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mens en machine

John + Caperlan waadpak
John Beijer, aquatisch ecoloog

DROOG LOPEN IN HET WATER
Lekker zo’n pak. Flexibel en licht. Droog blijven terwijl
je, als het moet tot op borsthoogte, door het water
waadt. John Beijer heeft het ding altijd in zijn kofferbak liggen. Je kunt hem er regelmatig mee in de vijvers rond Forum zien staan, wanneer hij waterdiertjes,
planten en slib verzamelt voor onderwijs en onderzoek. De soortensamenstelling zegt veel over de kwaliteit van het water. Maar soms gaat hij ook gewoon
diertjes vangen en bekijken. Altijd een succesnummer
RK, foto Sven Menschel
tijdens open dagen.
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Mijn moeder groeide op in een boerengezin in de Achterhoek, maar verruilde het
platteland voor ‘metropool’ Wageningen. Hier leerde ze mijn vader kennen, dus
als ze op het platteland was gebleven, was ik er niet geweest. Toch vraag ik me
wel eens af hoe mijn leven zou zijn als ik als boerenzoon was geboren. Zou ik
boer worden?
In mijn dromen is het mooi: lekker in de buitenlucht zijn, op de trekker over m’n
land rijden, een stel beesten verzorgen, samen melk produceren en daar dan het
liefst ook nog heerlijke boerenkaas van maken. In de realiteit komt er meer bij
kijken. Zo is er steeds meer regelgeving en heb je te maken met een kritische
maatschappij die drie Beter Leven-sterren wil voor een kiloknallerprijs. Ook
moet je keihard werken voor een product waar je een minimale marge op pakt –
heb je een beetje pech, dan kun je niet meer op vakantie. Boer worden: je moet
het maar durven.
WUR-student en boerenzoon Jelle Jolink durft het. Uitdagingen zijn er om op te
lossen, vindt hij. Dus dat gaat hij doen, want boer zijn is – in zijn woorden –
‘machtig mooi’.
Luuk Zegers, redacteur onderwijs en studenten

>> Kippen houden onder de bomen is goed voor het klimaat | p.20
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Medewerkers gaan jaarlijks samen 1250 keer de wereld rond

WUR WIL VLIEGEN AAN BANDEN LEGGEN
Het personeel van WUR vliegt te
veel. Voor bestemmingen binnen
Europa wordt bovendien nog
vaak onnodig het luchtruim gekozen. Dat moet anders, aldus de
raad van bestuur in de nieuwe
Mobiliteitsvisie 2030.
Dit decennium zijn het aantal
vliegreizen van WUR-personeel,
het aantal afgelegde kilometers
en de daarmee gepaard gaande
uitstoot van broeikasgassen gestegen, terwijl het personeelsbestand is gekrompen. Medewerkers vliegen jaarlijks samen zo’n
1250 keer de wereld rond (50 miljoen kilometer).
Volgens de Mobiliteitsvisie
gaat daar verandering in komen.
De raad van bestuur wil tot aan
2030 jaarlijks 2 procent minderen op de CO2-emissie die voortvloeit uit dienstreizen en woonwerkverkeer. Daarbij richt het vizier zich volgens beleidsmedewerker Erna Maters (Facilitair Bedrijf, maatschappelijk
verantwoord ondernemen) met
name op het vliegen. ‘2 procent
minder uitstoot bereik je alleen
maar door minder te gaan vliegen.’

14,2
2,22

Social Sciences Group

9,7
1,56
9,4
1,46

Environmental Sciences Group
Plant Sciences Group
Agrotechnology & Food
Sciences Group

5,1
0,82
4,9
0,78

Animal Sciences Group

1,6
0,2

Concernstaf (CS+)

1,2
0,20
1,0
0,16

Wageningen Marine Research
Rikilt
Facilitair bedrijf

0,1
0,02

Minder vliegen binnen Europa,
bijvoorbeeld. Het reisbeleid van
WUR schrijft voor dat naar Europese steden die goed per trein bereikbaar zijn, zoals Brussel, Parijs en
Stuttgart, niet mag worden gevlogen. Maar in de praktijk wordt daar
massaal de hand mee gelicht, blijkt
uit onderzoek van het Facilitair Bedrijf. In 2017 werden binnen Europa meer dan 660 duizend vermijdbare kilometers gevlogen. Alleen al
naar en van Parijs en Stuttgart vonden honderden vluchten plaats.

CO2
miljoen km
kiloton CO2
Gevlogen afstand

Vliegkilometers per kenniseenheid in 2017
Toelichting: De ene kenniseenheid is groter dan de andere. SSG spant
de kroon, mede door de bijdrage van het Wageningen Centre for Development Innovation (CDI). Bij de omrekening naar CO2-uitstoot is rekening gehouden met het feit dat de emissie varieert per vluchtsoort
(regionaal, continentaal of intercontinentaal).

Om het Europese vliegen aan
banden te leggen, zou volgens Maters gewerkt kunnen worden met
een ‘groene’ en een ‘oranje’ stedenlijst. Op die lijst staan steden die ‘alleen’ dan wel ‘bij voorkeur’ met de
trein mogen worden bereisd. De
Universiteit Gent hanteert volgens
Maters al dergelijke lijsten. ‘De
werkgroep Duurzame Mobiliteit is
bezig dit zo snel mogelijk te regelen. Ook zou het makkelijker moeten worden om een treinreis te boeken.’

De CO2-uitstoot van die vermijdbare Europese vluchten is overigens gering: 200 ton. Daarmee is
krap aan de reductiedoelstelling (2
procent per jaar) voor één jaar te
halen. Verdere reductie zal daarom
vooral moeten komen uit het terugdringen van de intercontinentale vluchten, die grofweg driekwart van de uitstoot voor hun rekening nemen. De raad van bestuur wil daarom het gebruik van
tele- en videoconferencing stimuleren.
RK

Bosecoloog David Coomes vervangt Rory Wilson als keynotespreker tijdens de dies natalis
van WUR op 11 maart. De Brit zal
uitleggen hoe hij remote sensing
en laserscans gebruikt om tropisch bos te ‘bespioneren’.
De Britse veldecoloog Rory Wilson,
een pionier in het zenderen van wilde dieren, is wegens gezondheidsproblemen niet in staat de diesrede
te houden. Coomes, hoogleraar Forest Ecology and Conservation aan
de University of Cambridge, neemt
de honneurs waar. De ecoloog expeRESOURCE — 7 maart 2019

rimenteert met nieuwe technieken
om ecologische vragen te beantwoorden, zegt Martin Herold, hoogleraar Geo-informatiekunde en Remote Sensing in Wageningen. Zo
voorzien laserscans en spectrale
technieken Coomes van driedimensionaal beeld van een tropisch bos,
zodat hij kan meten hoe de bomen
groeien, welke competities ze aangaan met elkaar en hoe bos en klimaat elkaar beïnvloeden. Uiteindelijk wil hij daarmee de vraag beantwoorden waarom het bos eruitziet
zoals het eruitziet.
Tijdens de dies presenteren ook

drie Wageningse wetenschappers
hun onderzoek. Lammert Kooistra
van Herolds groep doet uit de doeken hoe hij met drones de ontwikkeling van helmgras in de Nederlandse duinen monitort. Jasper
Eikelboom van Resource Ecology
zal vertellen hoe hij met remote
sensing de ruimtelijke verdeling
van dieren in Afrikaanse wildparken in kaart brengt. En Brenda
Walles van Wageningen Marine
Research presenteert haar onderzoek naar de inzet van kunstmatige
oesterbanken als zeewering in
Zeeland. AS

FOTO: UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

DAVID COOMES IS ‘BIG BROTHER’ IN HET BOS

▲ David Coomes vervangt Rory Wilson als
diesspreker.
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HENDRIKS WORDT DEAN OF RESEARCH

Als Dean of Research wordt
Hendriks onder andere verantwoordelijk voor het promotiebeleid. Daarnaast adviseert hij
de rector over het onderzoeksbeleid van Wageningen University en ziet hij toe op de
kwaliteit en integriteit van het
onderzoek.
Hendriks: ‘Ik wil mij onder
meer richten op de verdere

ontwikkeling van de onderzoekskwaliteit en nauwere
samenwerking tussen
Wageningen University en
Wageningen Research. Verder wil ik de zichtbaarheid
van de positie van Dean of
Research binnen en buiten
WUR verbeteren.’
Het betreft een deeltijdfunctie van twee dagen in de
week. Daarnaast blijft Hendriks leerstoelhouder bij de
groep Diervoeding. Hendriks krijgt een werkplek in
Atlas bij de afdeling Corporate Strategy & Accounts
(CSA). Hij zal worden onder-

steund door een nieuw te
vormen Dean’s Office, bestaande uit een operationeel ondersteuner en drie
TL
beleidsadviseurs.

KORT
>> WEEK ZONDER VLEES

>> INREF

WUR doet van 11 tot en met 17 maart mee aan de
Week Zonder Vlees. In deze week worden vleeseters in de WUR-kantines uitgenodigd om kennis
te maken met gezonde en lekkere alternatieven.
Er staan daarom meer vegetarische gerechten op
het menu dan normaal. Vleesgerechten zijn overigens ook verkrijgbaar; iedereen mag zelf bepalen of en in welke mate hij meedoet. Op wur.nl
verschijnt een dossier met Wagenings onderzoek
naar vleesconsumptie, gezondheid en duurzaamheid. De Week Zonder Vlees is een initiatief van
Isabel Boerdam, bekend van het blog en boek De
Hippe Vegetariër. LZ

Smart farming in Indonesië, serious gaming voor
bosbeheer, gefermenteerde voedingsmiddelen
voor Afrika en bescherming van biodiversiteit
rondom de Nijl. Dat zijn de onderwerpen van vier
nieuwe projecten die geld krijgen uit het Interdisciplinary Research and Education Fund (Inref). Dit fonds van Wageningen University is bedoeld voor interdisciplinair promotieonderzoek
gericht op het behalen van de Sustainable Development Goals (SDGs) van de VN. TL

Maar dan met vlees

Vier nieuwe projecten

>> FAMELAB

FOTO: NIELS MULDER

Twee Wageningers naar finale
Postdoc Daniel Reyes Lastiri en promovendus
Elbrich Postma mogen naar de nationale finale
van Famelab. Vrijdag 1 maart wonnen de jonge
onderzoekers de Wageningse voorronde van de
wetenschapscommunicatiewedstrijd in theater
De Wilde Wereld. Ze kregen drie minuten de
tijd om hun wetenschappelijk idee of concept
te presenteren. Postma deed dat over haar onderzoek naar reuk- en smaakvermogen. ‘Eén op
de zes mensen heeft moeite met ruiken. Mijn
idee is om te kijken of je dat kunt trainen.’
Reyes Lastiri presenteerde zijn ideeën over
aquaponics, een combinatie van visteelt en
tuinbouw. ‘Ik vertelde over de huidige staat
van de globale voedselproductie en het alternatief dat aquaponics biedt.’ LZ

©OLUMN|GUIDO
De rol van de media

FOTO: MIRIAN HENDRIKS FOTOGRAFIE

Hoogleraar Diervoeding
Wouter Hendriks wordt vanaf
1 april de nieuwe Dean of
Research. Hij volgt Richard
Visser op, die per 2 januari is
teruggetreden.

Het televisieprogramma Rambam schokte op 24 januari de voedingswereld met
een uitzending over marktonderzoek. Om
me heen hoorde ik vooral verhalen over
twee anonieme hoogleraren die met een
grote zak onderzoeksgeld leken te worden verleid om positieve ‘onderzoeksresultaten’ te presenteren over een energiedrankje. Maar ik viel zelf over een ander
stuk van de uitzending.
De presentatoren voerden namelijk ook
een – naar eigen zeggen – slecht onderzoek uit, om te kijken of ze er het nieuws
mee konden halen. Nadat hun flauwekulstudie snel was opgepikt door enkele media-outlets concludeerden zij dat het
schrikbarend makkelijk was om onderzoeksresultaten als marketingtool te gebruiken. Rambam legt tijdens de uitzending de focus op onderzoekers en onderzoeksinstellingen, maar kijkt niet naar de
rol van de media in het verspreiden van
slecht onderzoek en het slecht beschrijven van goed onderzoek.
Op de dag van de uitzending stond een artikel op de site van het Algemeen Dagblad
over een Belgisch onderzoek naar zeelucht en kankercellen. De onderzoekers
zelf zijn realistisch: ‘Er is met zeespray getest op kankercellen op schaaltjes in het
lab. Voordat zoiets echt werkt, ben je honderd stappen verder. Er wordt nu gekopt:
zeelucht goed tegen kanker. Maar op basis van zo’n labstudie kun je dat natuurlijk helemaal niet zeggen.’ En wat kopte
het AD over deze labstudie? ‘Inademen
van zeelucht helpt tegen kanker en hoog
cholesterol’. Wellicht kunnen de mensen
van Rambam ook eens naar hun collega’s
in de media gaan kijken.

Guido Camps (35) is
dierenarts en postdoc bij
Humane Voeding. Hij houdt
van bakken, bijen houden
en bijzondere dieren.

▲ Winnaars Daniel Reyes Lastiri en Elbrich Postma
nemen hun prijs in ontvangst.
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GELDERLAND STEEKT 65 MILJOEN IN ONEPLANET

Er komt een nieuw onderzoeksinstituut op de
Wageningse campus: OnePlanet. Provinciale
Staten van Gelderland stemde met grote
meerderheid voor miljoenensteun aan dit initiatief. Een nevenvestiging komt in Nijmegen.
Na maandenlange discussies stemden op 27 februari 44 van de 55 Statenleden voor steun aan
het nieuwe innovatiecentrum van WUR, Radboudumc, Radboud Universiteit en het Belgische onderzoeksinstituut IMEC. De fracties van
PVV en SP stemden als enige tegen.

