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Resource, Weekblad voor Wageningen Universiteit en Researchcentrum, is een onafhankelijk weekblad voor personeel en studenten van Wageningen UR
en wordt uitgegeven door Cereales Uitgeverij; ISSN 1389-7756.
Redactieadres/ Binnenhaven 1, 6709 PD Wageningen, Postbus 357, 6700 AJ Wageningen, tel. 0317 466666, fax 0317 466667, e-mail resource@cereales.nl;
secretariaat Linda Glasmacher en Sandra van den Brink-Vermeulen. Geopend van 8.30 tot 12.30 uur.
Redactie/ Korné Versluis (hoofdredacteur, algemeen nieuws), telefoon 0317 466680, e-mail korne.versluis@cereales.nl;
Lieke de Kwant (eindredactie), telefoon 0317 466685, e-mail liele.de.kwant@cereales.nl;
Yvonne de Hilster (eindredactie, studenten), telefoon 0317 466687, e-mail yvonne.de.hilster@cereales.nl;
Gert van Maanen (landbouw, plant), telefoon 0317 466684, e-mail gert.van.maanen@cereales.nl;
Sara van Otterloo (eindredactie international pages), telefoon 0317 466691, e-mail sara.van.otterloo@cereales.nl;
Amrish Baidjoe ( studenten), telefoon 0317 466666, e-mail amrish.baidjoe@cereales.nl;
Jan Braakman (dier), telefoon 0317 466682, e-mail jan.braakman@cereales.nl;
Alexandra Branderhorst (Van Hall Larenstein), telefoon 0317 466669, e-mail alexandra.branderhorst@cereales.nl;
Wim Bras (Van Hall Larenstein), telefoon 0317 466669, e-mail wim.bras@cereales.nl;
Ingrid Dammer (algemene verslaggeving), telefoon 0317 466691, e-mail ingrid.dammer@cereales.nl;
Laurien Holtjer (groene ruimte, dier), telefoon 0317 466689, e-mail laurien.holtjer@cereales.nl;
Willem Koert (voeding, biotechnologie), telefoon 0317 466681, e-mail willem.koert@cereales.nl;
Paul Link (internet), telefoon 0317 466690, e-mail paul.link@cereales.nl;
Nicolette Meerstadt ( studenten), telefoon 0317 466666, e-mail nicolette.meerstadt@cereales.nl;
Iris Roscam Abbing ( studenten), telefoon 0317 466666, e-mail resource@cereales.nl;
Albert Sikkema (Van Hall Larenstein), telefoon 0317 466669, e-mail albert.sikkema@cereales.nl;
Joris Tielens (economie, buitenland), telefoon 0317 466688, e-mail joris.tielens@cereales.nl;
Martin Woestenburg (groene ruimte), telefoon 0317 466682, e-mail martin.woestenburg@cereales.nl.
Landelijk nieuws: Hoger Onderwijs Persbureau (HOP).
Foto's/ Guy Ackermans, Bart de Gouw, Martijn Weterings, BvB, Rita van Biesbergen, Ruben Smit, Hoge Noorden, Jurjen Bersee
Illustraties/ Henk van Ruitenbeek, Guido de Groot
Vormgeving/ Hans Weggen, telefoon 0317 466686, e-mail hans.weggen@cereales.nl. Basisvormgeving/ Office for Design, Loek Kemming
Druk/ Dijkman Offset BV
Directeur Cereales/ Henk Prevaes
Abonnementen/ Studenten van Wageningen Universiteit en personeel van Wageningen UR krijgen Resource gratis;
anderen kunnen zich abonneren voor E52,50, buitenland E122,50 per jaar. Inlichtingen: telefoon 0317 466666.
Advertenties intern/ Onderdelen van Wageningen UR kunnen tegen speciaal tarief adverteren in Resource. Informatie bij het secretariaat.
Kleintjes is de rubriek voor niet-commerciële advertenties. Kosten E5 (studenten en medewerkers E3,50) per 30 woorden.
Advertenties extern/ Van Vliet, bureau voor media-advies, Passage 13, Postbus 20, 2040 AA Zandvoort, telefoon 023 5714745.
Serviceberichten/ Beknopte, zakelijke mededelingen van eenheden van Wageningen UR aan studenten en personeel kunnen gratis in Resource worden geplaatst. Inlichtingen: 0317 466666.
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NIET ÉÉN KEER
‘Een saai gelikt pr-blaadje’, zegt Aalt Dijkhuizen, de machtigste man van Wageningen UR. ‘Ik moet er niet aan denken.’
‘Ik ook niet’, zegt Viola Peulen, Dijkhuizens opperste communicatieofficier. ‘Stel
je voor.’
‘Onze Resource moet een blad zijn met
een grote mond’, zegt Dijkhuizen. ‘Daardoor blijven we scherp.’
‘Daardoor worden we nog scherper’, corrigeert Peulen.
‘En daarom vind ik dat we Resource moeten laten maken door de jongens en meisjes van Hemels’, zegt Dijkhuizen. ‘En niet
meer door de GroenLinkserds van Cereales.’
‘Hemels is een bedrijf’, beaamt Peulen.
‘Het bedrijfsleven kan alles beter.’
‘En bovendien heeft Hemels zo’n digitale
controledinges’, zegt Dijkhuizen. ‘OverC
heet ie. Met dat ding kunnen wij, waar ook
ter wereld, de laatste versies van de pagina’s van Resource bekijken en voorzien
van commentaar. Resource gaat pas naar
de drukker als wij alle pagina’s voor akkoord hebben getekend.’
‘Geweldig’, zegt Peulen.
‘Zo kunnen we zeker weten dat Resource
kritisch genoeg blijft’, vindt Dijkhuizen.
‘Zodra we merken dat ik in de redactionele commentaren niet langer word vergeleken met Benito Mussolini, dan schrijven
we dat er zelf bij.’
‘Is dat nodig?’, vraagt Peulen.
‘Jazeker’, antwoordt de leider der leiders.
‘Ik heb vanavond nog alle commentaren
in de Resources van het afgelopen jaar
doorgelezen. En wat denk je?’
‘Nou?’
‘Ze hebben me niet één keer vergeleken
met Ivan de Verschrikkelijke, Dzjenghis
Khan of keizer Nero, Viool. Niet één keer!’
‘Ongelooflijk’, zegt Peulen hoofdschuddend. ‘De minkukels van Cereales hebben het aan zichzelf te wijten dat ze de
klus verliezen. Al moet ik zeggen...’
De stem van het hoofd Communicatie
sterft weg. Dijkhuizen blik richt zich op
Peulens gelaat, waar een traan uit een
ooghoek biggelt.
De leider der leiders beroert zachtjes Peulens schouder. ‘Wat is er, lief kind?’,
vraagt hij.
‘Ik zal Koert verschrikkelijk missen’, zucht
Peulen.
Dijkhuizen knikt. ‘Ik ook’, bekent hij.
‘Niet alleen de geniale stukjes’, snikt Peulen. ‘Maar het idee dat Willem zelf
straks… Niet meer…’
Dijkhuizen kijkt uit het raam en bijt op zijn
onderlip. ‘Ik begrijp het’, zegt de leider der
leider hees. / Willem Koert
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Even knipperde hij met de ogen toen onderzoeker ing. Jelle Zijlstra van de Animal
Sciences Group het bericht zag dat volgens
experts de melkveehouderij verdwijnt.
Zijlstra had zelf het verslag gemaakt van de
bijeenkomst waar deskundigen uit het
bedrijfsleven, het onderzoek en het beleid
hadden gebrainstormd over de toekomst
van de melkveehouderij.
‘Experts: melkveehouderij verdwijnt’ kopte
het ledenblad Nieuwe Oogst van LTO Nederland op maandag 26 mei. Zijlstra moest
melkveehouders en belangenbehartigers de
afgelopen dagen regelmatig vertellen hoe
de experts daar nou bij kwamen. ‘Wat mij
betreft is het uit zijn verband gerukt.’
Maar het stond in het verslag: ‘De melkveehouderij zal langzamerhand verdwijnen naar
landen met betere randvoorwaarden.’ Zijlstra: ‘Die opmerking is gemaakt, maar vooral ingegeven vanuit de hoge kosten voor
grond en arbeid. En het stond onder het kopje relativerende bespiegelingen over de toekomst.’
‘Waar het ons om ging is te zoeken naar de
belangrijke thema’s voor de sector in de komende tien jaar en welke aanpassingen dan
van melkveehouders verwacht mogen worden.’ De deskundigen concludeerden dat de
concurrentie rond grondstoffen voor de lange termijn veruit het belangrijkste thema is.
Melkveehouders zouden beter op de toekomstige ontwikkelingen kunnen inspelen
door het ondernemerschap te verbeteren en
meer rekening te houden met de wensen
van de maatschappij.
Melkveehouders van de Dutch Dairymen
Board protesteerden dinsdag tegen de dalende melkprijs. Is het laten wegstromen
van melk uit protest tegen dalende melkprijzen ook inspelen op de maatschappelijke
wens? Zijlstra zet er vraagtekens bij. ‘Melkveehouders zullen rekening moeten houden
met meer fluctuaties in de melkprijs. Dat zij
druk op hun afnemers uitoefenen voor een
betere prijs hoort erbij.’ / Jan Braakman

Omslagfoto Theo Tangelder
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RESOURCE NAAR ANDERE UITGEVER
Wageningen UR heeft de productie van
weekblad Resource en kwartaalblad
Wageningen Update gegund aan Hemels
Publishers uit Hilversum. De bladen
waren Europees aanbesteed door Wageningen UR. Cereales Uitgeverij, die de
bladen nu maakt, ontving 91,9 punten
van de beoordelingscommissie, Hemels
95,4.
In de aanbestedingsprocedure konden
uitgevers meedingen om de bladen van
Wageningen UR vanaf 1 september 2008
te produceren. Bij de beoordeling kregen
de kandidaten punten voor hun schriftelijke presentatie, waarbij ze het programma
van eisen van Wageningen UR beantwoordden. Verder wogen de prijs van hun
offerte en een mondelinge presentatie
mee. In de laatste ronde bleven Cereales
en Hemels over. Hoewel de offerte van Ce-

reales vijftien procent goedkoper was dan
die van Hemels, was de laatste volgens
Wageningen UR de kandidaat met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Hemels
scoorde 21 procent beter met haar presentatie.
Hemels maakt sponsored magazines,
websites, e-nieuwsbrieven en jaarverslagen. De uitgeverij heeft zestig mensen in
dienst en geeft 35 titels uit. Tot haar klanten behoren Mercedes, Van Lanschot
Bankiers, KLM, Philips en uitkeringsorganisatie UWV. Cereales geeft vier bladen
uit, waaronder drie voor Wageningen UR.
Nu het contract voor Resource en Wageningen Update afloopt per 1 augustus, is
het voortbestaan van Cereales in het geding.
Directeur Henk Prevaes van Cereales
vindt de uitslag onbegrijpelijk. ‘Uit lezersonderzoek blijkt dat de doelgroep grote

waardering heeft voor de bladen van Cereales. En wij waren significant goedkoper
dan onze concurrent. Toch zijn de bladen
gegund aan een ander.’
Algemeen directeur Jeroen Hemels van
Hemels Publishers is zeer verguld met de
gunning. ‘Net als Cereales zijn we overvallen door het nieuws dat wij de Wageningse
bladen mogen maken. Het enthousiasme
bij Hemels voor Wageningen is enorm.
Maar ons past ook bescheidenheid. Cereales tekent al dertig jaar voor het weekblad van Wageningen UR. Dat zegt veel
over de plaats van de uitgeverij in de Wageningse gemeenschap, en daar hebben
wij veel respect voor.’
Hemels heeft geen ervaring met het maken van een wekelijks blad voor een kennisinstelling, beaamt de directeur. ‘Dat
kan ook niet, Wageningen was de eerste
universiteit die zijn blad heeft aanbe-

LECTOR BRENGT HOGESCHOOL
EN IMARES DICHTER BIJ ELKAAR
Imareswetenschapper dr. Martin Baptist
wil als buitengewoon lector Kust en
zeestudenten meer juridische kennis bijbrengen, omdat hij voorziet dat ecologie
en economie elkaar nog vaker gaan
tegenkomen. Ook wil hij studenten
inzetten bij onderzoeksprogramma’s van
Wageningen Imares. Dat maakte hij
duidelijk in zijn openingsrede, maandag
26 mei in Leeuwarden.
Met de nieuwe, deels door Imares gefinancierde lector, krijgt Van Hall Larenstein
Leeuwarden direct toegang tot het kennisnetwerk en de onderzoeksprojecten van
het marien ecologisch onderzoeksinstituut. Een speerpunt is het programma
voor klimaatbestendige kustverdediging.
Baptist heeft met collega-onderzoekers
en het Delftse waterinstituut Deltares een
plan bij Rijkswaterstaat ingediend om de
Afsluitdijk aan beide zijden te verbreden
met kwelders die tot een kilometer in zee
uitstrekken. Deze zachte vorm van kustverdediging waar de golven over kunnen
uitlopen, zou de dijk zelf ontzien en meer
biodiversiteit in de westelijke Waddenzee
opleveren. Aan de zuidelijke Friese kant is
een even groot gebied gepland met poelen, bies en rietlanden voor recreanten en
vogels.
Baptist verwacht dat Rijkswaterstaat nog
dit jaar besluit over het kwelderplan. ‘De
VHL-studenten kunnen assisteren bij de
inrichting van de kwelders en aanvullend
onderzoek doen. Bijvoorbeeld naar de
vorming van oesterbanken aan palen van
schelpbeton die als golfbrekers kunnen
fungeren.’ Daarvoor heeft de lector een
openlucht proeflab op het oog: de Mokbaai bij Texel. ‘Een miniversie van de
Waddenzee en op vluchtafstand van de
Imaresvestiging aan ’t Horntje, mocht het

steed.’ Maar Hemels is meer dan een uitgever van gelikte magazines voor Mercedes en KLM, stelt Hemels. ‘Wij maken ook
bladen voor het Telematica Instituut,
Akzo, Vrije Universiteit en UWV. Neem
UWV – daar maken we een intern magazine voor een organisatie die fors moet
saneren. Geloofwaardigheid en journalistieke vaardigheden zijn dan cruciaal. Dat
is een iets andere tak van sport dan bladen maken voor klanten die vooral de
branding van hun bedrijf of merk willen
versterken.’
Gaat Hemels zich vestigen in Wageningen? ‘Dat ligt in de lijn der verwachting,
maar we gaan eerst een redactie samenstellen. Afhankelijk daarvan besluiten we
waar we de bladen het beste kunnen maken.’ / AS
Zie ook het commentaar op pagina 14

