden, wordt
enige dagen na de moordaanslag bij zijn
huis aan de Hesselink van Suchtelerweg
neergeschoten door een Duitse scherpschutter. Hij was slachtoffer van het
doodseskader Silbertanne die voor de
Nederlandse SS wraakacties uitvoerde.
Sijnja voelt vijftig jaar later nog steeds
wroeging over de dood van Boes. ‘Dat ik
de oorzaak ben geweest van de vroegtijdige dood van deze verzetsstrijder en
chirurg kan nimmer met een enkel gebaar worden afgeschud, noch door mij
worden vergeten. Het was een veel te
hoge prijs.’ / Gert van Maanen

WERKPLEK
FERDI VAN DER KOLK
‘IK BEN WEL ELKE NACHT THUIS’
Voor Ferdi van der Kolk was het een drukke week. Her en der in Overijssel maaide
de onderzoeksmedewerker van praktijkcentrum Aver-Heino zo’n duizend grasproefveldjes met de daarvoor aangepaste
machine. Het is een precisiewerkje. De
veldjes zijn niet langer dan acht tot tien
meter en niet breder dan tweeënhalve
meter.
Voor Ferdi waren het hoogtijdagen. Het
was voor het eerst dit seizoen dat het
gras gemaaid kon worden, de zogenoemde eerste snede. Hij was er druk mee,
‘maar ik ben nog elke nacht thuis geweest’, lacht hij.
De medewerker uit Zwolle zoekt en vindt
door de gehele provincie proefveldjes
voor verschillende soorten onderzoek.
Proeven voor biologische grassoorten gebeuren op het proefbedrijf in Aver-Heino,
maar de gangbare proefveldjes liggen verspreid over heel Overijssel. ‘Soms gaat
het om bemestingsproeven met verschillende kunstmestsoorten, soms om de vergelijking van verschillende grasrassen.’ In

alle gevallen maait Ferdi het gras, dat op
de machine meteen wordt gewogen en
bemonsterd. Na het maaien verzorgt hij
het grasland, zodat een week of zes later
de volgende snede gemaaid kan worden.
Met het opsnorren van geschikte proefvelden heeft Ferdi inmiddels veel ervaring.
‘Onderzoekers vragen me om te zorgen
voor een veldje dat aan bepaalde eisen
voldoet, bijvoorbeeld een specifieke grondsoort. In de loop van de jaren heb ik een
aardige database opgebouwd van boeren
met verschillende soorten grond, die wel
een strook beschikbaar willen stellen.’
Ferdi zet zijn grasmachine op een aanhanger achter een fourwheeldrive. Hij vertelt aarzelend dat het één keer is misgegaan, toen hij met iets te hoge snelheid
een rotonde nam. ‘Ik zag in mijn spiegel
de aanhanger kantelen. Gelukkig bleef de
schade beperkt.’
’s Winters, als er geen gras groeit, heeft
Ferdi andere taken op het bedrijf, zoals de
verzorging van de koeien. ‘Het is echt heel
veelzijdig werk.’ / Jan Braakman
foto Zwier van der Vegte

Resource 0231 12-15

21-05-2008

16:41

Pagina 14

OPINIE

14

M.I.

2

Afgaande op de cijfers van dit moment heeft Wageningen
Universiteit volgend jaar de grootste biologieopleiding van
Nederland (zie ook pagina 23). Vergeleken met vorig jaar zijn
er bijna twee keer zo veel belangstellenden. De grens van
honderd vooraanmeldingen is gepasseerd. Hoe komt dat?

WAAROM KIEZEN BIOLOGIESTUDENTEN VOOR WAGENINGEN?
door AMRISH BAIDJOE en JAN BRAAKMAN
‘Wageningen komt vaak
voorbij in de media’

‘De opleiding staat dicht
bij de maatschappij’

Dr. Jan Vos, docent plantenbiologie aan
Wageningen Universiteit
‘Biologie in Wageningen is een brede opleiding met veel vrije invulling. Dat zal een
hoop middelbare scholieren aantrekken.
Verder staat de opleiding erg dicht bij de
praktijk en bij de maatschappij. De link

naar zowel fundamenteel als toegepast onderzoek maakt het voor de scholier wat interessanter. Met een studie Biologie kun je
ook altijd nog alle kanten op. Zo kan een
plantenbioloog alsnog in het kankeronderzoek terechtkomen.
Wat mensen ook kan aantrekken is de onderwijsvernieuwing. Dat laat zien dat we
constant actuele thema’s in ons onderwijs
betrekken. Daarnaast zullen de nieuwe wervingscampagne, die erg visueel is, en de
nieuwe gebouwen studenten aantrekken.
Die stralen succes uit.’

‘Het belangrijkste is
de kleinschaligheid’

Paulus den Hollander, studentlid van de
opleidingscommissie Biologie aan WU
‘Ik denk dat een groot deel van het succes
te wijten is aan het mooie nieuwe onderwijsprogramma dat we dit jaar voor het
eerst tijdens de open dagen hebben gebruikt. De klassieke specialisaties die we
hadden hebben we nu gericht op organis-

mes. De opleiding blijft hiermee even
breed maar het is voor studenten duidelijker welke kanten ze op kunnen. Biologie
is hier ook echt biologie. Op veel andere
universiteiten reduceren ze opleidingen.
In Groningen maken ze bijvoorbeeld een
brede bachelor waar biologie onder valt.
Maar het belangrijkste is denk ik de kleinschaligheid in Wageningen. Je bent hier
geen nummer maar een naam.
Ik zie wel een aantal organisatorische problemen. Vakken als mens- en dierkunde
die al erg veel studenten hebben zullen er
nu nog meer bij krijgen.’

Mark Sterken, bestuurslid van de
Wageningse studievereniging Biologica
‘Hier in Wageningen studeer je echt biologie, mede omdat je aan de university of
life sciences studeert. Biologie heeft hier
een centrale plek. Ook de naamsbekendheid van de universiteit speelt een rol. Re-

‘De campagne en Forum
dragen bij aan het succes’

Dr. Fons Debets, studiecoördinator
Biologie aan WU
‘Ik kan elke zaterdag in de wetenschapsbijlage wel een artikel vinden waar Wageningen in wordt genoemd. Ook merk ik dat
veel toekomstig studenten het fijn vinden
dat de opleiding zo breed is. Je kunt alle
kanten op met biologie. Je hoeft pas in je

‘Misschien krijgen wij alle
studenten van Utrecht’

Sophie van der Lubbe, assistent-voorlichter voor de opleiding biologie van WU
‘Het is inderdaad vrij opmerkelijk dat er
zoveel meer aanmeldingen zijn dan vorig

jaar. Het zou kunnen zijn dat de mobiele
practica daar iets mee te maken hebben.
Maar we hebben daar dit jaar niet meer aanmeldingen voor gehad, dus eigenlijk kan dat
niet de verklaring zijn. Inhoudelijk zijn de
practica ook niet veel veranderd, al hebben
we er wel weer een nieuw practicum aan
toegevoegd. Misschien krijgen wij alle studenten van Utrecht, daar schijnen ze naar
ons te verwijzen.'

