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HEMELS
‘En als jij dood bent’, vraagt Tijs Breukink dromerig. ‘Waar ga je dan naar toe,
denk je?’
Aalt Dijkhuizen krabt op zijn hoofd. ‘Wat
ik precies denk weet ik niet’, antwoordt
de leider der leiders. ‘Maar ik hoop natuurlijk dat ik naar de hemel ga.’
‘De hemel’, herhaalt Breukink.
‘Als ik het onderzoek van onze christelijke studenten mag geloven, dan behoor
ik tot die twintig procent van de Wageningers die daarin gelooft.’
‘En hoe ziet dat eruit, die hemel van
jou? Heb je daar ideeën over?’
Dijkhuizen bolt zijn wangen.
‘Ik denk er niet zo vaak over na’, bekent
hij na enkele seconden stilte. ‘Maar ik
denk dat het er erg mooi is.’
‘Zoiets als het Forumgebouw?’
‘Maar dan groter’, zegt Dijkhuizen. ‘En
met muziek uit de musicals van Joop
van den Ende op de achtergrond.’
‘Loopt God daar ook rond? In een Italiaans maatpak?’
Dijkhuizen pulkt met een potlood in zijn
oor.
‘Daarvoor is God te belangrijk, Tijs. God
zetelt in een apart gebouw. Ivoorwit is
het, en heel erg hoog. En op de bovenste verdieping, daar is het kantoor van
God.’
‘Maar missen de mensen hem dan
niet?’
‘Geenszins. Ze hoeven maar over hun
schouder te kijken, of ze zien een camera of een prikklok. Daarmee passen
God en de engelen op de mensen, en
dat geeft de bewoners van de hemel
een fijn gevoel.’
‘En wat doen de mensen in de hemel de
hele dag?’
‘Ze luisteren naar de muziek, Tijs. En ze
bestuderen de memo’s, projecties en
verkenningen die God en de engelen
voor ze maken. Zo leren ze God doorgronden en worden ze één met hem.’
‘Wat mooi’, zegt Tijs Breukink.
‘In de hemel is niemand ongelukkig’, beaamt Dijkhuizen. ‘Iedereen lacht en
zingt de hele tijd. Er is helemaal niets
waarvan je ongelukkig wordt.’
‘Er is dus niet zoiets als Resource?’
‘Toch wel’, glimlacht Dijkhuizen, en
knijpt Breukink teder in diens wang.
‘Maar er staan alleen maar leuke dingen in.’ / Willem Koert
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Van de dertig gefokte korhoenders die
vorig jaar september zijn losgelaten op
de Hoge Veluwe zijn er nog maar vijf over.
De andere dieren zijn ten prooi gevallen
aan roofdieren, voornamelijk haviken.
Terwijl het park zelf in de media spreekt
van een ‘zeer positief resultaat’, noemen
tegenstanders het uitzetproject ‘een
ware slachting’.
‘Het is maar net hoe de doelstellingen
vooraf zijn verwoord’, reageert prof. Herbert Prins van de leerstoelgroep Resource
Ecology. ‘Een project is immers pas geslaagd te noemen als de criteria zijn gehaald. Misschien wilden ze wel de haviken voeren.’
Projectleider Bart Boers laat weten dat
het doel is om over tien jaar een bestand
van veertig volwassen vogels in het gebied te hebben. ‘Dat er nu al zeker vijf korhoenders de eerste tien maanden in het
wild hebben overleefd, vind ik dan ook
goed nieuws’, zegt hij. ‘We wisten dat de
sterfte hoog zou zijn. Dat is ook het geval
bij de laatste wilde korhoenders in Nederland, op de Sallandse Heuvelrug. Van gefokte korhoenders hadden we zeker geen
lagere sterfte verwacht.’
Vanuit dit gezichtspunt is Prins het met de
projectleider eens. ‘Als ik dit project beschouw als een pilot om te zien of korhoenders gefokt kunnen worden en kunnen overleven in het wild, zou ik zeggen
dat het een geslaagde proef is’, zegt hij.
‘Gefokte dieren kunnen niet zomaar hun
eigen kostje bij elkaar scharrelen en weten ook niet hoe ze predatoren moeten
ontwijken. Dat er van de dertig losgelaten
dieren nu nog vijf leven, is dan ook helemaal geen beroerd resultaat.’
Maar het is ook niet meteen een ‘geweldig succes’, beaamt hij. ‘Als dertig studenten aan een studie beginnen en vijf
halen hun master, is dat een zeer slecht
resultaat. Ik kan me dan ook levendig
voorstellen dat tegenstanders het korhoenproject zien als water naar de zee
dragen.’ / Laurien Holtjer
Omslagfoto Guy Ackermans

Resource 0235 4-9

18-06-2008

16:19

Pagina 4

1

4

IN ‘T NIEUWS
12 JUNI T/M 18 JUNI 2008

ACTIEVOERDERS MOGEN BESTUURSCENTRUM NIET IN
Studenten en medewerkers die demonstreerden voor persvrijheid op Wageningen UR, mochten donderdag 12 juni het
bestuurscentrum niet in. Dat had te
maken met eisen rond brandveiligheid
en gevaar voor diefstal, aldus woordvoerder Simon Vink. Omdat een actievoerende medewerker met een sleutel de achterdeur opende, konden de demonstranten toch binnen hun petitie aanbieden.
Bij het bestuurscentrum in Wageningen
verzamelden zich donderdag rond het
middaguur bijna honderd studenten en
medewerkers voor een stil protest, georganiseerd door studentenbond WSO en
studentenpartij PSF. Maar om half één, bij
het begin van de actie, ging de hoofdingang dicht. ‘Het bestuurscentrum is een
niet-openbaar gebouw’, verklaarde Vink.
‘Bovendien is het gebouw niet berekend
op zoveel mensen, en we zijn bang dat er
bijvoorbeeld laptops verdwijnen.’ Volgens
de woordvoerder is vooraf geprobeerd om
met de organisatoren van de demonstratie een alternatief te vinden, maar wilden
die daar niet op ingaan.
Nadat de achterdeur was geopend, liepen
de demonstranten stil door de gangen.
Op weg naar de werkkamers van de bestuursleden werden ze tegengehouden
door een bedrijfshulpverlener. Na overleg
bleek rector Martin Kropff bereid de
handtekeningen beneden in de hal in ontvangst te nemen, als de mensen die daar
lunchten met rust werden gelaten.
Kropff liet na de overhandiging weten dat
het de intentie van de raad van bestuur is
dat er een open, kritische discussie in het
blad gevoerd kan worden. ‘Maar binnen
regels, want we willen niet dat er berich-

De demonstranten wilden niet weg zonder een reactie van de raad van bestuur. / foto BdG
ten in staan over een reorganisatie, als
dat nog niet officieel is besproken.’
De studentenraadsfracties probeerden
afgelopen week in een gesprek de rector
al duidelijk te maken dat de nieuwe invulling van Resource hen niet zint. ‘Wij hechten geen waarde aan het nieuwe blad’,
zegt Sicco Stortelder van de PSF. ‘We willen een onafhankelijk blad in plaats van
een promotieblad van de universiteit, en

we willen weten waarom de eisen aan het
blad zijn opgesteld zoals dat is gedaan.’
Met de demonstratie wilden PSF en WSO
laten zien dat het onderwerp leeft onder
studenten en medewerkers. ‘We zien het
liefst een nieuwe aanbesteding, waarbij
studenten invloed hebben op de eisen
aan het blad in het bestek. Dit is de universiteit onwaardig’, aldus Stortelder.
Paul Hebinck van de leerstoelgroep Rura-

ECOWIJK OP DE DREIJEN
In de nieuwe ecowijk De Dreijen is de
botanische tuin de grote groene parel,
terwijl veel van de universiteitsgebouwen
als rode parels worden hergebruikt. Dat
lieten vijf ontwerpschetsen zien voor het
huidige universiteitscomplex, die op vrijdag 13 juni door GroenLinks Wageningen
in de bblthk werden gepresenteerd.
‘We slopen het Biotechnion, maar laten
de schoorsteen staan’, ‘het Transitorium
kunnen we strippen’ en ‘de Dreijenborch
moet het nieuwe stadskantoor van Wageningen worden’. Tijdens de presentatie
van de ontwerpateliers in de openbare
bibliotheek mocht iedereen vrijuit meedenken over de toekomst van De Dreijen.
Ashok Bhalotra, architect en stedenbouwkundige, sloot er zelfs zijn inleiding mee
af: ‘Wie niet durft te dromen is geen realist’. Anderzijds waarschuwde hij dat zijn
eigen ontwerp voor de Stad van de Zon,
een CO2-neutrale wijk in Heerhugowaard,
jaren ontwerptijd had gekost. ‘Je kunt natuurlijk niet een stad of een wijk even in

een workshop doen’, aldus Bhalotra.
Toch brainstormden vijf teams van ontwerpers, projectontwikkelaars, architectuurliefhebbers, milieuexperts en betrokken bewoners een middag over de herinrichting van De Dreijen. In het Ritzema
Boshuis probeerden ze rond ontwerptafels om op zijn minst een ruwe schets te
maken van de toekomstige ‘groene’ inrichting. Alle teams loofden in hun presentaties de unieke plek met reliëf, cultuurhistorie en veel groen. ‘Het gebied laat
zich heel goed lezen. Als je bereid bent
goed te kijken laat het zelf wel weten wat
het wil. Sloop nog even niks’, benadrukte
Suzan van der Schenk van
architectenbureau L2R, die het ontwerp
Uitgebreijd presenteerde.
Opmerkelijk was dat de botanische tuin
eigenlijk in alle ontwerpen werd gespaard
en vaak zelfs een nog centralere rol
kreeg. Zo werd in het ontwerp Biobuzz
Park de Dreijenborch als landhuis met
kennisintensieve bedrijven aan de tuin
toegevoegd. De Dreijenborch, waarvoor

de universiteit al een sloopvergunning
heeft aangevraagd, kreeg in alle plannen
een nieuwe functie. Van het Scheikundegebouw sneuvelde meestal de middenbouw ‘om zichtlijnen te herstellen’. Het
Agrotechnion, Biotechnion, Wiskunde, Erfelijkheidsleer en het Transitorium maakten meestal plaats voor nieuwbouw. In
meerdere ontwerpen stonden kassen om
energie op te wekken en moest je parkeren aan de rand van het gebied.
Eco-architect Renz Pijnenborgh uit Den
Bosch hield een warm pleidooi voor burgerparticipatie bij de gebiedsontwikkeling. ‘Laat de gemeente het terrein kopen
en aan de burgers geven om te ontwikkelen. Dan wordt het vanzelf een ecowijk.’
Het is de vraag of het zo ver zal komen.
Wel kondigde Dorien van de Laak van de
GroenLinksfractie aan dat zij de ontwikkeling van de wijk hoog op de gemeentelijke agenda wil zetten. Ook tekenden de
eerste belangstellenden in voor een nieuwe initiatiefgroep van toekomstige bewoners. / GvM

le ontwikkelingssociologie was daarom
ook zelf naar het bestuurscentrum gekomen. Een ‘mededelingenblad van de raad
van bestuur’ past volgens hem helemaal
in het rijtje van de opmars van de bedrijfscultuur en het gebrek aan academische
cultuur. ‘Beleid is hier verworden tot mededelingen top-down.’ / YdH
Zie ook In Beeld op pagina 12

HISTORICUS
VAN DER WOUDE
OVERLEDEN
Historicus Ad van der Woude is zaterdag
op 75-jarige leeftijd overleden.
Van 1960 tot 2000 was hij verbonden
aan de vakgroep Agrarische geschiedenis
van Wageningen Universiteit, waarvan de
laatste 25 jaar als hoogleraar. Van der
Woude beleefde zijn finest hour bij de het
uitkomen van het boek The First Economy,
waarvan de negenhonderd pagina’s tellende Nederlandse versie onder de titel
Nederland 1500-1815 in 1995 verscheen.
Hij schreef het boek samen met de in Nederland geboren Amerikaan Jan de Vries.
Met het boek bouwde Van der Woude
voort op de ‘Wageningse school’ in de geschiedkunde, die was ingezet door Bernard Slicher van Bath. Van der Woude beschreef de historie niet aan de hand van
opvallende gebeurtenissen en politieke
omwentelingen. Hij baseerde zijn relaas
op geografische, sociale en economische
factoren en interpretaties daarvan. / JB
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‘Beleid is hier
verworden tot
mededelingen
top-down’

‘EXPERIMENTEER MET DUURZAME VISTEELT’
De Zeeuwse schelpdiervisserij moet
innoveren om het hoofd boven water te
houden. Die conclusie trok directeur
dr. Martin Scholten van Wageningen
IMARES na een discussie tussen visserijen natuurorganisaties op 13 juni op het
werkeiland Neeltje Jans in Zeeland.
Tijdens een werkbezoek van Tweede
Kamerleden bediscussieerden belangengroeperingen en onderzoekers daar de
toekomst van de mossel- en oesterteelt.
De mossel- en oesteroogst in Zeeland valt
momenteel tegen door een combinatie
van factoren. De beschikbaarheid van
mosselzaad uit de Waddenzee is erg
klein, terwijl import van mosselzaad uit
Ierland en Denemarken op ingewikkelde
regelgeving stuit. De mosselen en oesters

in de Oosterschelde groeien erg langzaam, omdat het water nauwelijks nog nitraten en fosfaten bevat. Daarnaast filtert
de Japanse oester, die zich tot een plaag
heeft ontwikkeld, het voedselaanbod weg.
De vissers willen dat die plaag wordt opgeruimd, de milieuorganisaties spreken van
natuurlijke ontwikkeling.
Omdat zowel de vissers als de natuurorganisaties geen eindbeeld hebben van
wat ze onder duurzame schelpdiervisserij
verstaan, komen ze momenteel niet tot
een gezamenlijk plan. ‘Terwijl er kansen
liggen dat schelpdieren juist bijdragen
aan natuurdoelen’, stelde onderzoeker
dr. Aad Smaal van Imares.
Een voorbeeld is het programma Zeeuwse
Tong van Wageningen UR, waarbij de
kweek van tong en zagers – het visvoer

van de tong – wordt gecombineerd met
de kweek van algen, die weer als voedsel
kunnen dienen voor schelpdieren. Scholten: ‘De vraag naar sea food stijgt en de
productieruimte ervan is beperkt, dus we
kunnen ook het land gebruiken om het te
produceren. Door de landbouw en visserij
bij elkaar te brengen, kunnen we kennis
delen en tot nieuwe combinaties komen.’
Een ander voorbeeld dat werd geopperd
is het inlaten van zeewater in het Grevelingenmeer en het Volkerak, zodat het zilte
water zowel de natuurontwikkeling als de
mosselteelt ten goede komt. Dat vereist
wel een breed gedragen visie op het Deltagebied, plus een regisseur, en die zijn er
nog niet. / AS
Zie ook M.I. op pagina 14
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De chauffeur kreeg begin dit jaar tijdens
het lossen twee hooibalen bovenop zich.
Het praktijkcentrum heeft maatregelen
genomen om herhaling te voorkomen.
Het ongeluk met de hooibalen is één van
de drie bedrijfsongevallen die dit eerste
kwartaal zijn gemeld. Vorig jaar telde ASG
negen (bijna-)ongevallen, variërend van
een val in de mestput tot de trap van een
koe of een beet van een geïnfecteerde
fret. De ongevallen hebben er toe geleid
dat opnieuw voorlichting is gegeven aan
de medewerkers over werken in een risicovolle omgeving. / JB

Wageningen UR heeft met vier andere
kennisinstellingen, de regio
Veenkoloniën en het ministerie van LNV
donderdag 19 juni een intentieverklaring
ondertekend om de werkplaats
Veenkoloniën verder te ontwikkelen.
In de werkplaats, een initiatief waarbij lector Plattelandsvernieuwing van Van Hall
Larenstein Willem Foorthuis betrokken is,
gaan docenten, studenten en onderzoekers met ondernemers, burgers en overheden de komende jaren zoek naar oplossingen voor de vraagstukken van het platteland. Vanuit Wageningen UR nemen de
universiteit, DLO en Van Hall Larenstein
deel aan de ontwikkeling van de werkplaats. / ABr
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De arbeidsinspectie maakt procesverbaal op tegen de Animal Sciences
Group, omdat op één van de praktijkcentra een vrachtwagenchauffeur ernstig
gewond is geraakt.