DELTACOMMISSIE:
MEER KWELDERS
Harde dijken waar het moet, zachte
verdediging als kwelders waar het kan.
Zo luidt in grote lijnen het advies van de
Deltacommissie over de klimaatbestendige verdediging tegen het
wassende water in de komende eeuw,
dat in september moet verschijnen.
Commissieleden prof. Pavel Kabat en
prof. Pier Vellinga lichtten maandag 26
mei tijdens het symposium Klimaatverandering en duurzaam kustbeheer bij Van
Hall Larenstein Leeuwarden een tipje van
de sluier op. Kabat denkt dat de nieuwe
deltaverdediging Nederland tussen de 800
en 900 miljoen euro per jaar gaat kosten,
0,15 procent van het BNP. Dat mag geen
probleem zijn, aldus Kabat. ‘Sinds de watersnoodramp van 1953 is al 87 miljard
uitgegeven aan de huidige deltawerken,
hebben Pier en ik berekend.’ / WB

VIERDUIZEND EURO
VOOR GOED DOEL
Het team van het Centraal Veterinair
Instituut heeft de Roparun volbracht. De
deelname aan de monsterestafette van
Parijs naar Rotterdam over zo’n 530
kilometer leverde ongeveer vierduizend
euro aan sponsorgeld op.
Martin Baptist (rechts) bij zijn eerste optreden als buitengewoon lector Kust en zee in
Leeuwarden. / foto het Hoge Noorden
gaan onweren’, aldus de lector.
Baptist wil zijn studenten ook meer juridische kennis bijbrengen, omdat belangenbotsingen nu al bijna steevast leiden tot
een gang naar de Raad van State. Verder
zou natuurwetgeving gericht op instandhouding volgens Baptist plaats moeten
maken voor een flexibel model met een
economische gebruiksgrens, met een

norm ruim voor het ecologisch point of no
return, zodat eventuele misrekeningen
niet direct fatale gevolgen hebben. ‘Natuur is dynamisch, er kunnen veranderingen optreden die menselijke ingrepen als
visserij of gaswinning mogelijk maken.
Aan de andere kant moet je ook kunnen
zeggen: stop, de maat is vol’, aldus de
kersverse lector. / WB

Teamcaptain Danielle Eelkman Rooda
kijkt met voldoening terug. ‘De binnenkomst op de Coolsingel in Rotterdam was
grandioos. Er was zoveel publiek, de emotie bij de mensen, de vermoeidheid en het
besef dat je het allemaal doet voor een
goed doel; dat bracht heel wat teweeg.’
De opbrengst van de Roparun wordt
besteed aan het dragelijker maken van
de laatste levensfase van kankerpatiënten. / JB
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‘We kunnen
niet bezuinigen
op Biologie
zonder verlies
aan kwaliteit’

APEN TONEN HUN MENSELIJKE KANT
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Het kunnen foto’s uit je eigen familiealbum zijn: je tantes op kraambezoek en
een portret van je zus die iets ondeugends
van plan is. Galerie Wit in Wageningen
exposeert tot eind juni foto’s van de zeer
menselijke trekjes van apen, gemaakt
door de wereldberoemde primatoloog
Frans de Waal en verwant werk van de
Amerikaanse kunstenares Alison Ruttan.
De expositie ‘Family of man’ laat volgens
Nico van Breemen, oud-hoogleraar Bodemkunde en mede-eigenaar van de galerie, zien dat de grens tussen mens en dier
vaag is. Zeker apen zijn behept met humor, solidariteit, invoelingsvermogen, plezier en bezorgdheid. De Waal maakte de
foto’s in bijna dertig jaar tijd naast zijn wetenschappelijk onderzoek. ‘De foto’s zijn
kunst omdat ze ons een nieuwe kijk bieden op onze plaats in de wereld. Ze relativeren onze eigen uniekheid en roepen ons
op verantwoordelijkheid te nemen in het
voortbestaan van deze dieren’, vindt Van
Breemen.
De titel van de tentoonstelling verwijst
naar de bekende foto-expositie ‘The Family of Man’ die vanaf 1955 de hele wereld
over reisde. Hierin werden allerlei aspecten van het menselijk leven getoond in
verschillende culturen. Van Breemen: ‘Het
maakte in die tijd bezoekers bewust dat
we allemaal deel uitmaken van de grote
familie van de mensen. Dit is onze aanzet
om die grens verder uit te breiden: ook
apen en mensapen zijn naaste familie.’
De expositie is afgeleid van het fotoboek
‘My Family Album’ van De Waal. Van de
122 foto’s zijn er 21 uitvergroot, die elk

Het kraambezoek bekijkt aandachtig alle verrichtingen van deze pasgeboren makaak. / foto Frans de Waal
een eigen verhaal vertellen. Bijvoorbeeld
van het zelfbedachte spelletje van chimpansee Moniek in Burgers’ Zoo, die
steeds met haar hand een stok laat vallen
en met haar voet weer opvangt. Of de
vrouwtjesbaviaan die oog in oog staat
met een antilopekalf en na twee keer om
zich heen kijken besluit de mannetjes in
haar groep, die deze prooi kunnen doden,
niet te waarschuwen.

De tentoonstelling loopt vanuit de galerie
gewoon door in Van Breemens woonkamer, wat het idee van familieportretten
versterkt. Boven de piano hangt de enige
kleurenfoto van De Waal, van een zeer bezorgd kijkende chimpansee. ‘Deze is gemaakt toen dit alfamannetje de macht
over zijn groep dreigde te verliezen aan
een concurrent. Uiteindelijk is het voor
hem goed afgelopen. Hij kon een soort

verdrag sluiten met een sterk jong mannetje’, vertelt Van Breemen. Mededogen,
kameraadschap, lust, agressie, jalousie,
ijdelheid en verontwaardiging: niets menselijks is apen vreemd. / GvM
Family of Man in Galerie Wit, Hamelakkerlaan 38, Wageningen, t/m 29 juni, open
do-zo 13.30-17.30 uur en op afspraak,
www.galeriewit.nl.
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OPLEIDINGSDIRECTEUR BIOLOGIE STAPT OP
Ir. Peter de Vrijer is teruggetreden als
opleidingsdirecteur Biologie. Hij wil niet
langer de verantwoordelijkheid dragen
voor de bezuinigingen die het onderwijsinstituut oplegt, juist nu de opleiding
sterk groeit.
Het steekt De Vrijer dat er geen financiële
ruimte is voor verbetering van de opleiding, zegt hij in een toelichting. Hij vindt
het niet terecht dat de opleiding op dezelfde manier wordt afgerekend als Dierwetenschappen en Plantwetenschappen.

‘Dan vergeten ze dat Biologie in feite drie
of vier opleidingen ineen is. We hebben
het over dierbiologie, plantbiologie, moleculaire en celbiologie, en ecologie.’
Het programma voor de bacheloropleiding past nog binnen het budget voor dit
jaar, maar volgend jaar wordt een overschrijding voorzien van honderdduizend
euro. Voor het daaropvolgende jaar volgt
waarschijnlijk een budgetvermindering
van 250 duizend euro. Het is volgens De
Vrijer niet mogelijk deze bezuiniging door
te voeren zonder verlies aan kwaliteit.

Directeur prof. Pim Brascamp van het onderwijsinstituut zegt dat er best redenen zijn
aan te nemen dat de opleiding biologie komende jaren ruimer in het jasje komt te zitten. Maar het besluit daarover zal worden
genomen in een afweging met de plannen
en programma’s van andere opleidingen. ‘Ik
weet van andere opleidingen dat zij ook
plannen hebben, die ze nu in de koelkast
zetten omdat er geen budget is, of die ze op
een andere manier realiseren. Je zult als opleiding moeten werken binnen de budgetten
die er zijn. Dat geldt ook voor Biologie.’ / JB

POTJE VOOR ACTUEEL BELEIDSONDERZOEK
Het ministerie van LNV trekt volgend
jaar ruim 160 miljoen euro uit voor
onderzoek door de onderzoeksinstituten
van Wageningen UR. Van het toegezegde
geld voor beleidsondersteunend
onderzoek wil minister Gerda Verburg
drie procent reserveren om flexibeler te
kunnen inspelen op ‘actuele politieke
zaken’.
Dit staat in de Kaderbrief 2009 die Verburg begin deze maand aan Wageningen

UR heeft gestuurd en waarin zij aangeeft
welk onderzoek ze bij de DLO-instituten
gaat uitbesteden.
In totaal is voor de drie vormen van beleidsrelevant onderzoek – kennisbasis,
beleidsondersteunend onderzoek en wettelijke onderzoekstaken – 160 miljoen
euro beschikbaar.
Volgens Frank Bakema, projectleider LNVaccount bij de stafafdeling Onderwijs en
onderzoek, bevat de brief ‘weinig verrassingen en geen grote inhoudelijke ver-

schuivingen’. De drie procent van het budget voor beleidsondersteunend onderzoek dat de minister reserveert voor actuele beleidsvragen gaat wel ten koste van
de vaste programmering. Dit potje kan de
minister gebruiken om in de loop van
2009 projecten uit te zetten die zij op dat
moment relevant acht.
Verder heeft de minister een extra financiële impuls toegezegd van een half miljoen
euro voor projecten rond Groen Onderwijs
en de Groene Kennis Coöperatie. / GvM

INBREKERS BLIJVEN
VISSEN NAAR
WACHTWOORDEN
Computerinbrekers blijven proberen wachtwoorden te ontfutselen van medewerkers
en studenten van Wageningen UR.
Twee weken geleden gebruikten inbrekers
de mailserver van Wageningen UR om grote hoeveelheden spam te versturen. Ze
kregen toegang tot de server nadat enkele
tientallen medewerkers en studenten hun
inlognaam en wachtwoord hadden opgestuurd na een zogenoemde phishing mail.
De afgelopen week kwamen er bij de
afdeling ICT veel meer meldingen van
phishing mails, waarin gevraagd werd naar
wachtwoorden van e-mailaccounts, maar
ook naar bankgegevens. De pogingen hebben voor zover bij ICT bekend nog geen
succes gehad. De afdeling houdt het dataverkeer wel extra in de gaten om misbruik
van de server door spammers snel te kunnen stoppen.
Simon Vink, woordvoerder van de raad van
bestuur benadrukt dat Wageningen UR
nooit via e-mail zal vragen naar wachtwoorden of andere privacy-gevoelige informatie. / KV
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UIT ‘T VELD
NIEUWS UIT DE WETENSCHAP

VERDWIJNING VEENMOS VERSNELT AFBRAAK VEEN

R

Door de klimaatverandering maken moeilijk afbreekbare veenmossen in veengebieden straks plaats voor vaatplanten
waarvan de resten snel ontbinden. Dat
concludeert ir. Angela Breeuwer in haar
promotieonderzoek bij de leerstoelgroep
Natuurbeheer en plantenecologie. De
afbraak van veen zal hierdoor versnellen.
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Veengebieden bevatten bijna dertig procent van al het koolstof dat wereldwijd in
de bodem is opgeslagen, terwijl ze slechts
twee procent van het totale landoppervlak van het noordelijk halfrond beslaan.
Daarmee zijn veengebieden belangrijke
opslagplaatsen voor kooldioxide uit de atmosfeer. Veenmossen spelen hierbij een
cruciale rol. Ze halen koolstof uit de atmosfeer voor hun groei. Doordat hun resten heel langzaam afbreken, hoopt de
koolstof zich op in de bodem.
Door de klimaatverandering maken veenmossen echter langzaamaan plaats voor
vaatplanten zoals struiken, grassen en
kruiden. Die conclusie trekt promovendus
Breeuwer. Zij ontdekte dat een stijgende
temperatuur en stikstofgift de groei van
veel veenmossoorten belemmeren, terwijl
vaatplanten ervan profiteren.
Bacteriën zijn veel beter in staat om het
strooisel van vaatplanten af te breken.
De nutriënten, inclusief koolstof, in het
dode plantenmateriaal komen daardoor
snel vrij, waardoor het veen afbreekt.
Veranderingen in het evenwicht tussen
veenmossen en vaatplanten kunnen
daarmee een groot effect hebben op de
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Veenmossen zijn niet bestand tegen de opwarming, en maken langzaamaan plaats voor vaatplanten. / foto Angela Breeuwer
opname en uitstoot van kooldioxide.
In eerste instantie zullen vooral natte
veenmossoorten, zoals waterveenmos,
achteruit gaan, voorspelt Breeuwer. Door
de temperatuurstijging zullen deze soorten minder hard groeien en last krijgen
van aanwezige schimmels. Meer zuidelijke veenmossoorten die bestand zijn tegen droogte nemen samen met vaatplanten hun plek in.
De klimaatverandering zal de plantensa-