De meeste partijen zijn enthousiast over de
perspectieven die OnePlanet zegt te bieden op
het snijvlak van digitalisering en agro-, food- en
healthonderzoek. ‘OnePlanet gaat grote impact
hebben op de concurrentiepositie en het innoverend vermogen van de food- en healthsectoren’, aldus VVD-woordvoerder Rene Westra.
Gelderland geeft 65 miljoen euro in een periode van acht jaar. Volgens het businessplan
moet er in die acht jaar nog eens 81,5 miljoen
euro komen van andere instellingen, overheden en bedrijven.
Bestuurslid Rens Buchwaldt van WUR is verheugd over de brede steun voor het plan: ‘Toen
de kans zich aandiende om met IMEC en Radboud te gaan samenwerken, waren we meteen
heel positief over de mogelijkheden. Het sluit
goed aan bij de strategie van WUR om aan de
rand van onze kennisdomeinen inhoudelijke
partners te zoeken om zo elkaar te versterken.’
Veel partijen, met name PvdA, Groenlinks en
Partij voor de Dieren, gaven aan geworsteld te
hebben met de hoogte van het bedrag. Coalitiepartij PvdA raakte overtuigd mede dankzij de

vele verbeteringsvoorstellen die het afgelopen
halfjaar zijn ingebracht door verschillende partijen. Zo werd samenwerking met mbo, hbo en
mkb door veel partijen genoemd als essentieel.
Die koppeling is nu naar tevredenheid geregeld
door de initiatiefnemers, vinden de meeste
fracties.
Innovatiecentrum OnePlanet wordt gevestigd
op de Wageningen campus en krijgt een nevenvestiging in Nijmegen. Het plan is om te groeien van 35 medewerkers in 2019 naar circa 120
in 2028. De eerste medewerkers worden voorlopig gehuisvest in Impulse.
OnePlanet wil innovatieve oplossingen ontwikkelen in de onderzoeksrichtingen Data Driven
Nutrition & Health, Citizen Empowerment, Precision Production & Processing en Tailored Supply
Chain. De toepassing van nano-elektronica en
digitalisering staat daarbij centraal.
Het Belgische onderzoeksinstituut IMEC is
met 3500 werknemers het grootste onafhankelijke Europese onderzoekscentrum op het gebied van micro-elektronica, nanotechnologie,
AvE
ontwerpmethodes en ICT.

De Wageningse wetenschappers
Leónie Bentsink en Ton Hoitink
hebben een Vici-beurs van elk
1,5 miljoen euro binnengesleept.
Bentsink onderzoekt de invloed
van mRNA’s op de houdbaarheid
van zaden en Hoitink bekijkt
hoe verlies van intergetijdengebied de sedimentbalans in delta’s verstoort. Met hun Vici van
NWO, een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke beurzen van Nederland,
kunnen ze de komende vijf jaar
een eigen onderzoeksgroep opbouwen.
Zaden kun je jarenlang bewaren en dan kunnen ze nog steeds
ontkiemen. Daarvoor moeten
specifieke eiwitten worden gevormd in het zaadje. Genetisch
materiaal in het DNA van de plant
wordt via mRNA, een soort boodschapper, omgezet in eiwitten.
‘Het bijzondere is dat dit mRNA
normaal gesproken een korte leRESOURCE — 7 maart 2019

vensduur heeft’, vertelt Leónie
Bentsink van het Laboratorium
voor Plantenfysiologie. In een
bacterie vervalt het al binnen enkele minuten. ‘Wij willen graag
weten hoe het komt dat mRNA in
zaden zo lang goed blijft.’
Intergetijdengebieden in rivierdelta’s – ondieptes die periodiek onder water staan – verliezen terrein door landaanwinning en zeespiegelstijging.
‘Hierdoor verandert het getij in
de delta en wijzigen de transportpaden van zand, slib en
klei’, vertelt Ton Hoitink van Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer. ‘Dan ontstaan problemen zoals aanzanding in vaarwegen, oevererosie en troebelheid. Wij willen inzicht krijgen
in deze mechanismen. Die inzichten kunnen vervolgens worden vertaald naar richtlijnen
voor een duurzaam ontwerp van
waterwegen en intergetijdengebieden.’
TL

FOTO: SVEN MENSCHEL

VICI’S VOOR ONDERZOEK NAAR
ZADEN EN DELTA’S

Maak een protestbord
Ter voorbereiding op de landelijke onderwijsstaking van 15 maart
verzorgde actiegroep WOinActie Wageningen vorige week workshops
‘maak je eigen protestbord’ in WUR-kantines. De staking is gericht tegen bezuinigingen en werkdruk in het hoger onderwijs. Docent Rurale Sociologie Jessica de Koning hielp bij de workshop in de Leeuwenborch. ‘Er kwamen zowel studenten als docenten op af, met wie we
leuke gesprekken hebben gehad.’ Op de geproduceerde borden stonden leuzen als ‘We are all Excellent’, ‘Meer Unileven, Minder Unilever’,
LZ
en ‘In welke kolom moet ik mijn werkstress registreren?’
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De man die WUR al een paar jaar stalkt met
dreigende e-mails, tweets, Facebookberichten en telefoontjes moet in het uiterste geval
worden opgesloten. Dat eiste de advocaat
van WUR vorige week in kort geding.
WUR wil een contactverbod voor onbepaalde
tijd met een dwangsom voor overtredingen van
dat verbod. Maar de instelling heeft er weinig fiducie in dat de stalker, een 32-jarige man uit
Arnhem, zich daaraan zal houden. Daarom eiste advocaat Joost Becker van kantoor Dirkzwager aanvullend zogeheten lijfdwang, voor als de
stalker toch weer contact zoekt. Bij meer dan
tien pogingen kan hij dan tijdelijke worden opgesloten.
Volgens Becker is het een uitzonderlijke eis,
maar kan WUR niet anders. ‘Er is sprake van
stelselmatige belaging van medewerkers, studenten en bestuurders.’ Personeel van onder
meer het Student Service Center ervaart dit als
zeer bedreigend, zegt Simon Vink, woordvoerder van de raad van bestuur. ‘Wij willen dat het
stopt.’

Het lastigvallen begon in 2016 toen de man
zich probeerde in te schrijven als student. Hij
werd afgewezen, omdat hij niet aan de toelatingseisen voldeed. Daarna begonnen de
mailtjes en berichten via social media, die in
de loop der tijd steeds dreigender werden. Het
leidde tot extra veiligheidsmaatregelen bij
sommige gebouwen en met name het Student
Service Center.
De stalker probeerde zich in totaal achttien
keer in te laten schrijven, steeds voor verschillende studies. Hij stuurde in de afgelopen jaren onder meer 3750 e-mails, waarvan alleen
vorig jaar al 2544. Dat is een gemiddelde van 7
per dag. Maar er waren dagen bij dat hij 120 emails stuurde. In totaal zijn meer dan honderd mensen van WUR door de man benaderd. De adressen vond hij onder meer via
we@wur, het (grotendeels) publieke smoelenboek van WUR.
Intussen is er al een contactverbod van
kracht. Een dag na het kort geding kreeg de man
in een strafzaak die tegen hem loopt, ook in verband met bedreiging en stalking, een contact-

FOTO: SHUTTERSTOCK

WUR WIL STALKER DESNOODS LATEN OPPAKKEN

verbod opgelegd. De stalker kreeg volgens
woordvoerder Vink twee jaar terug al een gebiedsverbod voor de campus. Of hij zich daaraan
houdt is niet bekend, aangezien vrijwel niemand
weet hoe de man eruit ziet. De rechter doet 14
maart uitspraak in het kort geding. RK

FORS MINDER TOPMASTERS
DAN VORIG JAAR
Het aantal masteropleidingen
aan Wageningen University
dat het predicaat ‘top’ krijgt,
is gedaald van 21 in 2018 naar
13 in 2019. Dat blijkt uit de
Keuzegids Masters, die dinsdag 5 maart is verschenen.
Onderwijsdecaan Arnold Bregt
ziet twee oorzaken voor de
daling. ‘Aan de ene kant zie je
dat andere universiteiten hun
onderwijstaak serieuzer zijn
gaan nemen. De Keuzegids is
een relatieve weging. Dat betekent dat onze score lager wordt
als onze opleidingen qua niveau
constant blijven terwijl andere
opleidingen verbeteren.’
Daarnaast is er sprake van
een groeieffect, denkt Bregt.
‘Het is de wet van de grote getallen. Wageningen staat bekend
om kleinschalig onderwijs,
maar het aantal studenten is de
afgelopen jaren gegroeid en de
grootte van de onderwijsstaf is

niet evenredig toegenomen.’
Bregt neemt de cijfers serieus. ‘Dat doen we met alle relevante cijfers over onderwijs. We
analyseren ze, bespreken hoe
we bepaalde dingen kunnen
verbeteren, en gaan ermee aan
de slag. Zo bleek uit de Nationale Studenten Enquête dat
Wageningen minder goed
scoorde qua voorbereiding op
de arbeidsmarkt. Om dat aan te
pakken, moeten opleidingen nu
elk jaar minimaal vijf interacties
met het werkveld organiseren,
zoals gastcolleges of excursies.’
WUR is nog wel de beste
universiteit, met een totaal
score van 68. De technische
universiteiten van Twente en
Eindhoven volgen op respectievelijk één en drie punten afstand. Deze drie technische
universiteiten scoren hoger dan
alle algemene universiteiten.
Delft is de enige TU die relatief
LZ
laag scoort: 57.
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Er is een kans op pril wolvengeluk op de Veluwe. Dat zegt ecoloog Hugh Jansman van Wageningen Environmental Research na
genetisch onderzoek aan wolvenkeutels.
Volgens Jansman hebben een mannetjes- en een vrouwtjeswolf in hetzelfde gebied op de Noord-Veluwe
vertoefd. ‘De kans is aanwezig dat
ze elkaar hebben ontmoet.’ Onderzoek moet uitwijzen of de twee ook
een paar gaan vormen. Mocht dat
het geval zijn, dan is er kans dat er
begin mei jongen worden geboren.
Het gaat om het vrouwtje met
codenaam GW998f en het mannetje GW893m. De wolvin werd eind
juli vorig jaar voor het eerst gesignaleerd op de Noord-Veluwe. Ze
komt uit een roedel in het Duitse
Babben, zo’n 600 kilometer van de

Nederlandse grens, en is nu zes
maanden in Nederland. Daarmee
geldt zij officieel als gevestigd; de
eerste gevestigde wolf in Nederland na honderdvijftig jaar afwezigheid. De keutels die van haar
gevonden zijn, bewijzen haar
voortdurende aanwezigheid. Maar
doorslaggevend voor de identificatie was een bloedspat op een loopspoor in de sneeuw. Volgens Jansman gaat het waarschijnlijk om
ovulatiebloed.
Het mannetje, wolf GW893m,
verscheen op 6 januari in Nederland. Hij kwam bij de Nederlandse wolvenonderzoekers ‘op de radar’ naar aanleiding van monsters
van gedode schapen in Heino en
Damsholte. In de weken daarna
werden keutels van hem gevonden in het gebied waar ook het genoemde vrouwtje is gesignaleerd.

FOTO: SHUTTERSTOCK

MOGELIJK WOLVENWELPJES OP DE VELUWE

De kans bestaat dat er begin mei wolvenwelpjes worden geboren op de Veluwe.

Naast deze twee wolven zijn er
volgens Wageningen Environmental Research nog twee vrouwtjeswolven in ons land. Een van

hen, GW960f, verblijft ook op de
Veluwe.
RK

Edward Huijbens komt uit Akureyri, een afgelegen stadje in het noorden van IJsland. Hij
studeerde geografie in Reykjavik en deed zijn
master en PhD aan Durham University in Engeland. Hij spreekt een beetje Nederlands;
zijn vader komt uit Amsterdam. ‘Hij werkte
op een koopvaardijschip en ontmoette mijn
IJslandse moeder in Noorwegen.’
Huijbens deed in Akureyri onderzoek naar
het toerisme in het Antropoceen. ‘Er is debat
onder bètawetenschappers in hoeverre de
door ons veroorzaakte klimaatverandering
een nieuw geologisch tijdvak markeert’, zegt
Huijbens, ‘maar onder sociale wetenschappers is het een uitgemaakte zaak.’ Op IJsland
maakte hij de ontwikkeling van natuurtoerisme van nabij mee. ‘Er zit iets dubbels in ecotoeristen. Ze vliegen naar het poolgebied om
de smeltende ijskappen te zien en mensen
bewust te maken van de klimaatverandering.
Tegelijkertijd dragen ze daaraan bij.’ Huijbens onderzocht hoe IJsland het snel groeiRESOURCE — 7 maart 2019

ende toerisme kan combineren met natuurbehoud en voordelen voor de lokale bevolking.
Tegenwoordig houdt hij zich bezig met de
invloed van de energietransitie op het toerisme. ‘We kunnen niet vliegen op zonnepanelen, dus we hebben nieuwe toerismeconcepten nodig. Zo wil ik het concept “thuisvakantie” onderzoeken, waarbij we culturele en natuurlijke attracties in onze omgeving bezoeken en leren waarderen. Want waarom willen
we verre vakanties? We zitten in een maatschappij van competitieve consumptie en dat
heeft enorme globale consequenties. Nu
komt 85 procent van de langeafstandstoeristen nog uit Europa en Noord-Amerika, maar
straks wil de hele Chinese en Indiase middenklasse Amsterdam en Parijs zien. De problemen met toerisme in Amsterdam gaan alleen maar groeien.’
In Wageningen gaat Huijbens daarom onderzoek doen naar duurzaam toerisme in
Amsterdam. ‘Onze groep is betrokken bij het
Amsterdam Institute of Advanced Metropolitan Solutions, waarin we met anderen gaan
werken aan dit vraagstuk. Als we dit probleem voor Amsterdam weten op te lossen,
dan hebben we het ook opgelost voor steden
AS
als Parijs en Barcelona.’

▲ Edward Huijbens is de nieuwe hoogleraar Culturele
Geografie.

BART KOELMANS

FOTO: BERBER HANIA

Edward Huijbens, een IJslander met
Amsterdamse roots, is de nieuwe hoogleraar Culturele Geografie in Wageningen. Hij
gaat zich richten op duurzaam toerisme.
‘Onze competitieve consumptie heeft enorme globale consequenties.’
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‘WAAROM WILLEN WE VERRE VAKANTIES?’