VEENKOLONIËN
KRIJGEN HULP
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ONJUISTE KOP
Studenten van VHL Leeuwarden varen met deze boot op zonne-energie een Elfstedentocht. / foto Tjamme Tilstra

VHL KLIMAATNEUTRAAL IN ZONNEBOOTRACE
Om zich te onderscheiden van de overige
47 deelnemers aan de Frisian Solar
Challenge, doet het studententeam van
Van Hall Larenstein klimaatneutraal mee
aan de zonnebootrace. Als enige heeft de
Leeuwarder groene hogeschool ook de
bouw en de organisatie CO2-neutraal
uitgevoerd. En om dagsucces te vieren is
er klimaatvriendelijk bier.
Bij de zesdaagse race langs de Elf steden
van Friesland, die begint op 23 juni, zal
De Griene Sinnefretter het net als de andere deelnemers moeten hebben van de
zon. ‘Wij zijn bijna de enige hogeschool
zonder technische achtergrond, dus het
halen van de finish beschouwen we al als
een overwinning’, vertelt teamcaptain
Theike Roelofs. ‘Maar van duurzame

energie hebben we wel verstand, vandaar
dat we de race klimaatneutraal willen voltooien.’
Zo werd geregeld dat het volgteam van zeven man met een Saab Biofuel en een
Ford Flexifuel van kluunplaats naar kluunplaats kan om de bemanning te assisteren. De auto’s rijden op bio-ethanol en
vervoeren ook de kampeerspullen en het
proviand, waaronder tien kratten klimaatneutraal bier van Gulpener. ‘Het kostte
wat moeite om de kratten los te praten,
maar toen we de naam Wubbo Ockels lieten vallen, die de race heeft bedacht, zag
Gulpener al snel de publicitaire voordelen’, aldus Roelofs.
Verder is de zonneboot gebouwd met
groene stroom en is van alle componenten van de zonneboot de maakenergie be-

rekend. Roelofs: ‘Dat kopen we af met klimaatcertificaten, waarvoor we via het netwerk van de hogeschool al wat sponsors
hebben gecharterd.’ De nieuwe, klimaatneutrale dimensie van de race oogst volgens Roelofs waardering bij de andere
universiteiten en hogescholen. ‘Die hebben zich vooral toegelegd op technische
oplossingen, terwijl wij een boot in elkaar
hebben geknutseld met wat er voor handen was.’
VHL-directeur Ellen Marks heeft dinsdag
17 juni de Griene Sinnefretter plechtig gedoopt en een behouden groene vaart toegewenst. VHL heeft de zonneboot gekocht
als pilot voor toekomstige studentendeelnames aan de Solar Challenge. Na de
race krijgt hij een ereplekje in de milieuhal van Leeuwarden. / WB

De kop van het bericht ‘Landschapsopleiding VHL is niet internationaal genoeg’ in
Resource 35 (pagina 5) klopt niet. In het
artikel over het Emeriposium bij Van Hall
Larenstein in Velp op vrijdag 6 juni, verwijst ontwerper Eelco Hooftman met zijn
opmerking over onvoldoende internationale oriëntatie namelijk naar de opleiding
Landschapsarchitectuur aan Wageningen
Universiteit. Door een fout van de eindredactie wordt in de kop abusievelijk verwezen naar de opleiding van Van Hall Larenstein. / ABr

COMPUTERS PERU
De Peruaanse promovendus Juana Vera
Delgado heeft twintig computers gekregen van de Environmental Sciences
Group. Delgado wil de computers opsturen naar een aantal scholen in haar geboorteland. De computers zijn bestemd
voor een opleidingscentrum waar jongeren kaas en yoghurt leren maken, en voor
een aantal lagere scholen. / KV
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HARDE BOOMSOORTEN SCHUIVEN OP DOOR HOOG WATER
De grote rivieren krijgen steeds meer
water te verwerken. Hierdoor zullen
harde boomsoorten zoals de eik, es en
beuk opschuiven naar drogere gebieden,
verder van de rivieren af. Zij kunnen
namelijk slecht tegen al dat water.
Onderzoekers van Alterra publiceerden
deze bevinding onlangs in Forest Ecology
and Management.
Landen in West- en Centraal-Europa zoeken naar ruimte voor het rivierwater dat
door veranderingen in het klimaat steeds
vaker buiten de oevers treedt. Omdat de
uiterwaarden niet voldoende zijn voor extreme piekmomenten denkt ook Nederland aan het noodscenario om agrarisch
land of natuurgebieden onder water te
zetten.
‘Maar de toewijzing van deze retentiegebieden stuit op veel maatschappelijke
weerstand’, vertelt dr. Koen Kramer van
Alterra. Onder andere omdat de gevolgen
voor het landschap in veel gevallen nog
onbekend zijn. In samenwerking met Duitse en Franse onderzoekers onderzocht
Kramer het effect van de overstroming op
de overlevingskansen van verschillende
boomsoorten langs de Rijn.
In mei 1999 trad de Rijn ver buiten haar
oevers in de omgeving van Keulen. ‘Dat
was een uitgelezen kans om te zien wat
het effect is op verschillende boomsoorten’, zegt Kramer. ‘Soorten met zacht
hout, zoals de wilg en de populier, blijken
resistent tegen overstromingen. Ook als
het water extreem hoog staat.’ Harde

Hardhoutsoorten zoals de zomereik (links) lopen veel schade op door overstromingen. / foto Rienk-Jan Bijlsma
boomsoorten daarentegen zijn minder
goed bestand tegen het hoge water. ‘Eiken,
essen en beuken lopen vooral tijdens het
groeiseizoen schade op door overstroming.’
Hierdoor neemt hun kans op sterfte toe.
Voor veel van de boomsoorten geldt dat
hoe langer de overstroming duurt, hoe groter de schade is. De es en tamme kastanje
blijken echter vooral een hoge waterstand
niet aan te kunnen. De stroomsnelheid
doet er voor geen van de soorten veel toe.
Wat er precies gebeurt waardoor de bo-

RISICOANALYSE BLIJFT NODIG
BIJ DOVENDE BSE-EPIDEMIE
De BSE-epidemie mag dan op zijn einde
lopen, dat betekent niet dat risicoanalyse
geen nut meer heeft. Integendeel,
schrijven Deense, Franse, Britse en
Nederlandse onderzoekers in een artikel
in de International Journal Risk
Assessment and Management.
Als er in de recente historie een klassiek
voorbeeld te vinden is van mislukte risicocommunicatie, dan is het misschien wel
het beeld van de Britse landbouwminister
John Gummer die probeerde zijn dochter
Cordelia een hamburger te laten eten.
Kern van de boodschap was: ondanks de
epidemie van de gekkekoeienziekte is met
het Britse rundvlees niets aan de hand.
Gummers demonstratie werd zes jaar later, in 1996, gelogenstraft. Toen concludeerden Britse wetenschappers dat een
nieuwe variant van de voor mensen dodelijke hersenziekte Creutzfeldt-Jakob
hoogstwaarschijnlijk werd veroorzaakt
door de consumptie van besmette runderproducten.
Het optreden van Gummer toont aan hoe
lastig het is om het publiek te informeren
over de risico’s als nog veel feiten onbekend zijn. In dit geval ging het – achteraf

bezien – om een voor het grote publiek
zeer klein risico, maar met grote gevolgen.
De Europese onderzoekers, onder wie
dr. Aline de Koeijer en dr. Thomas Hagenaars van het Centraal Veterinair Instituut, deden onderzoek naar de risicoanalyses bij de overdraagbare spongiforme
encephalopathieën (TSE’s), ziekten als
koegekte bij mens en dier. Ze stellen onder meer dat het goed mogelijk is dat er
nooit bewijs geleverd wordt dat de voedselveiligheidsmaatregelen die zijn getroffen om besmetting met BSE bij mensen te
voorkomen, ook werkelijk hebben geholpen. Veel maatregelen zijn in de loop van
de tijd verspreid genomen en geleidelijk
aangescherpt. Het is daardoor moeilijk
om te onderscheiden welke gevolgen zijn
toe te schrijven aan welke maatregel.
Met het uitdoven van de epidemie wordt
het belang van risicoanalyse niet minder,
zeggen de onderzoekers. Juist nu zijn goede analyses nodig om te kunnen bepalen
of de getroffen maatregelen weer kunnen
worden versoepeld. Bovendien kunnen
zich altijd nieuwe risico’s aandienen, zoals de ontdekking van de koeienziekte bij
een geit. / JB

men sterven, is nog onbekend. ‘We zien
vaak dat de bast scheurt. Hierdoor krijgen
ziektekiemen en schimmels kans om binnen te dringen.’ Maar er zijn ook andere
waarnemingen gedaan, zoals een afname
in groei. ‘We weten niet of dit een stressreactie is of juist een functionele aanpassingsstrategie.’
Ook lopen niet alle boomsoorten met
hard hout evenveel schade op. ‘Als kiemplant kan de es beter tegen het water dan
de eik, maar als de eik zich eenmaal

heeft gevestigd is die wel goed tegen overstroming bestand.’
Door het verschil in reactie van boomsoorten op overstroming treedt er een zonering op langs rivieren. ‘Dichtbij de rivier
staan vooral de wilgen en populieren. Verder weg de eik, essen en helemaal bovenop de oeverwal de beuk. Met de klimaatverandering zal deze zone opschuiven’,
voorspelt Kramer. ‘De wilg en populier nemen toe langs de rivieren, de hardhoutsoorten nemen af.’ / LH

(INGEZONDEN MEDEDELING)

Werk, communicatie en leidinggeven:

Hoe denk jij over je dagelijks werk
bij Wageningen UR?
Neem nu 10 minuten de tijd om via de Medewerkermonitor 2008
• je mening te geven over je dagelijks werk
• te laten weten hoe je kijkt naar de organisatie
Hoe meer meningen, hoe meer aanknopingspunten voor
medezeggenschap en leidinggevenden om samen met
medewerkers te werken aan verbeteringen.
Vul nu de Medewerkermonitor 2008 in
http://survey.wurnet.nl/mm

(resultaten van het vorige medewerkeronderzoek (2006) vind je op de nieuwspagina
van www.intranet.wur.nl.)
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‘Eiken, essen en
beuken lopen
schade op door
overstromingen’

CVI ZOEKT BETERE TEST VOOR Q-KOORTS
Het Centraal Veterinair Instituut (CVI) in
Lelystad gaat proberen meer zicht te
krijgen op de verschillende typen van de
bacterie Coxiella burnetii die verantwoordelijk is voor Q-koorts. Ook gaat ze de
kwaliteit van de bestaande tests onderzoeken.
Q-koorts dankt haar naam aan de vele
vragen (query) die de ziekte omgaven,
toen ze voor het eerst in Australië werd
beschreven. De wetenschap is ruim zeventig jaar verder, maar nog steeds zijn er
veel vragen rond C. burnetii.
Landbouwminister Gerda Verburg besloot
vorige week een meldplicht in te stellen
voor Q-koorts. Dat betekent dat geiten- en
schapenhouders het moeten melden als

dieren ziekteverschijnselen hebben die
duiden op de ziekte. Miskramen zijn het
belangrijkste symptoom. Verburg nam de
maatregel omdat in 2007 sprake was van
een uitbraak in het Brabantse Herpen,
waarbij 170 mensen besmet raakten.
De besmetting kan van dier op mens worden overgedragen via mest of urine en
mogelijk ook via rauwe melk. Mensen
worden meestal besmet door het inademen van stofdeeltjes waaraan de bacterie
is gehecht. Mensen kunnen elkaar niet
besmetten, voor zover bekend. Zwangere
vrouwen lijken extra vatbaar. Maar er zijn
geen aanwijzingen dat zij een vergroot risico op een miskraam hebben. De meeste
besmette mensen worden niet ziek. Ongeveer veertig procent krijgt griepachtige

verschijnselen. Een klein percentage
wordt ernstig ziek door long- of leverontsteking.
Probleem met de huidige tests is dat het
onduidelijk is hoe goed ze zijn. Er is geen
standaardbesmetting beschikbaar waarmee de tests met elkaar vergeleken kunnen worden. Sommige tests richten zich
op de aanwezigheid van antilichamen in
het bloed, andere kunnen de ziekmakende bacterie aantonen, en er zijn tests die
verschillende typen van de bacterie kunnen onderscheiden.
Volgens onderzoeker drs. Hendrik Jan
Roest kunnen alle tests op dit moment gebruikt worden, maar is er nog weinig te
zeggen zijn over de kwaliteit van de tests.
Het is namelijk onbekend of ze besmettin-