EXPORT POTPLANTEN VIA
NIEUWE NETWERKEN
Netwerken van Nederlandse bedrijven in
de potplantenindustrie willen samen
nieuwe overslagstations opzetten in
Oost-Europa om zo hun marktpositie te
behouden. Het is een van de ontwikkelingen die deze week besproken worden
op het achtste internationale Ketencongres.
Nederland telt veel potplantenkwekers en
zeventig procent van de Europese handel
in potplanten in Europa gaat nu nog via
Nederland. Maar de concurrentie in het
oosten van de uitdijende EU groeit. Om te
voorkomen dat ze marktaandeel verliezen, zoals in de bloemen- en groentensector gebeurt, willen de Nederlandse bedrijven zelf uitbreiden in het buitenland.
Export naar Oost- Europa gebeurt nu echter nog niet efficiënt. In een groot project
onder regie van Transforum waarin bedrijven en onderzoekers van Wageningen UR
samenwerkten, kwam de sector tot een
plan om dat te veranderen. In plaats van
elk met een halfvolle vrachtwagen te rijden, en een eigen overslagpunt en koeling ter plekke te huren, gaan producen-

ten, handelaren, veilingen en vervoerders
samenwerken.
Een concreet idee is om samen hubs te
gaan opzetten. Dat zijn overslagstations
waarin de invoer van verschillende bedrijven gecombineerd wordt. De export wordt
daardoor fors goedkoper. Bedrijfskundige
dr. Emiel Wubben, die onderzoek deed in
dit project, legt uit dat het niet betekent
dat bedrijven minder gaan concurreren.
‘Door samen faciliteiten te delen kunnen
ze juist beter onderling concurreren, en
beter concurreren met nieuwe kwekers
daar.’ Wubben en zijn collega’s onderzochten in wat voor soort netwerk de ondernemers zich het beste kunnen organiseren en hoe ze onderling afspraken kunnen maken zonder hun individuele vrijheid om te ondernemen te verliezen.
Het project van de potplantensector is
één van de onderwerpen op de achtste Internationale Conferentie over Management in Agri-Food Ketens en Netwerken
dat op donderdag 29 en vrijdag 30 mei
gehouden wordt. De conferentie wordt om
de twee jaar georganiseerd door de leerstoelgroep Bedrijfskunde. / JT

menstelling hoogvenen dus flink veranderen en daarmee de afbraak van veen versnellen. Dit is volgens Breeuwer nog niet
op de korte termijn merkbaar, omdat de
slecht afbreekbare droge veenmossoorten eerst toe zullen nemen. Maar de toename van vaatplanten tegelijkertijd zal de
totale productie van veenmossen flink
verlagen. De snelle afbraak van de vaatplanten bevordert bovendien andere vaatplanten. Op de lange termijn zullen ook

meer nutriënten in diepere bodemlagen
beschikbaar zijn, waar vooral grassen van
profiteren. De totale bedekking van grasachtigen en struiken neemt daardoor toe.
De schaduw van deze planten heeft een
negatief effect op mossen, waardoor zij
wederom zullen verliezen. / LH
Angela Breeuwer promoveert op 3 juni bij
prof. Frank Berendse, hoogleraar Natuurbeheer en plantenecologie.

KOSTBAAR METAAL UIT
AFVAL ENERGIECENTRALE
Een Wageningse promovendus heeft een
technologie ontwikkeld die het kostbare
metaal selenium wint uit de afvalstromen
van energiecentrales. ‘Zo sla je twee
vliegen in één klap’, zegt drs. Markus
Lenz van de sectie Milieutechnologie. ‘Je
wint een grondstof waarnaar groeiende
vraag is, en voorkomt dat een giftige stof
in het milieu komt.’
Selenium is giftig maar ook onmisbaar
voor de gezondheid. Te veel selenium
zorgt voor haaruitval en aantasting van
zenuwen en hersencellen, maar het lichaam heeft het tegelijk nodig voor de
aanmaak van ontgiftende enzymen. ‘Er is
geen enkel element waarvan de marge
tussen een tekort en vergiftiging zo klein
is’, zegt Lenz. ‘De meeste Europeanen krijgen te weinig selenium binnen, maar er
zijn ook gebieden waar de bevolking juist
meer selenium binnenkrijgt dan goed
voor ze is. Veel landen voegen selenium
toe aan diervoeding of kunstmest, maar
selenium is te gevaarlijk om zomaar in het
milieu te lozen.’
De prijs van het metaal stijgt, vooral door

vraag uit Azië. Het meeste selenium op de
markt komt vrij als bijproduct van koperwinning, maar er is behoefte aan nieuwe
bronnen. ‘In kolen en olie zit ook selenium
dat vrijkomt als je het verbrandt’, zegt
Lenz. ‘Kolen- en oliegestookte centrales
die hun rook zuiveren ter voorkoming van
zure regen, vangen daarbij ook selenium
weg. Via anaerobe zuiveringsinstallaties
heb ik geprobeerd dat te winnen.’
De afvalstromen waar de milieutechnoloog mee werkte bevatten het metaal in
de vorm van het giftige selenaat en seleniet. Hij kreeg bacteriën in reactoren zo
ver dat ze die vormen omzetten in minder
toxisch en elementair selenium. Lenz:
‘Een probleem waar we nog mee worstelen is dat een deel van het selenium in
heel kleine deeltjes in de reactor blijft
zweven. Een aio op onze groep probeert
het proces nu zo te veranderen dat het selenium neerslaat in grotere stukken.’ / WK
Markus Lenz promoveert op 27 mei bij
prof. Cees Buisman, hoogleraar Biologische kringlooptechnologie, en prof. Piet
Lens, hoogleraar Milieubiotechnologie.
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vergiftiging is
bij selenium
heel klein’

ROMIG MONDGEVOEL MET MINDER VET
Een Wageningse promovenda heeft een
technologie ontwikkeld waarmee zuivelaars halfvolle melkproducten kunnen
maken waarvan ook de fervente liefhebbers van volle melk gecharmeerd zijn.
Het geheim, zegt dr. Diane Dresselhuis,
zit ’m in het manipuleren van de eiwitten
op de vetbolletjes in de melkproducten.
‘Het mondgevoel bepaalt mee of we een
voedingsmiddel lekker vinden of niet’,
zegt Dresselhuis. ‘Als je rode wijn drinkt
en met je tong over je gehemelte strijkt,
dan voelt dat bijvoorbeeld stroef aan. Vette voedingsmiddelen werken vaak andersom. Die maken de mond glad en veroorzaken een aangenaam, vol en romig
mondgevoel.’
Voedingsbedrijven willen graag weten hoe
je op melk gebaseerde levensmiddelen
kunt maken met minder vet, die toch een
romig mondgevoel geven. In haar promotieonderzoek, uitgevoerd op de leerstoelgroep Fysische chemie en kolloidkunde,

ontdekte Dresselhuis hoe dat kan. ‘Melk
is een emulsie. Dat wil zeggen dat het vet
in de melkvloeistof zweeft in de vorm van
kleine bolletjes. Vet kan niet oplossen in
water. Dat die vetbolletjes toch zweven
komt doordat de bolletjes omgeven kunnen zijn door melkeiwitten. En die spelen
een belangrijke rol bij het romige mondgevoel.’
Hoe dichter en ‘stugger’ het eiwitkapsel
om de vetdruppeltjes, des te geringer is
het romige mondgevoel dat de vetdruppeltjes veroorzaken, ontdekte Dresselhuis
tijdens experimenten op een varkenstong.
Daarover goot ze verschillende melkproducten, die waren gemaakt van zonnebloemolie en wei-eiwitten, die overblijven
als je van melk kaas maakt.
In de ene modelmelk zaten de vetdruppeltjes verpakt in een stug en sterk eiwitkapsel, in de andere was dat eiwitkapsel dunner en fragieler. Het eiwitkapsel in dat
laatste product bezat bovendien meer
moleculaire groepen die een interactie

met de tong konden aangaan.
‘Daarna keken we met spectroscopie hoeveel vet er op de varkenstong was blijven
hangen’, zegt Dresselhuis. ‘We zagen dat
de vetdruppels met het fragieler eiwitkapsel beter hechtten. Op de tong spreidden
ze zich makkelijker uit. Zo kun je dus met
minder vet toch een romig mondgevoel teweegbrengen.’
De nieuwe technologie is nog niet klaar
voor toepassing door de industrie, besluit
Dresselhuis. ‘In theorie zorgen stabiele
vetdruppeltjes ook voor stabieler producten’, zegt de onderzoeker. ‘Je wilt geen
producten waar het vet als een laagje bovenop de vloeistof drijft. Bedrijven zullen
dus een manier moeten vinden om fragiele vetdruppels te maken die toch lange
tijd blijven rondzweven in de vloeistof.’
Een deel van Dresselhuis’ onderzoek, dat
werd betaald door TIFN, verscheen onlangs als artikel in de Journal of Colloid
and Interface Science. Dresselhuis werkt
nu bij Friesland Foods. / WK
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Met het genoom van de kip, dat al in kaart is gebracht, kunnen wetenschappers goede voorspellingen doen over de genen van de
kalkoen. / foto Dierenbeeldbank.nl

VOGEL-DNA VERANDERT LANGZAAM
Het erfelijk materiaal van vogels verandert
veel minder snel dan dat van zoogdieren.
De overeenkomsten tussen vogels zijn
daardoor zo groot dat je aan de hand van
het genoom van de kip al aardig kan voorspellen waar je bepaalde eigenschappen
kunt vinden bij andere vogels.
Dat blijkt uit internationaal onderzoek
waaraan prof. Martien Groenen en
dr. Richard Crooijmans van de leerstoelgroep Fokkerij en genetica hebben meegewerkt. De onderzoekers hebben daar-

over gepubliceerd in BMC Genomics.
In het onderzoek is vastgesteld dat een
chromosoom van de kip in de kalkoen terug te vinden is als twee chromosomen.
Ergens in de evolutie is er een breuk opgetreden in een van de chromosomen bij de
voorlopers van de kalkoen. De onderzoekers hebben ook kunnen reconstrueren
waar die breuk ongeveer in het chromosoom moet hebben plaatsgehad. Bij de
kip is juist een chromosoom gevonden
dat waarschijnlijk is ontstaan door de fusie van twee chromosomen.

De belangrijkste conclusie, zegt Groenen,
is dat de genomen van de kip en de kalkoen heel erg op elkaar lijken. ‘Veel meer
dan bij zoogdieren het geval is. Waarom
dat zo is, daar hebben we nog geen verklaring voor. Maar een voordeel is wel dat
we het modelgenoom van de kip, dat we
in kaart hebben gebracht, nu bijvoorbeeld
kunnen gebruiken voor onderzoek aan
het genoom van de kalkoen of de eend. Je
hebt al een globale indruk waar je bepaalde eigenschappen kunt vinden.’ / JB

(INGEZONDEN MEDEDELING)

‘De zesde
periode’
Het oorspronkelijke voorstel van de
stuurgroep was het creëren van
twee semesters met elk twee
periodes. Dit semestersysteem sluit
goed aan bij veel universiteiten (en
VHL). Een probleem is echter dat op
verschillende momenten begonnen
en geëindigd wordt. De aansluiting
is dus schijn en zo ontstond het
inzicht: Hoe meer periodes hoe
beter.
Gevoed door discussies daarover
staat in ‘Halfway’ nu het voorstel
om naar zes periodes te gaan,
namelijk vier van de huidige lengte
en twee ‘halve’. In zo’n halve
periode wordt één vak gegeven.
Maandag heb ik daar met medewerkers van docentondersteuning
over gepraat. Voor sommige
vakken zal het niet passen maar in
andere gevallen hoeft het niet
slecht te zijn. Het betekent wel een
andere opzet van het vak, een
andere mix van werkvormen, deels
andere doelen en een daarop
aangepast tentamen, maar het kan
gunstig uitpakken.
Ook kreeg ik uitgebreid
commentaar van Anja Kuipers,
Opleidingsdirecteur Plant, die
ervaringsdeskundige blijkt te zijn
op dit terrein. Ze heeft biologie in
Groningen gedaan en daar werd
gewerkt met het systeem van één
vak tegelijk, voor een of twee
maanden. Het is haar destijds goed
bevallen. Weer een bouwsteentje
op weg naar een betere opzet van
het Wageningse onderwijs.
Pim Brascamp,
Voorzitter stuurgroep
www.towardsflexibility.wur.nl/
Your education, your future
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Terwijl de overheid zwijgt in alle talen verdwijnen de vitamines en mineralen uit onze
voeding, schrijft De Telegraaf half april. Onzin, reageren Wageningse wetenschappers
en het Voedingscentrum. Maar helemaal gerust zijn ze er niet op. Want hoewel ze
kritiek uiten op de ‘paniekzaaierij’ van het dagblad, vinden ze het niet onwaarschijnlijk
dat de voedingswaarde van groente en fruit de afgelopen decennia is gedaald.