‘Utrecht heeft meer
onderwerpen te bieden’

Dr. Carmen Jansen, communicatieadviseur van de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht
‘Voor Wageningen is het natuurlijk hartstikke mooi dat ze zoveel studenten trekken. Dat mag ook wel want ze zaten in

een diep dal, en klimmen daar nu heel
sterk uit. Wageningen heeft veel aan voorlichting gedaan en de nieuwbouw heeft
mogelijk ook aantrekkingskracht. In de
opleidingen zelf is niet zoveel verschil.
Het moet wel gek lopen als Wageningen
iets heeft dat wij niet kunnen bieden.
Utrecht heeft eerder meer onderwerpen
te bieden. Het is afwachten hoe de cijfers
er in september uit zullen zien. In Utrecht
krijgen we traditioneel veel tweedekeuzers.’

gelmatig hoor je Wageningen in de media
voorbijkomen bij maatschappelijke problemen.
We voorzien wel een aantal problemen
met de groeiende studentenaantallen, bijvoorbeeld voor onze introductieperiode.
We zullen veel meer vrijwilligers nodig
hebben en die zijn lastig te vinden. Daarnaast kunnen er ook problemen ontstaan
bij de financiering van de opleiding. Hoewel de opleiding groeit, krijgen we namelijk niet meer geld. Ik hoop dat dit niet ten
koste gaat van de onderwijskwaliteit. ‘

tweede jaar een specialisatie te kiezen, en dan
houd je nog veel vrije ruimte over.
Deze eeuw staat volgens de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen ook in het
teken van de biologie. Met de vondst van veel
nieuwe moleculaire technieken zijn er deuren
opengegaan en tegelijkertijd weer nieuwe interessante vragen te beantwoorden. Dit zie je ook
in de specialisaties van de biologie. Waar vroeger ecologie erg populair was, wint tegenwoordig
celbiologie terrein. Natuurlijk hebben onze nieuwe wervingscampagne en Forum ook een groot
aandeel in het succes. Hoewel ik me wel afvraag
of het straks allemaal gaat passen in Forum.’

‘Het rijdende practicum
was een groot succes’
Drs. Agnes Storm, docent in Delft en
kringcoördinator Biologie van de Nederlandse Vereniging van Onderwijsgevenden in de Natuurwetenschappen (NVON)
‘De belangstelling voor biologie was lange
tijd dramatisch slecht en begint nu echt
aan te trekken. Misschien komt het omdat het aandeel voor de plantenkunde in
de schoolbiologie is verminderd. Want

leerlingen vinden plantkunde over het algemeen stoffig. Ze zijn veel meer geïnteresseerd in mens- en dierkunde. Ik merk bij
mijn eigen leerlingen geen toenemende belangstelling voor Wageningen. Maar misschien speelt het rijdende practicum daar
nog een rol in. Bij ons ging dat over DNA-polymerase. Leerlingen vinden dat heel leuk.
Maar ik heb niet het gevoel dat ze daardoor
Wageningen meer in beeld krijgen.’

‘Wageningen is sterk in de
toegepaste vakken’

Drs. Leen van den Oever, directeur
Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI)
‘We zien overal de belangstelling voor biologie toenemen. We worden dagelijks in
de krant met biologie geconfronteerd, en
anders dan vroeger. Er is veel meer aan-

dacht voor de biowetenschappen, bijvoorbeeld de forensische biologie. Dat lezen
vwo’ers natuurlijk ook, en die zijn niet gek. Zij
vinden het vak interessant en zien dat er wat
te verdienen valt. Want het bedrijfsleven is
ook geïnteresseerd in biologen. Kijk naar het
biobased-verhaal. Dat je ook echt kunt verdienen met biologie is wel nieuw. En dat trekt
ook weer een ander studenten aan. De belangstelling voor Wageningen heeft misschien te maken met het feit dat Wageningen
Universiteit sterk is in de toegepaste vakken.’
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‘Het wordt
duurder
om land
voor natuur
te kopen’
VOEDSELCRISIS EN
LANDBOUWGROND
De stijgende voedselprijzen worden
door de landbouwsector aangegrepen
om te pleiten voor behoud van grond
voor de landbouw. Natuurmonumenten
reageerde daar op door te stellen dat
de paar hectares die in Nederland
natuur moeten worden een te verwaarlozen bijdrage leveren aan het
wereldvoedselvraagstuk. Het LEI
kwam deze week op verzoek van LNV
met een analyse van de waarde van
landbouwgrond in het kader van de
voedselcrisis.
Ir. Piet Rijk, onderzoeker bij het LEI:
‘Uit ons onderzoek blijkt dat op een
hectare Nederlandse landbouwgrond
vier keer zoveel graan geproduceerd
wordt als op een gemiddelde hectare in
de wereld. Dat komt door het systeem
van agribusiness, voorlichting en kennis
dat er in Nederland is. Dat betekent dus
dat een hectare Nederlandse landbouwgrond wat dat betreft waardevoller
is dan een hectare elders. Als de voedselprijzen omhoog gaan wordt de financiële waardering voor die productie ook
hoger. Boeren kunnen op die grond
meer verdienen, het wordt kostbaarder
om dat land voor natuur aan te kopen
en boeren zullen minder snel aan natuurbeheer doen.
In die zin moet je inderdaad voorzichtig
omgaan met landbouwgrond en die
niet zomaar een andere bestemming
geven. Maar we concluderen ook dat
het areaal landbouwgrond in Nederland
de komende dertig jaar met vier procent zal afnemen, omdat de grond bijvoorbeeld een bestemming als natuur
of woonwijken krijgt. Dat is een gegeven
op basis van de huidige plannen en
trends.
Van de andere kant is de bijdrage van
die Nederlandse landbouwgrond aan de
hele voedselcrisis inderdaad maar een
fractie. De grote drijvers zijn de toename van het aantal mensen in de wereld
en de toename van de productie van
biobrandstoffen. In 2016 zal in de EU
negen procent van de tarwe gebruikt
worden voor bio-ethanol, nu is dat nog
maar twee procent. Dat is een veel belangrijker ontwikkeling.
Nederland kan verder vooral bijdragen
door de kennis die we hier hebben over
de landbouw elders te gebruiken. In ontwikkelingslanden, maar zeker ook in
Oost-Europa kan de productie per hectare nog flink omhoog.’ / Joris Tielens
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V.D.REDACTIE
SISSER
Docenten, opleidingscommissies en andere betrokkenen bij het onderwijs aan
Wageningen Universiteit en hogeschool
Van Hall Larenstein kunnen opgelucht
ademhalen. Het plan voor een grote fusiegolf onder de opleidingen in Wageningen,
Velp en Leeuwarden is van tafel.
Pim Brascamp, directeur van het onderwijsinstituut en voorzitter van een commissie die een advies opstelt voor de toekomst van het onderwijs, lanceerde het
plan eind vorig jaar. Door het aantal opleidingen ongeveer te halveren, zou er flink
bespaard kunnen worden. Dat zou investeringen in een betere organisatie van minors en vrije keuze mogelijk maken.
Het plan riep weerstand op. Veel mensen
binnen de universiteit vreesden dat het