Ook de leerstoelgroep
Aquatische Ecologie en
Waterkwaliteitsbeheer
heeft een nieuwe hoogleraar. Bart Koelmans
volgt daar Marten
Scheffer op. Het interview met Koelmans staat
op resource-online.nl.
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BESCHERMING WILDE BIJ
VEREIST MAATWERK

Dat blijkt uit het rapport Wilde bijen en
zweefvliegen per landschapstype, opgesteld door onderzoekers van onder meer
WUR. Aanleiding voor het onderzoek waren vragen van natuurbeheerders, gemeenten en de landbouwsector over hoe
belangrijke bestuivers zoals wilde bijen
en zweefvliegen te beschermen zijn.
De onderzoekers maakten op grond
van bestaande verspreidingsgegevens
een lijst van welke bijen en zweefvliegen
in welk landschap voorkomen. Elk landschap kent zijn eigen bijen- en zweefvliegbevolking. ‘Beheerders kunnen op
grond hiervan maatregelen nemen die
zijn toegespitst op de aanwezige soorten
dan wel de potentieel voorkomende.
Bedreigde bijen en zweefvliegen stellen
specifieke eisen aan waard- en voedselplanten, microklimaat en -landschap’,
vertelt Jeroen Scheper, onderzoeker bij
de leerstoelgroep Plantenecologie en
Natuurbeheer en een van de opstellers
van het rapport.
Het rijkst aan bedreigde soorten is het
Limburgs heuvelland, gevolgd door het

FOTO: MANON BRUININGA|HOLLANDSE HOOGTE

rivierengebied. Beide kennen soorten die
uitsluitend in dat landschapstype voorkomen. Het duingebied scoort eveneens
hoog. Maar ook urbane gebieden herbergen een flink aantal bedreigde soorten.
Hoe meer groen, oude muurtjes, bijenhotels en rommelhoekjes met onkruid,
des te rijker.
Uit een eerdere inventarisatie van
WUR is bekend dat 80 procent van de
gewasbestuiving voor rekening komt van
2 procent van de bijensoorten. Een kwetsbare situatie. Scheper: ‘Voordeel is wel
dat met relatief eenvoudige ingrepen,
zoals het inzaaien van akkerranden, het
aantal individuen van de gewasbestuivers
op te krikken is. Het handjevol belangrijkste bijen – vooral hommels – is generalist en verre van kieskeurig.’
Met iets meer aankleding van het
landbouwgebied, zoals het planten van
heggen of het natuurlijker maken van
slootranden, kunnen gebiedsbeheerders
een klein aantal bedreigde bijen en
zweefvliegen terugbrengen. Dat gaat
echter alleen op voor soorten die niet al
te kritisch zijn en daarmee niet sterk in
hun voortbestaan worden bedreigd.
De sterkst bedreigde soorten hebben
gerichtere maatregelen nodig, aldus
Scheper. Vervolgonderzoek moet nog
duidelijk maken welke specifieke eisen
de verschillende bedreigde soorten aan
hun leefgebied stellen en welke ingrepen
MW
dus vereist zijn.

‘Warm voorjaar riskant
voor natuur’
De uitzonderlijke warmte van februari kan grote gevolgen
hebben voor de beschikbaarheid van water tijdens het
komende groeiseizoen. En dat terwijl de natuur de droogte
van 2018 nog niet te boven is. ‘We komen hiermee in terra
incognita’, zegt onderzoeker Ryan Teuling van de leerstoelgroep Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer.
Is de natuur al hersteld van de droge zomer van 2018?
‘Nee. Gemiddeld was het neerslagtekort (neerslag min
verdamping, red.) aan het einde van de zomer zo’n 300
mm. De winter was niet extreem droog, maar de neerslag
was onvoldoende om het tekort goed te maken. We beginnen dus met een kleine achterstand aan het voorjaar.’
Wat is het effect dan van zo’n extreem warme periode in
februari?
‘De planten zijn nog niet groen, dus de verdamping is nog
laag. Maar vocht uit de bodem verdampt natuurlijk wel
door die hoge temperaturen. Laat dat 1 mm per dag zijn,
dan gaat er toch ongeveer 10 mm af in plaats van dat er
10 mm bijkomt door neerslag. Zo’n weekje mooi weer
helpt niet. Vooral op de hogere zandgronden tikt dat aan.’
Is het weer van de komende maand cruciaal?
‘De bodems zijn nu nog wel vochtig genoeg. Maar als het
weer relatief warm blijft, komt de natuur vroeg in het
blad. En dan gaat het, over een week of vier, hard met de
verdamping. Dat is veel eerder dan normaal. Het beschikbare water wordt daardoor veel eerder aangesproken en
tegen de zomer is al het water dan verbruikt. Dat is op zich
geen probleem, maar dan moet er geen droge zomer volgen.’

FOTO: SHUTTERSTOCK

Met alleen een kruidenrijk akkerrandje
of bloemenweitje hier of daar zijn
bedreigde wilde bijen en zweefvliegen
niet te redden. Ze zijn bedreigd omdat
ze speciale eisen stellen aan hun leefomgeving. Kennis van die eisen is
daarom onontbeerlijk voor een goede
bescherming.

VISIE

En dat weten we nog niet?
‘We leven in extreme tijden. De temperaturen zijn in
februari nog nooit zo hoog geweest. We komen hiermee
in terra incognita, in een klimaatzone die nieuw is voor
ons en voor de natuur. Vakinhoudelijk hoop ik op nog
een droge zomer, maar voor Nederland zou het niet goed
zijn.’
RK
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‘REGELS DIERMEEL KUNNEN IETSJE RUIMER’

▲ Botfragmenten van rund, varken en kip.

Voorstanders van kringlooplandbouw willen
graag dierlijke resten verwerken in veevoer
om zoveel mogelijk dierlijke eiwitten te
benutten. Dat kan, maar alleen in zogenoemde voedselwebs, waarin slachtafval
van varkens bijvoorbeeld wordt verwerkt in
kippenvoer, zegt Leo van Raamsdonk van
Rikilt.
Om verspreiding van BSE (gekkekoeienziekte)
te voorkomen, mag slachtafval van runderen
sinds 2001 in Europa niet meer worden verwerkt in veevoer. En de EU legde ook de verwerking van andere dierlijke reststromen aan banden, zoals vleesresten, huid en botten die veel
waardevolle eiwitten bevatten. Voorstanders
van kringlooplandbouw willen dit ‘diermeel’
weer gebruiken als veevoer en willen dat de EU
de regels versoepelt.

Daarbij moet echter wel streng worden gelet
op de voedselveiligheid, zegt Van Raamsdonk
van Rikilt. ‘Het gebruik van resten van herkauwers in veevoer is en blijft strikt verboden. Er is
geen draagvlak voor versoepeling, want je wilt
niet terug naar 180 duizend gekke koeien zoals
we hadden in 2000. Het punt is dat de prionen
die de gekkekoeienziekte veroorzaken, zich gedurende jaren ophopen in de hersenen van dieren. Er zijn inmiddels ook prionziekten gevonden bij herten, rendieren en dromedarissen. Je
wilt dus niet afvalresten van herkauwers in de
voedselketen terugbrengen.’
Voor resten van andere dieren zijn er meer
mogelijkheden, vervolgt Van Raamsdonk.
‘Op dit moment verbiedt de EU verwerking
van bijvoorbeeld varkensresten en pluimveeresten in veevoer. Dat betitelt de EU sinds
2002 als kannibalisme; dieren mogen geen

soortgenoten eten.’ Diermeel van varkens en
pluimvee mag alleen worden verwerkt in voer
voor huisdieren en vissen. Van Raamdonk
vindt dat dit kan worden verruimd. ‘De EU is
daar ook mee bezig. In het nieuwe voorstel
mogen varkensrestproducten in pluimveevoer
worden verwerkt. Zo handhaaft de EU het kannibalismeverbod, maar kunnen er meer dierlijke reststromen worden verwerkt in het veevoer.’
Deze EU-regels hebben gevolgen voor het
ontwerp van de nieuwe kringlooplandbouw,
denkt Van Raamsdonk. ‘Resten uit productieketen A – varkens – moet je afzetten in productieketen B – pluimvee –, terwijl je de restproducten van B afzet in A of C – visteelt. Je maakt
dan voedselwebs waarbij de afvalproducten
via een arsenaal van verschillende verwerkingsmethoden heen en weer gaan.’ AS

HARRY POTTER-BEKER VERSCHIET VAN KLEUR
Wageningse onderzoekers hebben materiaal gemaakt met
toverachtige eigenschappen.
Afhankelijk van de lichtinval kun
je er doorheen kijken of niet.
Onderzoeker Vittorio Saggiomo van
de leerstoelgroep BioNano Technology demonstreert het effect met
het licht van zijn mobieltje. In zijn
hand heeft hij een ondoorzichtige,
roodbruine beker. Maar houdt hij
de lamp achter de beker, dan wordt
het ding plotseling paars doorschijnend. Het lijkt magie. De beker is
3D-geprint in zijn lab en verschiet
van kleur al naargelang de positie
van de lichtbron.
Wat Saggiomo demonstreert, is
het zogeheten dichroïsche effect –
tweekleureneffect – van het materiaal waarvan de beker is gemaakt,
een mengsel van het polymeer pva
(polyvinylalcohol) en gouden nanoRESOURCE — 7 maart 2019

deeltjes. De kleine klompjes goud
reflecteren het licht of laten het
door, al naargelang hun omvang.
De ontdekking van dit licht
effect door gouddeeltjes staat op
naam van masterstudent Lars
Kool. Tijdens een minor
Bionanotechnologie, gegeven door
Saggiomo, maakte hij volgens
opdracht gouden nanodeeltjes
door goud-ionen te reduceren met
citroenzuur. Hij paste de verhouding van de ingrediënten uit het
voorschrift echter aan, waardoor
het dichroïsche effect ontstond.
Saggiomo kwam vervolgens op het
idee om de deeltjes te gebruiken
voor de vervaardiging van dichroïsch 3D-printmateriaal.
Het tweekleureneffect treedt op
bij een bepaalde verhouding van de
goud- en citroenzuuroplossingen.
De goudklompjes die dan worden
gevormd zijn 50 tot 60 nanometer

▲ Gouden nanodeeltjes zorgen ervoor dat deze beker van kleur verandert al naargelang
de positie van de lichtbron.

groot en ovaal van vorm. Het is een
eenvoudig en bovendien goedkoop
procedé. Kool: ‘Goud is duur, maar
de gebruikte concentraties zijn erg
laag. In zo’n beker zit veel minder
goud dan in een mobiele telefoon.’
Saggiomo ziet volop toepassingen voor het gebruik van gouden
nanodeeltjes in 3D-printing. ‘Je

kunt er bijvoorbeeld lenzen mee
maken die selectief licht doorlaten.
Je kunt het effect gebruiken in zonnecellen om licht te concentreren.
Of je gebruikt die nanodeeltjes in
sensoren.’ Lars Kool hoopt na de
zomer af te studeren en wil dan het
liefst als promovendus verder met
RK
zijn vinding.
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DE STELLING

‘Ik ben zelf ook pas opgebloeid
toen ik het licht zag’
Met die zonnige lentedagen in februari merkten we het allemaal:
licht is heilzaam. Faline Plantenga ondervond het aan den lijve bij
het schrijven van haar proefschrift – en stelde vast dat mensen
soms net aardappels zijn.
‘Hoe meer licht, hoe sneller de bloei: dat was een conclusie uit mijn
promotieonderzoek naar knolvorming en bloei van aardappels. Iets
dergelijks merkte ik ook al zelf aan mijn bureau. Ik werkte met een heleboel studenten in Radix. In het begin zat ik aan de kant van de binnentuin, de donkere kant. We hadden allemaal een orchidee gekregen; ze stonden op onze bureaus. Maar bij ons wilden ze maar niet
bloeien en bij de anderen elders in het gebouw wél.
In de periode dat ik begon met schrijven om
Faline Plantenga promoveerde op
mijn PhD af te ronden,
12 februari op haar onderzoek naar
de rol van licht bij knolvorming en
verhuisde ik naar de
bloei in aardappels.
zonzijde. Zodra mijn orchidee daar met mij was

Both plants a
nd
humans need
enough
light to blosso
m

aangeland, ging hij heel
mooi bloeien. En dat was
niet het enige: het zonlicht had ook invloed
op hoe ik zelf werkte. Ik kon – en kan – me gewoon beter concentreren
in een lichte omgeving. Nee, ik ben duidelijk geen nachtwerker!
Licht zorgt dus ook voor het opbloeien van mensen. Dat is natuurlijk
op verschillende fronten al wetenschappelijk bewezen en in praktijk
gebracht, zoals in lichttherapie bij winterdepressie. Nou ja, je ziet het
nu toch ook met die extreem vroege lentedagen in februari: iedereen
is vrolijk en heeft nieuwe energie.
Je gaat als mens ook goed functioneren als je figuurlijk gezien het licht
ziet: als je iets doet wat je leuk vindt. Ik ben pas opgebloeid na de middelbare school, wat toch een beetje een socially awkward tijd was, toen
ik op mezelf ging wonen en onderwerpen ging aanpakken die me interesseerden. Ik heb nu een nieuwe baan: in een onderzoeksstation van
WUR in Bleiswijk doe ik nog steeds onderzoek naar planten en licht.
Onderzoek dat me ligt, en dat misschien weer naar nieuwe dingen zal
JB
leiden. Dus ik ben nog lang niet uitgebloeid, hoop ik.’
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Gelukkig
Masterstudent Jelle Jolink kiest voor een toekomst als boer

tussen de koeien
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Nederlandse boeren hebben betere tijden gekend. Hun inkomsten staan
onder druk en hun imago is op z’n zachtst gezegd matig. Toch kiest
masterstudent Jelle Jolink voor een toekomst als melkveehouder. ‘Ik heb
lang getwijfeld, maar de passie die boeren voor hun vak hebben is zo
mooi, dat kun je niet uitleggen.’
tekst Luuk Zegers foto’s Marije Kuiper