door WILLEM KOERT, foto THEO TANGELDER

D

oor onze moderne landbouwmethoden
bevatten onze groenten en fruit steeds
minder zink, ijzer, selenium, koper,
magnesium, bètacaroteen en vitamine C, schrijft De Telegraaf op 16 april.
Met alle gevolgen van dien, waarschuwt Paul Blokker van de Vereniging
tot Behoud van Boer en Milieu in het artikel. ‘Eén op de
drie Nederlanders krijgt tegenwoordig kanker. Dat is
veel meer dan waar ook ter wereld. Als we zo doorgaan
komt de volksgezondheid in gevaar.’
De cijfers waarop De Telegraaf zich baseert komen uit
de koker van RIVM en de Consumentenbond. Het dagblad vergelijkt uitkomsten van analyses die RIVM voor
het Nederlands Voedingsstoffenbestand in 2001 heeft
verricht, en uitkomsten van soortgelijke analyses die
de Consumentenbond in 2006 heeft laten uitvoeren.
Op dezelfde dag dat De Telegraaf het artikel publiceert
komt het Voedingscentrum met een geruststellende reactie. ‘De vraag is of beide onderzoeken dezelfde analysemethode hebben gebruikt’, aldus het Voedingscentrum. ‘Al met al lijkt het artikel appels met peren te hebben vergeleken.’
Negatiever over het bericht zijn de vier Wageningse
hoogleraren Oene Oenema, Paul Struik, Olaf van Kooten en Tiny van Boekel in een gezamenlijke verklaring,
die een kleine week later op de website wur.nl verschijnt. Het verhaal klopt van geen kant, aldus de Wageningers. ‘Bij dit onzinnige verhaal zouden wij als wetenschappers onze schouders kunnen ophalen, ware
het niet dat het bedenkelijk en gevaarlijk is dat een
krant zijn lezers onnodig angst aanjaagt.’
Het artikel in De Telegraaf staat echter niet op zichzelf.
In Groot-Brittannië schrikte de arts David Thomas in
2006 de gemoederen op door een soortgelijke vergelijking. Thomas vergeleek analyses die onderzoekers in
opdracht van de Britse overheid verrichtten in 1940 en
1991. Volgens die cijfers was bijvoorbeeld de hoeveelheid magnesium in groenten gedurende die periode afgenomen met een kwart, en de hoeveelheid koper
zelfs met driekwart. Ook Thomas legde een verband
met de moderne landbouwmethoden. Daardoor zouden groenten en fruit zoveel sneller zijn gaan groeien
dat de planten per eenheid gewicht minder vitamines
en mineralen vastleggen.

derne landbouw minder uitgedaagd door ziekten waardoor hun aanmaak van allerlei metabolieten is veranderd. Dat is een punt dat in discussies in en over biologische landbouw steeds weer terugkomt.’
Het zou interessant zijn om dat eens uit te zoeken,
vindt Struik. ‘In alle rust, uit wetenschappelijke nieuwsgierigheid. Maar niet vanuit een irreële paniek zoals De
Telegraaf die heeft gezaaid.’
Op RIKILT heeft dr. Ron Hoogenboom zich meer dan
eens met de voedingswaarde van biologische geteelde
producten beziggehouden. Net als Struik serveert hij
het idee niet af dat de samenstelling van landbouwproducten de afgelopen honderd jaar is veranderd. ‘Binnen
de biologische landbouw bestaat bijvoorbeeld het idee
dat je gewassen niet alleen domweg moet laten groeien, maar dat je ze ook de tijd moet geven om te differentiëren’, zegt Hoogenboom. ‘Daardoor geef je planten
de gelegenheid om de gezondheidsbevorderende componenten aan te maken die we zo belangrijk vinden.’
Recente studies laten dat verschil in samenstelling tussen regulier geteelde en biologische geteelde groentenen fruitsoorten ook zien. In de zomer van 2007 publiceerden onderzoekers van de University of California at
Davis een onderzoek in het oerdegelijke Journal of Agricultural and Food Chemistry naar de hoeveelheid van
de flavonoïden kaempferol en quercetine in tomaten.
Biologisch geteelde tomaten – zonder kunstmest en
bestrijdingsmiddelen – bleken in dat onderzoek bijna
twee keer meer van die stoffen te bevatten dan tomaten die op de reguliere wijze werden geteeld.
Ook uit andere studies komen zulke resultaten, al zijn
die meestal niet zo mooi als de Californische. In november 2007 vertelden onderzoekers van Newcastle
University dat ze in biologisch geteelde tomaten, aardappels, uien, sla en kool twintig tot veertig procent
meer gezondheidsbevorderende stoffen hadden gevonden. Dat door Brussel bekostigde onderzoek is typerend voor wat onderzoekers doorgaans vinden als ze
de voedingswaarde van biologisch geteelde gewassen
bepalen. Hoogenboom vond ze onlangs ook, toen hij in
een samenwerkingsverband tussen de stichting Biologica en Wageningen UR de effecten van biologisch kippenvoer vergeleek met die van regulier voer. ‘We vonden wat meer droge stof en wat meer vitamine C’, zegt
Hoogenboom. ‘In studies vind je vaak dat de concen-

IRREËLE PANIEK
Prof. Paul Struik van de leerstoelgroep Gewasfysiologie,
mede-ondertekenaar van de relativerende verklaring
op de website van Wageningen UR, vindt het idee dat
de samenstelling van granen, groente en fruit de afgelopen eeuw is veranderd niet vreemd. ‘Vroeger stonden
gewassen nog wel eens te verpieteren op de velden’,
zegt Struik. ‘Dat zal nu niet vaak meer gebeuren. Allicht
dat daardoor de samenstelling verandert. Het gehalte
aan droge stof in groenten is verminderd, en het eiwiten nitraatgehalte in andere gewassen is misschien wat
hoger geworden. Bovendien worden planten in de mo-

‘Planten worden
in de moderne
landbouw minder
uitgedaagd’

tratie van vitamine C of flavonoïden zo’n twintig tot dertig procent hoger is in biologische producten.’ Of dat
verschil groot genoeg is om consequenties voor de gezondheid te hebben is niet bekend.
‘De groeicondities van biologisch geteelde planten komen waarschijnlijk dichter in de buurt van de condities
waaronder planten zestig, zeventig jaar geleden groeiden dan die van reguliere landbouwgewassen’, vervolgt
Hoogenboom. ‘Dat is niet vreemd. Planten maken die
stoffen niet omdat die zo gezond zijn voor ons, maar
om zichzelf te beschermen tegen stressfactoren.’ De
moderne landbouw neemt die stressfactoren juist zoveel mogelijk weg.
VEREDELING
Een andere factor is de veredeling die reguliere gewassen, en in mindere mate ook biologische gewassen, de
afgelopen decennia hebben ondergaan. ‘Met de komst
van de bestrijdingsmiddelen hebben de natuurlijke vijanden van de gewassen een stapje terug moeten
doen’, zegt Hoogenboom. ‘Veredelaars konden zich
toen richten op gewassen die sneller groeiden. Je kunt
je afvragen of die sneller groeiende planten nog evenveel beschermende stoffen bevatten.’
Theoretisch heeft Hoogenboom dus weinig moeite met
het idee dat we via onze voeding minder vitamines en
gezonde plantenstoffen binnenkrijgen dan pakweg
twee generaties geleden. Maar in de conclusies die De
Telegraaf in zijn geruchtmakende artikel trekt kan hij
zich niet vinden. ‘Mensen vergeten vaak hoe bewerkelijk analyses zijn’, zegt Hoogenboom. ‘Als je tien goed
uitgeruste laboratoria hetzelfde monster stuurt om te
analyseren, dan kunnen de gemeten concentraties tweetot driehonderd procent uit elkaar liggen. Elke kleine
verandering in de manier waarop je meet leidt tot andere resultaten. Je kunt niet zomaar twee analyses met elkaar vergelijken, zoals De Telegraaf heeft gedaan.’
Prof. Tiny van Boekel van de leerstoelgroep Productontwerpen en kwaliteitskunde, mede-opsteller van de verklaring op wur.nl, is om nog een andere reden gekant
tegen de strekking van het krantenartikel. ‘De voedingsindustrie is de laatste tientallen jaren zorgvuldiger
met groente en fruit omgegaan’, zegt hij. ‘De kant-enklare maaltijden die ik in de jaren zeventig at waren nog
wel eens gesteriliseerd om te garanderen dat er geen
ziektekiemen meer in zaten. Maar dat had als consequentie dat ze nog maar weinig vitamines bevatten.
Sindsdien heeft de industrie zijn processen geperfectioneerd. Dat is ten goede gekomen aan de hoeveelheid
vitamines die we via bereide producten binnenkrijgen.’
Eigenlijk gelooft Van Boekel dat het wetenschappelijk
onmogelijk is om iets te zeggen over de veranderingen
van de voedingswaarde die onze levensmiddelen hebben ondergaan. ‘Je zou producten van vijftig, zestig jaar
geleden moeten analyseren op exact dezelfde manier
als waarop je hedendaagse producten onderzoekt. Dat
is jammer genoeg onmogelijk. Zolang kun je levensmiddelen niet bewaren. We zullen het nooit weten.’ <
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Deze week bloeit naar verwachting de eerste dopheide en vliegt de eerste vuurlibel.
Ir. Arnold van Vliet van de leerstoelgroep Milieusysteemanalyse gaf dit soort
veranderingen in de natuur nieuwswaarde met zijn Natuurkalender. En bracht
hiermee de gevolgen van klimaatverandering naar ieders achtertuin. Volgende
week promoveert de ‘Erwin Krol van de natuur’.

door YVONNE DE HILSTER, foto GUY ACKERMANS

B

ij de leerstoelgroep Milieusysteemanalyse zijn ze ondertussen wel gewend
om over de kabels van cameraploegen
te struikelen. En als het binnen te vol
wordt neemt Van Vliet zijn bezoek mee
voor een wandeling door de botanische
tuin. Alles zonder mediatraining; zijn vele praatjes bij het Vara-radioprogramma Vroege vogels
op zondagochtend waren een goede oefening. ‘En het
weer zat mee door de extremen’, zegt Van Vliet over zijn
populariteit. ‘Mijn onderwerp ligt dicht bij het weer, en
journalisten kunnen er het weer mee zichtbaar maken.’
Een broekie met fantastische plannen met fenologie –
de studie van jaarlijks terugkerende natuurverschijnselen. Dat was Van Vliet volgens verslaggever Henny Radstaak acht jaar geleden. In de jaren negentig begon
Vroege vogels met een telefoonlijn waarop mensen berichten konden achterlaten over wat ze buiten zagen.
Na een eerste interview met Van Vliet ontstond al pratend ‘per ongeluk’ het idee daar meer mee te doen.
Dat idee – de Natuurkalender – voor het monitoren,
analyseren, voorspellen en communiceren van fenologische verschijnselen, is een beetje uit de hand gelopen. ‘Arnold heeft op een aansprekende manier iets
weten te maken van klimaatverandering’, aldus eindredacteur Joost Huijsing. Het project draait op zelf geregelde sponsors en heeft onverwacht veel data opgeleverd. Ruim zevenduizend volwassenen plus een paar
honderd scholieren staan geregistreerd als vrijwillige
waarnemer. Het infoloket is sinds een paar jaar ook
een familiebedrijf; onmisbaar is de inbreng van Van
Vliets vrouw ir. Wichertje Bron, met haar GIS, ict- en
marketingervaring.

aan Wageningen Universiteit, en Van Vliets promotor.
Leemans gebruikt Van Vliets verslag, dat liet zien dat
klimaatverandering al om ons heen gebeurt, bij een
rapport voor het Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) eind jaren negentig.
Bij het RIVM maakt Van Vliet kennis met IMAGE, het Integrated Model to Assess the Global Environment. Hij
schrikt van wat er op ons af gaat komen. Van Vliet: ‘Klimaatverandering is maar een van de vele aspecten
van de slechte toestand in de wereld, maar wel degene
waar ik wat aan wilde gaan doen.’