zou leiden tot langdurige discussies en
een nieuwe moeizame herprogrammering. Bovendien zou het terugbrengen van
het aantal opleidingen ook slecht zijn voor
de aantrekkingskracht van Wageningen
UR voor studenten. Het is goed dat Brascamp naar die bezwaren heeft geluisterd.
De op een na hoogste onderwijsbestuurder van Wageningen vertelde vooraf dat
hij geen geheime agenda had, en dat het
hem erom ging om in tijden van voorspoed gezamenlijk na te denken over de
vraag hoe het beter kan. Dat maakt hij
waar door zijn best te doen om veel mensen te betrekken bij de discussie, en te laten zien dat hun bijdrage niet voor de bühne is.
Door de angel uit het plan te halen, is de

discussie over Towards flexibility wel een
stuk minder interessant. Het gaat nu over
roosteren, het aantal punten dat een minor moet tellen, en andere technische details; voer voor de liefhebbers.
De kern van het plan is nu een betere organisatie van de vrije keuze. Brascamp
wil de roostering zo omgooien dat studenten hun vrije keuze beter kunnen plannen. Nu hebben ze volgens het programma vaak een ruime keuze, maar is de vrijheid in de praktijk minder groot doordat
studenten vrijekeuzevakken niet kunnen
volgen omdat er tegelijkertijd verplichte
vakken gepland staan. Goed om over na
te denken, maar voor veel vuurwerk zal
het debat nu niet meer zorgen. / Korné
Versluis

HR

Henk van Ruitenbeek

HOFSTEDE
HET ALLERFIJNSTE
Wat vindt u, lezer, nou het allerfijnste om
te doen? Roept u maar.
‘Visitatierapporten schrijven.’ Nee, er
wordt u gevraagd wat u fíjn vindt.
‘De Resource lezen.’ Dank u. Beter. Maar
is er echt niets fijners?
‘Eten en drinken.’ Oké. Maar over deze
takken van sport verschillen de meningen, en bovendien bederven wij Wageningers zelf het plezier een beetje door al dat
onderzoek dat aantoont hoe slecht voedingsmiddelen voor ons zijn door onze eigen schuld.
‘Koffie drinken met mijn collega’s.’ Laat
Aalt het maar niet horen.
‘Roddelen.’ Now we’re talking! Roddelen
is natuurlijk ook het geheim van de betere

koffiepauze, en van de Resource, en zelfs
van visitaties. Ik maak me sterk dat er
weinig mensen zijn voor wie, als ze eerlijk
zijn, roddelen niet één van de allerfijnste
dingen is.
Waarom eigenlijk? Wat is toch dat bijzondere genoegen aan het delen van geheimen over mensen die er niet bij zijn? Nou
ja, om te beginnen word je er niet dik of
dronken van, in tegenstelling tot eten of
drinken. Dan is er de mogelijkheid om iemand op wie je eigenlijk met zijn allen jaloers bent eens lekker op zijn plek te zetten. En er is de glorie van het opdissen
van een verhaal dat jij als enige kent, en
waarbij iedereen aan je lippen hangt. Tenslotte is er de pikante smaak van verdor-

ven details waar je al roddelend lekker
over kunt praten terwijl je zelf buiten
schot blijft.
Maar roddelaars, wees getroost: jullie
doen belangrijk werk voor de gemeenschap. Het gaat er om, de reputatie van je
stamgenoten met elkaar te bespreken
waar ze niet bij zijn zodat je de onderlinge
verhoudingen kunt afstemmen. Reputatie-informatie is wezenlijk, en roddelen is
het meest gebruikte mechanisme daartoe.
Wat zei u? Is uw allerfijnste ding er niet
bij? Gewoon even aan mij doorgeven, dan
bespreek ik dat de volgende keer. / Gert
Jan Hofstede
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‘Unfortunately
the water toilet
is still regarded
as the Mercedes
among toilets’

GREAT FUTURE AHEAD FOR TOILET WITHOUT SEWER
A mobile toilet that uses almost no water
was presented at a sanitation congress
in Wageningen this week. This may offer
prospects for slums and refugee camps,
although even in these areas the waterflush toilet is on the way out.
Smells and disease are part of the image
of slum areas, where people defecate in
the gutter. Together with researchers from
the Lettinga Associates Foundation
(LeAF), the Frisian company Landustry
has developed an alternative: the
Mobisan. This toilet uses a minimal
amount of water and does not need to be
connected to a mains water supply or a
sewerage system. The first trial run will be

held in a slum in Cape Town later this
year.
Faeces and urine are collected separately
in the Mobisan. The urine is channelled
away and the faeces fall into a ventilated
chamber. A handle on the outside of the
cabin can be turned manually to stir the
solid waste regularly. This helps the
excrement to dry, after which it passes
into a second compartment where it is
processed again in the same manner. The
result is dried, pathogen-free human
waste, according to Brendo Meulman of
Landustrie Sneek. This can be used as
manure for vegetable gardens in the
slums or farms elsewhere.