‘D

e bodemgezondheid gaat achteruit. Iedereen
maakt zich zorgen, maar er wordt te weinig
gedaan. Als voedselproducent zie ik het als
mijn verantwoordelijkheid om een houdbaar
systeem te ontwikkelen met minimale emissies en behoud van biodiversiteit, maar ook met behoud
van winstgevendheid.’ Aan het woord is Jelle Jolink, doordeweeks student Biosystems Engineering in Wageningen, in het weekend werkzaam op De Peppel, een melkveehouderij met 110 koeien in Drempt, Gelderland.
Jolink doet de mestboekhouding, bepaalt het dieet
van de koeien en helpt zijn vader met de dagelijkse werkzaamheden op de boerderij. Als die over tien jaar met
pensioen gaat, wil de WUR-student samen met zijn broer
Hidde het familiebedrijf overnemen. Op een grijze zaterdag in januari geeft hij, tussen het melken en voeren
door, een rondleiding over de boerderij.
KALFJES
De Peppel is een soort openluchtmuseum, Jolink de tourgids in blauwe overall en kaplaarzen. De boerderij zelf is
honderdvijftig jaar oud, vertelt hij. Op de deel – een stal die
aan het woonhuis vastzit – hebben koeien plaatsgemaakt
voor een werkplaats. ‘Binnen kun je nog een gat zien waar
in de Tweede Wereldoorlog een bom is gevallen, daar ligt
een golfplaat overheen.’ Een paar meter verderop staat een
honderd jaar oude stal. ‘Ooit voor varkens, maar mijn
vader heeft de varkens weggedaan.’ Nu staan er kalfjes.
De grote stal, met plaats voor 110 koeien en de melkerij, is in delen neergezet. ‘Het oudste deel komt uit de
jaren zeventig, en daarna is er telkens een stuk aan
gebouwd om met de veestapel mee te groeien.’ Dat
typeert de ideologie van De Peppel, aldus Jolink. ‘We
groeien niet hard, maar wel door.’ Door de grote ramen in
de stal valt veel licht naar binnen. Koeien kauwen tevreden op het voer dat Jolink aanschuift met de trekker.
KLEINE KRINGLOOP
Vanaf het erf kun je uitkijken over het land, dat zo ver als
het oog reikt bij De Peppel hoort. ‘Genoeg gras en mais
om onze hele veestapel te voorzien van ruwvoer’, vertelt
Jolink. ‘Daar voegen we nog een klein deel krachtvoer aan
toe. We telen nu ook veldbonen, een soort van sojaboon
die in het Nederlandse klimaat groeit, om de soja die we
in Brazilië aankopen te vervangen.’ Want hoe kleiner de
kringloop, hoe beter, vindt Jolink.
‘Aan de andere kant kun je de kringloop nooit hele-

maal sluiten. Als wij helemaal geen kunstmest en krachtvoer zouden aanvoeren, zouden alle mineralen die in de
melk zitten weer terug moeten komen. Dat moet dan dus
uit het riool terugkomen naar het bedrijf. Zelfs als dat
zou kunnen, moet je bedenken dat een groot deel van de
melk die we in Nederland produceren voor de wereldmarkt is. Dat gaat richting China en rest van de wereld. Je
blijft dus toch met mineralen slepen. Ik streef ernaar om
de kringloop zo lokaal mogelijk te maken, maar het is
nooit helemaal haalbaar.’
DUURZAAM BOEREN
Als boer-in-wording én WUR-student zoekt Jolink actief
naar manieren om de bedrijfsvoering op De Peppel te
verduurzamen. In zijn pogingen de bodemgezondheid te
verbeteren, kwam hij uit bij Thierry Stokkermans, die
met zijn bedrijf Zip Drill in StartHub zit. Jolink: ‘Er is veel
onderzoek gedaan naar de voordelen van minder of geen
bodembewerking, no tillage heet dat. Daaruit blijkt dat je
zonder bodembewerking dezelfde productie kan halen,
met minder stikstofverliezen en behoud van het bodemleven. Toch gebruiken bijna alle boeren nog een ploeg.
Samen met Thierry draaien we nu een proef van vier jaar

‘Verduurzamen kan alleen door
daadwerkelijk op boerderijniveau
aan de slag te gaan’
met zijn no tillage-systeem in de maisteelt. We monitoren de bodemgezondheid, de opbrengst, het bodemleven
en organische stof.’
Jolink droomt van een landbouwsysteem dat zo duurzaam is dat het duizend jaar kan blijven bestaan. ‘Een
systeem zonder kunstmest en RoundUp. Mijn vader zegt
weleens: “Morgen begint vandaag”. Als we in de toekomst een duurzame landbouw willen hebben, moeten
we vandaag beginnen met veranderen. En dat kan alleen
door daadwerkelijk op boerderijniveau aan de slag te
gaan, niet door mooie systemen te bedenken die niet
door boeren opgepakt worden.’
HOND SAM
Bij al zijn werkzaamheden op het erf wordt Jolink gevolgd
door de hyperactieve pup Sam. Door het gemak waarmee
7 maart 2019 — RESOURCE
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▲ Het was niet vanzelfsprekend
dat Jelle Jolink boer zou worden.
‘Het is hard werken en zeker
geen vetpot.’

de WUR-student de trekker bestuurt, de trots waarmee
hij over ‘zijn’ boerderij vertelt en het vertrouwde fluitje
waarmee hij Sam roept als de pup weer eens ergens in de
weg loopt, oogt De Peppel als zijn natuurlijke habitat.
Wie hem zo ziet, zal het weinig verbazen dat hij het familiebedrijf gaat overnemen.
Toch was dat niet vanzelfsprekend. Lange tijd leek het
zelfs geen optie. De WUR-student kampte als kind met
hooikoorts; erg onhandig op een boerderij. Maar zelfs
toen de allergie afnam, was het geen uitgemaakte zaak

‘Boeren kunnen niets
goed doen, maar aan
het eind van de dag
moet iedereen eten’
dat Jolink boer zou worden. ‘Het is hard werken, er komt
veel bij kijken qua administratie en regelgeving, en qua
beloning is het zeker geen vetpot. Bovendien zijn boeren
niet vaak positief in het nieuws. Óf we produceren te veel
mest, óf er zijn te veel koeien, óf de koeien staan te dicht
op elkaar. Het is wel lastig als je alleen maar negatieve
artikelen over je sector langs ziet komen. Soms kloppen
ze ook helemaal niet. Dan krijg je als boer het gevoel dat
je wordt weggepest uit Nederland, omdat je toch niets
goed kan doen. Maar aan het eind van de dag moet iedereen eten.’
NAAR WAGENINGEN
Aan het einde van zijn middelbare school was Jolink vast
van plan een technische studie te doen. ‘Ik ging op open
dagen kijken en het was allemaal wel mooi, maar ik
RESOURCE — 7 maart 2019

miste iets, tot ik bij de studie Veehouderij ging kijken aan
de HAS in Den Bosch. Daar viel het kwartje. Ik heb lang
getwijfeld, maar de passie die boeren voor hun vak hebben is ongekend, dat is zo mooi, dat kun je niet uitleggen.’
Op zijn 21ste was Jolink klaar op de HAS. ‘Mijn vader
was toen 51. Alles op onze boerderij is zo ingericht dat je
het dagelijkse werk, voeren en melken, in je eentje kunt
doen. Omdat mijn pa door wil werken tot zijn 65ste, was
er niet genoeg werk voor mij. Toen kon ik óf meteen
ergens anders aan de slag gaan, óf eerst nog een paar jaar
studeren.’
Die keuze was snel gemaakt: Jolink ging op zoek naar
een studie waar zijn liefde voor het agrarische en het
technische samenkomen. ‘Dan moet je haast wel naar
Wageningen toe.’ Hij koos Biosystems Engineering.
‘Daar leer ik dat als er een probleem is, je eerst gaat uitpluizen hoe dat precies in elkaar zit. Daarna ga je kijken
of je het op een biologische manier kan oplossen.’ Als
concreet voorbeeld noemt hij ammoniakemissie. ‘Als
mest en urine niet bij elkaar komen, ontstaat er geen
ammoniak. Koeien in de wei plassen en poepen bijna
nooit op dezelfde plek, maar de mens zet koeien in de
stal, waardoor mest en urine wél bij elkaar komen. Als je
dat probleem op een biologische manier wil oplossen, ga
je dus niet luchtwassers en ingewikkelde vloersystemen
uitvinden om de ammoniakvorming te beperken, maar
kijk je hoe je kunt voorkomen dat de mest en urine
samenkomen. Kunnen koeien meer naar buiten, bijvoorbeeld? Zouden ze buiten gemolken kunnen worden?’
KOEIENTOILET
Op De Peppel lopen de koeien al zo veel mogelijk buiten, en ondertussen werkt Jolink tijdens zijn stage aan
een oplossing voor het ammoniakprobleem in de stal:
het koeientoilet. ‘Aan de achterkant van de koe, net
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boven de uier, zit een soort zenuw. Als je die aanraakt,
gaat de koe plassen. Wij ontwikkelen een systeem
waarbij een koe brokjes komt eten in een krachtvoerbox. Achter de koe bevindt zich dan een opvangbak
voor de urine en een mechanisme dat die zenuw aantikt waardoor de koe gaat plassen. Zo komt de urine
niet op de grond en blijft het gescheiden van de mest.
Volgens de eerste modelberekeningen heb je zo minimaal 50 procent ammoniakreductie.’
Vader Henk Jolink (54) is enthousiast. ‘Over een
paar jaar is onze oude stal aan vervanging toe. Als je
nu een nieuwe stal bouwt, moet je emissiearme vloeren bouwen om de ammoniakuitstoot te beperken.
Dat is een heel ingewikkelde toestand met klepjes en
dergelijke, die in de praktijk vaak helemaal niet goed
werken. Zo’n koeientoilet is een basisprincipe dat
werkt, én je hebt groeimogelijkheden als je wil uitbreiden.’
MEDITATIEF MELKEN
Aan het eind van de middag is het tijd om te gaan melken. Jolink junior begeleidt de koeien naar de wachtrij,
zijn vader laat de eerste achtentwintig de melkstal binnen. Koe voor koe worden de uiers schoongemaakt,
daarna worden zuignappen – tepelbekers in boerenjargon – aan de tepels bevestigd en kan het melken beginnen.
Het is warm en broeierig in de melkerij en het constante klokkende en zuigende geluid werkt licht hypnotiserend. Melk stroomt de tanks binnen. Een mooi fotomoment, want dit is waar het uiteindelijk allemaal om
draait, waar de boeren het voor doen. Toch moet de
fotograaf even wachten voor ze een portret kan schieten, omdat de eerste groep koeien ondertussen bijna is
gemolken en de volgende alweer klaarstaat. Even geen
tijd om te poseren, want ‘de dames gaan voor’.
Tijdens het melken overdenkt Jolink zijn dag. ‘Het
is fijn om tussen de koeien te staan en ze individueel
even te zien, te kijken hoe het met ze gaat. Het blijft

‘Achtentwintig dames om je heen
die niks terugzeggen, dat is soms
wel even lekker’
ook machtig mooi dat je als boer gras – iets waar de
mens niks mee kan – samen met je koeien kunt omzetten in melk, waar zo’n beetje alle essentiële voedingsstoffen in zitten. Het melken zelf geeft mij een gevoel
van rust. Achtentwintig dames om je heen die niks
terugzeggen, dat is soms ook wel even lekker.’
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ZOMER IN FEBRUARI
De warmterecords sneuvelden vorige week bij
bosjes. De dag dat deze foto werd gemaakt,
woensdag 27 februari 2019, staat officieel te boek
als de warmste 27 februari sinds het begin van de
metingen in 1901. Op het terrein tussen Forum en
Orion zag het zwart van de mensen die in het zonnetje hun lunch verorberden. Of hun practicumhandboek General Chemistry for the Life Sciences
LdK, foto Sven Menschel
nog even doornamen.
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WUR en de provincie
De Provinciale Staten van Gelderland houden zich bezig met onderwerpen die
WUR-medewerkers en -studenten aan het hart gaan. En die de instelling soms ook
direct raken. Vier kandidaten met een WUR-achtergrond vertellen waarom een
gang naar de stembus op 20 maart de moeite waard is.
tekst Anton van Elburg

K

limaat, landbouw, natuurbeheer,
energie, economie en ruimtelijke
ordening zijn zaken waar de provincie
besluiten over neemt. Tegelijk zijn het
onderwerpen waar WUR-medewerkers en -studenten zich vakmatig mee bezighouden. Logisch dus dat de kandidaten met een
WUR-achtergrond de passie voor deze onderwerpen vaak noemen als motivatie om mee te
doen.
‘Heel interessant om deze onderwerpen
van de andere kant te bekijken’, zegt kandidaat voor de ChristenUnie Judith Westerink,
in het dagelijks leven onderzoeker bij Environmental Research. Westerink wil vanuit
Provinciale Staten meehelpen om de tegenstellingen tussen landbouw en natuur te verkleinen: ‘We streven naar een goede toekomst
voor boerenbedrijven, waarbij ze ook een rol
hebben in natuurbeheer. Er is te weinig biodiversiteit op het boerenland. Dat moet veranderen.’
KLIMAAT
Het thema klimaatverandering brengt niet
alleen het hoofd van landelijke politici op hol,
maar is ook in de provincie een hot topic. Zo
wil D66 Gelderland maar liefst 2,6 miljard
euro besteden aan duurzaamheidsmaatregelen. Antoon Kanis, masterstudent Economie
en Beleid en derde op de lijst bij de Democraten: ‘Door de verkoop van Nuon heeft de provincie heel veel geld op de bank staan. Wij
willen dat investeren in grootschalige verduurzaming van woonwijken.’
Voor Jan Daenen, masterstudent Management, Economics and Consumerstudies en
zesde op de PvdA-lijst, gaat dit voorstel te ver.
‘We moeten een buffer overhouden om een
eventuele volgende economische crisis op te
vangen. En die duurzaamheidsmaatregelen
mogen niet uitsluitend een lobby voor elitaire
warmtepompen zijn, want op die manier
wordt het verzet van burgers groter.’
RESOURCE — 7 maart 2019

BEDRIJVIGHEID
Afwegingen over de precieze besteding van de
duurzaamheidsmiljarden zullen de discussies
beheersen. Zo prefereert GroenLinks zonnepanelen op daken in plaats van in weilanden, zegt
Esther de Wit, bestuurskundig onderzoeker bij
Environmental Research en nummer elf op de
lijst. ‘Wij vinden daarnaast dat de provincie
groener moet inkopen en moet zorgen voor vergroting van de biodiversiteit bij het beheer van
bermen en dijken. Ik kan me voorstellen dat
Wageningse bedrijven dat invullen.’
Daarmee snijdt De Wit een ander provinciaal
thema aan: stimulering van de regionale economie. Want tegenover bestedingen staan
opdrachten voor onderzoekers en bedrijven.
GroenLinks zou graag zien dat de provincie startende bedrijven helpt om sneller te groeien.
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LIGHTRAIL
Een bij uitstek regionaal thema is bereikbaarheid. Dat het vastloopt bij onder andere de
Wageningse campus is duidelijk. PvdA’er Daenen: ‘Het is bijna stumperig hoe onbereikbaar
de campus is.’ Sommige partijen zien de oplossing in meer asfalt, anderen in beter openbaar
vervoer. Daenen en D66’er Kanis vinden dat er
een onderzoek moet komen naar een lightrailverbinding tussen station Ede-Wageningen en
de campus. De Wit van GroenLinks wil daarnaast het openbaar vervoer goedkoper en zelfs
gratis maken op bepaalde tijden.
LAGE OPKOMST
Populair zijn de Provinciale Staten verkiezingen
niet echt, getuige de gestaag dalende opkomstpercentages. Onbekendheid met de provincie
zou een rol kunnen spelen, denkt Daenen. ‘Ik
had vroeger ook geen idee wat de provincie
deed. Toen ik me erin verdiepte, zag ik dat de
provincie op veel vlakken die me interesseren
actief is, zoals milieu en de regionale economie.
Nu wil ik zelf graag de handen uit de mouwen
steken om dingen te veranderen.’
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WAT HEEFT WUR AAN DE PROVINCIE?