CONTACTEN LEGGEN
Na zijn afstuderen gaat Van Vliet, aanvankelijk met behoud van uitkering, aan de slag bij allerlei projecten bij
de vakgroep Milieusysteemanalyse, want aio-plaatsen
zijn er niet. Ook dient hij zijn eerste onderzoeksvoorstel
bij de EU in. Die mislukt, maar inspireert tot een succesvolle tweede: de oprichting van een Europees fenologienetwerk om verzamelde kennis toe te passen. Het
plan combineert de opvatting van collega dr. Dolf de
Groot dat fenologie een goede indicator is van de effecten van klimaatverandering, met Van Vliets tweede natuur: contacten leggen. ‘Ik heb bewondering voor mensen die jaren schriftjes bijhouden, maar zag wel het gebrek aan toepassing en onderlinge communicatie. Terwijl die cruciaal is, zowel tussen wetenschappers als
tussen wetenschap en praktijk’, vertelt Van Vliet.
Om zijn eigen soortenkennis van planten te verbeteren,
is Van Vliet sinds een paar jaar lid van de vereniging
voor veldbiologie KNVV in Wageningen. Mede omdat
mensen tegenwoordig van hem verwachten ‘dat hij alles weet’.
Zijn drive is groot, zegt Leemans. ‘Arnold gaat voor de
SCHAATSEN
Natuurkalende rustig in het weekend naar een triviale
Van Vliet groeit op in Haastrecht, in het Groene Hart.
tuinbeurs, heeft creatieve ideeën, kan goed fondsen
Zijn vader is timmerman, zijn moeder werkt bij een
werven, en is heel sociaal. We stoppen hier voor hem
bank. De jonge Arnold zingt in een koor en schaatst, net zonder problemen samen de achthonderd boekjes
als de rest van het dorp. Olympisch medaillewinnaar
voor scholen in enveloppen, met na afloop pizza en
Leo Visser komt ook uit Haastrecht, evenals Hein Vereen glas wijn.’
geer, Arnolds oom en oud-wereldkampioen allround.
Op de middelbare school, eind jaren tachtig, vertelt de
biologieleraar over hoe slecht het gaat met de wereld.
Het grijpt de jonge Arnold zo aan dat hij na zijn eindexamen in 1991 ‘helemaal naar Wageningen’ gaat om biologie te studeren. Hij woont net als veel jaargenoten op
de Bornsesteegflat, en gaat bij de biologenvereniging
in de activiteitencommissie. Voor zijn plezier pielt hij
wat op zijn gitaar.
Een advertentie die hij in zijn vierde jaar uit de krant
knipt, betekent het begin van zijn carrière. ‘Het RIVM
zocht iemand voor mondiale toekomstverkenningen’,
vertelt Van Vliet, ‘en ik baalde dat ik nog niet was afgestudeerd.’ De baan krijgt hij dus niet, maar hij weet
toch een jaar door te brengen bij het RIVM met een stage en afstudeervak. Het is zijn eerste biodiversiteitsonderzoek, in de groep van – toen nog dr. – Rik Leemans.
Later werd Leemans hoogleraar Milieusysteemanalyse

‘Een broekie
met grote
plannen met
fenologie’

Van Vliets grootste verdienste is dat hij klimaatverandering voor Nederland hard heeft gemaakt, met pakkende voorbeelden, zegt Leemans. Dat succes is mede
te danken aan de vrijheid die hij had door het werken
op projectbasis. Hij had wel een zetje nodig om er ook
wetenschappelijk over te publiceren. ‘Toen ik hier vijf
jaar geleden als hoogleraar begon was Arnold al aardig
op streek met zijn proefschrift’, vertelt Leemans. ‘Het
duurde mede wat langer omdat hij zijn promotie ernaast moest doen, door het werken op projectgelden.
Maar hij kwam ook altijd weer nieuwe interessante dingen tegen, vond altijd dat hij nog niet genoeg data had,
en vond maatschappelijk publiceren minstens zo belangrijk. Hoe groot de prestatie ook is dat hij zich met
de Natuurkalender in drie, vier jaar onmisbaar heeft
weten te maken in de Nederlandse media, het werd
wel tijd dat hij liet zien dat hij een goede wetenschapper is.’ Praten gaat Van Vliet wel beter af dan schrijven,
weet Leemans. ‘Maar de feedback die nu komt in internationale publicaties is minstens zo onmisbaar voor de
ontwikkeling van zijn onderzoek.’
OUT OF THE BOX
Van Vliet begeleidt nu zelf ook studenten. Alexander
van Oudenhoven rondde net bij hem een afstudeeronderzoek naar de eikenprocessierups af. ‘Arnold sprak
vanaf het begin al in de we-vorm’, vertelt Van Oudenhoven. ‘Bij mijn inleidend colloquium antwoordde hij
vaak: ‘we’ gaan hier en hier naar kijken. Het onderzoek
ging hem aan het hart. En omdat hij net als ik besefte
dat er misschien onconventionele methodes nodig waren, schroomde hij niet om out of the box te denken, te
gissen en te experimenteren.’
Dat Van Vliet dit voorjaar in Resource de meest mediagenieke Wageningse onderzoeker werd genoemd, verbaast de student niets. ‘Arnold benadert de media – en
dus de mensen thuis – zoals hij zijn collega-onderzoekers en studenten benadert: open, geïnteresseerd en
aanstekelijk enthousiast. Mijn op het eerste gezicht
kleine en onzekere afstudeeronderwerp is mede door
zijn hulp een studie waarvan de bevindingen nu via Radio 1, de Telegraaf n zo’n tien tijdschriften en websites
in the picture staan. Maar met die media-aandacht weten ‘we’ ons ook wel raad’, lacht Van Oudenhoven.
De komende jaren kan Van Vliet als universitair docent
verder met de Natuurkalender en kan hij blijven werken aan de samenwerking tussen disciplines, zoals
met zijn bijdrage aan het Allergieconsortium. Hopelijk
levert zijn proefschrift ook meer geld op voor wetenschappelijk onderzoek. Een paar jaar geleden strandde nog een NWO-voorstel voor drie aio’s. Te vroeg, baalde Van Vliet toen. Samen met de afwijzing van een vervolg op het Europese fenologienetwerk, gaf het hem
wel het gevoel van ‘ik krijg jullie wel’. Van Vliet: ‘Het is
gewoon leuk om iets van de grond te zien komen.’ <
Arnold van Vliet promoveert op 3 juni bij prof. Rik
Leemans, hoogleraar Milieusysteemanalyse.
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IN BEELD
ROOFVOGELSHOW/ foto’s JURJEN BERSEE
Landgoed Larenstein in Velp was één van de landgoederen die zondag 22 mei in de gemeente Rheden centraal
stonden bij het evenement Landheer voor een dag. Wethouder Harriët Tiemens gaf ’s ochtends het startschot
door een gier over een touwtje te laten springen bij Van
Hall Larenstein. Een spectaculaire roofvogelshow volg-

de. De kapgier, de ruppelgier, de oehoe, de woestijnbuizerd, de sakervalk en de witruggier werden gelokt met
dode kuikentjes. De valkenier, een oud-Larensteiner,
vertelde allerlei wetenswaardigheden over de vogels en
liet ze zelfs tussen het publiek door vliegen. Er waren
ook lezingen en wandelingen over de landgoederen,

O

U

G
begeleid door docenten van Van Hall Larenstein en het
IVN, en spelletjes en workshops ‘Ontwerp je eigen
landgoed’ voor kinderen. Op Larenstein stonden grote
historische prenten op het terrein en studenten Tuin- en
landschapsinrichting legden aan de hand van posters
uit wat een landgoed nu eigenlijk is. / ABr
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OUDE KOEIEN
UIT DE ARCHIEVEN VAN WAGENINGEN UR
GRASLAND OSSEKAMPEN TREKT VREEMDE GASTEN
Proefbedrijf De Ossenkampen ziet volgende week
Abraham. De oprichters van het Wageningse
graslandexperiment putten inspiratie uit de honderdste
verjaardag van een vergelijkbaar onderzoek in
Engeland. Het jarenlang volgen van gras- en hooiland
moest meer kennis opleveren over de dynamiek van
graslanden. En dus worden in 1957 voor honderd jaar
proefvelden aangelegd.
Onderzoeker Wim Elberse, inmiddels gepensioneerd, is in 1957 bij de geboorte
van het onderzoeksproject. Van meet af
aan is het de bedoeling om de veranderingen in soortensamenstelling en de soortenrijkdom door de jaren heen te volgen,
op zwaar bemestte hooilandjes en licht
bemestte weilandjes.
Van de grasvelden worden plukjes vegetatie van een kwart vierkante decimeter gehaald en onderzocht op de aanwezigheid
van verschillende soorten. De verzamelde
gegevens geven een beeld van de ontwikkeling die een grasland in de loop van de
jaren doormaakt. Meer dan 35 jaar koestert Elberse de arme en rijke hooi- en weilanden, alle organisatorische veranderingen weerstaand. Dan draagt hij het over
aan Rob Geerts.
Het zijn de vooraanstaande graslandonderzoekers prof. D.M. de Vries en prof.
M.L. ’t Hart die het initiatief nemen voor

het graslandonderzoek, naar voorbeeld
van het Park Grass Experiment in het Engelse Rothamsted. Het Britse equivalent
vierde in 1956 zijn honderdjarig bestaan.
Dat was mede reden om in Nederland iets
soortgelijks op te zetten.
Bij het begin van de aanleg in 1957 beschikt de afdeling vegetatiekunde van De
Vries over vegetatiemonsters van 1500
percelen in heel Nederland. Maar daarmee hadden ze nog niet de dynamiek te
pakken van gras- en hooiland door de jaren heen. ‘In Engeland zag je dat de vegetaties in de loop van de tijd bleven veranderen. Dat wilden we hier ook zien. En
dus besloten we hier ook voor honderd
jaar proefvelden aan te leggen. Wij wilden
niet onderdoen voor Rothamsted’, zegt Elberse.
De proefvelden worden gebruikt door bedrijfsboer Zijlstra. De trotse Fries kan het
alleen niet verkroppen dat zijn grasland er
zo ruig bij ligt als voor het experiment nodig is. ‘Hij vond het helemaal niets’, zegt
Elberse. ‘Hij vroeg om er een groot bord
bij te zetten om duidelijk te maken dat het
hier echt om een experiment ging en dat
het niet aan de bedrijfsboer lag. Zodat zijn
collega’s hem er niet op zouden aankijken.’ Een kwart eeuw later, bij het zilveren
jubileum van de Ossekampen, leidt de-

Gras wegen met een weegbok in 1958. De weegbok wordt nog steeds gebuikt. / foto
archief Rob Geerts
zelfde boer echter trots de gasten rond
door de bloeiende hooilandjes om te laten zien wat voor moois daar allemaal tot
ontwikkeling kwam.
Op de weilanden laten de onderzoekers
volgens vaststaande protocollen jongvee
grazen. De geslachtsrijpe jonge koeien
trekken ook de aandacht van een stier op
het reguliere bedrijf. In zijn enthousiasme
zoekt hij door de afrasteringen heen het
vrouwelijke schoon op. De jongedames
maken daarom plaats voor ossen, waar
de stier geen belangstelling voor heeft.

Niet alleen de stier is een ongenode gast.
Elberse betrapt ook ooit een student die
met een plastic zakje en een schepje op
zoek is naar een zeldzame soort; de soort
waarover Elberse die dag eerder enthousiast meldde die aan te hebben getroffen
in het experiment.
Rothamsted vierde onlangs haar honderdvijftigste verjaardag. De Ossekampen
heeft nog een halve eeuw te gaan om het
uitgangspunt van de oprichters te bereiken. / Jan Braakman

WERKPLEK
FROUKJE SCHERJON

BLIJ ALS HET KOOKT EN BORRELT
Het is stil in de ‘proeffabriek’. Door de
nulweek, de studieweek voor studenten
Life Sciences van Van Hall Larenstein in
Leeuwarden, kookt en borrelt er niks. De
stoomketels, mengmachines en distilleerapparaten in de voedingsmiddelentechnologiehal staan er werkloos bij. Niks
aan, vindt beheerder Froukje Scherjon.
Maar het geeft haar wel de tijd om de administratie op orde te brengen.
Froukje begeleidt VHL-studenten en de
mbo-leerlingen van het aanpalende AOC
bij practicums in de zuivelhal, de bakkerij,
de vleeshal en de afdeling voor groente
en fruitverwerking en drankentechnologie. Het grootste deel van de inventaris
komt nog uit de Suvelskoalle van Bolsward, voor de vorming van VHL ooit de bakermat van de toegepaste voedingsmiddeltechnologie.
Studenten kloppen bij Froukje aan als zij
bijvoorbeeld stabilisatoren in drinkyoghurt willen onderzoeken. ‘Heb je dit en
dat, en kan ik veertig liter wegdraaien,

mailen zij dan bij het projectvoorstel.
Doorgaans heb ik alles op voorraad, en
anders zorg ik dat het er komt. Maar
soms hebben studenten iets nodig waarvan ik geen 25 kilo bij de groothandel wil
bestellen. Dan moeten ze zelf naar de supermarkt.’
Froukje legt altijd uit hoe apparatuur
werkt. Voedingstechneuten moeten
meestal even aan haar wennen, merkt ze.
‘Ik praat snel en de apparatuur is best ingewikkeld, dus ze moeten goed opletten.
De zuivelpompen mogen bijvoorbeeld niet
drooglopen. Als dat dan toch dreigt te gebeuren reageer ik niet altijd even aardig.’
Maar als de boel lekker draait in de hal is
Froukje in haar element. En helpt ze studenten om zaken net iets handiger aan te
pakken.
Zelf voltooide ze afgelopen jaar de deeltijdopleiding Voedingsmiddelentechnologie. Na zes jaar in het VHL-lab wil ze nu eigenlijk bij een bedrijf de productie in.
Maar wie weet keert ze later nog eens tefoto het Hoge Noorden
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V.D.REDACTIE
VORM BOVEN INHOUD
Resource, weekblad voor Wageningen UR
wordt na de zomer zeer waarschijnlijk niet
meer gemaakt door de huidige redactie, maar
door een nieuwe redactie aangesteld door een
nieuwe uitgever, Hemels Publishers. De huidige redactie van Resource is zeer aangeslagen
door dat besluit. Hieronder onze kijk op de
zaak.
Eerst maar eens wat gegevens op een rij. Wageningen UR heeft besloten de bladen Resource en Wageningen Update, het blad voor alumni
van de universiteit en zakelijke relaties van Wageningen UR, openbaar
aan te besteden. Dat kon volgens juristen niet anders. De aanbesteding was niet te ontlopen.
Eind vorig jaar heeft Wageningen UR een projectgroep samengesteld
om die de aanbesteding te begeleiden. Die commissie werd voorgezeten door Viola Peulen, hoofd communicatie. Van de negen bedrijven
die serieus interesse toonden heeft
de aanbestedingscommissie er na
een eerste selectie vier gevraagd een
offerte uit te brengen op basis van
een uitgebreid, niet-openbaar bestek
waarin de eisen aan de bladen stonden. Twee uitgeverijen, Cereales en
Hemels, hebben een offerte ingediend. Na een schriftelijke en een
mondelinge presentatie heeft de raad
van bestuur besloten de opdracht te
gunnen aan Hemels. Dat besluit is
vorige week donderdag aan de redactie van Resource meegedeeld.
Deze week hebben wij een toelichting gekregen op dat besluit. Daaruit
bleek dat Hemels veel meer punten
heeft gekregen voor de mondelinge
presentatie van hun plannen. Hemels
heeft volgens Peulen indruk gemaakt
met inventieve voorstellen op het gebied van vormgeving en de vertaling van de doelstellingen uit het strategisch plan van Wageningen UR
in concrete plannen voor artikelen.
Cereales kreeg hogere cijfers voor de kwaliteit van een aantal proefartikelen en bleek vijftien procent goedkoper te zijn dan Hemels. Maar
uiteindelijk kreeg Hemels een hogere totaalscore.