The mobile toilet is an example of a new
trend in developing countries, says
environmental sociologist Dr Bas van
Vliet, who organised the Sanitation
Challenge congress together with environmental technologists. Van Vliet: ‘Largescale attempts to introduce sewerage
systems are regarded as a colonial
leftover in many countries. Only a few
systems have actually become operational. At the other extreme are the smallscale individual eco-toilets introduced by
development organisations, but these
don’t help everyone. The Mobisan is an
intermediate idea, aimed at the
neighbourhood level. A whole row of these
toilets will be set up in Cape Town, and a

district of five hundred people will be
responsible for the management.’
Water-saving toilets will also become
more popular in developed countries, Van
Vliet predicts. ‘Many environmental
technologists here at the congress are
working on systems for vacuum toilets
that transfer the waste to a reactor tank
in a neighbourhood without wasting
water.’ The traditional sewerage system
where water is mixed with waste is
inefficient, according to Van Vliet. ‘Unfortunately in South Africa as well, the water
toilet is regarded as the Mercedes among
toilets. We have to get away from this
ideal.’ / JT

BIOLOGY POPULAR
The Biology degree is likely to attract far
more students next year than it did last year.
There have already been 101 applications
for the bachelor’s Biology programme,
almost twice as many as in 2007. Most of
the other degree programmes are also
attracting more students. A total of fourteen
percent more applications than last year
have been received; after Delft, the biggest
rise in applications. / KV

WHAT’S ON
Thursday 22 May
20.00 / The Banishment, Movie W.
20.30 / Open podium with Jimmy
Glasmacher in WICC. Instruments available.
21.00 / Jenever Tasting Event at
International Club.
22.00 / Open evening Nji Sri.
23.00 / Casa di Mafia party at Unitas.
Friday 23 May
20.30 / Reprise, film at Movie W.
24.00 / Beach Party at International Club.
Saturday 24 May
15.30 / Blues café in Café XL with live
music.
20.30 / Musica Vocale choir perform
Poulenc en Messiaen in the Grote Kerk.
21.00 / Splash cover band in Het Wapen
van Wageningen café.
23.00 / Jamaican Ragga Party at
International Club.
23.00 / The Beyond at Unitas.
Sunday 25 May
15.00 / G-Live concert in WICC.
15.30 / Fear Dark festival at Unitas.
Monday 26 May
20.30 / Faces, film at Movie W.
Tuesday 27 May
22.00 / Party in De Bunker flat pub.
Thursday 29 May
22.00 / Open evening Nji Sri.
23.00 / Fuser Invites Bart B More at Unitas.

Marijke, of the Chicks zonder Sjoerd team, might have managed to get to the top of the soapy slope if Sjoerd had been present
during the Battle of the Studies. / photo MW

SLIPPERY FUN AT BATTLE OF THE STUDIES
Rain and thunder almost ruined the first
ever Battle of the Studies. Happily, the
thunder soon moved on, and the teams
of study mates from Wageningen
University were able to get down to
business, on Wednesday evening 14 May
at De Bongerd university sports centre.
Organisers Thymos had put together a
challenging mixture of games, including
Skippy ball, tug-of-war, volleyball, riding a
scooter, and two slippery main acts: a lifesize shuffleboard game, and climbing up
a soapy slope. The soap mountain was
the favourite part of the evening for
Barnay, a Land and Water Management

master’s student. The rain didn’t bother
him at all: ‘We have beer and it’s good
fun.’
Clement, a French student doing
Irrigation, was more excited by the
thought of the hot shower after the battle.
‘It kept my spirit up,’ he grinned. The
Irrigation students had got three teams
together. ‘We all arrived three months
ago. When you don’t know anybody, you
need to get yourself some kind of family.
We do lots of things together,’ said
Clement. The main question after the
games was therefore where to go to for a
beer.

To his surprise, Clement’s team ended up
in a respectable third place. The winner
was one of the two teams from the
Heeren XVII Agrotechnology study
association. And so the first edition of the
Battle of the Studies, where most studies
were represented, ended up being a
victory of brute male power. The winners
were generous enough to share the big
apple crumble flan with the losers,
discussing where they went wrong. The
Animal Sciences students, the most
prominent absentees, missed a great
battle. / YdH
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SNAPPED
WHO?
Ramesh Humagain from Nepal, a professional master student doing Management
of Development, waiting for a friend at
VHL on the fifth floor of Forum.
PROFESSIONAL?
This master’s course is meant for those
who are already working as professionals.
In Nepal I do agricultural extension work.

USEFUL STUDY?
I like the course because it is practically
based. We learn techniques for applying
things in the field.
NEARLY DONE?
Yes, the course lasts one year. In July I will
go back: I really miss my family and
children. /ABr

IMPUNITY PERPETUATES VIOLENCE AGAINST WOMEN
‘Male feminists should push issues of
gender and violence against women to
the top of the political agenda in Africa,’
say Aggrey Yesigomwe from Uganda and
Kinge Robert Anyoni from Kenya.
Together with fellow students of the
Management of Development master’s
programme, they organised a special
programme of events on violence against
women during the conflicts following the
elections in Kenya. The event took place
on Wednesday 14 May at Van Hall
Larenstein in Wageningen.

‘We need adequate laws to protect
women: legislation can be a very powerful
symbol.’
In contrast, the Kenyan ambassador to
the Netherlands, Professor Ruthie
Chepkoech Rono, emphasised the need
to change the socialisation process. ‘Laws
are very important, but if we don’t change
our perceptions, nothing much will come
of them. In schoolbooks women are
depicted doing housework and as being
helpless. In the district where I come
from, I am the only female professor.
People always think a professor is male
and wonder how a woman can be a
professor.’

The belated International Women’s Day
programme was the students’ contribution to the course they took on Social
Inclusion, Gender and Rural Livelihood.
The aim of the day was to denounce the
vulnerable position of women and
children in political conflicts in Africa, and
it started with theatre. The student actors
demonstrated the vulnerability of women
in their homes and the general disdain for
women in African society in a touching
way. The play also showed the paralysis
and absence of government officials and
the police in times of conflict. In the discussion afterwards, students suggested
that communities need to unite and that
victims should organise themselves, with
help from ngo’s and development workers.
The morning continued with two
contrasting talks that pinpointed the
problems Kenyan society must deal with if
it is to prevent violence against women.
Antony Otieno Ong’ayo from Kenya, a
researcher at the Transnational Institute
in Amsterdam, underlined the students’
view that the victims ‘of the whole affair’
in Kenya are women. At the Nairobi
Women’s Hospital for example, eighty
percent of the cases treated in the aftermath of the violent outbursts following

Chepkoech Rono believes that a positive
and more balanced view of women will
lead to better protection of women by the
community. She advocates training for
government officials, social welfare
workers and police officers. The tradition
of women staying at home and men being
away, which makes women and children
vulnerable during violent outbursts, has
to change too. ‘Men need to participate
effectively in the daily lives of their
families. Men and women complement
each other: we may have our biological
differences, but gender roles are
constructed by society. Men and women
should be seen as equally important. That
is the only way men will ever respect
women,’ said the ambassador.
VHL students serve Kenyan lunch during the Violence against Women day they
organised. / photo Ingrid de Vries
the presidential elections in December
were sexual violence related. However,
there are no figures available on how many
women were physically abused during the
riots. Humanitarian aid did not reach the
rural areas because access was blocked

by security forces, said Ong’ayo.
Moreover, shame and impunity for the
perpetrators prevent women from coming
forward. According to Ong’ayo, political
will is the key to a long lasting solution to
the problem of violence against women.