STRIGA HOUDT NIET VAN KUNSTMEST
De parasitaire plant striga, die grote
schade toebrengt aan gewassen in Afrika
en Azië, maakt gebruik van hulpkreten
van gewassen om een geschikte
waardplant te vinden. Kunstmest zou een
oplossing kunnen vormen, want planten
die niets te klagen hebben, roepen niet
om hulp.
Dat stelde prof. Harro Bouwmeester, de
nieuwe hoogleraar plantenfysiologie, tijdens zijn inaugurele rede op donderdag
12 juni. Bouwmeester kreeg in 2005 een
Vicibeurs van onderzoeksfinancier NWO
om de relatie tussen striga en zijn waarplanten te onderzoeken.
Onder andere uit zijn onderzoek bleek dat
striga gebruikmaakt van signaalmoleculen die de wortels van planten uitscheiden. Planten scheiden lage concentraties
zogenaamde strigolactonen uit. Die vormen voor strigazaadjes in de bodem het
sein dat ze kunnen ontkiemen. De plant
scheidt de stoffen niet uit om de plantenparasiet te helpen, maar om schimmels
te lokken. Die schimmels krijgen suiker
van de plant, in ruil voor meststoffen zoals fosfaat en stikstof. Een plant die verlegen zit om die groeibevorderaars scheidt
meer strigolactonen uit om schimmels te
lokken, en roept daarmee ongewild het
onheil over zich af als er strigazaadjes in
de bodem liggen.
Bouwmeester zou graag onderzoeken
hoe de schaarse kunstmest in Afrika het
best ingezet kan worden om striga te bestrijden. Hij riep onderzoeksfinancier
Wotro, die onderzoek betaalt dat ten goede moet komen aan ontwikkelingslanden,
op om geld vrij te maken voor ‘puur technologische projecten’. Op dit moment is
daarvoor volgens Bouwmeester bijna
geen geld te vinden, terwijl de Afrikaanse
landbouw het onderzoek ‘echt nodig
heeft om in te kunnen spelen op de groeiende behoefte aan voedsel op het continent’. / KV

gen kunnen missen, en bij welke besmettingsgraad dat zo is. Op alle fronten werkt
het CVI aan verbetering van de techniek.
In laboratoriumproeven met geiten en
schapen wil het CVI onder meer gaan kijken hoe goed de verschillende tests werken. Het instituut zoekt ook met nieuwe
technieken naar verschillende stammen
van de bacterie. ‘We weten nog nauwelijks of er verschillende typen bestaan in
Nederland’, zegt Roest.
Het CVI werkt bij het Q-koortsonderzoek
samen met het RIVM, de Gezondheidsdienst voor Dieren en de Vrije Universiteit.
Belangrijke buitenlandse partner is het
Franse voedselveiligheidsagentschap
AFSSA. / JB

PLANTEN
PRODUCEREN
GEEN METHAAN
Bij de stofwisseling van planten komt
geen methaan vrij, maar dat sluit niet uit
dat planten bijdragen aan de concentratie van het broeikasgas methaan in
de atmosfeer. Dat concluderen
wetenschappers van Plant Research
International in de New Phytologist.

De parasitaire plant striga tast gewassen aan in Afrika en Azië. / foto Aad van Ast

Wetenschappers kissebissen al een paar
jaar over de vraag of planten als gevolg
van fysiologische processen methaan
kunnen produceren, en daardoor bijdragen aan de concentratie van het broeikasgas methaan in de atmosfeer. Utrechtse
wetenschappers denken bijvoorbeeld van
wel. ‘In 2005 schreven Christian Frankenberg en zijn collega’s in Science dat ze boven het tropisch regenwoud onverklaarbaar veel methaan vonden’, zegt dr. Tom
Dueck van Plant Research International.
‘Onderzoekers van het Duitse Max Planck
Institut schreven een jaar later in Nature
dat planten door een aeroob proces methaan afgeven. In ons eigen onderzoek
hebben wij daar echter geen bewijs van
kunnen vinden. We hebben onze onderzoeksgegevens besproken met onze Duitse collega’s, en die zijn verder gaan kijken.’
Uit het vervolgonderzoek van het Max
Planck Institut, dat net als het Wageningse opiniestuk is gepubliceerd in de New
Phytologist, blijkt dat het om een chemisch proces moet gaan. Door krachtige
UV-straling en hoge temperaturen wordt
methaan vrijgemaakt uit plantaardige
pectineketens en lignineketens. ‘Dat hebben de Duitsers ook gemeten uit dode
bladeren’, zegt Dueck. ‘Als we meer zicht
op die processen krijgen, snappen we beter waar het methaan in de atmosfeer
vandaan komt. Maar ik geloof niet dat
planten een belangrijke bron van methaan zijn.’/ WK
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‘Als sluipwespen
het tankstation op
afstand herkennen
is er minder kans
dat ze verhongeren’

OPVALLENDE BLOEMEN VERHOGEN SUCCES BESTRIJDING
Bloeiende akkerranden kunnen
natuurlijke vijanden van rupsen, luizen
en andere plagen aantrekken, waardoor
chemische middelen overbodig worden.
Maar niet ieder bloemmengsel is
geschikt, blijkt uit een publicatie van
Alterra in Biological Control. Onmisbaar
zijn nectarhoudende bloemen die van
een afstandje herkenbaar zijn.
Telers die zonder chemische middelen
rupsen, luizen en andere plagen in hun
gewassen aan willen pakken, zijn afhankelijk van de natuurlijke vijanden. Bloemen langs de akkers kunnen sluipwespen
en andere nuttige insecten helpen in hun
strijd tegen plagen. ‘Ze fungeren als tankstation’, zegt dr. Felix Bianchi van Alterra.
Sluipwespen die vaak tussen het vliegen
door nectar kunnen eten, leven langer en
parasiteren meer plagen dan sluipwespen
die in een omgeving leven met weinig nectarbronnen, zoals een gangbare akker
zonder bloemenstroken. ‘Sluipwespen
zullen daar eerder sterven en dat gaat ten
kost van de biologische bestrijding.’
Bianchi onderzocht met behulp van een
simulatiemodel hoe verschillende typen
bloemen de biologische bestrijding door
sluipwespen in de akker beïnvloeden. ‘We
moeten ons realiseren dat het veel uitmaakt welke bloemen er gebruikt worden.’ Hij laat met zijn simulatie zien dat de
beschikbaarheid van nectar belangrijk is.

‘Een sluipwesp heeft niks aan een bloem
met nectar waar hij niet bij kan.’ De vorm
van de bloemen speelt hier een grote rol
in. ‘Sommige bloemen hebben een smalle hals, andere een brede. De architectuur
van de bloem bepaalt zo of een sluipwesp
bij de nectar kan.’
Daarnaast moet een sluipwesp de bloem
wel kunnen vinden. ‘Voor een succesvolle
toepassing van biologische bestrijding is
de herkenbaarheid van planten op een afstand van enkele meters zeer belangrijk.
Als sluipwespen het tankstation van grote
afstand kunnen herkennen is er minder
kans dat ze verhongeren in de akker’, verklaart Bianchi.
Bloemen die van grote afstand zijn waar
te nemen, zijn zelfs doorslaggevender
voor het succes van de bestrijding dan
bloemen met veel nectar, concludeert hij.
Dit pleit volgens Bianchi voor lokbloemen
in een akkerrand. ‘Al is het zelfs maar in
een lage dichtheid. Als er vervolgens ook
bloemen zijn met veel nectar, vinden ze
die wel.’
Welke bloemen precies als lokkertjes kunnen werken, moet nog blijken uit veldproeven. Wel denkt Bianchi dat geur cruciaal is. ‘Sluipwespen gebruiken geur ook
om hun gastheren te vinden. Als rupsen
van de planten eten, scheiden de planten
een stofje af. Zo weten sluipwespen waar
de rupsen zich bevinden.’/ LH

JODIUMTEKORT BIJ MOEDERS
SCHAADT TESTIKELS ZONEN NIET
Als zwangere vrouwen te weinig
schildklierhormoon aanmaken, dan
krijgen hun zonen op latere leeftijd
vergrote zaadballen. Tenminste, dat
vermelden de medische handboeken
met grote stelligheid. Klopt niet,
ontdekte dr. Eddy Rijntjes. Een verkeerde
onderzoeksmethode heeft onderzoekers
jarenlang op het verkeerde been gezet.
Een kwart van alle kinderen op de wereld
wordt geboren met een conditie die lijkt
op die van de ratten waarmee Rijntjes
heeft gewerkt. De promovendus, verbonden aan de leerstoelgroep Fysiologie van
mens en dier, gaf zijn dieren voer waarin
nog maar een fractie van de hoeveelheid
jodium zat die je vindt in gewoon voer. ‘De
concentratie actief schildklierhormoon in
de ratten was daardoor zestig procent lager dan normaal’, zegt de promovendus.
‘Als je de cijfers van de WHO mag geloven,
dan krijgt ruim dertig procent van de wereldbevolking niet genoeg jodium binnen.
Jaarlijks worden er, vooral in ontwikkelingslanden, een kwart miljoen kinderen
geboren waarbij de schildklierstatus zelfs
nog slechter is.’
Wetenschappers weten nog niet precies
waarom, maar vooral zwangere vrouwen
zijn gevoelig voor jodiumdeficiëntie en

maken dan niet genoeg schildklierhormoon
aan. Ze zijn, in het medisch jargon, hypothyroid.
‘Schildklierhormoon is belangrijk voor de
ontwikkeling van de Leydigcellen in de testes’, zegt Rijntjes. ‘Dat zijn de cellen die testosteron aanmaken. Omdat die bij zonen
van moeders met een te lage schildklierhormoonspiegel niet volledig tot ontwikkeling
komen, maken de jongens in de puberteit te
weinig testosteron aan. Ze hebben dan last
van macro-orchidie, te grote testikels. Tenminste, dat hebben we jarenlang gedacht.’
In de dierexperimenten waarop de wetenschappers die wijsheid baseerden gebruikten onderzoekers echter geen jodiumarm
voer, maar de schildklierremmer propylthiouracil. ‘Die verbinding tast ook testosteronproducerende Leydigcellen in de testis aan’,
zegt Rijntjes. ‘Vandaar dat onderzoekers
dachten dat ratten die tijdens het begin van
hun leven een tekort aan schildklierhormoon hebben, daar altijd last van blijven
houden. Maar dat effect valt mee, blijkt uit
mijn proeven. Als ik mijn proefdieren weer
gewoon voer gaf voordat ze gingen puberen,
ontwikkelden hun testes zich uiteindelijk volledig normaal.’ / WK
Eddy Rijntjes promoveerde op 17 juni bij prof.
Wouter Hendriks, hoogleraar Diervoeding.
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Bloemen kunnen fungeren als ‘tankstations’ voor plaagbestrijders. / foto TT

TIJMOLIE IS GOEDE ZAADONTSMETTER
Zaden kunnen biologisch worden
ontsmet met plantaardige etherische
oliën. Een behandeling van half uur met
tijmolie of een grapefruitextract kan al
voldoende zijn om veelvoorkomende
bacterie- en schimmelziekten te
voorkomen, zo blijkt uit onderzoek van
Plant Research International (PRI).
‘Biologische telers hebben weinig alternatieven om de zaadgezondheid te bevorderen. Er wordt wel gewerkt met stoom – de
zogeheten Zweedse saunamethode – en
je kunt zaden met elektronen behandelen. Die methoden zijn toegestaan, maar
chemische toevoegingen natuurlijk niet’,
vertelt dr. Jan van der Wolf, onderzoeker
plantgezondheid bij PRI.
‘Ook uit planten afkomstige bioactieve
stoffen kun je niet zomaar toepassen. De
stoffen moeten op de Europese annex
voorkomen om gebruikt te mogen worden
in de biologische landbouw en ze moeten
bovendien in Nederland geregistreerd
staan als gewasbeschermingsmiddel. Dat
verklaart de keuze voor etherische oliën,
want die staan op de annex en mogen
ook in de gewasbescherming worden toegepast omdat ze op een uitzonderingslijst
staan’, aldus Van der Wolf.
Samen met collega’s onderzocht hij de
werkzaamheid van een hele reeks etherische oliën in de zaadontsmetting voor

een aantal bekende zaadgerelateerde
ziekteverwekkers. De resultaten hiervan
zijn recent gepubliceerd in het tijdschrift
Seed Science and Technology.
Zaden van kool een half uur behandelen
met een verdunning van 0,1 tot 1 procent
etherische olie kan al voldoende zijn om
99 procent van de meest optredende bacterieziekten te voorkomen. ‘Een langere
behandeling heeft niet zoveel zin omdat
de zaden dan gaan kiemen. En hogere
concentraties leiden tot verlies van kiemkracht’, aldus Van der Wolf. De biologische
zaadbehandeling kon ook bekende schimmelziekten aanzienlijk terugdringen.
Van der Wolf: ‘Tijmolie was het meest beloftevol, op de voet gevolgd door oregano.
Dat is niet zo verwonderlijk want vanwege
hun antimicrobiële werking worden extracten van tijm en oregano ook wel toegevoegd
aan veevoer.’ De antimicrobiële werking
wordt toegeschreven aan carvacrol, een
bekende bioactieve stof in beide planten.
Of de etherische oliën ook echt toegepast
zullen worden in de biologische zaadontsmetting is nu een zaak van het bedrijfsleven. ‘Je hebt flinke hoeveelheden nodig
en de oliën zijn niet oplosbaar in water.
Maar voor een aantal combinaties van
ziekteverwekkers en zaden zijn er eigenlijk geen alternatieven’, aldus Van der
Wolf. Het onderzoek is gefinancierd door
het ministerie van LNV. / GvM
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‘Het wordt nu
eenvoudiger om
de voortplanting
van phytophthora
te verstoren’