een aantal voorstellen om de vormgeving van de bladen aan te passen, en dat Hemels inventieve plannen had om het blad en de website
van Resource beter te laten samenwerken.
Wij weten wel wat we zelf hebben verteld. Cereales heeft de commissie voorgehouden dat wij op basis van het lezersonderzoeken van Resource en Wageningen Update die onlangs zijn gehouden, geen redenen zien om de vormgeving te veranderen. Bij beide bladen was de
vormgeving één van de best beoordeelde onderdelen. Wij hebben
juist voorstellen gedaan om de inhoud te verbeteren. Wij wilden meer
diepgang brengen in de wetenschapsverslaggeving, streven naar
meer debat in het blad en hebben voorstellen gedaan om studenten
en docenten van hogeschool Van Hall Larenstein beter te betrekken
bij het blad. Uiteindelijk werd dat verhaal beoordeeld met een zes. Hemels kreeg een negen.
ONAFHANKELIJKHEID
In andere wandelgangen wordt gefluisterd dat dit een opzet was van
de raad van bestuur en de afdeling communicatie om af te komen van
een lastige club journalisten. Hemels maakt bladen voor autofabrikanten, en beroemt zich er op haar
website op dat de klant altijd over de
schouder van de vormgever kan meekijken, en dat er niets de deur uitgaat
zonder toestemming van de opdrachtgever. Bepaald geen verhaal van bevlogen journalisten die de onderste steen
boven willen en streven naar kritische
discussie over wetenschap of beleid
van Wageningen UR. Hemels heeft
zelfs nog geen journalisten in dienst,
maar heeft gezegd contacten te hebben met goede wetenschapsjournalisten die voor hen willen werken.
In het verleden zijn er discussies geweest tussen de redactie en de stafafdeling communicatie over de journalistieke onafhankelijkheid. Dat liep twee
jaar geleden hoog op, omdat wij van
mening verschilden over de vraag hoeveel controle de raad van bestuur moet hebben op de berichtgeving in
het blad. Wij vinden dat een instelling voor onderzoek en hoger onderwijs gebaat is bij een journalistiek onafhankelijk blad waarbij de redactie bepaalt wat nieuws is.
Wij hebben de vraag of onze ideeën over journalistiek een rol hebben
gespeeld in de aanbesteding voorgelegd aan Peulen en bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen. Zij stellen dat dit niet het geval is en dat ze niet
willen morrelen aan de journalistieke ruimte van de redactie. Het bestek geeft de raad van bestuur wel meer mogelijkheden om artikelen
uit Resource te houden, maar volgens Peulen is het niet de bedoeling
van de raad van bestuur om kritiek tegen te houden. Ook onder de
nieuwe uitgever zou Resource een blad moeten zijn dat een podium
biedt voor kritiek en meningsvorming.
De redactie blijft in ieder geval achter met een zeer onbevredigd gevoel. Als we hadden verloren van een uitgever van journalistieke
(vak)bladen, zoals Bionieuws, het Agrarisch Dagblad of het C2W, hadden we daar begrip voor kunnen hebben. Maar dat de commissie
heeft gekozen voor een bureau dat nog nooit een weekblad heeft gemaakt en dat nauwelijks ervaring heeft met onderwijs en onderzoek,
steekt ons zeer. De commissie vond vorm kennelijk belangrijker dan
inhoud. Dat hadden wij niet verwacht van een wetenschappelijke instelling. / Korné Versluis, hoofdredacteur Resource

De commissie vond
vorm kennelijk
belangrijker dan inhoud,
dat hadden wij niet
verwacht van een
wetenschappelijke
instelling

VISIE OP VORMGEVING
Tot zover de gegevens. Wat nu volgt is deels interpretatie. Waarom
heeft Cereales verloren? In de wandelgangen van het bestuurscentrum wordt gefluisterd dat wij er met de pet naar hebben gegooid,
omdat we dachten dat de klus ons niet kon ontgaan. Dat is niet zo.
Cereales is een kleine uitgeverij, tweederde van onze omzet komt van
de bladen die betrokken waren bij de aanbesteding. Het voortbestaan
van ons bedrijf en onze banen stonden op het spel, en dat beseften
wij zeer goed. Wij weten van onszelf dat wij een journalistiek bedrijf
zijn, en dat wij weinig ervaring hebben met aanbestedingen. We hebben ons daarom ruim laten adviseren door anderen die daar meer
kaas van hadden gegeten, en hebben naar ons gevoel een goed voorstel gedaan voor verbeteringen van Resource en Wageningen Update.
Uit de eindscore bleek dat Cereales beduidend minder punten heeft
gescoord op het punt ‘visie op vormgeving en inhoud van het blad’.
Wij weten niet wat Hemels heeft gepresenteerd. We hebben uit een
toelichting begrepen dat de commissie zeer gecharmeerd was van

Zie ook pagina 4: Resource naar andere uitgever
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POST is de brievenrubriek van
Resource, bestemd voor reacties
van lezers. Brieven kunnen worden
gericht aan resource@cereales.nl
of aan Resource, rubriek Post,
Postbus 357, 6700 AJ Wageningen.

‘Verlies Cereales
is een verarming
van de cultuur bij
Wageningen UR’
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Ondergetekenden, oud-bestuursleden
van de Stichting Cereales en zijn voorlopers, hebben met grote verbazing en
teleurstelling kennis genomen van de
uitkomst van de gunningprocedure
voor de WUR-bladen Resource en Wageningen Update. Dat Cereales niet
langer de uitgave van genoemde bladen zal verzorgen betekent volgens
ons een nauwelijks in te schatten aderlating.
Wij zien Cereales als een uitgeverij die
de WUR-organisatie, zijn medewerkers
en zijn omgeving (veelal van binnenuit)
kent en ervan heeft blijk gegeven op
een journalistiek onafhankelijke en
professionele wijze die kennis en betrokkenheid om te zetten in degelijke,
pluralistische en alom gewaardeerde
producten.
Het kan niet anders dan dat ook de
Raad van Bestuur het hierboven beschreven profiel van Cereales met ons
deelt. Daarop kan de afweging om voor
een andere uitgever te kiezen dan ook
niet gebaseerd zijn.
Een financieel argument wellicht? Wij
hebben begrepen dat zoiets niet aan
de orde is.
Dan wellicht de meerwaarde die Hemels Publishers heeft in nieuwsvoorziening en achtergrondinformatie betreffende universiteiten en/of onderzoeksinstellingen. In de portfolio van
Hemels, zoals die op internet is te vinden, kunnen wij dat met de beste wil
van de wereld niet terugvinden. Een
greep: Mercedes Magazine, Personeelblad UWV, T-Mobile magazine.
Wat dan voor de Raad van Bestuur wel
de doorslag heeft gegeven, kunnen wij
niet bevroeden. Het zou de Raad van
Bestuur sieren om dat aan de WUR-gemeenschap te melden.
Vooralsnog blijven wij zitten met een
onbegrijpelijk besluit dat een verarming van de Wageningen UR-cultuur
zal blijken te zijn.
In ieder geval is het een triest toekomstbeeld voor de medewerkers van
Cereales. Zij hebben de afgelopen jaren mede de nieuwsvoorziening van
het WUR-personeel bepaald. Daarvoor
verdienen zij onze steun in de onzekere
periode die voor hen volgt.
Jacques Touw, Wim Heijman,
Johan van Ophem, Charles Crombach
en Piet Aben

Henk van Ruitenbeek

HOFFMAN
DIEPE DENKERS
Ik ben geen snelle denker. Wel een diepe,
denk ik. Diep nadenken kost veel energie
en laat weinig ruimte voor andere zaken.
Mijn vrouw is een snelle denker. Zij is in
staat om tijdens is het koken ook de was
te vouwen, de kinderen naar verschillende sportclubs te coördineren, te bemiddelen bij de ruzie over wie de hond moet uitlaten en ondertussen ook nog eens de
meest uiteenlopende onderwerpen met
haar vriendin te bespreken aan de telefoon. Als we dan gaan eten, is de tafel
strak gedekt, het aanrecht om door een
ringetje te halen en op de maaltijd zou
menig restaurant jaloers zijn.
Op mijn papadag op woensdag denk ik
vaak diep na. Het is dan voor de juffen op

school altijd weer een verassing hoe koddig ons kroost is uitgedost, wie wiens sokken aan welke voet heeft en of ze ’s ochtends pindakaas of stroop hebben gegeten. En niet te vergeten de artistieke informele manier waarop het haar van de Hoffman-dochters nu weer in elkaar gevlochten is.
Aan het eind van de papadag heerst de
chaos. De vloer is een informeel mozaïek
van speelgoed, kledingstukken en lectuur. Het aanrecht geeft in chronologische
volgorde aan wat er die dag allemaal is
geconsumeerd. En de diepvriespizza, die
weer te lang in de oven heeft gestaan, lijkt
in de verste verte niet op het smakelijke
resultaat dat de verpakking siert. Mama

heeft dan altijd een erg uitgesproken hekel aan diepe denkers en pleurt papa’s
pizza demonstatief in de hondenbak. Tja,
die snelle denkertjes verwarren een vrolijke chaos natuurlijk gauw met een gore
dichtgesmeerde ongeorganiseerde bende.
Zo’n papadag is kortom best vermoeiend.
Daarom heb ik ook altijd zin om de volgende dag weer aan het werk te gaan.
Daar kan tenminste weer ongestoord
gespit worden in de diepe spelonken van
het immer malende onderzoekerbrein.
Bovendien worden daar, bij Wageningen
UR, de grote diepe denkers begrepen en
gekoesterd, als kostbare diamanten.
Denk ik. / Marco Hoffman
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‘That the committee
regards form as more
important than
content is not what
we expected of a
scientific institution’

PHISHING
CONTINUES
Computer intruders are still attempting
to get passwords out of students and
staff at Wageningen UR.
Two weeks ago intruders broke into the
Wageningen UR mail server and used it to
send large quantities of spam. They
gained access to the server after a few
dozen employees and students had sent
their login and passwords in response to a
phishing mail. In the last week the ICT
department has received many more
reports of phishing mails, requesting
passwords for e-mail accounts and also
banking details. As far as ICT knows, the
attempts have not been successful. The
department has stepped up its surveillance of data traffic so that spammers’
use of the server is stopped quickly.
Simon Vink, spokesman for the Executive
Board, stressed that Wageningen UR
never requests passwords or other confidential information via e-mail. / KV

WHAT’S ON
Thursday 29 May
20.30 / The Darjeeling Limited at Movie W.
22.00 / Open evening Nji Sri.
23.00 / Fuser Invites Bart B More at
Unitas.

RESOURCE TO GO TO ANOTHER PUBLISHER
Wageningen UR has decided to award
the production of the weekly newspaper
Resource and quarterly magazine
Wageningen Update to Hemels
Publishers in Hilversum. This is the
outcome of the recent European
procurement by tender procedure.
Cereales Uitgeverij, the current makers of
the publications, scored 91.9 points from
the judging committee, Hemels 95.4.
The tender procedure was open to
publishers interested in producing the
Wageningen UR newspapers from
September 2008. The candidates were
judged and given points for a written
presentation in which they demonstrated
that they fulfilled the criteria listed in a
statement of requirements. Points were
also awarded for the price estimate and
an oral presentation. Cereales and
Hemels were the two candidates that
reached the last round. Although the
Cereales estimate was fifteen percent
lower than that of Hemels, the latter was
judged by Wageningen UR to have the
best price-quality ratio. Hemels scored 21
percent higher on the presentation.
Hemels makes sponsored magazines,

websites, e-newsletters and annual
reports. The publisher has 60 employees
and produces 35 publications. Its clients
include Mercedes, Van Lanschot Bankers,
KLM, Philips and the Dutch social security
organisation UWV. Cereales has four
publications in its portfolio, three of which
are for Wageningen UR. As the contract
for Resource and Wageningen Update
ends on 1 August, the survival of Cereales
now hangs in the balance.
Director of Cereales Henk Prevaes says
the outcome is incomprehensible: ‘A
recent readers’ survey shows a high
appreciation of Cereales’ newspapers
among the target group, and we were
considerably cheaper than the
competitor. But still the publications have
been awarded to another company.’
General director of Hemels Publishers,
Jeroen Hemels is very pleased with their
success. ‘Like Cereales, we were
surprised at the news that we have been
chosen to produce the Wageningen
newspapers. Hemels is very enthusiastic
about Wageningen, but we are aware that
we need to be modest. Cereales has
already been producing the Wageningen

UR weekly newspaper for thirty years.
That says a lot about the position of the
publishers in the Wageningen community,
and we have a lot of respect for that.’
Hemels has no experience in making a
weekly newspaper for a knowledge
institution, agrees the director. ‘That
would have been impossible: Wageningen
is the first university to put its newspaper
out to tender.’ But Hemels is more than
just a publisher of glossy magazines for
Mercedes and KLM, Hemels contends.
‘We also make publications for the
Telematica Instituut, Akzo, the Vrije
Universiteit and the UWV. Take UWV – we
produce the internal magazine for this
social security organisation which is
currently making big personnel cuts.
Credibility and skilled journalism are
crucial for this. It’s a different ballgame
than making customer magazines that
increase a company’s branding.’
Will Hemels be setting up an office in
Wageningen? Hemels: ‘That would seem
to be a logical step, but first we are going
to put together an editorial team. And
depending on that, we’ll decide where we
can best produce the newspapers.’ / AS

Friday 30 May
20.00 / Wageningen Student Choir and
Orchestra WSKOV: Farewell concert for
conductor Cees Mobach, featuring Saint
Saens’ second piano concerto, in the Aula.
21.00 / Jay Jay’s Border Jazzmen in
theatre café Junushoff.
20.00 / Brazilian party at International
Club. Starts with food and workshops.
Saturday 31 May
16.00 / Blues café in café XL.
19.30 / Folk dance group De Wieledansers’ Spring ball with Yia Sou
orchestra in ’t Venster.
21.30 / Swing night in WICC.
22.00 / Dance 30+ in De Wilde Wereld.
22.00 / Coverband Rolling Rocks
performs Stones numbers in café Meijer.
23.00 / Oost presents 8-bahn at Unitas.
24.00 / Red Zone party at International
Club. Dress code red, prizes for the best.
Sunday 1 June
13.00 / Belmondo festival in Belmonte
Arboretum, with local and international
music, dance and theatre.
15.30 / Reba Russell Band in Café XL.
Tuesday 3 June
22.00 / White T-shirt party in the Bunker
flat pub.
Wednesday 4 June
20.30 / Lucid dreaming, lecture at LA13.