WAT ZEGGEN DE PARTIJEN OVER WUR?

1.Gunstig vestigingsklimaat

In Gelderland doen vijftien partijen mee aan de verkiezingen voor
de Provinciale Staten op 20 maart. Hieronder een overzicht van de
standpunten uit hun verkiezingsprogramma’s waarin WUR wordt
genoemd of bedoeld.

2. Betere bereikbaarheid
De gebrekkige bereikbaarheid van Wageningen Campus is één van
de bedreigingen voor het succes van de regio, meent het bestuur
van WUR. Aanvankelijk zou de gemeente Wageningen de problemen
oplossen door een rondweg rond de campus aan te leggen. De
gemeenteraad koos echter een volgens de provincie onhaalbaar en
onwenselijk tracé over de campus, waarna de provincie de regie
overnam. Een onderzoek naar mogelijke oplossingen loopt nog. Een
eventuele lightrailverbinding met station Ede-Wageningen en
nieuwe directe buslijnen naar Arnhem zijn ook typisch provinciale
projecten.

3. Onderzoeksopdrachten
De provincie is ook opdrachtgever van onderzoek. Per jaar gaat het
om 1 miljoen euro aan directe opdrachten van Gelderland, verspreid over diverse kenniseenheden. Een voorbeeld zijn opdrachten
voortkomend uit het Natuurpact, voor ontwikkeling en beheer van
natuur. Opdrachten komen overigens ook soms van andere provincies. Zo ondertekende Zeeland onlangs een onderzoeksconvenant
met het WUR-regiocentrum in Yerseke.

VVD (nu 9 zetels): Bereikbaarheid Wageningen heeft prioriteit;
kennisdeling tussen hoger onderwijs en midden- en kleinbedrijf
(mkb) moet beter; campus moet verder worden ontwikkeld.
CDA (9 zetels): WUR moet met meer innovatieconcepten komen;
kennis moet breder worden gedeeld met de bevolking.
D66 (7 zetels): Meer kruisbestuiving tussen health (Radboudumc) en
food (WUR).
SP (6 zetels): Kennisdeling tussen hoger onderwijs en mkb moet
beter.
PvdA (6 zetels): Openbaar vervoer van Ede naar campus moet beter;
knelpunt bij hoofdentree campus moet worden aangepakt.
PVV (5 zetels): WUR niet genoemd.
CU (4 zetels): Gemeente moet regie over bereikbaarheid van de
campus houden.
SGP (3 zetels): Campus moet verder worden ontwikkeld om startups
en kennisbedrijven aan te trekken.
GL (3 zetels): Aanleggen campusroute is onwenselijk; ov van Ede
naar Wageningen moet beter; op termijn lightrail aanleggen.
PvdD (2 zetels): WUR niet genoemd.
50Plus (1 zetel): WUR niet genoemd.
FvD (0 zetels): Geen programma beschikbaar.
Code Oranje (0 zetels): Verspreiding van kennis van WUR naar
bedrijfsleven moet beter.
Denk (0 zetels): Meer regionale profilering op het thema food.
Jezus leeft (0 zetels): WUR niet genoemd.

FOTO: GUY ACKERMANS

Meer innovatie, meer werkgelegenheid en meer banen. Elke provincie probeert zo veel mogelijk talent, bedrijven en instellingen naar
de regio te trekken. Het besluit om 65 miljoen euro te investeren in
het digitale innovatiecentrum OnePlanet, waarin WUR participeert,
is het meest klinkende voorbeeld van die ambitie in Gelderland.
(zie ook het nieuwsbericht op pagina 6). Een ander voorbeeld is het
bedrijfsverzamelgebouw PlusUltra, waar de provincie 3,5 miljoen in
stak. De Shared Research Facilities, waarvan WUR, bedrijven en
andere instellingen gebruik kunnen maken, zijn gestart mede dankzij een provinciale injectie van 6 miljoen. Ook maakt de provincie
maakt zich al jarenlang hard voor een gunstig ‘agrifood-ecosysteem’ in de regio, met onder meer Food Valley en het World Food
Center.
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Kiplekker in het bos
Bomen leggen CO2 vast. Het planten van nieuwe bomen remt dus de
opwarming van de aarde af. Pluimveehouders hebben een extra reden
om bomen op hun terrein te zetten: de kippen voelen zich meer op hun
gemak onder de takken.
tekst Roelof Kleis illustratie Annet Scholte foto Guy Ackermans

A

chter het biologische pluimveebedrijf van
Johan, Jantine en Ariën Verbeek in het buitengebied van Renswoude staan 201 walnootboompjes. Sprietige exemplaren van amper
twee meter hoog, met telkens een metertje of
tien ertussen. Een bos kun je het nog niet noemen, maar
over een paar jaar zal het hier al aardig toeven zijn.
De walnotenboomgaard wordt het buitenverblijf van
een deel van de 16 duizend biokippen die Verbeek houdt.
De nieuwe groep is net gearriveerd en moet nog even
acclimatiseren in de stal. Zodra de dieren gewend zijn,
mogen ze dit beboste terrein als hun uitloop gebruiken.
Het project is een van de pilots die, onder toeziend oog
van WUR, moeten aantonen wat extra bosbouw kan bijdragen aan de strijd tegen de klimaatverandering.

‘Ik heb hier last van roofvogels:
haviken en buizerds’
AGRO-FORESTRY
De proef op het erf van Verbeek is een voorbeeld van agroforestry. ‘Een combinatie van landbouw en bosbouw, die
een win-winsituatie oplevert’, definieert projectleider
Martijn Boosten van de in Wageningen gevestigde ngo
Probos. ‘In dit geval de combinatie van kippenhouderij
en jonge aanplant.’
Kippen zijn van oorsprong Aziatische bosdieren en de
voorkeur voor bos sluimert nog steeds diep in het kippenbrein, vertelt boer Johan Verbeek. ‘Ik heb hierachter een
brede loods met een bosje erlangs. Als er gevaar dreigt,
vliegen de kippen de bosjes in.’ En gevaar loert altijd. ‘Ik
heb hier last van roofvogels: haviken en buizerds.’
Een biologische of vrije-uitloopkip heeft wettelijk vier
vierkante meter loopruimte nodig, zegt Boosten. ‘Maar in
de praktijk zie je dat ze die uitloopruimte lang niet benut-

ten. Kippen hebben de neiging om dicht bij de stal te blijven. Daar vinden ze beschutting en veiligheid. Door de
uitloop te beplanten, trek je de kippen meer het terrein
in. Dat is goed voor de kip én je legt CO2 vast.’ Boosten
wijst op nog een paar voordelen van het concept. Afnemende ziektedruk, bijvoorbeeld, doordat kippen minder
dicht op elkaar leven als ze de uitloop beter benutten.
Bomen verfraaien bovendien het erf en leveren op termijn producten op. Walnoten, in dit geval.
HOU HET SIMPEL
Het beplanten van de kippenuitloop is niet nieuw. Zowel
Probos als het Louis Bolk Instituut hebben al ervaring
opgedaan met fruitbomen, wilgen en olifantsgras. Een
van die pilots vond ook op het erf van boer Verbeek
plaats. Rechts voor de boerderij staan op een uitloop van
twee hectare tientallen appel-, peren-, kersen- en pruimenbomen. Een leerzame ervaring, blikt Verbeek terug.
De belangrijkste les: schoenmaker, blijf bij je leest.
‘Fruitbomen onderhouden vergt specifieke kennis. En
kiezen voor vier verschillende fruitbomen was dus niet zo
handig. Wij zijn geen fruittelers.’
‘Fruitbomen kweken vereist kennis en geld’, bevestigt
Boosten van Probos. ‘Een hectare beplanten kost al gauw
20 duizend euro aan investering. In een goed jaar verdien
je dat terug, maar dan ben je dus eigenlijk al een soort
fruitteler.’

VERHALENSERIE

EXPERIMENTEREN VOOR HET KLIMAAT

Nederland wil in 2030 jaarlijks 49 procent minder broeikasgas uitstoten dan in
1990. Hoe we dat gaan doen, wordt vastgelegd in een Klimaatakkoord. Terwijl in
Den Haag nog wordt gesteggeld over de invulling daarvan, vinden met geld van het
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit al tal van proefprojecten
plaats. WUR coördineert alle projecten voor de sector Landbouw en Landgebruik.
Resource besteedt in vier nummers aandacht aan deze experimenten. Deze week
aflevering 2: de bosbouw.
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▲ Boer Johan Verbeek en projectcoördinator Gert-Jan Nabuurs van WUR bij de jonge walnootboompjes waar Verbeeks biokippen straks onder kunnen scharrelen.

Hou het simpel, is dus de boodschap. Drie
van de vier boeren die onder leiding van Probos
een pilot uitvoeren, kozen daarom voor walnoten. Die bomen zijn goedkoper en minder
bewerkelijk. De vierde kippenboer wil wilgen
planten, voor de productie van biomassa.
TERUGVERDIENEN
De aanplant van de bomen kostte Verbeek
12.500 euro, exclusief een subsidie van een kwart
van de kosten. En die investering moet dus worden terugverdiend. ‘Dat is de insteek van deze
pilots’, zegt Boosten. ‘Laten zien wat het kost en
wat het oplevert. Projecten als deze moeten uiteindelijk zichzelf kunnen bedruipen. Het is niet
de bedoeling dat ze op subsidie blijven draaien.’
Die opbrengstkant is er voorlopig eentje van
de lange adem. Voordat de walnootbomen
vrucht gaan dragen, zijn we zes jaar verder,
schat Boosten. ‘Tien jaar zelfs, als het om enige
omvang gaat voor de verkoop.’ Verbeek moet het
allemaal nog zien, met die opbrengsten uit verkoop. Sterker nog, die walnoten kunnen ook
roet in het eten gooien. Duitsland is een belangrijk exportland voor de biologische eieren van
Verbeek. ‘Maar de Duitse certificeerder KAT
heeft gezegd geen eieren te accepteren waarbij
de uitloop dubbel economisch wordt gebruikt.
Dus voor eieren en walnoten. Raar, ja. Ik mag de
walnoten wel weggeven of opvoeren aan mijn
varkens, maar ze niet verkopen.’
RESOURCE — 7 maart 2019

KLIMAAT-EI
Het is afwachten hoe dat uit gaat pakken.
Ondertussen ziet Verbeek meer brood in het
verkopen van zijn agro-forestry-eieren als een
nicheproduct. Verbeek is voorzitter van de coöperatie Biomeerwaarde-ei, een groep biologische boeren, die er wat duurzaamheid betreft
nog een schepje bovenop doet. De meerwaarde
van zijn eieren schuilt volgens Verbeek onder

andere in het gebruik van zonnepanelen op het
bedrijf. En ook de groene uitloop zou zo’n
meerwaarde kunnen zijn. ‘Het biomeerwaardeei kunnen we zo beter positioneren op de
markt.’ Leidt dat tot een nieuw ei in het schap,
het klimaat-ei? Verbeek proeft het woord
instemmend. ‘Dat zou zomaar kunnen.’

MINDER UITSTOOT MET BETERE BOSBOUW
Door extra bomen te planten of bestaand bos beter te beheren, kan de emissie van broeikasgassen aanzienlijk worden teruggedrongen. WUR voert samen met 33 partners een reeks pilots uit
om de mogelijkheden in kaart te brengen. Die bosbouwprojecten kosten samen 2 miljoen euro,
een klein deel van de 19 miljoen die WUR heeft gekregen voor alle pilots in de sector Landbouw
en Landgebruik van het Nederlandse Klimaatakkoord. De informatie uit alle pilots gaat een
gereedschapskist opleveren waarmee terreinbeheerders aan de slag kunnen.
De pilots draaien allemaal om koolstofvastlegging, zegt coördinator Gert-Jan Nabuurs (hoogleraar Europese Bossen), en volgen het idee van Klimaatslim Bosbeheer dat in 2015 op de klimaattop in Parijs is gelanceerd. Naast het bebossen van kippenuitlopen gaat het bijvoorbeeld
om de aanleg van voedselbossen, de aanplant van nieuw bos met tiny houses en klimaatslimmer
beheer van bestaand bos. Van dat laatste verwacht Nabuurs het meest. ‘In Nederland staat veel
ouder bos waarin weinig is geïnvesteerd in verjonging. Ook de biodiversiteit is vaak gering.’
Met verjonging en het opvullen van open plekken kun je dergelijk bos revitaliseren, aldus
Nabuurs. Daarnaast zal uitbreiding met nieuw areaal ook veel zoden aan de dijk zetten. ‘Provincies moeten nog een deel van het Natuur Netwerk (voorheen Ecologische Hoofdstructuur, red)
aanleggen. Bosaanplant kan daar een rol spelen door slimme combinaties te zoeken met bijvoorbeeld wateropslag, stadsuitbreiding of het vergroten van de biodiversiteit.’
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‘Verschil in
gezondheid
is onrecht’
Mensen met een lage sociaal-economische status zijn vaak
relatief ongezond. Dat is onrechtvaardig, stelt Beatrijs
Haverkamp. Gezondheid is niet zozeer een individuele,
als wel een maatschappelijke verantwoordelijkheid,
beredeneert de filosoof in haar proefschrift.