SYNTHETISCH SEKSHORMOON PRIKKELT
AARDAPPELVERWOESTER
Het is Groningse en Wageningse
wetenschappers gelukt om een
synthetisch sekshormoon te maken voor
Phytophthora infestans, de veroorzaker
van de gevreesde aardappelziekte. ‘We
zoeken al jaren naar manieren om de
voortplantingscyclus van phytophthora te
verstoren’, zegt coauteur prof. Francine
Govers. ‘Dat onderzoek wordt nu een
stuk eenvoudiger’.
Voor 1980 was de genetische variatie
binnen de phytophtorapopulatie in Europa nul. ‘Waar je ook keek, je zag overal
isolaten met hetzelfde DNA-profiel’, zegt
Govers, verbonden aan van de leerstoelgroep Fytopathologie. ‘Dat was ook
logisch. Alle isolaten waren klonen van
een stam die in 1843 vanuit Midden- of

Zuid-Amerika Europa binnenkwam.’
Voor seksuele voortplanting van Phytophthora infestans zijn twee paringstypes nodig. In Europa was langer dan een eeuw
slechts één paringstype aanwezig. Pas in
de jaren zeventig kwam met een scheepslading aardappels vanuit Mexico het andere paringstype binnen. ‘Dat maakte de
bestrijding van deze ziekteverwekker
stukken moeilijker’, zegt Govers. ‘Hij
vormt na seks sterke, geslachtelijke sporen die winterhard zijn en jarenlang in de
grond kunnen overleven. Met seks neemt
ook de genetische diversiteit in de populatie toe, waardoor phytophthora sinds de
jaren tachtig bijvoorbeeld snel resistent is
geworden tegen bestrijdingsmiddelen. In
de Flevopolder alleen al vonden we midden jaren negentig zo’n tweehonderd ver-

schillende phytophtora-isolaten die op basis van hun DNA verschilden.’
Daarom onderzoeken wetenschappers de
seksuele voortplanting van de ziekteverwekker. ‘Voor dat onderzoek is het van belang dat je een organisme door een synthetisch hormoon kunt dwingen tot seksuele voortplanting. In 2005 vonden Japanse onderzoekers dat sekshormoon, maar
ze hadden achttienhonderd liter phytophthora-extract nodig om iets meer dan een
milligram hormoon te winnen. De Groningers konden dat hormoon echter namaken, en wij hebben laten zien dat het synthetische sekshormoon nog werkt ook.’
Die gezamenlijke prestatie was goed voor
een publicatie in het prestigieuze PNAS.
‘Mijn tweede PNAS-publicatie van dit jaar’,
zegt Govers tevreden. / WK

DIOXINETEST SLAAT ALARM BIJ MARMELADE
In marmelade, bittere jam met de
stukjes sinaasappelschil, zitten stoffen
waarop de tests reageren waarmee
RIKILT dioxines en pcb’s opspoort. ‘De
test slaat eigenlijk vals alarm’, zegt dr.
Ron Hoogenboom. ‘De bewuste
componenten horen van nature in deze
vruchten thuis. Maar misschien gaan we
door dit onderzoek beter begrijpen
waarom dioxines en pcb’s slecht voor ons
zijn.’
Dioxines en pcb’s maken ons ziek omdat
ze reageren met een receptor in onze cellen. ‘Waarom we die receptor hebben is
onbekend’, zegt Hoogenboom. ‘Misschien
is hij bedoeld voor stoffen die we van nature via onze voeding binnenkrijgen, maar
welke stoffen dat zijn weten we niet. Maar
misschien zijn we die nu op het spoor gekomen.’ Hoogenboom en zijn medewerkers publiceerden over hun ontdekking in
Analytica Chimica Acta.
De onderzoekers sporen stoffen met een
dioxineachtige werking op via levercellen
met een arylhydrocarbonreceptor. Reageert die receptor met actieve stoffen,
dan maken de cellen een lichtgevend eiwit aan. Nadat gemodificeerde levercellen
de aanwezigheid van zulke stoffen aantoonden in marmelade, ontdekten de onderzoekers van RIKILT dat de furocoumarines die van nature in citrusvruchten
voorkomen, de dioxinetest lieten afgaan.
‘In marmelade was vooral de verbinding
bergapten actief’, zegt Hoogenboom. ‘De
actiefste verbinding die we tot nu toe in citrusvruchten hebben gevonden is imperatorin, een stof in citroenen.’
De activiteit van de stoffen is maar een
fractie van die van de gevaarlijke dioxines
die door menselijk toedoen voorkomen in
het milieu. ‘Het is niet waarschijnlijk dat
deze natuurlijke inhoudsstoffen gevaarlijk
zijn’, zegt Hoogenboom. ‘Misschien breekt
het lichaam ze af voordat ze de receptor

De dioxinetest van RIKILT reageert op marmelade, maar het is vals alarm. / foto GA
hebben gevonden. Bovendien wil een theorie dat zulke natuurlijke voedingsstoffen
kunnen voorkomen dat de echte dioxineachtige verbindingen zich vastmaken aan
de arylhydrocarbonreceptor. Misschien
beschermen deze verbindingen ons wel.’
Dioxines en pcb’s hebben een keur aan

subtiele gezondheidseffecten. Ze verstoren de werking van hormonen, de ontwikkeling van de hersenen en het immuunsysteem. Ze zijn vooral gevaarlijk omdat
ze nauwelijks door organismen kunnen
worden afgebroken en dus ophopen in
het lichaam. / WK

(INGEZONDEN MEDEDELING)

Leeuwarden:
wat heeft
prioriteit
De discussie in Leeuwarden vorige
week had ‘Towards Flexibility’ als
kapstok. Maar het ging er niet echt
over. Het ging meer over de
specifieke problematiek van
Leeuwarden, als onderdeel van VHL
en van Wageningen UR. Wat ik uit
de discussie overhoudt is dat
samenwerken met WU en DLO veel
perspectief biedt, maar dat daar
niet de prioriteit ligt. Het moet wel,
maar dan wel tailor made. Niet one
size fits all. Dus wel bijvoorbeeld
werken aan doorstromen en in
individuele gevallen aan
promotietrajecten; misschien zelfs
met beleid op die punten, maar dat
is niet de prioriteit. De prioriteit is
scherp krijgen hoe het met het
compententiegericht leren verder
moet, met de uitval van studenten
en met de werving. Dit betekent
echter niet dat elke VHL-locatie en
de rest van Wageningen UR hun
eigen boontjes maar moeten
doppen. Maar het betekent wel dat
de eigen winkel prioriteit heeft met
een strategisch oog voor synergie.
En veel meer in elkaars keuken
kijken: er valt veel te leren.
Voor het discussietraject van
‘Towards Flexibility’ lijkt het mij
verstandig dat de trajecten voor
WU en VHL in de tijd uit elkaar
worden getrokken. Voor de
universiteit volgen we de planning
(1 september start formele
besluitvorming) en voor VHL wordt
een eigen traject ontworpen. Dat
past veel beter in het geheel en een
strategisch oog voor synergie lijkt
me voldoende waarborg voor een
succesvolle toekomst.
Pim Brascamp,
Voorzitter stuurgroep
www.towardsflexibility.wur.nl
Your education, your future
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Planten elektriciteit laten produceren zonder dat je ze hoeft te oogsten. Wageningse
milieutechnologen en plantenwetenschappers hebben aangetoond dat het kan. Een
polletje liesgras gekoppeld aan een microbiële brandstofcel kan al een molentje laten
draaien. Genoeg om bij de onderzoekers een lichte vorm van ‘groene’ goudkoorts op
te wekken. Zij zien vergezichten met akkers die naast voedsel ook elektriciteit
produceren.

V

S

O
door GERT VAN MAANEN, foto’s GUY ACKERMANS

D

e opstelling in een klimaatcel en een
klein kasje, ergens achteraf in het Agrotechnion op universiteitscomplex De
Dreijen, oogt wat provisorisch. Toch
worden hier misschien de fundamenten gelegd voor een geheel nieuwe
vorm van bio-energie: het aftappen van
elektriciteit van levende planten.
‘Het gaat nu nog om hele kleine hoeveelheden energie,
maar veel belangrijker is dat we een proof of principle
hebben. Het werkt, je kunt stroom van planten aftappen’, vertelt dr. David Strik, postdoc bij de leerstoelgroep Milieutechnologie. ‘Een klein wonder, en iets
waardoor je meteen gaat nadenken over mogelijke toepassingen. Die zijn echt fascinerend. We worden zeker
niet uitgelachen. Als je het principe erachter uitlegt,
zijn collega’s meestal net zo gegrepen als wij.’
Ook dr. Jan Snel, fotosynthesedeskundige bij Plant Research International en Wageningen UR Glastuinbouw,
denkt dat er een fundamentele stap voorwaarts gemaakt kan worden in de duurzame productie van energie. ‘In principe is dit veel efficiënter dan energie uit biomassa, omdat je veel dichter bij de bron zit. We maken gebruik van de relatief simpele organische zuren
en suikers die planten met behulp van zonlicht produceren en waarvan ze van nature al een deel via hun
wortels uitscheiden. Die worden door bacteriën afgebroken en de elektronen die daarbij vrijkomen oogsten
wij. In principe kun je daarmee de stroomproductie dag
en nacht gaande houden’, aldus Snel.
Het afgelopen half jaar was de kleine onderzoeksgroep, gecoördineerd door milieutechnoloog dr. Bert
Hamelers, verwikkeld in een strijd om een wetenschappelijke primeur met onderzoeksgroepen uit België en

Japan. Strik: ‘Het was heel spannend. In onze experimenten hadden we zes plantjes liesgras die al meer
dan een maand stroom produceerden. De publicatie
daarover kwam bij Science door de eerste review heen.
Uiteindelijk sneuvelde het op onze opschaling naar mogelijke energieopbrengsten in kilowatts per hectare per
jaar. Dat vonden ze niet voldoende onderbouwd. Toen
hebben we maar gekozen voor een wat minder aansprekend tijdschrift dat wel snel wilde publiceren.’
De online-publicatie in het International Journal of
Energy Research in januari van dit jaar verzekerde de
Wageningse onderzoekers van de wetenschappelijke
primeur. Eerder hadden ze het principe ook al vastgelegd in een patent. Belangrijk, want al in maart kwamen de Belgische en Japanse conculega’s met publicaties over de stroomproductie door rijstplanten. Rijst
blijkt in het open veld ‘oogstbare’ stroom te kunnen
produceren.
BRANDSTOFCEL
Rijst was ook voor Hamelers een inspiratiebron bij het
idee om stroom van planten af te tappen. Omdat hij
veel aan compost heeft gewerkt wist hij dat planten
vaak een flink deel van hun ‘overtollige’ suikers en organische zuren via hun wortels uitscheiden, de zogeheten exudaten. Dat deze stoffen ook onder zuurstofloze
omstandigheden door bacteriën afgebroken worden, is
een belangrijke reden waarom geïrrigeerde rijstvelden
grote hoeveelheden methaan uitstoten. Klimaatonderzoekers schrijven tegenwoordig een flink deel van de
productie aan broeikasgassen toe aan rijstvelden.
Hamelers vroeg zich af of de uitgescheiden voedingstoffen als bron konden dienen voor een bacteriële
brandstofcel. In zo’n cel nemen grafietbolletjes die
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rond de wortels van een plant worden aangebracht de
elektronen op die vrijkomen bij bacteriële afbraak. Vanaf deze pool van grafiet – de anode – kan dan een
stroompje gaan lopen naar een de andere pool – de
kathode (zie schema). Onderzoeksfinancier SenterNovem zag wel iets in dit risicovolle maar innovatieve onderzoeksvoorstel voor de productie van groene elektriciteit.
LIESGRAS
‘Het was ergens in november toen we groen licht kregen voor het project’, herinnert Strik zich. ‘Een slechte
tijd om planten op te kweken, dus ben ik op de fiets gesprongen en heb ik in het Renkumse beekdal liesgrasplantjes uitgegraven.’ Dat is geen plant waar veel experimenteel werk mee gedaan wordt, erkent Snel. ‘We
hebben ze eerst een beetje moeten temmen. Het duurde zo’n vijftig dagen voor ze elektriciteit gingen produceren’.
De eerste uitslag van de voltmeter werd in het lab met
gejuich begroet. Al spoedig was er ook ’s nacht elektriciteitsproductie en liep de meter op naar ongeveer 250
millivolt. Er is één polletje liesgras dat de elektriciteitsproductie al driehonderd dagen heeft volgehouden. De
onderzoekers schatten daarom dat, onder Europese
veldomstandigheden, een hectare liesgras een elektrisch vermogen van ongeveer veertienduizend watt
kan leveren. Genoeg om ongeveer 28 huishoudens het
hele jaar van stroom te voorzien.
Wordt dat niet lastig met al die polen en draadjes in
zo’n veld? Strik en Snel kijken elkaar veelbetekenend
aan. Daar hebben ze al wel een paar creatieve oplossingen voor bedacht, maar die houden ze voorlopig nog
liever voor zich. Ze erkennen dat ze voor een deel wer-

ken aan een zwarte doos. Strik: ‘We weten niet precies
welke bacteriën de afbraak van de exudaten verzorgen,
maar het lijkt erop dat ze in vrijwel alle waterige bodems voorkomen. Je kunt gewoon modder uit je tuinvijver gebruiken.’
Snel denkt aan toepassingen in de glastuinbouw. ‘Daar
ligt met de bevloeiingssystemen al een hele infrastructuur waar je gebruik van kunt maken. Misschien is het
mogelijk tuinbouwgewassen naast biomassa – in de
vorm van vruchten – ook stroom te laten leveren.’
Aan de andere kant is het duidelijk dat je niet ongestraft van twee walletjes kunt eten. Snel: ‘Voor energieproductie wil je dat planten relatief veel organische
stoffen ondergronds uitscheiden, terwijl je bij de voedselproductie juist wil dat die stoffen in het oogstbare
product terechtkomt. In het vervolgonderzoek willen we
uitzoeken hoe je dat kunt optimaliseren en wat de mogelijkheden zijn in het efficiënter maken van het systeem. Voor energieproductie wil je gewassen die wel
CO2 vastleggen, maar die zo min mogelijk omzetten in
oogstbare biomassa. Dat is zo’n beetje het omgekeerde van het doel dat je nu meestal in de landbouw hebt.
Een belangrijk voordeel van onze methode is dat je alleen suikers en organische zuren oogst. Dat betekent
dat de mestbehoefte van het gewas laag is.’
STRAATVERLICHTING
Strik ziet op lange termijn mogelijkheden voor lokaal
opgewekte energie, bijvoorbeeld door stroom af te tappen van bomen in windsingels langs wegen om de
straatverlichting van stroom te voorzien. Verder denkt
hij aan toepassingen in natuurgebieden en parken. ‘De
bomen staan overal al klaar’, grapt Strik. ‘En denk eens
aan gras- en rietvelden. Het is toch een prachtig idee