W

STAIR RACE/

Start slowly. Find your rhythm. Take two stairs at a time. Use the handrail. Don’t look at the floor number:
all good advice on how to run up the sixteen floors of the Asserpark student flat in the fastest time. The Wageningen student stair
climbing championship was held on Thursday 22 May: 265 stairs in total. Speakers on the first floor provided good music for
climbing to, and on some floors spectators shared in the competitors’ suffering from the comfort of a sofa. Apart from that, it was
a questioning of focusing on getting to the top. But no one could escape punishment: somewhere after the tenth floor your legs
start to give up. WU student Loet Rammelsberg gritted his teeth the longest, and was the fastest man to reach the top, in 1
minute and 13 seconds. Elimeleck Parmena’s jeans clung to his thighs with sweat as he approached the finish. ‘It was tiring, but
fun,’ said the Tanzanian student at Van Hall Larenstein Wageningen. The pub tigers from Annies were faster in the relay than the
other Asserpark teams, but then there was cake and a bottle of strong beer waiting for the winners. / YdH, photo GA
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SNAPPED
WHO?
Pallieter De Smedt, from Belgium, studying
Forest and Nature Conservation, is waiting
on his a bike near the Bornsesteeg flat.
WAITING FOR?
‘My flat and study mate Huib. We just had
a flora course, then he went to the library,
while I stayed behind to determine my last
plant. He called me to wait for him.’

WORKED INSIDE?
‘Today yes, but yesterday we had an
excursion to South Limburg – great.’
WHERE TO NOW?
‘Home for lunch. But I’m looking for a new
room. Our landlord wants two of us out.
Otherwise he has to alter the rooms to get
a permit to rent out the place.’ / YdH

EDITORIAL
FORM OVER CONTENT
Resource, the Wageningen UR weekly
newspaper, will probably no longer be
produced by the current editorial team
after the summer, but by a new team
appointed by a new publisher, Hemels
Publishers. The editorial staff of
Resource are very shaken by the
decision. We present our view and
interpretation of the affair below.

know what was in Hemels’ presentation.
We understand from a request for clarification that the committee was very
charmed by a number of suggestions
concerning design changes for the publications, and that Hemels had inventive
ideas for improving the interaction
between the Resource newspaper and
website.

Why did Cereales lose the tender? There
are rumours emanating from the head
office that we didn’t even bother to make
an effort to win, because we thought we
were the only serious contenders. This is
not the case. Cereales is a small
publishing company, and the publications
that were up for tender make up twothirds of our turnover. The survival of our
company and our jobs were on the line,
and we were very aware of this. We know
that our expertise is as journalists and not
in the field of open tender procedures. For
this reason we sought advice from others
with more experience, and as far as we
are concerned we presented a good
proposal for improvements that could be
made to Resource and Wageningen
Update.

We do know what our story was. Cereales
argued to the committee that on the basis
of the recent readers’ surveys held for
Resource and Wageningen Update, we
saw no reason to change the design. The
design aspects of both publications
scored very well in the surveys. We did
make suggestions for content improvements, however. We explained our wish to
increase the depth of our science
reporting, to include more debate in the
publications and made proposals for
increasing the readership among the
students and teachers at Van Hall
Larenstein. Our proposal scored a six,
Hemels got a nine.

VISION ON DESIGN STYLE
When the final score had been counted
up, Cereales emerged with fewer points
on the section ‘vision on design and
content of the publication’. We do not

IN MOURNING/

The
academic community in Wageningen
attended a memorial service on
Wednesday 21 May, organised by CASSW
for the victims of the earthquake in the
province of Sichuan in China. It was an
opportunity to express sympathy with
members of the Chinese community in
Wageningen. The death toll from the
devastating earthquake now stands at
over 67,000. Those attending the
ceremony received a green armband,
symbolising the fleetingness of life as
well as the renewal of life. President of
the Executive Board of WUR, Aalt Dijkhuizen, the mayor of Wageningen Geert
van Rumund and the Chinese ambassador were present. / ABa, photo GA

Rumours from other Wageningen UR
buildings suggest that the Executive
Board and the communication
department used the procedure to get rid
of a group of journalists they regarded as
a nuisance. Hemels makes magazines for
car manufacturers and their website
boasts that the client can look over the

graphic designer’s shoulder as the layout
is done, and that nothing goes to press
without the client's permission. A picture
of dedicated journalists determined to get
to the bottom of an issue and contributing
to critical discussion on how science or
policy is conducted at Wageningen UR is
not what comes to mind. Hemels doesn’t
even have any suitable in-house
journalists yet, although it has said it has
contacts with good science journalists
who are interested in working for them.

INDEPENDENCE
In the past there have been discussions
between the current editors and the
department of communication about
editorial freedom. Matters reached a
head two years ago, over a difference of
opinion concerning the amount of control
the Executive Board should exercise over
the news reporting in the newspaper. We
are of the opinion that a research and
higher-education institution benefits from
a newspaper produced by journalists who
have the editorial freedom to determine
the news content.
We put the question of whether our ideas
on editorial freedom played a role in the
outcome of procurement procedure to
Viola Peulen (Head of Communication)
and Aalt Dijkhuizen. They say that this is
not the case, and that they have no
intention of interfering with the editorial

freedom of the editorial team. The list of
criteria would appear to give the Executive
Board more opportunities to prevent
articles from being published in
Resource, but according to Peulen it was
not the Executive Board’s intention to
thwart criticism. Even under the new
publisher, Resource should be a
newspaper that offers a platform for
criticism and opinion.
At the end of the day the editorial team is
left with an enormous feeling of dissatisfaction. If we had lost our bid to another
publisher of high-quality science
newspapers, such as Bionieuws,
Agrarisch Dagblad or the life-sciences
fortnightly C2W, we would have had less
difficulty accepting the outcome. But the
fact that the committee has chosen a
bureau that has never produced a weekly
newspaper and has almost no experience
in the field of education and research, is
galling. Apparently the committee regards
form as more important than content. It’s
not what we expected of a scientific
institution.
Korné Versluis
Editor in chief of Resource
This is a shortened translation of the
editorial on page 14.
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We waren met Crazy Frog natuurlijk al
iets gewend, maar nu presenteren
onderzoekers een mengvorm van een
kikker en een salamander die zo’n 250
miljoen jaar geleden op deze aardbodem
leefde. Door zijn brede schedel lijkt de
Gerobatrachus op een kikker, terwijl hij
de poten en het gehoorsysteem heeft
van een salamander.

Klimop heeft haar grote hechtkracht te
danken aan nanogel, zo ontdekten
Amerikaanse onderzoekers. De
schotelachtige hechtworteltjes van de
klimplant scheiden gel uit die zijn
kleefkracht krijgt door bolletjes met een
doorsnede van ongeveer zeventig
nanometer. Die hebben ieder op zich een
kleine adhesie, maar miljarden zwakke
bindingen vormen samen een sterke.
Hiermee is weer één van de vragen die
Charles Darwin wakker hield opgelost.
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GEORGE THE MAN!
Afgelopen week was ik ziek. Er zijn mensen die het stiekem heel fijn vinden om
zich in bed ellendig te voelen. Die kijken
dan de hele dag naar Donald Duck-filmpjes en bellen al hun kennissen op om te
vertellen hoe slecht ze er aan toe zijn. Ik
had heel goed zo iemand kunnen zijn,
maar ik ben het helaas niet. Van de paar
dingen in deze wereld waaraan ik een gigantische hekel heb, staat ziek zijn samen met het gootsteenputje schoonmaken op nummer één (alle wereldoorlogen
komen nátuurlijk op nummer twee).
Als ik ziek ben denk ik namelijk vaak, na
een paar uur plafondstaren en columns
lezen van veel betere en veel grappigere
columnisten, na over het leven. Dit doet
me geen goed. Voor elk non-religieus persoon is het al niet aan te raden over de zin
van het leven te filosoferen, laat staan
voor een non-religieus persoon dat zich
lamlendig en koortsig voelt. Lichamelijke
misère gaat bij mij dus vaak samen met
geestelijke dalen. Zo ook vorige week.
Chagrijnig en lusteloos lag ik op de bank
van mijn moeder. Mama probeerde de
boel nog een beetje op te vrolijken door
heel vaak te benadrukken dat ze het zóóó
gezellig vond dat ik weer eens thuis was.
Ik denk dat ze deze techniek in een boek
met pedagogische wijsheden van Daphne
Dekkers heeft gevonden. Sorry Daphne,
maar het hielp niet.
Ik zapte erop los, en toen ik twaalf keer de
vernuftige super sauna van Tell Sell had
gezien, stuitte ik opeens op het hoofd van
George Michael. Ik kon mijn geluk niet op
toen het om een pratende en niet om een
zingende George bleek te gaan. Dit kon
namelijk maar één ding betekenen: een
documentaire. Yes, yes, joehoe! Het leven
kende toch nog genade.
Het allerfijnste was dat het een documentaire was die ik al had gezien. Ik kon dus
gewoon ontspannen zitten kijken zonder
op nieuwe George-feitjes te letten. En het
was hééérlijk. George zingt namelijk liedjes voor hysterische nichten, terwijl hij er
zelf geen is (niet hysterisch, wel homo).
Het is een wijze man. Bijna net zo wijs als
Oprah. Alle vervelende dingen die hij in
zijn leven heeft meegemaakt – opgepakt
vanwege seksuele handelingen op een
openbaar toilet – ervaart hij als lessen
voor de toekomst.
Mijn moeder kwam naast me zitten en
was het direct met me eens: George is
een bijzonder inspirerend persoon. De
rest van mijn tijd op de bank riep mijn
moeder dingen als: ‘Iris, laat je niet kisten, you gotta have faith!’ Dat hielp een
stuk beter dan dat Daphnegedoe. Over de
zin van het leven dacht ik verder niet
meer na. / Iris Roscam Abbing
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Scène uit het toneelstuk Branding over een poëtische smid en een meisje. / foto MW

VRIENDENGROEP MAAKT TONEELSTUK
Een heel jaar hebben vijf vrienden
geoefend op hun zelfgeschreven
toneelstuk. Samen vormen ze de
toneelgroep SNOK! Woensdag 18 juni
is Branding voor het eerst te zien op
Unitas. In de laatste weken voor de
voorstelling zijn de WU-studenten nog
druk aan het repeteren.
‘Het gaat over de zoon van een smid die
van zijn vader de smidse moet overnemen maar liever dichter wil worden’, vertelt Joep, die de smid speelt. ‘De jongen
vindt een manier om het werk in de smidse te zien als poëzie. Het stuk gaat ook
over een bijzonder meisje. En natuurlijk

ontmoeten de smid en het meisje elkaar.’
Een strandjutter vertelt het verhaal – een
idee dat ze overhielden aan een repetitieweekend aan zee. ‘We hebben het verhaal met z’n allen geschreven’, vertelt
Marlot. ‘Dat was behoorlijk veel werk. Iedereen heeft delen van het stuk verzonnen, en uiteindelijk heeft Joep dat bij elkaar gegooid.’
De repetities leverden veel discussie op.
Strandjutter Ieme: ‘Soms verzon iemand
wat en dan riep een ander dat het verschrikkelijk was en er echt niet in kon. En
dan golden de meeste stemmen.’ De
vriendengroep wil desondanks geen regisseur. ‘We zijn goede vrienden en spelen

ook om ons zelf te ontwikkelen.’ Verder
hebben ze vooral veel lol in wat ze doen.
‘Het stuk is niet al te zwaar en heeft echt
een plot’, voegt Joep toe.
Nu stampen ze nog de laatste stukken
tekst in het hoofd, in het oude schoolgebouw waar ze repeteren. Verder vinden
ze het vooral spannend hoeveel toeschouwers er gaan komen. De voorstelling die ze vorig jaar maakten was uitverkocht. / IRA
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Branding is te zien op wo. 18 juni om
20.30 en zo. 22 juni om 15.30 op Unitas.
Kaarten à 2,50 euro. Reserveren kan via
0317-412909.