BREATHING
NEW CLIMATE STUDIES PROGRAMME
SPACE FOR PROTA The Earth System Science master’s
government and QANU are critical about
Prota, the Plant Resources of Tropical
Africa project, which is recording information on seven thousand useful African
plants, has been given until the autumn
year to find new funding. Professor Raoul
Bino, general director of the Plant Sciences
Group (PSG), announced the news this
week. In April the PSG management indicated that the Wageningen office of Prota
would have to be reorganised because of
a funding shortage. ‘We are very glad to
have been given breathing space,’ said Dr
Jan Siemonsma, head of the Prota Wage
ningen office. ‘A reorganisation would
mean the end of Prota, while we have two
books to finish this year. We are still
negotiating with the Bill Gates Foundation
for long-term funding.’ The decision about
reorganisation will be postponed until the
Prota Foundation management meeting
in October this year. / GvM

programme has been changed to
Climate Studies. The people behind the
change expect the new programme to
draw sixty students a year.
The climate master’s programme will be
open to students with different
backgrounds. Social science graduates
will follow a programme that devotes extra
attention to the natural science aspects
of climate problems, and the natural
scientists will take more courses on
economics and sociology.
The programme’s name change led to
discussions between the initiators and
the Education Institute. The latter
criticised the idea of recruiting under the
name Climate Studies, because it might
lead to problems with organisations such
as the accreditation body QANU. The

institutions that attract students by
thinking up trendy names for
programmes. Moreover, a new name
might have meant that new accreditation
would be needed, a procedure that can
take years. As a compromise, recruitment
campaigns will use the name Climate
Studies, MSc Earth System Science.
According to Dr Marcel Hoosbeek,
secretary of the committee for the new
study programme, the Wageningen
programme is one of the first of its kind.
‘We address the question of how we can
adjust to climate change. There are
already climate studies programmes, but
most of them are geared to the natural
sciences, working for example with
climate models. Our unique selling point
is that we have a programme that combines natural and social sciences.’ / KV

The busy morning was followed by a
wonderful Kenyan lunch, and in the
afternoon an auction of local masks and
handicraft raised money for refugee
camps in Kenya. After a film on the rape
of women in Congo by both soldiers and
rebels, the day ended with a performance
by a Kenyan singer. / ABr

SPAM CUTS OFF
INCOMING MAIL
Students and staff of Wageningen UR
could not be reached by e-mail on Monday
19 May. The university mail server
connection was cut off because hackers
used the university network to send large
quantities of spam. The hackers gained
access to the server by sending staff and
students a mail asking for their login
name and password, claiming this was
necessary for maintenance. Those who
did not respond would be denied access
to the WURnet. An unknown number of
people sent their details, giving the
spammers access to the Wageningen UR
server. By Monday afternoon the problem
had been solved. However, the Wageningen UR mail addresses are now on a
temporary black list for the spam victims.
As a result, access to some websites, including the Microsoft site, is blocked. / KV
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Deze week vol onthullingen over
oud-president Dries van Agt is een goed
moment om zijn revolutionaire bijdrage
aan het Nijmeegse studentenleven te
memoreren. In 1953 schafte hij als
praeses van het Nijmeegse corps de
ontgroening af. Bovendien bedacht hij
een ‘trefcentrum’ waar leden van
heren- en damesdisputen elkaar konden
ontmoeten. Andere corpora sneerden
indertijd over het ‘Revolutionaire Senaat
Van Agt’.

Hij staat al bekend als de schrik
van duikers, de fraai gekleurde
bidsprinkhaankreeft die met gemak
een duim tot moes slaat. Maar de
krachtpatser blijkt nu ook nog een
alziend oog te hebben. Terwijl wij het
moeten doen met drie basiskleuren,
ziet de kreeft er maar liefst twaalf en
zelfs ultraviolet en infrarood licht
ontgaan hem niet. Leuk om te weten
voor duikers als zo’n beest ze weer
eens bont en blauw slaat.
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ACTIE
Een net niet te warme zon schijnt in mijn
gezicht, terwijl een net niet te fris windje
langs m’n wangen waait. Wachtend op de
bus blader ik door een zojuist in mijn handen gedrukt krantje. Wat is Nederland er
eigenlijk beroerd aan toe. En wat ben ik
zelf toch geweldig bezig. Bushokjes laat ik
altijd netjes staan en mijn alcoholgebruik
tijdens studentenbarbecues is te overzien. In games ben ik dermate onhandig
dat een verslaving niet bepaald voor de
hand ligt. Al bladerend voel ik mezelf
steeds beter. Ik zeg zelfs ‘hoi’ op straat.
Op mijn bus is een grote blauwe sticker
geplakt. Het logo van FNV prijkt in een
klein hoekje, en binnen valt me op dat ik
niet hoef te betalen. De buschauffeur
groet me vriendelijk en zijn bijrijder, vermoedelijk ook buschauffeur, houdt zijn
buik voor me in. Het tweetal voert actie.
Publieksvriendelijk, dat nog wel, maar ze
zijn toch niet zo braaf als ik.
Wel vreemd; ‘in actie komen’ ziet er voor
werkgevers nooit zo productief uit. Verongelijkt lijkt het duo ook niet, de bijrijder
lacht voortdurend waarbij hij zichzelf
steeds van handgreep naar handgreep
laat vallen. ‘Oowh’, zegt hij zichzelf uitrekkend en daarbij bijna omvallend, ‘straks
eerst even een bakske koffie en dan zou
het kúnnen dat ik nog moet werken’. Het
is een zwaar leven, actie voeren.
En hogere lonen zitten er voorlopig niet in.
Een belachelijke looneis ook, 3,5 procent
meer. Hoe krijgen de bonden het verzonnen en vooral waar zouden die armzalige
vervoerders dat geld ook vandaan moeten halen? Hun ex-bestuurder heeft
slechts een vertrekbonus van 821 duizend euro gekregen. Hoe durf je dan als
buschauffeur die steeds meer criminaliteit op zijn lijn krijgt ietsje meer loon te eisen?
Nee, laten ze een voorbeeld aan mij nemen. Saai colleges volgen en doen alsof
problemen niet bestaan. Gewoon ja en
amen zeggen zonder ooit strijd te leveren.
Laten de chauffeurs maar snel stoppen
met die acties. Pff, gratis openbaar vervoer, straks neemt de politiek het nog
over. / Stijn van Gils