als die ook nog eens echt groene stroom gaan leveren.
De techniek is stil, schoon, landschappelijk inpasbaar
en klimaatneutraal, want er komt eigenlijk alleen water
en CO2 bij vrij die meteen weer de kringloop in kunnen.’
Om de techniek te verbeteren heeft het Wageningse
onderzoeksteam inmiddels de handen ineen geslagen
met de conculega’s. Ze hebben samen met partners
uit de energie- en veredelingssector een project ter financiering ingediend in Brussel in het zogeheten zevende kaderprogramma. Snel: ‘We willen daarin onder
meer onderzoeken hoe we veldtoepassingen met rijst
kunnen optimaliseren, en of het mogelijk is dwergtomaten in de kas stroom te laten produceren. Daarnaast richten we ons op efficiëntieverbetering, zowel
ten aanzien van de bacteriële brandstofcel als bij gewassen die nog meer voedingsstoffen ondergronds uitscheiden. We denken aan lupines, die hebben clusterwortels waarvan bekend is dat ze ondergronds veel
exudaten uitscheiden. Zo creëren ze waarschijnlijk een
gunstige microflora rond hun wortels die symbiose met
schimmels en micro-organismen bevordert.’
Strik vertelt dat hij en zijn collega’s dankzij het mondiale energiedebat de wind aardig mee hebben. ‘Op
beurzen sta ik tegenwoordig wel eens met een plantje
waar een klein molentje op draait. Dat blijkt mensen te
fascineren. Het lijkt wel iets op de doorgesneden citroen waar je op de middelbare school vroeger met
twee elektrodes een tijdje een lampje op liet branden.
Het grote verschil is wel dat dat lampje er na een tijdje
mee uitscheidt, terwijl mijn molentje gewoon blijft
draaien.’ <
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IN BEELD
actievoerende medewerker met een sleutel de
achterdeur had geopend, verliep de rondgang over de
afdelingen in stilte. Een bedrijfshulpverlener hield het
gezelschap tegen op de loopbrug bij de derde
verdieping, waar de werkkamers van de raad van
bestuur zijn. Iedereen ging daarop zitten. Uiteindelijk
nam rector Martin Kropff beneden in de hal met een
paar woorden de petitie met ruim twaalfhonderd

U

S

STIL PROTEST/ foto’s BART DE GOUW
Zij aan zij, met een reepje laken om de mond. Zo
trokken bijna honderd studenten en medewerkers
donderdag 12 juni door de gangen van het bestuurscentrum in Wageningen. Ze protesteerden tegen de
aanbesteding van Resource. Niet dat ze naar binnen
mochten, want vanwege de kans op diefstal van laptops
en vandalisme, en eisen van brandveiligheid werd hen
aanvankelijk de toegang geweigerd. Nadat een

O

handtekeningen in ontvangst van studentenvakbond
WSO en studentenpartij PSF. Toen drie politieauto’s
arriveerden om de demonstranten het gebouw uit te
krijgen, stonden die alweer buiten broodjes te eten en te
discussiëren. / YdH
Zie ook pagina 4: Actievoerders mogen bestuurscentrum
niet in
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OUDE KOEIEN
UIT DE ARCHIEVEN VAN WAGENINGEN UR
STUDENTEN ZETTEN NEPBEELD TUSSEN TOPSTUKKEN

te

m

Koningin Beatrix opende vrijdag 13 juni de tiende editie
van de internationale beeldententoonstelling in het
Arnhemse park Sonsbeek. De voorloper van Van Hall
Larenstein in Velp was ten tijde van de Sonsbeektentoonstelling in 1966 gehuisvest in de Witte Villa
in het park. Tijdens de opening destijds haalden
studenten een geslaagde grap uit door een nepbeeld
van schroot neer te zetten.
Sonsbeek ’66 werd op 27 mei geopend
door de toenmalige minister van cultuur
Maarten Vrolijk. Terwijl de minister in de
theeschenkerij van het park zijn openingsrede uitsprak, plaatsten leerlingen van de
Bosbouw- en Cultuurtechnische School
(BCS) zeventig kilo aaneengelast metaal
bij de ingang van de school. Op een bordje stond een fictief catalogusnummer
–444 – en de naam van maker S. Quercu,
een verbastering van Quercus, de vereniging waar alle BCS-studenten destijds lid
van waren.
De sociëteit van de studenten in de kelder
van de villa, moest worden afgestaan aan
dorstige bezoekers van Sonsbeek ’66.
Toen dat bekend werd, kregen studenten
Cees Duinker en Hans Smit het idee om
een grap uit te halen. Met hulp van een
lasser fabriceerden ze een beeld van
plaatwerk, kachelpijpen en oud ijzer, dat
ze zwart spoten en op een sokkel plaatsten.
Anne Bierma, destijds directeur van de

BCS, was een van de weinigen die van de
practical joke op de hoogte was. ‘Na de
openingsrede naderde het hele cortège
met de minister, burgemeester en wethouders en andere hotemetoten. Ik had
me verdekt opgesteld’, herinnert Bierma
zich. ‘Minister Vrolijk vond het een heel
aantrekkelijk beeld. Toen ze het nummer
niet in de catalogus terug konden vinden,
meende het gezelschap dat het was nagekomen. Maar tentoonstellingsdirecteur
Oxenaar liep steeds roder aan.’
Hij had het bedrog door en wilde het
beeld laten verwijderen. Op dat moment
snelden de makers van het beeld toe en
boden ‘Happening in schroot’ als een geschenk aan de minister aan. Bierma: ‘Gelukkig kon minister Vrolijk de grap wel
waarderen. Hij pleitte ervoor dat het beeld
nog een paar dagen bleef staan.’ Uiteindelijk verdween het naar de kelder.
Twee jaar later verhuisde de groeiende
BCS naar de oude HBS aan de Schoolstraat, midden in het Spijkerkwartier.
Deze Arnhemse wijk stond landelijk bekend vanwege de raamprostitutie, die
destijds over de hele buurt verspreid was.
‘Tegenover ons leslokaal waren ook een
paar ramen’, weet Jeroen de Haas nog,
die zijn studie in 1974 begon. Als zijn klas
even pauze had, keek iedereen meteen
naar buiten. ‘We keken vooral hoe lang de
klanten wegbleven. Als ze dan naar buiten

Happening in schroot van S.Quercu. / foto Jurjen Bersee
kwamen en checkten of hun gulp wel gesloten was, werden ze bekeken door twintig koppies die net boven de vensterbank
uitstaken van die enorme schoolramen.’
De nieuwsgierigheid van de studenten,
die overwegend van het platteland kwamen, interesseerde de meeste hoerenlopers niet veel, maar bracht pooiers soms
tot het kookpunt. ‘Een paar keer stormde
er een woedende pooier binnen, die er
dan door de conciërge werd uitgewerkt’,
verhaalt De Haas.

De BCS verruilde de vroegere grandeur
van Sonsbeek en de afleiding van het
Spijkerkwartier in 1974 voor het ruime
kloosterlandgoed Larenstein in Velp.
De Haas werkt nu zelf als docent op het
landgoed bij de groene mbo-school van
Helicon, net als hogeschool Van Hall
Larenstein een nazaat van de BCS.
Het beeld Happening in schroot van
S. Quercu is tegenwoordig in volle
glorie te bewonderen voor het Helicongebouw . / Alexandra Branderhorst

WERKPLEK
WILLIBRORD VERHEGGEN
WILLIBRORD ZOEKT GRAAG DE WEG
Hij is net terug uit Vietnam, vertrekt volgende week naar Guatemala, en gaat
eind juli opnieuw naar Vietnam. ‘De afwisseling van werkplek en mensen is elke
keer weer een uitdaging’, zegt Willibrord
Verheggen, internationaal projectmanager bij de afdeling Training & Consultancy
van Van Hall Larenstein.
Als klein jongetje wilde Willibrord al over
de grens werken. ‘In tegenstelling tot
Nederland zijn daar vaak geen voorgeschreven paden. De toegevoegde waarde is om juist in het vage een weg te vinden.’
Van huis uit is Willibrord onderwijskundige. Hij begon achttien jaar geleden bij de
hogeschool in Deventer als internationaal
projectmedewerker en zat veel in Midden
Amerika. Daar werkte hij bijvoorbeeld met
koffieboeren, voorlichters en leraren. Nu
zit hij als manager vaker op kantoor in Wageningen, en houdt hij zich meer bezig
met de organisatie van projecten. Soms is
Willibrord als onderwijskundige inhoudelijk betrokken bij projecten. Zo rolde hij
toevallig in een project in Mozambique,

waarvoor hij met mijnbouwstudenten mijnen in Zuid-Afrika bezocht. ‘Dat was 1800
meter diep, ik moest mijn claustrofobie
overwinnen.’
Omdat hij lang in Midden-Amerika heeft
gezeten en goed Spaans spreekt, gaat
Willibrord het liefst die kant op. ‘De cultuur is toegankelijk en het zijn kleine landjes. Er is minder borstklopperij dan in
Zuid-Amerika. En je kunt er met mensen
van mening verschillen, dat wordt uitgesproken en is puur zakelijk.’ Volgens Willibrord speelt de geschiedenis daar ook
een rol in. ‘In landen met een te grote koloniale erfenis krijg je weinig tegenspel. Ik
word graag uitgedaagd om het beste uit
mezelf te halen.’
Na zeven bezoeken aan Vietnam merkt
Willibrord dat er gaandeweg meer openheid ontstaat en dat hij zelf went aan de
impliciete wijze waarop kritiek wordt geuit. ‘Toch blijft de taal een handicap. In
Latijns-Amerika kan ik de krant lezen en
weet ik wat mensen tegen elkaar zeggen.
Dat gebruik ik natuurlijk in gesprekken en
trainingen.’ / Alexandra Branderhorst
privéfoto
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Vis eten met een goed geweten. Dat is de doelstelling van de
website goedevis.nl van stichting De Noordzee. Die heeft een
meetlat ontwikkeld met duurzaamheidscriteria. Maar is een
vers scholletje uit de Noordzee slechter dan een diepgevroren
importvis uit Vietnam? Daarover liepen de meningen uiteen
tijdens een door Wageningen Imares georganiseerd werkbezoek
van Tweede Kamerleden aan Zeeland (zie pagina 5).

WAT IS GOEDE VIS?
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‘We moeten geen
vissoorten beoordelen,
maar ondernemers’
‘Zes liter diesel voor
één kilo vis is erg
milieuonvriendelijk’
Martin Scholten, directeur Wageningen
Imares

Christine Absil, visserijspecialist van
stichting De Noordzee
‘We willen een marktprikkel creëren bij
consumenten om duurzame vis te consumeren. Samen met Greenpeace en het
Wereldnatuurfonds hebben we een systematiek opgezet om verschillende vissoorten uit verschillende landen te beoordelen. Bij wilde vis beoordelen we het beschikbare visbestand, of de vissoort bestand is tegen visserijdruk en de vangstmethode – is er veel bijvangst of veel
schade aan het ecosysteem? Ook beoordelen we het beheer. Hebben de vissers
of de overheid maatregelen getroffen om

de vangst te reguleren? Bij kweekvis
kijken we naar het energie- en waterverbruik, eutrofiëring, verspreiding van
ziekten, voer en dierenwelzijn. Vis die
aan veel duurzaamheidscriteria voldoet,
komt op de groene lijst. Voldoet de vis
niet aan de criteria, dan komt ie op de
rode lijst.
De vangst van schol en tong in de
Noordzee krijgt het predikaat rood, omdat er nog weinig van deze vissen voorkomen en de boomkorvisserij ecologische schade veroorzaakt. Door de afname van het schol- en tongbestand moeten de vissers steeds verder varen om
steeds kleinere hoeveelheden te kunnen vangen. Zes liter diesel spenderen
om één kilo vis te kunnen vangen is
erg duur en milieuonvriendelijk bovendien.’

‘Vissers die duurzaam
werken, kunnen zich nu
niet onderscheiden’

Cees Sinke, Vissersvereniging
Zuid/West-Nederland
‘Wat mij stoort is dat stichting De Noordzee vervangende goedkopere visproducten uit Azië op de groene lijst zet, zoals
pangasius, zonder dat ze de visbestanden en vangstmethoden daar controleert.
Daarmee suggereert de stichting dat de
Vietnamese vissers rekening houden met
het milieu, zonder dat ze dat controleert.

Klopt dat wel? In elk geval maken bedrijven als CenterParcs daar gebruik
van. Die kopen de goedkope Aziatische vis en zeggen dat ze rekening
houden met het milieu.
Daarentegen staat alle schol en tong
uit de Noordzee op de rode lijst.
Stichting De Noordzee zegt dat ze
vernieuwende en milieuvriendelijker
initiatieven wil stimuleren, maar daar
blijkt niets van. De vissers die duurzamer handelen, kunnen zich nu niet
onderscheiden van de rest. Sterker
nog: alle vissers in Nederland die
duurzaam kabeljauw visten, zijn te
gronde gegaan.’

‘Alle tong en schol die in de Noordzee
wordt gevangen, staat nu in het rood, terwijl twintig procent van de vis op een
duurzamere manier wordt gevangen.
Daar kun je wat mee doen in de Viswijzer
van goedevis.nl. We beoordelen nog

steeds vissoorten, maar ik denk dat we
voortaan de ondernemers moeten beoordelen, hoe die vis vangen. Dat sluit aan bij
het nieuwe Europese beleid. Dat verschuift van een sectoraal visserijbeleid
met als kernvraag ‘hoeveel vang je’, naar
een ecosysteembeleid. We gaan toe naar
een ruimtelijke ordening op zee, met beschermde natuurgebieden. Straks is de
vraag: waar is je schip en hoe vis je daar?
De duurzaamheid van de visserij kun je
dus straks beoordelen aan de hand van
de ondernemer: waar vist ie en met welke
methode?’