Foto: shuterstock

Wanneer is iemand eigenlijk gezond?
‘Ik denk dat het goed is om de betekenis van
gezondheid te koppelen aan de praktijk waarin
je die nastreeft. In de context van biomedisch
onderzoek is het zinvol om te spreken van afwezigheid van ziekte. Maar bij chronisch zieken
gaat het veel meer over het welzijn. Ik heb
samen met het RIVM een kleine studie gedaan
naar wat mensen zelf onder gezondheid verstaan. Mensen uit de lagere sociaal-economische groep gaven aan dat gezondheid betekent
dat ze niet ziek zijn en goed de dag doorkomen.
Mensen uit de hogere sociaal-economische
groep hebben een veeleisender begrip van
gezondheid: daar gaat het ook om welzijn,
levenslust en de invloed van eigen gedrag.’
In hoeverre zijn mensen zelf verantwoordelijk
voor hun gezondheid?
‘Het is een ingewikkeld verhaal, want verschillen in gezondheid hangen sterk samen met verschillen in leefstijl. Zo weten we dat laagopgeleide Nederlandse mannen significant meer
roken. De sociale norm binnen een groep
bepaalt dit voor een groot deel. Wat ook niet
meehelpt, is dat financiële stress vaak leidt tot
een ongezondere leefstijl. En sociale huurwoningen staan vaak op minder gezonde plekken,
met meer luchtvervuiling en minder mogelijkheden om even in het park te wandelen. Dat
leidt ertoe dat sommige groepen in alle opzichten slechter af zijn. Andersom geldt hetzelfde:
als je een goede opleiding hebt, verdien je vaak
meer en kun je meestal beter wonen en gezonder leven. Dus de stelling dat leefstijl een eigen

keuze is – en dat het dus niet onrechtvaardig is
dat sommige mensen sneller ziek zijn dan anderen – gaat wat mij betreft niet op. Gezondheid
wordt bepaald door een heel complex aan maatschappelijke factoren en we houden dit met zijn
allen in stand. Bijvoorbeeld door de manier
waarop ons onderwijssysteem is ingericht en
hoe we verschillende beroepsgroepen verschillend belonen. Gezondheid is dus een gedeelde
verantwoordelijkheid binnen de samenleving.’
Jouw proefschrift gaat over de vraag of gezondheidsverschillen rechtvaardig zijn. Hoe bepaal
je dat?
‘Rechtvaardigheid gaat over hoe we met elkaar
omgaan, en of we elkaar gelijkwaardig behande-

gezondheid leiden. Of je kunt zeggen dat iedereen recht heeft op een bepaald minimumniveau
van gezondheid, dat er zoiets bestaat als
“gezond genoeg”. Dat minimum is lastig te
bepalen. Ik kijk met name naar de invloed van
gezondheid op iemands positie in de samenleving. Zo leiden gezondheidsproblemen bijvoorbeeld tot een hoger risico op stigmatisering,
werkloosheid of minder pensioenjaren.’
Wat betekent dit voor het beleid?
‘Er wordt vaak gesteld dat de overheid gezondheidsverschillen moet verkleinen, maar dat is
ontzettend lastig. Ik pleit ervoor om te erkennen
dat dit hardnekkige verschillen zijn en om er op
een andere manier mee om te gaan, namelijk
door meer te kijken naar de ongelijkheden die
ontstaan als gevolg van de gezondheidsverschillen. Zoals minder pensioenjaren. Dan kun je
nadenken over maatregelen zoals het differentiëren van de pensioenleeftijd op basis van
beroep, inkomen of opleidingsniveau.’ TL
Beatrijs Haverkamp is op 22 februari gepromoveerd bij hoogleraar Filosofie Marcel Verweij.

‘Sociale huurwoningen
staan vaak op minder
gezonde plekken’
len. Intuïtief zou je zeggen dat er duidelijk iets
mis is als er zulke verschillen in gezondheid
zijn. Maar aangeven wat dan wel rechtvaardig is,
is best ingewikkeld. Je kunt gezondheid bijvoorbeeld niet verdelen over de maatschappij, zoals
geld. Rechtvaardigheid zou kunnen inhouden
dat iedereen recht heeft op gelijke kansen. Dus
dan kijk je naar de onderliggende sociaal-economische verschillen die tot de verschillen in
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MINDER VLIEGEN

Makkelijker gezegd dan gedaan
WUR-medewerkers vliegen heel wat af en dragen
zo flink bij aan de uitstoot van broeikasgassen.
Dat moet anders, aldus de raad van bestuur in de
nieuwe Mobiliteitsvisie 2030 (zie p.4). Personeel
moet vaker de trein pakken of televergaderen.
Helemaal mee eens, reageren de onderzoekers
die Resource polste. Maar eenvoudig is anders.
tekst Tessa Louwerens illustratie Henk Ruitenbeek

Rik Leemans

Hoogleraar Milieusysteemanalyse,
een van onderzoekers die het bestuur
onlangs in een ‘klimaatbrief’ vroegen
om iets aan het vele vliegen te doen
‘Een kwart van de carbon footprint
van WUR wordt veroorzaakt door
vliegen. Dat kan echt minder. Als je
bijvoorbeeld naar Londen moet, ben je deur tot deur net
zo snel met de trein. Bovendien heb je snel contact met
mensen in de trein en je hebt meer ruimte om te werken.
Maar het is wel duurder en omdat het van het projectbudget afgaat, zal een projectleider toch snel zeggen: pak
maar het vliegtuig. In de eerste jaren dat ik in Wageningen werkte, had ik een platina status bij de KLM, nu gelukkig nog maar zilver. Ik ben veel selectiever geworden
en ga minder vaak naar internationale conferenties. Voor
jonge wetenschappers ligt dat anders, die moeten nog
een netwerk opbouwen en daarvoor zijn directe sociale
contacten tijdens zo’n conferentie belangrijk. Maar voor
de oudere garde, die elkaar allemaal wel kennen, kan dat
wellicht ook anders, bijvoorbeeld via videoconferencing.
Ik denk dat WUR hier het voortouw in moet nemen en duidelijke regels moet maken, bijvoorbeeld over de trein pakken
naar steden binnen Europa. In de richtlijnen staat al dat deze reizen zo veel mogelijk met de trein moeten worden gemaakt, maar dit wordt nu vaak niet nageleefd.’
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Arjen Wals

Hoogleraar Transformatief Leren voor
Sociaal-ecologische Duurzaamheid
‘Ik vlieg te veel en heb ook last van
vliegschaamte. Mijn verhaal wordt er
niet geloofwaardiger van, integendeel. Wanneer ik gevraagd word voor
iets op vliegafstand, stel ik mijzelf
steeds de vraag: is de ecologische handafdruk van wat ik
doe of teweegbreng, groter dan de ecologische voetafdruk
die ik achterlaat om er te komen? Dat is niet makkelijk.
Wat is bijvoorbeeld de positieve impact van een keynote
voor zeshonderd mensen in Taiwan over duurzaamheid in
het onderwijs? Ik vind dat WUR sowieso altijd voor CO2compensatie moet betalen. Dat geld zou je kunnen stoppen in een duurzaamheidsfonds voor het gebouw waar de
betreffende vliegende medewerker zit. Studenten en medewerkers, inclusief schoonmakers, conciërges en ondersteunend personeel, kunnen dat fonds beheren. Dat kan
dan bijvoorbeeld worden gebruikt om zonnepanelen op
het dak te plaatsen of een carpoolapp te maken. Maak er
een project van waar iedereen betrokken is.’

Karin Schroen

Persoonlijk hoogleraar
Levensmiddelenproceskunde
‘Wij reizen als wetenschappers behoorlijk wat. Het wordt ook wel een
beetje van ons gevraagd, want WUR
wil dat wij zichtbaar zijn en impact
hebben. En daar ben ik het mee
eens, maar ik maak mij daar wel zorgen over, want ik
weet wat voor impact dit heeft op het klimaat. Bepaalde
dingen kun je digitaal doen. Zo zie je bijvoorbeeld steeds
vaker dat workshops via Skype worden gegeven. As je elkaar al eerder hebt ontmoet en vaker hebt samengewerkt, kan veel digitaal. Maar het is goed voor je netwerk
om mensen in ieder geval een keer gezien te hebben.
Binnen Europa probeer ik de trein te nemen. Zeker in
zo’n hoge snelheidstrein, bijvoorbeeld naar Parijs, kan
ik fijn werken. Maar er zijn ook locaties waar de trein
veel tijd kost. Wellicht kan WUR treinreizen meer promoten. Er zijn bijvoorbeeld universiteiten waar ze een
dienstreis alleen vergoeden als die met het openbaar
vervoer is gemaakt.’

opinie << 25

Christine Plaisier

Onderzoeker Internationaal Beleid bij
Wageningen Economic Research
‘Het werk van ons team, Impact Evaluations, speelt zich volledig af in
het buitenland: Azië, Afrika, LatijnsAmerika. Ik kan mijn werk niet goed
doen zonder te vliegen. Ik ben net
een project aan het afronden waarin we lokaal onderzoek op afstand begeleiden. En een van onze belangrijkste procesconclusies is dat dit niet goed werkt. Middelen
zoals Skype zijn zeker handig, maar het is belangrijk om
eerst een relatie en wederzijds vertrouwen op te bouwen.
Om enigszins begrip te krijgen voor de mensen met wie
je samenwerkt en de dynamiek van waaruit zij werken,
moet je echt aanwezig zijn, zeker als je te maken hebt
met andere culturen. We vragen ons natuurlijk bij elke
reis af: wat is het doel? En weegt dat op tegen de milieubelasting? Moeten we echt met zijn drieën daarheen of is
één persoon genoeg? Daar voeren we zeker gesprekken
over.’

Hannah van Zanten

Onderzoeker bij de leerstoelgroep
Dierlijke Productiesystemen
‘Ik zou iedere maand wel ergens
naartoe kunnen reizen, maar ik probeer dat te minimaliseren. Niet alleen vanuit milieuoverwegingen,
maar ook omdat ik een gezin heb.
Als een congres bijvoorbeeld ieder jaar wordt gegeven,
dan sla ik die in Thailand over en ga ik het jaar erop als
het in Europa is. Voor grote discussies is het lastig, maar
kleine bijeenkomsten doen we vaak via Skype en dan komen we één keer per jaar bij elkaar om bij te praten over
dingen die lastiger zijn via Skype. Dat doen we niet alleen
vanuit milieuoogpunt, het is ook efficiënter qua tijd. Ik
heb zelf niet het idee dat WUR actief stuurt op minder
vliegen, het komt meer vanuit de mensen zelf. Ik probeer
zoveel mogelijk de trein te pakken, maar soms zijn de verbindingen ongunstig en moet ik bijvoorbeeld midden in de
nacht overstappen. Dan pak ik toch het vliegtuig, al baal ik
daarvan.’
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REUZENBIJ (2)
Wetenschappelijk heet de reuzenbij Megachile pluto. Een
merkwaardige naam, aangezien
Pluto juist een dwergplaneet is.
Wallace ontdekte het beest in
1858. De herontdekking is overigens geen toeval. Een team van
Global Wildlife Conservation
heeft lang naar het dier gezocht.
Aan een documentaire over die
zoektocht, In search of the Giant
Bee, wordt gewerkt.

ANTIVRIES
De Belgica antarctica is het grootste landdier van Antarctica. Het
kleine mugachtige insect kan
tegen een stootje. Maar hoe doetie dat? Hoe overleven bijvoorbeeld de eitjes? Biologen van de
universiteit van Cincinnati hebben het antwoord: ze worden
afgedekt met een soort gel met
antivries. Het goedje beschermt
de eitjes tegen extreme kou, felle
zon en uitdroging. Slim, maar je
vraagt je wel af: wat is daar Belgisch aan?

International Club is weer open
Muziek uit alle windstreken,
internationale thema-avonden,
dansen tot in de vroege uurtjes.
Na ruim anderhalf jaar gesloten
te zijn geweest, is de International Club weer open. Een paar
weken geleden ontving de club
een nieuwe drankvergunning.
De heropende club op de hoek van
de Marijkeweg en de Lawickse Allee gaat op vrijdagen gewone feestavonden organiseren en op zaterdagen themafeesten zoals Braziliaans carnaval, vertelt manager Kitty Cruden. ‘En omdat donderdagavond dé uitgaansavond is voor
studenten, willen we dan ook
opengaan. Dat wordt meer een
soort lounge-avond.’
In 2017 constateerde de gemeente
Wageningen dat de drankvergunning van de International Club Association (ICA) na een verbouwing
niet meer klopte. Cruden: ‘We
hadden in 2006 de bar verkleind

FOTO: INTERNATIONAL CLUB ASSOCIATION

REUZENBIJ (1)
De reuzenbij van Wallace is
terug! De grootste bijensoort ter
wereld (spanwijdte 6 cm) werd
voor het laatst in 1981 gezien.
Onderzoekers van de universiteit van Sydney hebben de bij,
vernoemd naar Alfred Russel
Wallace (die van de evolutieleer), gespot in de noordelijke
Molukken. Wallace ontdekte de
bij tijdens zijn reis door Indonesië.