Ideeën of
suggesties voor
Resource?
Mail korne.versluis@cereales.nl
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Het volledige team van SustainabiliTEA tussen de theekruiden in de kas in Ede, met van links naar rechts Yuusuf, Chris, Mathijs,
Vincent, Matilda en Niels. / foto BdG

KRUIDENTHEE MET MAATSCHAPPELIJK TINTJE
‘Geen ordinaire theezakjes met restjes
van de minste kwaliteit, maar grote losse
theebladeren. Dat is toch wel het
grootste verschil tussen de traditionele
zwarte thee en de kruidenthee van
SustainabiliTEA’, vertelt Vincent Markiet
enthousiast. Samen met vijf andere
studenten van Van Hall Larenstein in
Wageningen is hij in opdracht van de
opleiding een klein bedrijfje begonnen.
De tweedejaars studenten verbouwen
zestien verschillende theekruiden zoals
rozemarijn, salie, bieslook, munt en calendula in een kas in Ede. De vraag naar
kruidenthee groeit, en daarnaast heeft
hun businessconcept ook een sociaal en
educatief aspect. Markiet: ‘Voor vijf euro
per maand kunnen mensen werken in de
gezamenlijke tuin. Ze krijgen dan les in

cultiveren. Helaas kunnen we dit aspect
van het plan niet uitvoeren omdat de projecten aan het einde van het schooljaar aflopen.’
De theekruiden worden biologisch verbouwd. ‘Onze overschotten worden compost, we maken optimaal gebruik van licht
en gebruiken geen pesticiden of kunstmest. Ons product is volledig lokaal verbouwd.’ Zelfs de populaire ‘Wageningen
thee’ kan hier volgens Markiet niet aan tippen. ‘Die theemix is eigenlijk geïmporteerde thee waaraan de naam Wageningen is
toegevoegd. Regionaal geproduceerde
thee zoals de onze is nauwelijks voorhanden. De meeste thee wordt geïmporteerd
uit China, Sri Lanka, Kenia of India.’
‘De kroon op al ons werk is de lening van
duizend euro van de Rabobank. Ze waren
zeer lovend over ons businessplan. Met

dit geld kunnen we investeren in verpakkingen en hebben we nog een buffer om
te adverteren.’ Op dit moment drogen de
eerst geoogste theekruiden die half
maart zijn gezaaid.
In de tussentijd zijn de studenten nog
druk bezig met het vinden van kopers zoals restaurants, theewinkels, gespecialiseerde cafés en onderwijsinstellingen zoals Wageningen UR, maar ook familie en
vrienden. ‘Een soort Wereldwinkel in Arnhem heeft interesse om vijftig tot honderd
pakjes thee af te nemen. We gaan door
tot we ongeveer duizend pakjes hebben.
Dat zal in november zijn.’ Op 12 juni presenteert SustainabiliTEA zich tijdens de
Larenstein Business Fair in Forum op Wageningen Campus. Informatie is te vinden
op sustainabilitea.weebly.com. Bestellen
kan via sustainabilitea@yahoo.com. / ID

STUDIESCHULD LOOPT OP
Steeds meer studenten lenen geld van de
IB-Groep. De 75 duizend oud-studenten
die in januari begonnen met aflossen,
betalen gemiddeld ruim twaalfduizend
euro terug. Samen staan ze voor ruim
900 miljoen euro in het krijt.
Vergeleken met de lichting oud-studenten
die een jaar eerder begon met terugbetalen, is dat een forse stijging. Toen gingen
65 duizend mensen van start met een aflossing van gemiddeld elfduizend euro,
wat neerkomt op een totaalbedrag van
710 miljoen euro.

De IB-Groep benadrukt dat de miljoenen
niet in de afgelopen vier maanden zijn geleend, zoals onder meer het studentenblad Sum meldt. De oud-studenten die in
januari zijn begonnen met terugbetalen,
waren op dat moment al twee jaar afgestudeerd. Wel zijn ze samen goed voor
een groot deel van de totale studieschuld
die op dit moment ruim 3,2 miljard euro
bedraagt.
Lang niet iedere student staat trouwens
in het krijt. Van de ruim 440 duizend studenten die in 2007 bij de IB-Groep stonden geregistreerd, hebben er iets meer

dan 190 duizend een lening lopen. Gemiddeld leenden zij 430 euro per maand.
De komende jaren zal de omvang van de
leningen sneller stijgen vanwege de invoering van het collegegeldkrediet. Sinds september vorig jaar kunnen studenten er
voor kiezen dat bedrag achteraf te betalen.
Onderwijsminister Ronald Plasterk beloofde afgelopen vrijdag in actualiteitenrubriek
Nova een duidelijke ‘financiële bijsluiter’
bij de leenmogelijkheden, zodat iedere
student weet waar hij aan toe is. / HOP
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Deze week vieren alle studenten in de
hoofdstad samen het Amsterdams
Studenten Festival met dans, muziek,
film en theater. Voor het eerst mogen
ook studenten van de Vrije Universiteit
aan dit van oorsprong UvA-feest meedoen, maar of de jongens en meisjes van
De Boelelaan ook echt meetellen... In het
VU-blad Ad Valvas krijgt het festival krap
een pagina aandacht, terwijl de stadse
studenten in Folia worden warmgedraaid
met een special van twaalf pagina’s.

Een voormalig politiek econoom van de
Universiteit van Tilburg is niet verbaasd
dat een overijverige voorlichter heeft
geprobeerd in Wikipedia te verdoezelen dat
de Katholieke Hogeschool in 1969 werd
omgedoopt tot Karl Marx Universiteit. De
econoom heeft in de jaren negentig nog net
weten te voorkomen dat archiefstukken
over deze periode als ‘oude troep’ werd
opgeruimd. Hij heeft het archief daarom
veiliggesteld bij het Internationale Instituut
voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam.