‘We eten nu niet de vis
die we produceren’

Tammo Bult, onderzoeker Wageningen
Imares
‘We eten nu niet de vis die we produceren. De Nederlandse consument koopt
vooral buitenlandse vis in de winkel, zoals
zalm en tilapia, terwijl een groot deel van
de Nederlandse vangst wordt geëxpor-

teerd. De jaarlijkse import aan vis bedraagt 1,6 miljard euro, de export 2,3 miljard. Door de afnemende vangsten, de gestegen kosten en de effecten op het ecosysteem levert dat de visser steeds minder op op de internationale markt. Dat is
een enorme bulkmarkt met anonieme frozen products. De Nederlandse vissers
kunnen beter specifieke markten bedienen onder bijvoorbeeld een ecologisch
keurmerk. Maar dan is de vraag: wat is
ecologisch vissen? Daar kunnen innovatieve vissers met ondersteuning van het
Visserij Innovatie Platform aan werken.’

‘Eet haring, makreel
en af en toe
een zeebaars’

Wouter Klootwijk, auteur van de Goede
Visgids en maker van tv-programma
Klootwijk aan Zee
‘Ik schreef een paar jaar geleden de teksten voor de Goede Visgids, maar de ge-

gevens voor dat boek kwamen van en zijn
voor rekening van stichting De Noordzee.
Omdat ik het liefst haring eet, vaak ook
makreel en af en toe zeebaars, hoef ik
niet ernstig na te denken bij de aankoop
van mijn vis. Moest ik consumenten een
afweging suggereren, dan zou ik zeggen:
eet haring, makreel en af en toe een zeebaars en zoveel mogelijk oesters uit de
Waddenzee.’
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POST
POST is de brievenrubriek van
Resource, bestemd voor reacties
van lezers. Brieven kunnen worden
gericht aan resource@cereales.nl
of aan Resource, rubriek Post,
Postbus 357, 6700 AJ Wageningen.

‘Als je maar niet denkt
dat ik onder pseudo...’
KOERT
‘Ziet er best goed uit, die nieuwe Resource,’
zegt Viola Peulen.
‘Nee, @WURk,’ corrigeert Simon Vink haar.
‘Ons nieuwe personeelsblad heet @WURk.
Zet dat kritische kutkrantje van vroeger nou
eens uit je hoofd, Viool.’
Het hoofd Communicatie en de woordvoerder van de Raad van Bestuur bepreken het
nulnummer van het nieuwe corporate magazine. Over een week moet nummer 1 verschijnen.
‘Waar we nog mee zitten is de column op pagina 3,’ zegt Viola. ‘De mensen van Hemels
zeggen dat daar beslist weer een column
moet komen, anders slaan onze lezers het
blad niet eens open.’
Koert hoort en ziet de conversatie, maar het
tweetal lijkt hem niet op te merken. ‘Als je
maar niet denkt dat ik onder pseudo...’, wil
hij zeggen, maar er komt geen geluid uit zijn
mond.
Hij loopt naar hen toe op zijn zes poten. Zes
poten? Koert schrikt. Zijn ooit gespierde armen en benen zijn dunne gelede pootjes geworden. Zijn machtige torso is nu een spichtig lijfje. Hij is veranderd in een mug!
‘Maar dan kan ik ook vliegen’, denkt hij en
vliegt sierlijk een rondje om Viola’s hoofd.
Vliegen, vrij in de lucht, wat een heerlijk gevoel. Bijna net zo heerlijk als persvrijheid.
Bijna.
Schrik en verbazing maken plaats voor euforie: ‘Ik ben de ultieme persmuskiet geworden! Ik hoor en zie alles, maar niemand die
mij opmerkt. Ik kan er stiekem bij zijn als de
leider der leiders zijn besluiten neemt.’
‘Er zit hier een mug,’ zegt Simon. ‘Ik haat
muggen.’
‘Nou ga je over op een ander onderwerp’, zegt
Viola. ‘Iemand moet die column schrijven!’
‘Als je maar niet denkt dat ik onder pseudo...’, wil Simon zeggen, maar Viola legt
haar hand op de zijne. ‘Je bent ooit hoofdredacteur geweest, Siem. En lekker links,
toch? Jij kunt het. En het blijft ons geheimpje dat jij die columns schrijft.’
Ondertussen is Koert geland op Viola’s
nek. Wat ruikt ze zoet. Hij wil haar prikken.
Dan gaat alles ineens heel snel. Uit zijn
ooghoek ziet Koert hoe Simon het nulnummer van @WURk grijpt. Minder inhoud, ziet zijn kennersoog onmiddellijk,
maar wel zwaar en glossy. Een glimmende
autoadvertentie op de achterkant. Simon
haalt uit.
‘Impact’, is het laatste dat in Koert opkomt.
Dan wordt alles zwart.
Stijf rechtop zit Koert in zijn bed. Badend in
het zweet, de smaak van bloed in zijn mond.
Gelukkig, het was allemaal een droom.
Maar wat een nachtmerrie.
Gab van Winkel
Meer POST op pagina 16
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V.D.REDACTIE
LOYAAL
Zijn we trots op Wageningen UR? Een lastige vraag voor een journalist, want die wil
liefst een beetje afstand houden ten opzichte van het onderwerp van zijn artikelen. Maar omdat trots zo nadrukkelijk
stond in het bestek rond de Europese
aanbesteding van Resource, heb ik er
toch wat langer over nagedacht. Mijn neiging is om hiervoor andere woorden te gebruiken, en in de bijna vijftien jaar dat ik
nu in verschillende functies in Wageningen meedraai denk ik dat ‘loyaal’ beter
past. We zijn vrienden geworden en voor
mij betekent dit dat je elkaar ook flink de
waarheid mag zeggen, mag waarschuwen
of een spiegel mag voorhouden.
Daarom wil ik ook graag vertellen wat mij

steekt in het gedoe rond de – door ons
verloren, maar ‘zeer zorgvuldig’ uitgevoerde – aanbesteding. Natuurlijk moeten wij
– als uitbesteed bedrijfje – niet zeuren als
een ander bedrijf blijkbaar een beter aanbod doet. Ook als dat meer geld gaat kosten, want het gaat immers om een ‘betere
prijs-kwaliteitverhouding’.
Natuurlijk heeft de commissie zich niet
laten verleiden door mooie praatjes en
heeft de winnende partij voldoende duidelijk gemaakt over een team te beschikken dat de opdracht naar behoren kan uitvoeren, zoals de voorzitter van de toekenningcommissie ons verzekerde.
Er even vanuit gaande dat onze concurrent geen liefdadigheidsclub is, be-

vreemdt het mij dan ook zeer dat wij vorige week het aanbod kregen om met ons
vrijwel complete team – een paar mensen
uitgezonderd – bij de winnende uitgever
te gaan werken. Dat doen we niet, omdat
wij zoiets kennen als loyaliteit.
Ik ben bang dat deze gang van zaken
de nieuwe bedrijfscultuur weerspiegelt:
managers beslissen over nieuwe speeltjes. Het maakt verder niet zoveel uit wie
het werk doet, als alles op papier maar
klopt en de procedure maar zorgvuldig
was. De managers beslissen en de
mensen buigen wel mee. En dat past
nou net niet bij mijn idee van trots en
loyaliteit. / Gert van Maanen

HR

Henk van Ruitenbeek

HOFSTEDE
AALT KHAN
Er was eens, lang geleden, in Europa, een
groot heerser over een klein rijk dat WUR
heette. Zijn naam was Aalt. Toen Aalt
Khan in het jaar nul voor het eerst aanzat
bij de leiders van aanpalende rijken, zeiden ze dat hij naar varkenspoep stonk. Hij
moest op een krukje zitten. Alleen de
khan van Utrecht wou hem wel op schoot
nemen, maar dat was hem de eer te na.
Aalt voelde zijn hart bonzen van vernedering. Hij dacht: dit nooit weer. Hij ging naar
huis en mestte de Augiasstal van zijn rijk
uit. Hij versloeg menige draak en maakte
vrienden bij vorsten en kooplieden. Hij liet
grote tempels der wetenschap bouwen.
Hij annexeerde het rijk Larenstein. Hij vergaarde zoveel goud dat zijn schatkist
weer vol zat. Het was WUR wat de klok

sloeg tot aan het hof van de koningin.
En het werkte. Jongelieden kwamen van
heinde en verre, en zelfs van dichtbij,
weer naar WUR. Dichters en troubadours
bezongen de kennis van het rijk WUR over
algen en mijten, water en grond, varkens
en mensen.
Alleen de onderdanen van Aalt Khan waren minder tevreden. Zij zagen niet aan
welke gevaren ze waren ontsnapt, maar
wel aan welke draconische maatregelen
ze werden blootgesteld. Menige oekaze
was al aan de pen van Aalt Khan ontvlied:
geen vieze plaatjes kijken, geen andere
heren dienen, geen dit, geen dat. Menige
trouwe dienaar was al aan de dijk gezet:
schoonmaakvrouwen, koffievrouwen.
Maar op een dag ontsloeg Aalt Khan ook

de Schrijver van het rijk. Het was een
trouwhartige, vakbekwame man. Nou
goed, het was een beetje een hofnar.
Maar hij wist waarover hij sprak en iedereen hield van hem.
‘Waarom, Aalt Khan?’, vroegen de onderdanen. Maar Aalt zei ‘de uitkomst liet
niets aan duidelijkheid over’. Aalt zei ‘niet
op voorhand oordelen op basis van allerhande sentimenten en suggestieve beelden’. Maar sentimenten van trots en beelden van een wenkend visioen, dat was nu
toch precies wat de nieuwe schrijver zo
mooi op voorhand kon suggereren, en
waarom hij werd aangenomen?
Gelukkig maar, dat dit alles lang geleden
was. / Gert Jan Hofstede
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‘We want an
independent
university
newspaper,
not a
PR magazine’

COMPUTERS FOR
PERU
Peruvian PhD researcher Juana Vera
Delgado has been given twenty
computers from the Environmental
Sciences Group. Delgado wants to send
the computers to a number of schools in
her home country.
The computers are intended for a training
centre where young people can learn to
make cheese and yoghurt, and for a
number of primary schools. Delgado
comes from the region that the PCs will go
to. She is looking for more computers and
screens and is still negotiating with the
authorities about importing the
computers into Peru. / KV

WHAT’S ON
Thursday 19 June
20.30 / No Country for Old Men at
Movie W.
21.00 / Wine tasting at International
Club.
21.00 / Open podium in WICC:
instruments present.
23.00 / Dance café, Unitas.
Friday 20 June
19.00 / Start of the two-day Leeffestival.
Street theatre, dance, music and
acrobatics in the Hoogstraat and Market.
24.00 / Tropical Night at International
Club.

LOUNGE WORKSHOP ON LANDSCAPE AND URBANISATION
Sitting comfortably in armchairs and on
sofas with a beer, international
participants at the conference ‘A wider
view’ in Kootwijk discussed issues on
landscape and urbanisation in Europe in
a lounge workshop on Monday 16 June.
The conference was part of the
International Triennial on culture,
gardens and landscapes, a three-month
event in and around Apeldoorn that
continues throughout the summer.
The ‘European living room’ where the
workshop takes place is divided into a
Polish, English, Dutch and French corner,
one for each of the countries participating
in PLUREL, an EU research project on
land-use relations around large urban
areas. In addition to the official project,
many smaller projects have arisen.
Students from VHL for example have been
examining people’s experience of green in
Haaglanden, the area around The Hague.
The Landscape and Urbanisation
workshop was organised by Ad Koolen a
lecturer on Garden and Landscape Architecture and Wim Timmermans, lector
(associate professor) in the Green urban
living environment, both from Van Hall
Larenstein. That morning they had had a
truckload of used furniture delivered from
a second-hand shop to give the workshop
a homely atmosphere.
In the Polish corner, Paulina Jurgiel and
Agnieszka Sulenta, both studying spatial
management at the University of Warsaw,

explain their plan to conserve a green
area with forests just outside the capital.
‘Buildings, housing, roads and traffic are
all encroaching on this area.’ The first
step is to educate the inhabitants, the
Polish students explain.
The workshop participants try to establish
exactly what the problems are in the
Warsaw case. The different municipalities
involved have no common strategy and
almost no limits are placed on investors.
A participant from Bulgaria recognises the
problems: ‘In Sofia there are plans, but
they are not implemented.’ Some of the
Dutch participants explain how things
work in the Netherlands, referring to the
well established regulations that exist.
The Polish students are especially
interested in all the bicycles they’ve seen
in Holland as a means of transport.
The lounge guests rotate regularly, so that
everyone has a chance to hear and
discuss all the projects. In the English
corner, Joe Ravetz, co-director of the
Centre for Urban Ecology at the University
of Manchester, is a bit cynical about
developments on the peri-urban fringe of
many UK cities. Rich people are moving to
the countryside close to the city and this
is driving away the poorer inhabitants.
Furthermore, these poor inhabitants have
no lines of communication with the
decision makers. The French landscape
designer Jennifer Buyck describes a prizewinning project in Montpellier, where

spatial planning guidelines have been laid
down for the agglomeration around the
city. The area spans the mountains and
villages nearby, the city itself and the
seaside. ‘The municipalities don’t always
respect the agglomeration, which is a
relatively new administrative level in
France. There is no jurisdiction, so it is
difficult to enforce the guidelines,’ Buyck
explains. Two Turkish planners recognise
the problems associated with a lack of
legislation.
In Montpellier the planners are trying to
work together with the people who live
and work in the area. ‘Much discussion
ends up being at the individual level:
residents are unhappy with something
being placed in front of their house or
garden. It’s difficult to discuss the project
as a whole,’ says Buyck. Because there
are large areas of nature in southern
France, people don’t value green in the
urban setting, although Buyck says that
this attitude is starting to change.
At the end of the workshop, the guests
come up with recommendations for the
projects. Not surprisingly, the common
factor turns out to be communication with
the inhabitants and getting them
involved. The organisers are satisfied with
the way the lounge debates have gone.
‘It’s not so much the outcome that
matters, but the exchange and communication that has taken place,’ says
Timmermans. / ABr

Saturday 21 June
10.00 / Architecture day: garden & architecture walk, starting from Schip van
Blaauw, Gen. Foulkesweg. Also at 14.00.
Cycle tour 14.00. Mail ahoi@gaw.nl to
join.
11.00 / Leeffestival continues until
18.00, see Friday.
20.15 / Marie Antoinette, Queen of
France, theatre and dance in Junushoff.
22.00 / ISOW Party at International Club.
23.00 / The Beyond at Unitas.
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Sunday 22 June
9.30 & 16.45 / Service with simultaneous translation into English,
Wagenburcht Church, Beatrixlaan.
13.30 / Blood for Roses theatre group
perform Exilium Arboreum in Belmonte
Arboretum. See www.beeldenopdeberg.nl
for other times and dates.
15.00 / G-Live and Double-H-Boogie Blue
in WICC.
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Tuesday 24 June
20.30 / The Kite Runner, movie at Unitas.
Thursday 26 June
20.30 / The Band’s Visit at Movie W.
21.00 / International Club General
Meeting for members.
22.00 / Open evening at Nji Sri.
23.00 / Dance Top 100 at Unitas.