WIELRENSTER VAN VLEUTEN OP PODIUM
Bij het WK wielrennen voor studenten
heeft dierwetenschapper Annemiek van
Vleuten twee keer het podium gehaald.
Vrijdag 23 mei bij de tijdrit veroverde ze
zilver, zondag 25 mei bij de wegwedstrijd
brons.
Van Vleuten kijkt met gemengde gevoelens terug op de tijdrit over 35 kilometer,
waarbij ze zeven seconden achter nummer één binnenkwam. Lang lag ze ruim
een halve minuut voor. Bij een rotonde
vlak voor de finish moest ze in de remmen. Ze nam de kortste weg linksaf, maar
omdat de verkeersregelaars achter de rotonde stonden stuurde de bondscoach
haar voor de zekerheid terug om alsnog
driekwart rotonde te nemen. ‘Maar ik
weet nu wel dat ik kan tijdrijden’, zegt Annemiek, die eind vorig jaar afstudeerde
maar nog startgerechtigd is als student.
Bij de wegwedstrijd over bijna honderd kilometer zat de inspanning van vrijdag nog
in haar benen. De Nederlandse vrouwen
controleerden wel de wedstrijd. Twee re-

den er uiteindelijk weg. Annemiek ontsnapte in de slotklim en werd derde.
Geert van der Sanden, student aan Van

Hall Larenstein Velp, eindigde zondag bij
de heren op ruim vijf minuten achter de
winnaar als 23e. / YdH

(ADVERTENTIE)

Bezig aan een afstudeerscriptie die ook voor
gewone krantenlezers interessant is?
Stuur hem uiterlijk 1 oktober 2008 in aan de jury
van de Nationale Scriptieprijs, Postbus 433,
1000 AK Amsterdam en maak kans op de
hoofdprijs van

3500 euro
De hoofdprijs is voor de scriptie die niet alleen

Deelname staat open voor elke student die dit

een goed wetenschappelijk niveau heeft maar

studiejaar een scriptie afrondt aan een

ook als basis kan dienen voor een opmerkelijk

Nederlandse universiteit of hbo-instelling.

journalistiek verhaal. De winnende scriptie

Uitgebreide informatie, inclusief het reglement

krijgt, net als circa acht genomineerde

van de prijsvraag, is te raadplegen op

werkstukken, bovendien ruime aandacht in Het

www.parool.nl/nationalescriptieprijs.

Parool. Voorzitter van de jury is filosoof Bas
Haring.
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Zwitserse techneuten hebben een
robotsprinkhaan ontwikkeld van zeven
gram, die bijna anderhalve meter hoog
springt. De robo-grasshopper overbrugt
daarbij een afstand van meer dan 27
maal zijn lengte. Er is nog wel een klein
minpunt: de nepsprinkhaan mist nog een
verfijnd landingssysteem en stort naar
elke sprong genadeloos neer.

Het geheim van de lifter: zorg dat je
opvalt en er netjes uitziet. Een beetje
studentikoos, ontspannen. ‘Geen
regenjassen, absoluut niet’, aldus de
liftexpert Michiel Metselaar – ’60 duizend
kilometer op de teller’ – in Leiden bij een
workshop liften. Tot zijn grootste
triomfen rekent hij onder meer twee
liften met een vliegtuigje, gewoon door
de piloot aan te spreken. Een handige tip
om niet bestolen te worden: draag twee
extra – lege – portemonnees.

PROEVEN VAN DE PRAKTIJK
OP HUISDIERENBEURS
‘Hier Eline voor Astrid, over. Het varken
heeft zijn oude wond weer opengehaald.
Hoe lossen we dit op, over.’ ‘Hier Astrid,
over. Kom eraan.’ Astrid van Maanen
steekt kordaat haar walkietalkie achter
haar broekriem en spoedt zich naar het
varkenshok. Op deze dag in het teken
van het verantwoord houden van
huisdieren, kunnen de studenten van Van
Hall Larenstein Leeuwarden geen
bebloed varken gebruiken.
Met de organisatie van de allereerste
huisdierenbeurs buiten de muren van de
hogeschool beproefden tien studenten
Diermanagement zaterdag 24 mei hun
managerskwaliteiten. De eerstejaars hadden bij de Leeuwarder kinderboerderij het
hele toekomstige werkveld bij elkaar proberen te brengen, van dierenartspraktijk
en hondenschool tot paardendressuur en
exterieurverzorging van konijnen en cavia’s. Zelfs de Partij voor de Dieren ontbrak niet, hoewel die het niet zo heeft op
kinderboerderijen.
Om publiek te trekken hielden de studenten voorlichtingsbijeenkomsten op basisscholen compleet met kleurplatenwedstrijd, en trokken ze op een ezeltje de binnenstad in om te flyeren. ‘Alleen de petfood industrie heeft het laten afweten’,
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zegt diermanagementstudent Hester Kranendonk met enig spijt. ‘Nu was het nog
een hele toer om het benodigde sponsorgeld los te praten.’ De tip voor de volgende lichting studenten is volgens Hester
dan ook om de huisdierenbeurs direct
aan het begin van het jaar op de agenda
te krijgen van de diervoederfabrikanten.
‘Wij hadden nogal wat vertraging omdat
we vonden dat iedereen zijn minst ontwikkelde kwaliteiten moest inzetten om ervaring op te doen’, vertelt Hester. ‘Dat was
achteraf geen goed idee; een gehandicapte organisatie vreet kostbare tijd. Al heeft
het mij wel van mijn schroom afgeholpen
om zomaar iemand te bellen.’
Het is de bedoeling dat de huisdierenbeurs een vaste plek krijgt in het studieprogramma van de eerstejaars, vertelt
stagecoördinator Marnix Rietberg. Studenten kunnen zo het beroepenveld verkennen en een netwerk opbouwen. Druk
is het aan het begin van de middag nog
niet, maar dat ligt waarschijnlijk aan het
mooie weer en andere activiteiten in de
stad. Over de organisatie is Rietberg tevreden. ‘Het is hun werk, ik heb me er
nauwelijks mee bemoeid.’ Zijn studenten
knikken. Maar nu hij er toch is kan de docent mooi even bij de standhouders langs
met wat drinken. / WB

Na de mislukte avances tussen
Wageningen Universiteit en voetbalclub
Ajax strooit de Vrije Universiteit – die
eerder al onze voedingsprof Martijn
Katan wegkaapte – zout in de wonden.
‘VU gaat Ajax uit het slop halen’, kopt
Ad Valvas. Zo gaan Amsterdamse
bewegingswetenschappers programma’s
ontwikkelen rond spiertraining en
coaching, terwijl de medici al adviseren
over blessurebehandelingen. Oh, hadden
wij FC Wageningen nog maar.

HET ECHTE
WERK

n

VROEG OPSTAAN IN CHILI
Wennen aan het werkende leven, dat is
wat de zevendejaars plantenwetenschappen Geert van Diepen vooral heeft
gedaan in Chili. Hij liep er vier maanden
stage bij een Nederlands groenteveredelingsbedrijf. Het werk was
bijzonder leuk en ook Chili beviel hem
goed. Alleen dat vroege opstaan...
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Bezoekers konden op de huisdierendag ook hun huisdier ook laten bekijken door
een dierenartsassistent, zoals hier hond Chica, vastgehouden door een VHL-student. / foto WB

‘Mijn eerste twee weken in Chili heb ik
een cursus Spaans gevolgd in de hoofdstad Santiago. Toen die twee weken om
waren, kwam mijn begeleider, de Nederlandse baas van het bedrijf, me ophalen.
Hij bracht me naar mijn gastgezin en het
bedrijf waar ik aan de slag ging.
Ook mijn gastfamilie was deels Nederlands: een Nederlandse man, een Chileense vrouw en hun kinderen. Chileense
gebruiken overheersten in het huishouden.
De familie was super gastvrij en we aten
bijvoorbeeld pas om elf uur ’s avonds. Na
het avondeten was het standaard gezellig
borrelen. Dat was niet altijd te combineren met mijn stage. Ik moest elke dag,
soms zes dagen per week, om zes uur opstaan om op tijd op mijn werk te zijn. Dus
te vaak doorzakken kon ik me niet veroorloven.
Dat werkritme was echt even wennen. Gelukkig was het werk wel heel leuk. Het bedrijf was bezig met de zaadproductie en

rassentesten van koolplanten. Ik heb
vooral veel eigen onderzoek gedaan. Met
de uitkomsten is het bedrijf ook echt aan
de slag gegaan. Het besef dat ik nuttig
werk deed, maakte het werk ook leuk.
De Nederlandse werkmentaliteit verschilt
wel behoorlijk van de Chileense. Chilenen
maken veel meer uren, maar werken naar
mijn idee minder efficiënt. Door de relaxte
houding van sommige Chilenen in het bedrijf liepen mijn proeven ook wel eens in
de soep. Toen ik bijvoorbeeld een benevelingsproef wou doen en ik een hele installatie had aangelegd, de pomp had ingesteld en de computer geprogrammeerd,
gebeurde er heel onverwachts niets. Toen
bleek dat één van de werknemers aan de
pomp had zitten prutsen om zijn auto ermee te wassen. Op dat moment ben je
daar aardig pissig over, maar later denk
je: ach, het hoort erbij.
Na mijn stage kwam een vriend uit
Nederland me opzoeken. Samen hebben
we het grootste zwembad ter wereld
gecrashed in Algarrobo. Het zwembad
is een kilometer lang en je kunt er zelfs
op zeilen en windsurfen. En dat terwijl
het zwembad maar twintig meter van de
zee af ligt. Natuurlijk was het zwembad
alleen voor rijke hotelgasten bedoeld,
maar de achteringang nemen doet wonderen.’ / Iris Roscam Abbing
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‘Je hoort het niet vaak, dat iemand
ballenjongen is op een golfbaan’, erkent
Jeroen, student Werktuigbouwkunde van
de TU Eindhoven. Hij is volgens het
universiteitsblad Cursor één van de
studenten met een bijzonder bijbaan.
‘Gevaarlijk werk is het niet, want ik zit
altijd in een karretje. Het is ook mensenwerk, je komt altijd in aanraking met
verschillende soorten mensen.’ We
nemen even aan dat hij dan vooral
‘ballen’ bedoelt./ GvM

Een baby heeft het computernetwerk van
de Universiteit Twente vorige week zwaar
belast. Een secretaresse gebruikte haar
bestand met mailadressen om alle
Twentse studenten op te roepen op haar
zoontje Sem te stemmen, zodat die Baby
van het Jaar zou worden op Sky Radio.
Veel studenten reageerden met gevatte
opmerkingen via reply to all, waardoor
steeds een paar gigabyte aan
dataverkeer werd gegenereerd en het
computersysteem bijna plat ging.

PRIKBORD

stuur je foto’s naar
prikbord@cereales.nl

JARIGE ZEILVERENIGING
De Wageningse Studenten Zeil Vereniging Aqua bestond maandag 19 mei twintig jaar. Dit werd de hele week
groots gevierd, mailt Chantal Althuizen. ‘Er was een receptie, een schnitzeljagd waarbij twee groepjes elkaar
achtervolgden door Wageningen, een spetterend gala waarbij iedereen elkaar eens kon bewonderen met iets
anders dan zeilkleding aan, en als afsluiter een spectaculair weekend, waarbij een Laser Bahia velen een nat pak
bezorgde. Kortom, het was een drukke maar geweldige week!’

CERES LAAT VRIJHEIDSVUUR BRANDEN
In de volle zon is de
paal tien meter, ’s
nachts blijft er zes
meter glimmend koper over. Met in de
top een vlam die altijd
brandt. Dit Vrijheidsvuur, een kunstwerk
dat de gemeente Wageningen drie jaar geleden voor ruim een
ton kocht, komt op een stukje grond van
studentenvereniging Ceres. Als de leden
daar donderdagavond 29 mei tijdens een
alv tenminste mee akkoord gaan.
‘De burgemeester vroeg ons eind vorig jaar
of de paal op het stukje stoep mocht staan
dat nog van ons is’, vertelt Cerespresident
Gerco Niezing. ‘We waren verbaasd, maar
ook enthousiast. Want het is toch een monument voor de vrijheid.’ De burgemeester
moest alleen ‘even’ wachten tot het lustrum voorbij was – Ceres bestond dit jaar
130 jaar. En er moesten wat juridische zaken worden uitgezocht. ‘De intentie is een

erfpachtconstructie.’ Wat natuurlijk
geld oplevert.
In 2005 waren er
veel bezwaren tegen
plaatsing van het
kunstwerk van Hanshan Roebers op het
5 Meiplein. Het was
te dicht bij Hotel de
Wereld en ‘kleineerde’ Blote Jan, het vrijheidsbeeld dat al op
het pleintje staat. De paal van Bernhard is
nu na drie jaar geneuzel enkele tientallen
meters opgeschoven – als dit plan doorgaat.
De paal verstookt echter nog steeds een
paar duizend euro per jaar aan gas. Terwijl
de gemeente de mond vol heeft van energiebesparing. Tip aan Ceres: eis dat de
vlam gaat branden op biogas. En weet wie
weet kun je die halen uit uitwerpselen van
je eigen leden. Poepen en braken voor de
vrijheid. Nooit eerder met zo’n goed gevoel
de wc-deur achter je dichtgetrokken. / YdH
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