INSTROOM BIOLOGIE VERDUBBELT
De opleiding Biologie van de universiteit
zal volgend jaar waarschijnlijk veel meer
studenten trekken dan dit jaar.
Er hebben zich al 101 studenten ingeschreven voor de bacheloropleiding Biologie, bijna twee keer zo veel als vorig jaar.
Ook de meeste andere opleidingen doen
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het goed. In totaal hebben zich voor de
universiteit nu veertien procent meer
nieuwe studenten aangemeld dan vorig
jaar. Wageningen is daarmee na Delft de
grootste groeier. / KV

Voel je je een beetje lamlendig? Grote
kans dat je je DNA niet voldoende
benut. Gelukkig is er nu het bedrijf DNA
Perfection, dat belooft honderd procent
van je dubbelstrengs DNA te activeren,
plus tien extra strengen. Belangrijk,
want in plaats van tien procent van je
hersenen te benutten word je dan een
‘multidimensionaal wezen met de
bijbehorende psychische, telepathische
mogelijkheden’.

HET ECHTE
WERK

Zie ook MI op pagina 14: Waarom kiezen
biologiestudenten voor Wageningen?

NIEUWE OPLEIDING KLIMAATSTUDIES
De masteropleiding Earth System
Science is omgebouwd tot Climate
Studies. De initiatiefnemers verwachten
dat de nieuwe opleiding zestig studenten
per jaar zal trekken.
De master over het klimaat wordt toegankelijk voor studenten van verschillende
opleidingen. Studenten met een sociaalwetenschappelijke achtergrond krijgen
een programma met extra aandacht voor
de natuurwetenschappelijke aspecten
van het klimaatvraagstuk. Bèta’s volgen
juist meer economische en sociologische
vakken.
De naamsverandering van de opleiding
heeft tot discussie geleid tussen de initiatiefnemers en het onderwijsinstituut. Het
instituut was kritisch over het plan om te
gaan werven onder de naam Climate Studies, omdat dat tot problemen kan leiden
met instanties zoals het accreditatieorgaan QANU. De overheid en de QANU zijn
kritisch over instellingen die studenten
lokken met trendy opleidingsnamen. Bovendien zou een nieuwe naam er voor
kunnen zorgen dat de opleiding opnieuw
geaccrediteerd moet worden. Zo’n procedure kan jaren duren. Als tussenoplossing

zal er daarom voorlopig geworven worden
onder de naam Climate Studies, MSc
Earth System Science.
Volgens dr. Marcel Hoosbeek, secretaris
van de commissie die het nieuwe studieprogramma heeft opgezet, hoeft het onderwijsinstituut niet bang te zijn voor kritiek vanuit de QANU. ‘Zij hadden kritiek op
het oude programma. Dat zou te weinig
samenhang vertonen. Over het nieuwe
plan is de voorzitter wel enthousiast.’
Hoosbeek denkt dat de opleiding op termijn veel studenten kan trekken. ‘Er is
een enorme belangstelling voor het onderwerp klimaat. Je merkt dat ook aan
verzoeken voor lezingen. We zijn laat om
voor komend jaar al een groot effect te
zien, maar op termijn rekenen wij op vijftig, zestig studenten.’
Volgens Hoosbeek is de Wageningse opleiding één van de eerste in zijn soort.
‘Wij richten ons op de vraag hoe we ons
aan kunnen passen aan de klimaatverandering. Er zijn wel opleidingen klimaatstudies, maar die richten zich meestal op de
harde kant zoals het maken van klimaatmodellen. Met een opleiding die natuurwetenschappen en sociale wetenschappen combineert zijn we vrij uniek.’ / KV

PROMOVEREN NIET PER SÉ EENZAAM
Is het niet riskant om vlak na je studie
vier jaar lang de diepte in te gaan?
Ontwikkel je je dan wel voldoende? Die
vraag stelden enkele masterstudenten
dinsdagavond 20 mei tijdens een bijeenkomst van alumnivereniging KLV over de
voor- en nadelen van promoveren. Het
antwoord: dat hangt helemaal van jezelf
af.
‘Of je de diepte ingaat of juist de breedte
is geheel je eigen keuze’, vertelt tweedejaars PhD’er in de Communicatiewetenschappen Jolanda Jansen. ‘Het hangt natuurlijk af van het project dat je gaat
doen, maar uiteindelijk hangt het vooral
af van de afspraken tussen jou en je begeleider. Afspraken die je bij een normale
baan ook zou maken. Je kunt je als promovendus opsluiten in je laboratorium,
maar je kan ook besluiten om naar conferenties te gaan en te netwerken. Dat laatste is erg belangrijk en zorgt ervoor dat
het geen eenzame jaren worden.’
Rector Martin Kropff vertelde over zijn eigen overwegingen om promotieonderzoek

te gaan doen. ‘Ik had eigenlijk weinig op
met het onderzoek, maar ik moest nog
wel mijn laatste afstudeervak doen. Mijn
afstudeerbegeleider in Utrecht verwees
me daarvoor door naar Wageningen. Het
afstudeervak hier vond ik zo leuk dat ik
warm liep voor onderzoek. Ik raakte zo gemotiveerd dat ik uiteindelijk ook een PhD
gedaan heb. Als je die keuze maakt is het
erg belangrijk dat je er zeker van bent dat
dit ook is wat je wilt. Omdat je bezig bent
met je eigen project, werk je soms in de
weekenden of tot heel laat. Voor mij was
het een erg plezierige periode maar tegelijkertijd een van de zwaarste.’
Statistieken laten volgens de rector zien
dat bedrijven gretig op zoek zijn naar
werknemers met een PhD. ‘Een doctorsgraad wordt steeds belangrijker. Je hoeft
natuurlijk niet meteen na je studie een
PhD te doen, maar de praktijk wijst wel uit
dat het moeilijker is naarmate je ouder
wordt.’ / ABa

