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BOEREN EN IT’ERS HACKEN
TEGEN HET MESTOVERSCHOT
Hacken en mest hebben ogenschijnlijk
niets met elkaar te maken. Toch doen
IT’ers en mestdeskundigen vanaf donderdag 12 oktober samen mee aan de Mest
Hack, een 32-uur durende hackathon op
Dairy Campus Leeuwarden. Ze gaan slimme
IT-toepassingen bedenken voor boer en
overheid die het mestprobleem kunnen
helpen oplossen.

precies weten hoe je met data om moet gaan.’
Bij ‘hacken’ denken veel mensen nog aan inbraak in computersystemen. ‘Maar hackers
beschikken over nuttige vaardigheden, zoals
datavisualisatie’, zegt Bruinsma. FarmHack.
NL vraagt hackers en andere IT-kenners
daarom om in zogenaamde hackathons mee
te denken over grote problemen.
Deelnemers aan de Mest Hack buigen zich
in teams over de vraag hoe data over bijvoorbeeld mesttransport en milieu-impact opgeslagen en ontsloten kunnen worden. Op de
tweede dag rond drie uur pitchen alle teams
hun idee en beslist de jury welke IT-toepassing het beste is. FarmHack.NL ondersteunt
het winnende team met pr en hulp bij het
uitvoeren van het idee. DdV

Aan de Mest Hack doen boeren, ambtenaren,
wetenschappers en IT’ers uit het landbouwdomein mee, maar ook IT’ers van buiten het domein, vertelt Anne Bruinsma, projectleider bij
FarmHack.NL en mede-organisator van de
Mest Hack. ‘Wil je vernieuwen, dan heb je mensen nodig met weinig kennis van zaken, die

kort
>> TARTHORST
De duizenden fietsers die dagelijks door de
wijk de Tarthorst rijden, krijgen een eigen
fietsstraat. De route om het winkelcentrum
wordt bovendien eenrichtingsverkeer. Dat is
het compromis dat naar alle waarschijnlijkheid door de Wageningse politiek wordt ondersteund, bleek deze week tijdens een politieke avond in het gemeentehuis. De
stroom fietsende studenten door de
Tarthorst zorgt al jaren voor onveilige situaties. Met name in de spitsuren is het heel
druk in de wijk. Scholieren van twee basisscholen en haastende studenten kruisen elkaar dan. De raad beslist volgende maand
over de fietsstraat. RK
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Fietsstraat

Kunstenaar Masha Ru (links) bij haar potjes met
eetbare grond.

>> DNA VAN SLA

Deal met Chinees bedrijf

>> KUNSTPROJECT

Het Chinese genomics-instituut BGI gaat gratis het DNA van zo’n 2500 sla-varianten van
het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) in kaart brengen. Het CGN, onderdeel van de Plant Sciences Group, heeft
2500 soorten wilde en gecultiveerde sla die
interessante eigenschappen kunnen bevatten voor veredelaars. In ruil voor de gratis
service maakt het CGN de digitale genomen
pas anderhalf jaar na afloop van het project
openbaar. Tot die tijd kunnen WUR en BGI
een kennisvoorsprong opbouwen bij het zoeken naar interessante genen voor nieuwe slarassen. AS

Kunstenaar Masha Ru gaf vorige week in Impuls
een voorproefje van een expositie over geofagie
– de wetenschappelijke naam voor het opzettelijk eten van grond – die begin volgend jaar
naar de campus komt. De Russische kunstenaar
eet al van kind af aan grond, omdat ze het lekker vindt. ‘Het is net als een glas wijn drinken.’
Onder de naam Museum of Edible Earth heeft ze
een collectie eetbare grondsoorten uit de hele
wereld samengesteld. Een klein deel daarvan
was op 2 oktober te zien – en proeven – in Impuls. Begin volgend jaar zal de hele collectie in
Wageningen te zien zijn. RK

Grond eten
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Eerstejaarsweekend
Als student heb ik nooit les van hem gehad.
Maar toch, zijn imago is legendarisch. Gert
Peek is een bodemkundedocent pur sang. Hij is
aardig, heeft de Teacher of the Year-award op
zak en ik hoor uitsluitend enthousiaste verhalen over de man die zowat vergroeid is met zijn
grondboor.
Zelf heb ik zelden een grondboor in mijn hand.
Af en toe val ik in bij een veldpracticum, dat is
het wel. Dus toen ik een e-mail kreeg van twee
studenten Landschapsarchitectuur, was ik best
verrast. Gert Peek kan dit jaar niet, schrijven ze,
dus zoekt de eerstejaarscommissie een vervanger voor het college tijdens het eerstejaarsweekend. Mijn naam was gevallen.
Wat een eer. Een hoop onbetaald werk ook,
maar op zo’n eervol verzoek kan ik geen nee
zeggen. Een kort voorgesprek in het Forumgebouw volgt.
‘Weten jullie eigenlijk wie ik ben’, vraag ik.
‘Nee, we hebben uw foto opgezocht.’ Ik slik.
‘Nou, ik ben geen bodemkundige’, ga ik verder.
‘Ik wil best een verhaal houden, maar dan
wordt de insteek breder.’ ‘Dat is prima’, zeggen
ze opgelucht, de inhoud van mijn college doet
er blijkbaar niet echt toe.
Teleurgesteld vraag ik waar en wanneer het
weekend eigenlijk precies is. ‘Eh’, zeggen ze
aarzelend in koor. ‘Ik stuur het draaiboek wel
op’, zegt een van de twee, grijpend naar zijn
mobiel.
Ietwat beledigd fiets ik terug naar m’n kantoor.
Ik praat mezelf moed in: het is evengoed leuk
dat ze vrijwillig een college willen en meer over
mijn vakgebied willen horen, nota bene in het
weekend.
Op kantoor open ik mijn mail. Vluchtig kijk ik
het draaiboek door. Het college is cruciaal,
staat er, we moeten absoluut een vervanger vinden, want anders krijgen we geen subsidie van
de universiteit.

Stijn van Gils (30) promoveerde onlangs op onderzoek naar ecosysteemdiensten in de landbouw.
Tweewekelijks beschrijft
hij zijn worsteling met het
systeem wetenschap.
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