▲ Feestende studenten bij de International Club.

om de dansvloer te vergroten.
Daarom vond de gemeente dat we
een nieuwe vergunning moesten
aanvragen. Wij betwistten dat,
maar als de gemeente zegt
“spring”, dan moet je springen.
Onze vergunning werd ingetrokken, en dan duurt het even voordat je een nieuwe mag aanvragen.’
ICA werd in 1958 opgericht door
WUR en de gemeente Wageningen voor internationale studenten

en medewerkers van de universiteit. De club huisde lang in een barak in het centrum van Wageningen. In 1983 verhuisde de club
naar de huidige locatie.
Ook Nederlandse studenten zijn
welkom bij ICA, vertelt Cruden:
‘Iedereen is internationaal, dus we
zijn open voor iedereen.’ Studenten zijn welkom met een studentenpas, medewerkers moeten
eerst lid worden van ICA. LZ
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Chinees Lantaarnfestival
De Chinese nieuwjaarsviering is op zondag 24 februari feestelijke afgesloten met het Lantaarnfestival. De Chinese Association of Students and Scholars in Wageningen (CASSW) pakte het dit jaar
groots aan met een evenement voor alle Chinese
studenten en wetenschappers in Nederland –

Bekijk de video
en fotoserie op
resource-online.nl

en alle andere geïnteresseerden – in Theater Junushoff. Op het programma stonden traditioneel Chinese acts en optredens van lokale groepen, zoals
studentenorkest De Ontzetting. Ook was er een
zangwedstrijd. Het festival trok ruim vijfhonderd
LZ
bezoekers.

FOTO: SVEN MENSCHEL

MUZIEK
Luisteren naar muziek fnuikt de
creativiteit, blijkt uit BritsZweeds onderzoek. Mensen die
naar muziek luisteren doen het
beduidend slechter bij taalopdrachten, zoals: welk woord past
er op het streepje: koor-, kerk-,
pop-? Deze vinding staat haaks op
de volkswijsheid
dat muziek de
creativiteit juist
aanwakkert.
O ja, het woord
is trouwens
muziek.
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Extinction Rebellion eist meer aandacht voor opwarming aarde

Kijk niet vreemd op als je komende tijd
ergens op de campus een groep studenten in
een cirkel op de grond ziet liggen. De nieuwe
actiegroep Extinction Rebellion Wageningen
vraagt op deze manier aandacht voor klimaatverandering en de massale sterfte die
daarmee gepaard gaat.
‘Klimaatverandering is het grootste probleem
dat er bestaat, en alles en iedereen krijgt ermee
te maken’, zegt Malik Dasoo (24), premasterstudent International Land and Water Management en een van de oprichters van de Wageningse tak van Extinction Rebellion. Dat is een
wereldwijde organisatie van geweldloze activisten die klimaatverandering hoger op de politieke agenda wil zetten. ‘Wageningen University
noemt zichzelf University of Life Sciences, maar
je kunt hier gewoon een studie volgen zonder
het ooit over klimaatverandering te hebben.

Dat moet echt anders. Het moet het in ieder
curriculum aan de orde komen.’
Extinction Rebellion werd in oktober 2018
opgericht en kwam in het nieuws met blokkades van vijf bruggen in Londen. Sindsdien gaat
het hard en ontstaan over de hele wereld nieuwe afdelingen. De Wageningse tak bestaat
sinds januari en telt op dit moment twaalf actieve leden. De groep is nu vooral bezig met
zichtbaarheid, door tijdens zogeheten Die-Ins
op de grond te gaan liggen en een cirkel te vormen met een zandloper erin – het logo van Extinction Rebellion. ‘Het liggen staat voor het
systematisch uitmoorden van leven’, aldus
Dasoo, ‘en de zandloper staat voor de klok die
tikt.’
Extinction Rebellion Wageningen wil elke
donderdag zo’n Die-In organiseren bij een ander gebouw. Ook regelt de actiegroep een bus
om op 10 maart naar de landelijke klimaat-
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‘Klimaatverandering in elke opleiding’

▲ De eerste Die-In van Extinction Rebellion Wageningen
voor Forum. ‘Het liggen staat voor het systematisch uitmoorden van leven.’

mars in Amsterdam te gaan. De actiegroep is
te bereiken via Facebook of xrwageningen@
LZ
gmail.com.

ONDERTUSSEN IN... INDIA
FOTO: HAFIZ AHMED / SHUTTERSTOCK.COM

‘Kasjmir herbergt
terroristische organisaties’
Een terroristische bomaanslag eiste op 14 februari de levens van
veertig Indiase militairen in Pulwama, Kasjmir, een omstreden
gebied verdeeld tussen India en Pakistan sinds 1948. Vorige week
bereikten de spanningen een nieuw hoogtepunt, toen Pakistan een
Indiaas straalvliegtuig neerschoot en India daarop reageerde met
luchtaanvallen.
‘De zelfmoordterrorist was nog maar 22 jaar oud, hij behoorde tot de
terroristische organisatie Jaish-e-Mohammed (JeM). Met 200 kilo explosieven in zijn SUV reed hij in op een bus met veertig Indiase soldaten. In het Indiase leger krijg je elk halfjaar maar tien tot vijftien dagen vrij. Deze soldaten hadden net verlof en waren op weg naar hun
familie. Het is niet de eerste keer dat JeM betrokken is bij een aanslag
op het Indiase leger: in 2016 werden in Kasjmir ook al zeventien Indiase
soldaten omgebracht door deze terroristische groep.
Al sinds hun onafhankelijkheid van de Britten in 1947 strijden India en
Pakistan om Kasjmir. Voor zover ik weet, is deze regio niks bijzonders,
het is gewoon een
stuk land in het
Chaitanya Kakad, masterstudent
Himalayagebergte –
Organic Agriculture uit India,
vertelt over de recente
er zijn geen olievoorgebeurtenissen in zijn land.
raden of steenkoolmijnen en dergelijke

▲ Familieleden bewijzen hun laatste eer aan een van de slachtoffers van de terroristische aanslag in Pulwama.

die interessant zijn om aanspraak op te maken. De mensen leven er
voornamelijk van landbouw en wat toerisme. Het lijkt wellicht het makkelijkst om de regio fiftyfifty te verdelen, maar zo eenvoudig is het niet.
In Kasjmir huizen ook terroristische organisaties die onschuldige
mensen vermoorden, dus het is een stuk ingewikkelder.
Behalve JeM zijn er nog andere islamitische terroristische groepen in
Pakistan. Zoals Lashkar-e-Taiba, dat verantwoordelijk was voor de
schietpartijen bij de aanvallen op Mumbai in 2008, waarbij meer dan
170 mensen om het leven kwamen. De Verenigde Naties hebben Pakistan in het verleden aangespoord om actie te ondernemen tegen terroristische groepen die in het land opereren, maar er zijn nog steeds
aanslagen. Ik vind dat ze in Pakistan hun best moeten doen om hun
terroristenprobleem op te lossen – zo niet, dan is de vrede met India
GH
slechts oppervakkig.’
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Solina Liliane Diallo (22) zit in het tweede
jaar van haar bachelor Internationale Ontwikkelingsstudies. Ze heeft net geluncht
in Forum en checkt nu haar to-dolijstje
voor de Wageningen Student Farm.
Een flink aantal nieuwe leden heeft zich
onlangs aangemeld bij Wageningen Student Farm (WSF), een gemeenschappelijke
moestuin in de zuidwesthoek van de campus, bij studentenflat Dijkgraaf. Solina: ‘Ik
moet zorgen dat ze in de database komen
te staan. Als secretaris doe ik ook de
nieuwsbrieven en dat is het leukst, omdat
ik lekker veel slechte grappen kan maken.’
Op donderdagavond is Solina meestal nogal moe van alle colleges en projectgroepjes.
‘Maar dan ga ik buiten werken in onze
moestuin en daarna vind ik het leven
meestal weer leuk. Het klinkt vanzelfsprekend, maar ik heb geleerd dat buiten zijn
me heel erg goed doet. Als ik nu gestrest
ben, ga ik gewoon wandelen. Voordat ik bij
de Student Farm werkte, ging ik niet vaak

de natuur in. Dan stortte ik neer op de
bank als ik moe was en keek ik YouTube of
zoiets.’
Toen Solina pas actief was geworden bij
WSF, had ze nog wat moeite met ordenen
en organiseren. ‘Ik ben best wel rommelig.

‘Soms moet je gewoon in
het diepe springen en
kijken wat er gebeurt’
Maar toen ik anderhalf jaar geleden naar
WUR kwam, waren de meeste WSF-bestuursleden net vertrokken en ze hadden
heel hard mensen nodig. Ik kon heel goed
opschieten met de vorige secretaris; ze lijkt
een beetje op mij en ze dacht dat de taak
me goed zou passen. Als secretaris leer ik
op een leuke manier om gestructureerder
te zijn; ik moet wel.’
Vergeleken met andere studenteorganisa-
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OP DE
CAMPUS

ties is WSF niet zo groot, zegt Solina. ‘Iedereen kent elkaar min of meer, dus het is
niet zo erg als ik een keer een steekje laat
vallen. Het is fijn om een veilige plek te
hebben om fouten te maken en te leren.
Soms moet je gewoon in het diepe springen en kijken wat er gebeurt.’ GH

Be a bit more like a banana
Blogger Donatella Gasparro is
going bananas for bananas, and
in Brazil she can’t stop being
amazed about the way they grow.
‘It’s always ready to grow again
and start all over.’
‘In Europe, I hardly ever buy bananas. They come from too far,
they’re sprayed with too much fungicide and too often, their price is
not fair to farmers, and just one variety is cultivated in monocultures
all over the world. But I love them,
of course I do.
MYSTERIOUS AND POWERFUL
There are many things here in Brazil
that keep my eyes wide open in surprise – mainly plants. Since the day I
landed in the huge city of São Paulo,
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the trees shocked me. They are magnificent, of an incredible green, displaying huge colourful flowers and
festive shapes. There’s something
mysterious and powerful about
every natural organism. It took me a
couple of days to realise: it’s the Mata Atlântica. 85 percent of it has
been deforested, says Wikipedia,
but its presence is clear, like a major
force hidden in everything green.
WALKING BANANAS
Banana plants, although somehow
so familiar, were also a great surprise. They spread fast and produce fruit fast. Many varieties are
grown and sold, so you can find
tiny sweet ones besides the big
ones we’re used to. And, most
importantly: here in Brazil I have

the chance to eat fresh local organic bananas: life goal met.
The leaves of this incredible her
baceous plant can be as tall as me.
And the flower is so dark and big
and imposing – it almost forces
you to bow. They call it o coração,
the heart. Banana plants, also,
have an incredible rhizome that
allows them to constantly multiply
vegetatively, and to “walk”. Because each of the banana kids will
sprout a bit further from the
banana mum, they say: “O bananal
anda”, the banana plantation
moves.
On top of all of this, in agroforestry
systems, the banana is a fundamental ally. With its fast growth, it
can produce large amounts of biomass to feed into the system and

BLOG
Donatella Gasparro is a
Master’s student of Organic
Agriculture, from Italy.

enrich the soil. And it’s always
ready to grow again and start all
over, once cut back.
BIG-HEARTED
Moral of the story: be a bit more
like a banana. Big-hearted, sweet,
wide open to the world; leaving
places better than you found them,
with strong roots but always on the
move, always being reborn from
the ruins.’
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Wageningse masterstudenten gaan voor hun stage en thesis de hele
wereld over. Ze maken kennis met de praktijk en andere culturen.
Hier vertellen ze over hun avonturen.

Achter op de motor
door Katmandu

HET
ECHTE
WERK
Wie?

Wat ik in Nepal heb gedaan, is een soort stage
en onderzoek ineen. Ik heb een studie gedaan
naar de correlatie tussen de womens voice in irrigation managamenent en male out-migration –
ik weet even niet hoe ik dat in het Nederlands
moet zeggen. In Nepal komt het veel voor dat
boeren vanuit kleine dorpen naar de stad of
het buitenland migrereren om geld te verdienen. Ze sturen dan geld op naar hun families.
TOLK EN GIDS
Op een normale werkdag ging ik naar het Engineering College of ik ging ergens in een cafeetje werken. Ik had een woning in Katmandu, maar als ik op veldwerk was, sliep ik vaak
in guesthouses, lodges of bij families thuis. Ik
had altijd mijn tolk bij me tijdens het veldwerk. Hij was ook meteen mijn gids. Op het
platteland spreken de mensen toch minder
Engels. De vrouwen die ik interviewde, reageerden best goed op mij. Mensen willen
graag dingen vertellen en mijn tolk was ook
een makkelijke prater. Er kwam altijd verrassend veel uit.
Al maakte ik soms wel apart dingen mee.
Op een gegeven moment kwamen we ergens
in een klein dorpje waar de schoolkinderen
buiten aan het dansen waren op muziek,
maar toen ze mij zagen, renden ze op me af en
wilden ze een foto. Na de foto renden ze ook
meteen weer terug. In datzelfde dorpje, die
avond, aten we bij onze gastvrouw, die overigens maar twee jaar ouder was dan ik. Ze had
een paar lekkere dingen gemaakt, maar ook
minder lekkere. Er was bijvoorbeeld gefrituurde vis die ze dan met schedel en al opeten. En
slakken. Dat is echt een specialiteit daar, dus
ik deed maar of ik het lekker vond.