WALVISSEN AAIEN OP DE AZOREN
Met welke Azoreaan Merel den Held ook
sprak, iedereen deed even aardig. Al
gauw stond er voor haar en studiegenoot
Annemiek een biertje op tafel en ze
mochten altijd mee-eten. Maar of het
genereuze onthaal door de whale
watchers altijd gemeend was, betwijfelen
de studenten Kust en zee van Van Hall
Larenstein Leeuwarden. Ze onderzochten
hoe whale watch-bedrijven op de Azoren
omgaan met de richtlijnen voor duurzaam toerisme.
‘Ik heb van tevoren even in de atlas gekeken want ik had geen idee waar de Azoren
lagen. Wij vlogen naar Ponta Delgada, het
hoofdstadje van San Miguel, een van de
meest oostelijke eilanden. Van een Portugese medewerker van de Kustvereniging
EUCC hadden we een adres gekregen
voor een appartement op een kwartiertje
van het vliegveld. Binnen een paar uur na
aankomst waren we al helemaal onder de
pannen.
Ponta Delgada is een vrij arm stadje met
extreem vriendelijke inwoners, je wordt
overal te eten gevraagd. Er valt niet veel
te verdienen op het eiland en het walvistoerisme zorgt voor extra inkomsten, dus
overal wordt druk gebouwd. Dat gaat voorlopig goed, al vraag ik me wel af hoeveel
toeristen zo’n stadje aankan. Vroeger joegen de eilandbewoners op walvissen, tegenwoordig nemen zij vakantievierders op
hun bootjes mee om de walvissen van
dichtbij te bekijken. Dat vond ik wel een
grappige gedachte. De look out in het
kraaiennest doet nog steeds hetzelfde

werk, alleen nu voor de toeristen.
In het hoogseizoen varen 28 boten drie
keer per dag uit, afgeladen met vooral
Scandinaviërs, Nederlanders en Duitsers.
Die komen met TUI, een Europese reisgigant. Beducht voor zijn imago heeft de TUI
aan de Kustvereniging EUCC gevraagd
richtlijnen op te stellen voor duurzaam
walvistoerisme. De kustvereniging wilde
van ons weten hoe die aanbevelingen over
aanvaarroutes en het bewaren van afstand tot walvissen en dolfijnen in de
praktijk uitpakken. Door de whale watchers werden wij echter gezien als vertegenwoordigers van de TUI, vandaar dat zij
ons zo voorkomend behandelden. Logisch,
maar dat bemoeilijkte onze opdracht wel.
Iedereen deed vooral zijn uiterste best om
bij ons in een goed blaadje te komen.
Over de richtlijnen bestaat veel onduidelijkheid. De plaatselijke overheid heeft in
overleg met natuurorganisaties en de
whale watchers al regels opgesteld, maar
die van de TUI gaan nog een stapje verder. Zij hebben echter verzuimd om de
nieuwe richtlijnen goed te communiceren.
Daarvoor moet je toch echt stuk voor stuk
bij de bedrijven langs. Wij hebben vijftien
tochtjes meegemaakt en geconstateerd
dat er niet veel van de verordeningen terechtkomt. Toeristen willen walvissen en
dolfijnen aaien en dat betekent dat de
schippers van dichtbij hard aanvaren om
bij een school te komen. Dan gaat iedereen in een wetsuit overboord om tussen
de dolfijnen te zwemmen. Dat is wel bizar,
dan dobber je in de oceaan met drie kilometer water onder je.’ / Wim Bras
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STUDENT
De Leidse promovendus die afstudeerde
op het belang van de anatomische
theaters voor het geneeskunde onderwijs
in de zestiende en zeventiende eeuw,
heeft wel een heel bijzondere afsluiting
van zijn promotieplechtigheid bedacht.
Na afloop ontleedde een slager een
varken in het anatomisch theater van
Museum Boerhaave. Dat is weer eens
iets anders dan een vat bier en
borrelnootjes.

PRIKBORD

AFDELINGSUITJE
‘De tijd was weer gekomen voor een
afdelingsuitje van de gezelligste afdeling
van Dijkgraaf, namelijk 9C’, mailt Annika
de Jong. ‘Het had een zonnig tochtje
moeten worden, maar toen we op de
bierfiets stapten liet de zon ons jammer
genoeg in de steek. Maar dat hield ons
niet tegen.’ De Dijkgraafbewoners reden
op de bakfiets met ingebouwde bar heel
Wageningen door. ‘Gezongen,
geschreeuwd, gelachen. Afdeling 9C: de
beste!’

HOE ZWAARDER HOE BETER
Een van de acht beste
wielrenners onder de Nederlandse studenten is
Geert van der Sanden,
eerstejaars Tuin- en landschapsinrichting bij Van
Hall Larenstein in Velp.
Zondag 25 mei rijdt hij
het WK voor studenten in
Berg en Dal bij Nijmegen.
Op zijn achtste fietste
Geert zijn eerste wedstrijd. Inmiddels doet hij
ieder weekend mee aan
wedstrijden in binnen- en
buitenland voor het continentale Cycling Team Jo
Piels. ‘Als je in een continentale ploeg rijdt, heb je
een soort B-status. Je bent een prof, maar
qua inkomen houdt het nog niet zoveel in’,
legt hij uit.
Fietsen doet Geert in principe elke dag.
Dat vindt hij wel moeilijk te combineren
met zijn studie. Bovendien kent de hogeschool geen topsportregeling, dus moet
de wielrenner studievertraging en gemiste
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tentamens zelf inhalen.
Toch bevalt de studie
goed; vooral de ontwerprichting spreekt Geert
aan. Komt dat nou door
al dat fietsen door verschillende landschappen? ‘Dat zou best kunnen. Je ziet tijdens het
fietsen wel eens een gebouw in een landschap
dat beter anders had gekund. Of soms zie je in
het buitenland oplossingen in landschappen die
ook hier interessant zijn.’
Gevraagd naar zijn studentenleven, antwoordt
Geert: ‘Minder. In de
paar maanden rust per jaar ga ik wel uit.
Maar ik mis het niet echt. Je kunt gewoon
niet alles doen.’
Geert kijkt uit naar het WK voor studenten. ‘Dit is een zware wedstrijd, daar hou
ik van. Vooral klimmen ligt me goed. Als
het zwaar is en veel fietsers afvallen,
word ik steeds beter.’ / ABr

Het zit zwaarlijvige mensen ook niet mee.
Ze krijgen natuurlijk altijd al het verwijt
dat ze te veel eten, maar nu hebben
Britse onderzoekers berekend dat ze
daardoor achttien procent meer energie
verbruiken dan mensen met een normale
torso. Ook is er meer brandstof nodig om
de dikkerds te vervoeren, omdat ze
eerder een auto pakken dan hun lichtvoetige medemensen. Obesitasexperts
zijn boos over de studie. Die zou stigmatiserend zijn. Maak je nou niet… / GvM

stuur je foto’s naar
prikbord@cereales.nl
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