Workshop participants discuss problems of landscape and urbanisation in the 'European living room'. In the foreground the
Dutch corner, behind the Polish (left) and English (right) corners. / photo JB

Af
de
th
wa
m
he
dis
re
as

Resource 0235 20-24

18-06-2008

16:52

Pagina 21

19 JUNE 2008

21

RESOURCE #35

SNAPPED
WHO?
Midori Yajima, PhD student from Japan,
lunching on the grass next to Forum.
Works at Entomology and Communication
Science.
WHY LUNCH HERE?
‘This week I have a statistics course here.
But I skipped group lunch in the grand
café.’

WHY?
‘The weather is nice. And because of
Peter here. Yesterday I did join the rest for
lunch though.’
PETER?
‘We’re friends. We met about a month ago,
on a sight seeing trip with Mercurius to
Maastricht. We visited the caves in Valkenburg and did a boat trip. It was fun.’ / YdH

FORUM HOT LUNCHES ARE GOING DOWN WELL
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Throw the vegetables into the wok, add
rice, stir fry, and it’s ready to eat. In
Forum you can choose your own
ingredients and have a plate of hot food
cooked in front of your eyes. The canteen
has been serving hot lunches for almost
two months now, and they are tasty too.
‘I eat here every day,’ says Nicolas. The
young Frenchman on an internship at
Plant Breeding is tucking into a plate of
spaghetti Bolognese. He likes the food.
‘It’s fine for students. I’m used to eating a
hot meal twice a day, so I was glad when
they started selling hot food here.’
The canteen lady is happy to adjust the
ingredients to the customers’ wishes. So
Christina Flann gets her pasta sauce
without onions, because they don’t agree
with her. ‘The food here tastes good and
the price is fine. If it were open in the
evenings, I’d definitely eat here,’ says
Christina, who works at Biosystematics.
‘My favourite? The chicken curry.’
Between forty and sixty meals a day are
sold, catering manager Bas Luiten tells.
The hot lunch experiment started at the
end of April. ‘The results are good enough
to also start selling hot meals in the
Leeuwenborch next academic year,’ says
Luiten. Whether they’ll start serving hot
meals in the evenings he doesn’t know for
sure. It’s not busy enough at the moment
in Forum, but that could change. ‘And feel
free to write your suggestions down for

Canteen staff make hot meals to order in Forum. / photo GA
other dishes on one of the cards by the
cash desk,’ he adds.
Fredy Saudale, who’s doing a master’s in
Biotechnology, always used to bring his
own bread and cheese from home. Now
he’s walking with a steaming plate of
food, together with three fellow students.

DEMONSTRATORS BARRED
FROM HEAD OFFICE
Students and staff demonstrating for
press freedom at Wageningen UR were
refused entry to the head office on
Thursday 12 June. The reasons given by
spokesman Simon Vink were fire safety
regulations and the risk of vandalism and
theft. Thanks to one activist who had a key
the demonstrators were able to present
their petition after all.
Around midday on Thursday almost one
hundred students and staff gathered in
front of the head office in Wageningen for
a silent protest, organised by WSO and
PSF. But as the demonstration started,
at twelve thirty, the main entrance was
closed. ‘The administration centre is a
non-public building,’ announced Vink.
After the back door had been opened, the
demonstrators walked in silence through
the corridors of the head office. On their
way to the offices of the Executive Board
members, their way was blocked by a
health and safety officer. After a brief
discussion, Martin Kropff was prepared to
receive the petition downstairs in the hall,
as long as the people eating lunch there

were not disturbed. Upon receipt of the
signatures, Kropff declared that the
intention of the Executive Board is to have
open, critical discussion in the newspaper.
‘But it must be according to the rules: we
don’t want articles announcing a reorganisation before it has been officially
discussed,’ said the rector.
In an earlier meeting with the rector, the
student council fractions had indicated
that they do not like the new-style
Resource. ‘We want an independent
newspaper, not a university PR magazine,
and we want to know why the requirements
for the new newspaper were formulated in
the way they were’ said Sicco Stortelder of
the PSF. WSO and PSF organised the
demonstration to show that the subject is
a matter of concern among students and
staff. ‘We want to see a new tender
procedure, in which students can have a
say about the programme of requirements
for the newspaper. This is unworthy of the
university,’ said Stortelder. / YdH
See page 12 for photos of the demonstration, and letter on page 16.

‘We spend the whole day in Forum, so it’s
fun to eat together.’ But at nearly four
euros a plate, it’s quite expensive for a
student budget. He likes the idea of being
able to eat in Forum in the evenings,
though he wouldn’t do so daily. ‘Yes,
cooking yourself is always cheaper,’ adds
Grazyna, from Poland.

The hot lunches don’t attract many Dutch
students. ‘I do like the soup,’ says Ferry
van de Mosselaer, as he helps himself to
a bowl. The Dutch animal scientists Mieke
and Jeroen can’t imagine eating a warm
meal at lunchtime: they’ve got their own
sandwiches with them. / YdH

(ADVERTISEMENT)

Work, communication and management:

What do you think about your daily
work at Wageningen UR?
Take 10 minutes to fill in the Employee Monitor 2008 to
• give us your opinion about your daily work
• tell us how you view the organisation
The more opinions we have, the more starting points we will have to
make improvements together with the joint representative advisory
bodies, supervisory staff and employees.
Fill in the Employee Monitor 2008 now
http://survey.wurnet.nl/mm

(you can see the results from the 2006 employee survey on the news page of www.intranet.
wur.nl.)
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Ratten zijn net mensen; ze houden niet
echt van risico’s. Als ze moeten kiezen
tussen een hoge maar onzekere beloning
of een lager maar zeker prijsje, gaan ze
voor het laatste. Dat blijkt uit experimenten die Israëlische wetenschappers
hebben uitgevoerd. Als ratten moeten
kiezen tussen een beetje water, of
meestal iets meer water maar soms ook
niks, hebben ze de neiging te kiezen voor
de eerste, veilige optie.

De deeltijdhoogleraar bestaat al langer,
maar de Vrije Universiteit Amsterdam
gaat wel heel ver. Zij heeft het voornemen
maar liefst vier hoogleraren te benoemen
op één bijzondere leerstoel genoemd
naar Desmond Tutu, de goedlachse ZuidAfrikaanse strijder tegen de Apartheid.
De leerstoel heeft poten in vier verschillende faculteiten en kan niet makkelijk
door één persoon ingevuld worden; de
leeropdrachten omvatten de thema’s
verzoening, armoede, voetbal en religie.
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VROUWEN IN WAGENINGEN
Sex and the City: the Movie ging vorige week
in Wageningen in première. Het Heerenstraat Theater vond het een leuk idee om
van deze première een ladiesnight te maken. Er waren drankjes, goodiebags en een
catwalk met Hoge Hakken Modeshow en
Hoge Hakkenrace.
Ik was er bewust niet bij, en ik vraag me af
hoe het was. Wageningse vrouwen in een
Hoge Hakkenrace? Ik weet het niet. Ik zie
zelden Wageningse studentes op hoge hakken. Soms schaam ik me zelfs een beetje
als ik met mijn stiletto’s in Forum verschijn.
Ik heb dan het gevoel dat alle koeienvlaaiontwikkeling-micro-cellulaire-hyper-intelligente-landbouwers me aankijken en vol medelijden hun hoofd schudden. ‘Meissie, je
bent hier niet op de goede plaats, en je bent
ook vast dom.’
En Wageningse vrouwen stompen mijn
vrouwzijn ook behoorlijk af. Ik ben de enige
in mijn huis met een föhn en al helemaal de
enige die op een brakke zondag in vol ornaat en helemaal opgemaakt in de keuken
verschijnt om pannenkoeken te bakken. Als
iemand vraagt waarom, schaam ik me weer.
De Wageningse meiden doen het trouwens
niet expres hoor, mijn vrouwzijn naar de achtergrond van mijn bewustzijn verplaatsen. Ik
heb ook veel dingen van Wageningse vrouwen geleerd. Ongegeneerd zweten tijdens
sporten bijvoorbeeld, niet bang zijn voor
blubber onder je schoenen en dat je ook
heel veel van huisdieren kunt houden. Bijzonder waardevolle zaken. Maar zo’n ladiesnight, tja ik weet het niet. Dat is geloof ik zo
niets voor hier, dat het weer juist iets voor
hier is. Die avond is het geoorloofd om op
stiletto’s rond te hobbelen en schoonheidsbehandelingen te winnen. Maar het is dan
ook ladiesníght hè, vooral niet denken dat
ze dat elke dag zouden willen doen, stel je
voor. Nee joh, gewoon een avond gek doen
met de meiden.
Ik geloof dat zo’n avond niets met vrouwzijn
te maken heeft, maar meer met een toneelstukje spelen. Waarom is er een ladiesnight
nodig om vrouw te mogen zijn? Is het verkeerd om elke dag je op en top vrouw te voelen en je ernaar te gedragen? Ben je dan oppervlakkig?
De volgende dag zit ik met een paar vriendinnen van thuis thuis op een terrasje. Allemaal brak, maar allemaal met goed gestifte
lippen en een mooie grote zonnebril op hun
neus. Als ik hen voorleg dat ik me misplaatst
voel in mijn woonplaats, heeft vriendin S.
een antwoord: ‘Iris, stel je niet zo aan. Een
echte vrouw is pas een echte vrouw, als ze
andere vrouwen in hun waarde laat.’ Verbaasd kijk ik haar aan. Dan schieten we ongelofelijk in de lach. Ik geloof dat er een
nieuwe feministische epoche is aangebroken. / Iris Roscam Abbing
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Rokers op SSR-W (links) en Unitas in Wageningen. Na 1 juli krijgen ook studentenverenigingen te maken met het algemene
rookverbod in de horeca. / foto’s MW

‘ROKER KRIJGT EMMER WATER OVER ZICH HEEN’
‘We hebben het rookverbod helemaal
uitgeplozen om een ontsnappingsgaatje
te vinden, maar dat is er niet’, zegt Frank
Leistra van Osiris. Het algemene rookverbod in de horeca dat op 1 juli ingaat,
geldt ook voor studentenverenigingen.
Rokende leden van Ceres, Unitas, KSV,
SSR-W en Nji Sri in Wageningen, Quercus
in Arnhem, Arboricultura in Velp en Osiris
in Leeuwarden kunnen straks alleen nog
buiten of in aparte rookhokken terecht.
Van de acht verenigingen die verbonden
zijn aan Wageningen Universiteit en Van
Hall Larenstein, sturen in ieder geval Ceres, Unitas en Arboricultura rokers de
straat op. ‘Dit is het makkelijkst en duidelijkst. Er wordt nog wel over een rookruimte gedacht, maar gezien alle regels lijkt
ons dat toch lastig’, verklaart Juri van Dolderen van Ceres. Hij schat dat ongeveer
een op de acht Ceresleden rookt.
De soos van Arboricultura biedt geen
ruimte voor een apart rookhok, maar er is
goed nagedacht over de consequenties
van het buiten roken. ‘We zetten buiten
staande asbakken neer en op drukke
avonden plannen we meer mensen in op
het rooster. Die kunnen buiten de boel in
de gaten te houden om de overlast voor
de buurt minimaal te houden’, vertelt
voorzitter Joris Broekman.
Ook bij Unitas wordt gevreesd voor de
drukte buiten. Volgens Astrid van de AIDcommissie rookt ongeveer veertig procent
van de leden en bezoekers. ‘Ik ben wel
een beetje bang dat er mensen moedwillig binnen blijven roken. Daar moeten we
dan wat tegen doen. En mocht er buiten

een vechtpartij ontstaan, dan bellen we
de politie.’
Tot nu toe was blowen ook toegestaan bij
Unitas. Ze zijn er nog niet uit of dat nu
wordt verboden. In de nieuwe wet mag je
namelijk nog wel een waterpijp roken of
een joint zonder tabak. Astrid: ‘Maar het
is de vraag of dat te handhaven is. Je kunt
zo’n joint moeilijk openbreken.’
Bij Nji Sri en Quercus moeten de rokers in
eerste instantie ook naar buiten, maar de
mogelijkheden voor een extra rookruimte
worden nog bekeken. Roken voor de deur
is voor de ongeveer twintig procent rokende leden van Nji Sri bovendien uit den
boze vanwege de buren, meldt sociëteitsvoorzitter Niek Vos.
SSR-W en Osiris maken aparte rookruimtes. Bij SSR-W, waar maar vijf procent van
de leden rookt, hebben ze sigarenrokende disputen. Uiteindelijk was het bouwen
van de ruimte ‘helemaal geen gedoe’, aldus voorzitter Merel Doijer. Voor minder
dan duizend euro is er voor ventilatie gezorgd, een extra muurtje gebouwd en een
raampje gemaakt zodat er toezicht gehouden kan worden.
Bij Osiris rookt ongeveer de helft van de
leden. In de vakantie gaan ze een hok timmeren. Horecafunctionaris Frank Leistra:
‘Beetje hout en een likje verf, dat is zo gebeurd. Als we een gaatje in het plafond
boren hebben we meteen aansluiting op
het ventilatiekanaal van de wc’s.’
Alleen KSV St. Franciscus kiest voor een
gedeeltelijk rookverbod. Op open feesten
mag niet gerookt worden, maar op ledenavonden wordt een stuk kroegzaal afgeschermd als rookruimte. ‘Bij open feesten

kijken we nog even hoe het loopt. Als het
nodig is, wordt de mensa of de zaal boven
aangewezen als rookruimte. Er worden
namelijk bijna geen eisen aan de rookruimte gesteld’, stelt Pim Keijsers van het
bestuur.
Op twee feesten van SSR-W gold al een
rookverbod om de bezoekers voor te bereiden. Doijer: ‘Dat ging heel soepel’. Het
rook-je-rot-feest, met rookkanon, van Nji
Sri op donderdag 19 juni is ook bedoeld
om mensen alvast voor te bereiden. En Arboricultura heeft van 30 juni op 1 juli het
laatste rookfeest. ‘Om 12 uur mag er niet
meer gerookt worden. Wie dan nog een sigaret opsteekt, krijgt een emmer water
over z’n hoofd’, vertelt Broekman.
Omdat in gewone horecagelegendheden
ook niet meer gerookt mag worden, zullen
mensen er snel aan wennen, is de algemene verwachting bij de verenigingen.
Vanwege het instellen van het verbod voor
de zomervakantie, hopen ze dat de nieuwe studenten er met de Algemene Introductie Dagen ook al aan gewend zijn. Voor
een grote daling van bezoekersaantallen
is niemand bang. De niet-rokende leden
vinden het vooruitzicht van schonere
lucht over het algemeen prettig en de rokers zien in dat het niet anders kan.
Volgens voorzitter Jessica van Zetten van
Quercus betekent het verbod wel een achteruitgang van de gezelligheid. ‘Je krijgt
twee aparte groepen’, vreest ze. Maar
Broekman van Arboricultura merkt op:
‘Voor de meeste mensen geldt dat ze het
prettig vinden dat ze de volgende dag hun
shirt nog eens kunnen aantrekken. Dat
stinkt dan niet meer.’ / ABr, IRA, WB, YdH
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In Rotterdam wordt met vrees uitgekeken
naar Terror Jaap. Deze winnaar van het
tv-programma De Gouden Kooi volgde
voor zijn medialoopbaan gewoon
colleges Human Resource Management
bij de Rotterdam School of Management.
Toen zorgde hij er vaak voor dat colleges
uitliepen. Naar verluid wil Terror Jaap zijn
studie weer oppakken. Wij zien wel
perspectief: Wageningen kan vast nog
een zwaargewicht op personeelzaken
gebruiken.