MENSEN LEREN KENNEN
Ik woonde dicht bij twee andere Nederlandse
studenten. Eentje kende ik al vanuit Wageningen. We aten regelmatig samen en gingen samen uit. Ik vond het fijn om mensen in de buurt te hebben met wie je ook
over je onderzoek kon praten. En samen
leer je veel meer mensen kennen. Dan
gingen we iets doen en had een vriend
weer een andere vriend meegenomen.
In Katmandu is veel te doen. Het is
echt een grote stad. Ook heb ik veel achter op de motor gezeten. In Nepal hebben
ze een app, zoiets als Uber, maar dan
voor brommers en motors. Je kunt gewoon aangeven waar je bent en word dan
opgepikt. Dat geeft veel vrijheid.
Ik heb ook een keer een trektocht gemaakt in Pokhara samen met een vriendin. Onderweg kwamen we andere
mensen tegen en dan liepen we samen
verder. EvdG

Wat?
Waar?

 hrista van Oorschot (20),
C
bachelorstudent Internationaal
Land- en Waterbeheer
Stage bij Nepal Engineering
College
Katmandu, Nepal

Meer interviews

op resource-online.nl
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In memoriam
Piet de Visser (1940-2019)
Helaas bereikte ons
het trieste bericht
dat zaterdag 23 februari Piet de Visser
is overleden. Piet
heeft zeer veel voor
Wageningen Universiteit betekend en het is dan ook met
pijn in het hart dat wij afscheid van
hem nemen.
Piet, geboren op Walcheren, kwam in
1958 naar Wageningen om Landbouw
economie te studeren. Na zijn afstuderen in 1965 ging hij werken bij de vakgroep Rechts- en Staatswetenschappen. Hij bleek een ware interdisciplinaire wetenschapper. Als e conoom in
een juridische omgeving, promoveerde hij in 1971 op het verschijnsel in
het agrarisch recht dat niet-juristen
deelnemen aan de rechtspraak.
Binnen de universiteit werd Piet al
snel actief in diverse bestuurlijke
functies. Hij was beheerder van de
Leeuwenborch, waarbij hij een belangrijke rol heeft gespeeld bij de
renovatie en eerste uitbreiding van
het gebouw. Daarna werd hij eerst
sectordirecteur en in 2000 directeur van de Maatschappijwetenschappen. Ook was Piet lid van de
Universiteitsraad en vervulde hij di-

Mededelingen
Noldus zoekt wetenschapsblogger
met een passie voor gedragsonderzoek
Ben jij gefascineerd door neurowetenschappelijk gedragsonderzoek
en translational neuroscience en
heb je een talent voor het vertalen
van wetenschappelijke publicaties
naar toegankelijke, populair wetenschappelijke artikelen? Dan ben
jij misschien wel de blogger die wij
zoeken! Noldus host de populaire
blog www.noldus.com/blog en er is
ruimte voor enkele gastbloggers.
Wij zoeken een student/PhD’er die
op de hoogte is van recente dierwetenschappelijke publicaties in
de neurowetenschappen en een
paar uur per week tijd heeft om te
schrijven. Stuur een mailtje naar
marcom@noldus.nl met als onderwerp: sollicitatie wetenschapsblogger. Na kennismaking sturen wij je
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In memoriam
verse bestuursfuncties bij sportverenigingen, de voorloper van Idealis
en sociaal-maatschappelijke organisaties.
Piet vervulde zijn rollen met een sociaal hart en een groot gevoel voor
ieders eigenheden en noden. Hij
was rechtvaardig, maar liet niet
over zich heen lopen. Hij maakte gebruik van zijn talent netwerken te
creëren en deze in te zetten voor de
dingen die gedaan moesten worden.
Dit deed hij betrokken en met een
open communicatiestijl. Hij was altijd in het gebouw te vinden en voor
iedereen aanspreekbaar. De menselijke maat was zijn handelsmerk, zoals ook bleek uit het feit dat hij regelmatig koffiedrinkend te vinden
was bij de receptie. Toen de universiteit en de onderzoeksinstituten organisatorisch samengingen in WUR
en het departement onderdeel werd
van de Social Sciences Group, gaf
hij het stokje over.
Wij wensen zijn kinderen, familie en
vrienden veel sterkte.
Namens de directie en medewerkers
van SSG, Jack van der Vorst, algemeen
directeur Social Sciences Group

een wetenschappelijke publicatie
waar je een blog artikel over mag
schrijven. Publiceren wij je blog,
dan ontvang je alvast 35 euro!
Meer info: Annelies Querner, via
annelies@noldus.nl of 0317473300.
Vacancy Promotion Board Member
Amnesty International Student
Group Wageningen
Hazal, our promotion board member will start her internship in
March/April. We therefore have a
vacancy on our board for the position of promotions officer. If you’re
interested in social media and
communicating upcoming events
to members, and if you like being
creative and making awesome
posters, please let us know! Send
an email to info@aisw.amnesty.nl
or visit us in the Forum Building,
C439, any first and third Monday
of the month during the lunch
hour.

Wija van Staveren (1939–2019)
Afgelopen zondag
24 februari is onze
oud-collega prof.
dr. Wija van Staveren overleden.
Wija kwam in 1972
als diëtist naar
Wageningen. Prof. Jo Hautvast
haalde haar naar de universiteit
vanuit TNO-Voeding. Wija was een
van de grote drijvende krachten
achter de opbouw van de huidige
afdeling Humane Voeding en Gezondheid. Zij stond aan de wieg
van twee nu bloeiende onderzoeksvelden: het voedselconsumptie-onderzoek en onderzoek naar de voeding van de oudere mens.
In 1985 promoveerde zij op het
proefschrift Food intake measurements: their validity and reproducibility. Dit proefschrift markeerde
het begin van de leidende rol die
de afdeling heeft op dit terrein. Dit
gebied bloeit als nooit te voren,
met snelle ontwikkelingen op het
gebied van biomerkers, ICT en persoonlijke feedback.
Het andere veld dat Wija opzette
was Voeding van de oudere mens.
In de periode 1988-2004 bekleed-

Postcode Lotteries Green Challenge
2019 geopend: groene start-ups
kunnen zich aanmelden
Groene start-ups uit de hele wereld
kunnen deelnemen aan ’s werelds
grootste jaarlijkse competitie op het
gebied van duurzaam ondernemen.
Met deze competitie zorgen de Postcode Loterijen ervoor dat baanbrekende oplossingen die bijdragen
aan een betere wereld, daadwerkelijk ontwikkeld worden en op de
markt komen. Deelnemende startups bieden bijv. een oplossing voor
klimaatverandering, het plasticprobleem of voedselverspilling. Er is 1
miljoen beschikbaar voor de vijf
beste start-ups en de winnaar ontvangt daarvan €500.000. Aanmelden kan tot 1 mei 2019 via
WWW.GREENCHALLENGE.INFO.

Herta Macht Scriptieprijs 2019
De Scriptieprijs van de RU Groningen, faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, is voor jong talent en

de zij een bijzondere leerstoel op
dit gebied. Zij speelde een doorslaggevende rol om het probleem
van ondervoeding bij ouderen op
de wetenschappelijke kaart te zetten, wat resulteerde in vele belangrijke proefschriften.
Naast haar hierboven genoemde
activiteiten was Wija een van de
toonaangevende gezichten van de
diëtetiek in Nederland. Ze heeft er
sterk aan bijgedragen dat de diëtetiek in Nederland een hoog niveau
heeft. Het deed haar deugd om te
vernemen dat er nu gewerkt wordt
aan een leerstoel Diëtetiek.
Wija was een krachtige, gepassioneerde wetenschapper met een
groot gevoel van verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid. Zij was
ook een vrolijke en nuchtere persoonlijkheid, die voor veel studenten en promovendi een blijvende
bron van inspiratie was, tot op de
dag vandaag. Morgen wordt zij niet
vergeten.
Namens de afdeling Humane Voeding
en Gezondheid,
prof.dr.ir. C de Graaf, voorzitter

heeft als doel het bevorderen van
culturele aspecten in en maatschappelijke relevantie van de ruimtelijke
wetenschappen. Deelname staat
open voor elke masterstudent in
Nederland met een scriptie niet ouder dan twee jaar en beoordeeld
met het cijfer 8 of hoger. Het prijsbedrag is €1000. Meer info: rug.nl/
frw/organization onder ‘Lezingen en
symposia’. Deadline indiening: dinsdag 12 maart.

Agenda
Donderdag 7 t/m 21 maart

FILMHUIS MOVIE W
Capharnaum: Libanees drama over
overleven door de ogen van een kind.
Sir: Indiaas drama over een onmogelijke liefde door kastenstelsel.
Schapenheld: Nederlandse docu over
herder die worstelt met idealen.
Minding the Gap: Amerikaanse documentaire over drie opgroeiende ska-
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tevrienden. Continuer: Frans drama
over moeder-zoonrelatie. Another Day
of Life: Poolse animatie over burgeroorlog in Angola in 1975. Schweigende Klassenzimmer: Duits drama over
scholierenprotest. Locatie: Wilhelminaweg 3A, Wageningen. €6,50/€5.
MOVIE-W.NL

Wednesday 13 March, 19.00-22.00

list at The Guardian and an anthropologist who has spent several years
embedded within the British media
landscape. He has followed shifts in
the public perceptions of Europe and
the British national identity. From an
insider’s vantage point, Joris shares
his views on these shifts and their
framing in the British media throughout the Brexit process. He won the

NS public choice award for his book
Dit kan niet waar zijn. Onder bankiers
(Swimming with Sharks: My Journey
Into the World of the Bankers). His
most recent book Kunnen we Praten
(Can we Talk) explores the relationship between politics and society. Venue: Orion, the Spot.
WUR.NL/STUDIUMGENERALE

PROJECT FOOD FOREST: MEETING
THE PRACTITIONERS
Would you like to get involved in the
development of food forests and
build connections to a growing network of food forest practitioners in
the Netherlands? Join Project Food
Forest, a group of students that collaborates with Boerengroep and Otherwise. Food forest pioneer Wouter
van Eck will kick off the evening with
his vision, after which there will be a
chance to speak with all the practitioners. Location: Impulse.
BOERENGROEP.NL

Call for
applications
Aalt Dijkhuizen Fund - Young Scientist Grant
Objective

Acquire high-tech knowledge at foreign
research center of excellence

Requirements

Relevant to ‘how to feed 9 billion people

For

Postdoc researchers, PhD- and MSc-students

Deadline

March 17th, 2019

How to apply

universityfundwageningen.eu/aaltdijkhuizenfund

sustainably’ and the Dutch agri & food sector

Woensdag 13 maart, 19.30

VERKIEZINGSDEBAT PROVINCIALE
STATEN IN DE BBLTHK (VOERTAAL
NEDERLANDS)
De verkiezingsavond wordt ingeleid
door Tutku Yuksel en Jelle de Gruyter.
Onder leiding van Eric Wijnacker en
Simon Vink gaan kandidaten van in
ieder geval VVD, PvdA, ChristenUnie,
D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP en CDA met elkaar in debat
over onderwerpen die voor Wageningen actueel zijn, zoals de bereikbaarheid van Wageningen en natuur- en
klimaatbeleid. Het debat wordt live
uitgezonden door RTV Rijnstreek. Locatie: bblthk Wageningen.
BBLTHK.NL

Tuesday 19 March, 15.00

STUDIUM GENERALE PRESENTS:
HAVE THE BRITISH GONE MAD?
JORIS LUYENDIJK ON THE UK
MEDIA’S FRAMING OF ‘US’ AND
‘THEM’ IN BREXIT
The image of ‘the UK versus Europe’
in British media is a backdrop to the
Brexit chaos of recent months. What
representations of ‘us’ and ‘them’
have shaped the Brexit process? How
have they shifted in the public discourse and what can explain this? Joris Luyendijk dissects this for us in a
special guest lecture. He is an award
winning author, a celebrated journa-
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MCB-51403: Commodity
Futures & Options Markets
Always wondered about what is happening at the trading floor of
exchanges like the ones in Amsterdam, Paris, Frankfurt, London and
Chicago? Wondered about how (agribusiness) companies manage
their risks and improve their financial performance using commodity
futures and options markets? Wondered about how it would be if you
were trading commodity futures in Amsterdam, Frankfurt and Paris?
The Marketing & Consumer Behavior Group organizes a unique course
that will introduce students to commodity futures and options markets.
Students will develop an understanding of the markets and how they
work, gain knowledge about the theory behind futures and options
markets, identify their economic functions, and develop an analytical
capability to evaluate their economic usefulness. This course is taught
by Prof. dr ir Joost M.E. Pennings (Marketing & Consumer Behavior Group,
Wageningen University). There are only 40 seats available. If you are
interested in taking this course (3 Credits) please register with Ellen
Vossen at MCB (Room 5029, De Leeuwenborch, e-mail: Ellen.Vossen@
wur.nl, tel. 0317-483385). You can pick up the materials in Room 5029.
Lecturers are on Fridays in period 5. Prerequisites: None.

Abonnement
Een abonnement op het magazine kost €58
(buitenland €131,50) per academisch jaar.
Opzeggen voor 1 augustus.
Advertenties
Extern: Bureau van Vliet, 023 5714745,
m.dewit@bureauvanvliet.com
Intern: Thea Kuijpers, resource@wur.nl,
0317 484020
Deadline
Deadline aanlevering serviceberichten:
uiterlijk een week voor verschijningsdatum.
De redactie behoudt zich het recht voor
berichten te redigeren en/of in te korten.
Uitgever
Marc Lamers, Corporate Communications &
Marketing Wageningen University & Research
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>>TYPICAL DUTCH

Dinner time is sacred
Dutch people tend to have dinner early. Actually, they have several different dinner times
depending on whether they are eating at home or elsewhere. But whatever the planned time,
they definitely don’t want to be late for it.

In Indonesia, people usually eat their dinner when the sky gets dark. When I first arrived in
Wageningen, it was summer and the sun set late. So my Indonesian friends on the corridor and I
prepared dinner together around 11:00 pm. My Dutch friend came into the kitchen to get some
water and she was very surprised that we were cooking and eating that late.
A couple of months later, I asked my Dutch friend to join me for a game of badminton in De
Bongerd. We had just played three short games when she said she wanted to go home. I thought
she was already tired, but I was wrong. She rushed off just because she realized it was almost
dinner time and she didn’t want to miss it.
Another time, a German friend and I hitchhiked from Leiden to Wageningen for a conference.
A very kind Dutch man drove us back. He looked at his watch and told us happily, ‘You’re lucky!
You won’t be late for dinner!’ It ended with everyone in the car laughing out loud.
It is interesting how the Dutch are really disciplined about dinner time. I guess that’s probably
related to consideration for the people who serve them the meal. And I assume it also has to do
with taking care of themselves by sticking to a healthy lifestyle. Rio Alfajri, an MSc student of
International Development Studies, from Indonesia

Do you have a nice anecdote about your experience of going Dutch? Send it in! Describe an encounter
with Dutch culture in detail and comment on it briefly. 300 words max. Send it to resource@wur.nl
and earn twenty-five euros and Dutch candy.

ETENSTIJD!
Rond elf uur ’s avonds
koken, dat vinden Nederlanders gek, ontdekte Rio
Alfajri. Ze hanteren vaste
tijden voor de avondmaaltijd; een vroege
voor thuis, een latere
voor uit. Maar in beide
gevallen is op tijd zijn
voor het eten heel belangrijk. Zo spoedde een
vriendin van Rio zich
eens middenin een spelletje badminton naar
huis, omdat het ‘bijna
etenstijd’ was. En een
man die Rio en een
vriend eens een lift gaf,
had na een blik op zijn
horloge blij uitgeroepen:
‘Jullie hebben mazzel;
jullie komen niet te laat
voor het eten!’