Het is wat minder spectaculair dan een
inslag van een asteroïde of massale
vulkaanuitbarstingen. Amerikaanse
onderzoekers claimen in Nature dat de
getijdenwerking van eb en vloed
verantwoordelijk is voor het periodiek
uitsterven van planten en dieren in het
verre verleden. Ook het uitsterven van de
dinosauriërs zou te verklaren zijn door
een zondvloed in een nieuw jasje.

MINORSTUDENTEN STIMULEREN
TOEPASSING BIO-ENERGIE
De minor Bio-energie van Van Hall
Larenstein Leeuwarden heeft de
afgelopen anderhalf jaar een stormachtige start gemaakt dankzij de Raakondersteuning van het ministerie van
onderwijs. VHL bracht met behulp van
de subsidie honderd bedrijven bij elkaar
in 29 projecten over biomassaverbranding, -vergassing en -vergisting.
De bemoeienis van de minorstudenten
leidde tot concrete uitkomsten en
verbeteringen voor de bio-energiemarkt.
Student Milieumanagement Lucas Grond
maakte bijvoorbeeld voor boeren met een
vergistinginstallatie een toegankelijk rekenmodel in Excel, waarmee de agrariërs
vooraf inzicht krijgen in de energieopbrengst. Sommige projecten maakten ook
duidelijk dat bio-energie niet in alle gevallen loont, vertelt Grond. ‘Voor de Friese afvalverwerker Omrin heb ik onderzocht of
vergisting met algen mogelijkheden bood.
Dat was niet zo, dus daar zijn ze nu klaar
mee.’
De minorstudenten van verschillende disciplines als Milieukunde, Landbouw en
Life Sciences werden na een intensieve literatuurstudie met de deelnemende bedrijven samengebracht in clusters om oplossingen te onderzoeken voor praktische
problemen, legt programmamanager
Xantho Klijnsma uit. Elke cluster behandelde een specifieke case, waarbij één
bedrijf als hoofdaannemer optrad en andere voor kennisondersteuning zorgden.
Anders dan bij stageopdrachten werkten

de studenten dus samen met meerdere
bedrijven, aldus Klijnsma.
‘Zonder Raak hadden we nooit in zo’n korte tijd zoveel partijen bij elkaar kunnen
brengen’, zegt Klijnsma. ‘De subsidie is
speciaal bedoeld om er voor te zorgen dat
de kennisuitwisseling tussen hogescholen en het mkb tot concrete resultaten
leidt. De kunst is nu om het netwerk te behouden.’ Nogal wat innovaties op het gebied van bio-energie lopen na een veelbelovende start op niets uit omdat bedrijven
de tijd en de mankracht missen om de resultaten over langere termijn te monitoren. Daar ligt volgens Klijnsma een taak
voor VHL-studenten.
Op de afsluitende bijeenkomst voor studenten en bedrijven, donderdag 12 juni,
vertelde onder meer Nico Kuiper van IndiEco over zijn ervaringen met VHL. De leverancier van verbrandingsinstallaties
voor biomassa zette studenten in om de
weg vrij te maken voor houtgestookte verwarmingsketels in particuliere woningen.
‘De potentie aan houtsnippers in het
noorden is enorm’, aldus Kuiper. ‘De CO2besparing van verwarming op houtpellets
of snippers wordt echter niet meegenomen in de huidige EPC-norm, waardoor
gemeenten en projectontwikkelaars geen
interesse hebben. In hun eindrapport pleiten de studenten voor aanpassing van de
regelgeving, of vrijstelling voor biomassaverwarming. Het is een stapje. De publiciteit rond het rapport heeft partijen in ieder geval wakker geschud.’ / WB
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AAANVALLUHH/ De stemming was minder euforisch dan vorige week
dinsdag en afgelopen vrijdag, toen het Nederlands voetbalelftal bij het EK Italië en
Frankrijk versloeg. Maar het plezier was er dinsdagavond in de sociëteit van
studentenvereniging Nji Sri niet minder om, toen een geheel vernieuwd team
‘Angstgegner’ Roemenië aan de kant zette. Het tweede doelpunt van Nederland,
gescoord door Robin van Persie, was andermaal reden tot juichen. Nji Sri vertoonde
de wedstrijd op twee schermen, voor enkele tientallen enthousiaste supporters. Het
televisiecommentaar werd regelmatig afgewisseld met een muzikaal intermezzo,
dat het team opriep tot ‘aaanvalluhh’. / JB, foto GA

Aan de Technische Universiteit
Eindhoven promoveert deze week een
Italiaan voor de tweede keer op hetzelfde
onderwerp. Anderhalf jaar geleden
ontving hij al de doctorstitel van de TU
in Turijn. De Italiaan deed tijdens zijn
promotie een half jaar onderzoek in
Eindhoven en heeft dat omgezet in extra
materiaal dat een tweede promotie zou
rechtvaardigen. Die is níet bedoeld om
even snel de 74 duizend euro promotievergoeding binnen te halen. Zegt men.

HET ECHTE
WERK

KOMMETJES METEN
IN ECUADOR
De vriendinnen Astrid Takkenberg en
Suzanne Zimny, allebei vijfdejaars
Voeding en gezondheid, waren samen
vier maanden in Ecuador. Ze onderzochten de ijzerinname van kinderen in
een klein Andesdorpje. De contrasten
met de hoofdstad, waar ze ook geregeld
verbleven, vonden ze schrijnend.
Suzanne: ‘Ons onderzoek is onderdeel
van het grote Wageningse project Telfun,
dat ook in India en Ghana loopt. In elk
land zijn vier PhD’ers uit verschillende wetenschappelijke disciplines aangesteld
die samen onderzoeken hoe de levenskwaliteit van arme mensen kan worden
verbeterd. Wij werden begeleid door een
Ecuadoriaanse voedingsonderzoekster.’
Astrid: ‘Zij had een heel mooi appartementje voor ons geregeld in de hoofdstad Quito, dicht bij de privé-universiteit
waar we aan ons onderzoek werkten. Delen van Quito zijn rijk en Westers, meer
dan we hadden verwacht. Dat maakte het
aanpassen in Quito best wel gemakkelijk.’
Suzanne: ‘De eerste twee weken volgden
wij een taalcursus. Daarna zijn we Ecuadoriaanse studenten gaan trainen die ons
zouden helpen met het veldwerk. Om erachter te komen hoeveel ijzer kinderen
binnenkrijgen, gebruikten wij de ’24 hour
recall’-methode. Dat houdt in dat je aan
moeders vraagt wat hun kinderen de afgelopen 24 uur hebben gegeten. Er is een
manier om dit het beste te doen, zodat de
moeders zich het meeste kunnen herin-

neren. Die leerden wij aan de studenten.’
Astrid: ‘Ook zijn we vóór het onderzoek
naar het dorp gegaan om te kijken welke
kommetjes en borden mensen in huis
hadden. Tot ons geluk gebruikte het hele
dorp bijna hetzelfde servies. Hierdoor
konden we streepjes in kommetjes aanbrengen bij bepaalde hoeveelheden, om
het voor de moeders makkelijker te maken om antwoord te geven op de vraag
hoeveel een kind gegeten heeft.’
Suzanne: ‘Ons veldwerk in het dorp duurde twee weken. Daarbij hoorde naast het
vragen stellen ook dat we kinderen wogen
en opmaten. Het was aan de ene kant
heel leuk om met die kindjes te werken,
maar aan de andere kant soms ook wel
moeilijk. Als kinderen hun kleren uittrokken zag je dat de meisjes onder hun rokjes vaak bijna niets aanhadden, soms
niet eens ondergoed. Dat terwijl het buiten ontzettend koud was en wij een muts
en sjaal droegen. De jongens waren vaak
beter gekleed, maar ook die hadden bijvoorbeeld soms te kleine schoenen aan
waardoor hun voetjes vergroeid waren.’
Astrid: ‘De contrasten met de hoofdstad
waren enorm. Zeker omdat wij op een privé-universiteit werkten, waar echt de crème de la crème van de bevolking rondloopt. Daar hebben we het soms wel
moeilijk mee gehad. Maar deze universiteit bood wel de mogelijkheden om goed
onderzoek te doen, waardoor misschien
de situatie in het dorp uiteindelijk ook
wordt verbeterd.’ / Iris Roscam Abbing
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Soms sla je als weekblad de plank totaal
mis. Zo bracht Intermediair afgelopen
week een achtergrondverhaal over het
gebrek aan leiderschap bij bondscoach
Marco van Basten. De trainer zou moeite
hebben om ruimte te geven aan jonge
spelers, de potentiële leiders kleineren
en de touwtjes te strak in handen
houden. Het artikel besluit wel met een
constatering die hout snijdt: ‘Van Basten
en Oranje moeten natuurlijk ook nog
geluk hebben’.

PRIKBORD

De Noord-Hollandse fractie van de Partij
voor de Dieren windt zich op over het bejagen van loslopende katten. Zo zou een
jager een week geleden de achtjarige
huiskat Goofy hebben doodgeschoten.
De jager claimde dat hij het verschil
tussen een wilde kat en een huisdier niet
kon zien. Verwilderde katten mogen
namelijk gewoon worden afgeschoten
als zij de flora en fauna bedreigen. Wij
stellen voor dat iedereen zijn loslopende
kat van een fleurig hesje voorziet. / GvM

<

stuur je foto’s naar
prikbord@cereales.nl

WOESTOCK
Bij sterflat Hoevestein werd woensdag 11 juni het eerste Woestock-festival gehouden. ‘Vrijwilligers van flatkroeg De Woeste Hoeve hebben een fantastisch minifestival neergezet op het
grasveld naast de flat’, mailt Jeroen van Gastel van afdeling 9C. ‘De avond begon met de jaarlijkse flat-BBQ, gevolgd door optredens van twee Wageningse bands. Eavesdrop bracht eigen
nummers met een origineel karakter. Integendeel speelde een ruim repertoire aan covers variërend van Dire Straits tot Amy Winehouse. Het publiek genoot op het grasveld van het echte
festivalgevoel: relaxed in de buitenlucht genieten van livemuziek. Sommige bezoekers hadden het zich nog iets comfortabeler gemaakt door hun eigen bank of tapijt mee te nemen.'

DRIEKWART STUDENTEN
GELOOFT WEL IN ‘IETS’
Een op de vijf Wageningse studenten is overtuigd atheïst. Driekwart
gelooft in God, een kracht of iets
hogers, en de helft denkt dat er leven is na de dood. Dat laat onderzoek van de vier christelijke Wageningse studentenverenigingen
zien.
Afgelopen jaar stapten iedere
maand wel een paar leden van
Ichthus, NSW, VGSW en CFSR op studenten af in Forum met een enquête over het
bovenzinnelijke. ‘We wilden weten hoe
studenten denken over religie en levensovertuiging, en daar met ze over praten’,
vertelt Paulien van de Wageningse Navigators. Het ging in de 155 toevallige ontmoetingen vaak over de diepere dingen in
het leven, vertelt Ichthus-lid Reinier. ‘Veel
mensen bleken daar eigenlijk nooit over
na te denken.’
Dat God bestaat, gelooft 35 procent van
de ondervraagde studenten. Anderen
denken aan een kracht of energie, of
iets anders hogers, samen goed voor

41 procent. Ondanks deze duidelijke hang naar het ietsisme,
meent toch maar de helft dat er
leven is na de dood. Tien procent
van hen denkt hierbij aan reïncarnatie. Dat leven na de dood onzin
is en niet kan, vindt dertig procent.
Verder zijn Wageningse studenten sportief en sociaal, zo laten
de resultaten zien. Ze vinden familie en
vrienden, gelukkig, tevreden en gezond
zijn belangrijk in het leven. Al zijn er natuurlijk ook wereldverbeteraars (1 op 6)
en carrièremakers (1 op 8).
Het gaf de christelijke studenten hoop
dat maar twintig procent van de studenten zegt dat God niet bestaat, en dat van
hen toch een deel zei God wel eens te
willen ontmoeten. Want eigenlijk gunt
Paulien het iedereen om Jezus te kennen, waardoor zij gelukkig is. En ook
Reinier, die uit het geloof houvast en
eigenwaarde haalt, kan het iedereen
aanraden. / Yvonne de Hilster

