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ZO…
FYSIOLOGISCH
‘Tijs’, zegt Aalt Dijkhuizen verbolgen.
‘Aalt’, reageert Tijs Breukink voorzichtig.
‘Mag ik vragen wat voor merkwaardig
mailbericht ik vanochtend van jou heb
ontvangen?’
‘Je krijgt zoveel mailtjes van me, Aalt’, ontwijkt Breukink. ‘Welke bedoel je precies?’
‘Welk merkwaardig mailtje zou ik nou bedoelen, Tijs? Die met die aangepaste cijfers voor Operatie Rinkel? Het CC-tje van
je mailtje naar de Facilitaire Dienst, waarin je zegt dat je een uurtje later komt? Of
dat clipje met die urinerende ijsbeer? Die
middels vloeibare ontlasting een frase
neerschrijft in de sneeuw?’
Schuldbewust kijkt Breukink naar beneden. ‘Die met die ijsbeer, Aalt’, mompelt
de mathematische wonderjongen.
‘En wat urineerde die ijsbeer ook alweer
in de sneeuw, Tijs? Was het iets verheffends? Een wijze spreuk? Van het concert
des levens… Was het een simpel berichtje, bedoeld om een hardwerkende manager een hart onder de riem te steken? Toi
toi toi. Break their legs. Zoiets. Of was het
iets anders?’
Breukink schuift ongemakkelijk op zijn
stoel heen weer. ‘Ik denk dat je me…’
Dijkhuizen knipt met zijn vingers. ‘Ik weet
het alweer, Tijs. Het was een bedrag.
Twee-en-een-halve ton.’
Breukink steekt zijn vinger op en opent
zijn mond, maar maakt geen geluid.
Geërgerd leunt de leider der leiders achterover in zijn stoel. ‘Als je wilt onderhandelen over salarisverhoging, of alvast de
hoogte van je gouden handdruk wilt vastleggen, dan is dit niet de juiste manier,
Tijs. Met dat bedrag heb ik geen moeite,
maar dat hoeft toch niet zo… zo fysiologisch? Zo urinair? Dat kan toch ook tijdens een etentje?’
Vragend kijkt Dijkhuizen naar zijn mathematische rechterhand.
‘Dit hoort bij de nieuwe wervingscampagne van Van Hall-Larenstein’, zegt Breukink.
‘De communicado’s van VHL geven studenten via klimaatverandering-watdoejij.nl
de mogelijkheid om via urinerende ijsberen berichtjes te mailen.’
‘Aha’, zegt Dijkhuizen.
‘Het aantal bezoekers op de webstek van
VHL is vertienvoudigd…’, zegt Breukink.
‘Leuk’, zegt Dijkhuizen.
‘…Maar die grap heeft wel twee-en-eenhalve ton gekost’, zegt Breukink.
‘Potvolblomme’, zegt Dijkhuizen. De leider
trekt wit weg. ‘Da’s veel geld voor een plassende ijsbeer’, steunt hij. / Willem Koert
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Wat het wilde zwijn is voor de Veluwe, is
de olifant voor het Krugerpark. Er lopen er
nu dertienduizend rond in het Zuid-Afrikaanse wildreservaat. Samen veroorzaken ze een flinke kaalslag onder de bomen in het park. De regering is bang dat
een boomloze savanne minder aantrekkelijk is voor toeristen, en wil de olifanten
daarom afschieten.
Hoogleraar Resource Ecology prof. Herbert Prins, begrijpt de Zuid-Afrikanen wel.
Er zijn niet zo veel andere opties, legt hij
in het weekblad Intermediair uit. Het park
is de afgelopen jaren al groter gemaakt.
Steriliseren – een andere mogelijkheid –
heeft ook nadelen, blijkt uit experimenten
in kleinere parken. Vooral de aanwezige
vrouwelijke neushoorns zullen niet blij zijn
met een olifantenpil. Prins: ‘Als veel olifantenvrouwtjes gesteriliseerd zijn hebben de
jonge stieren niets meer te paren, en
gaan ze heel ongepast gedrag vertonen.
Ze proberen te paren met rinocerossen
bijvoorbeeld. Die dat niet leuk vinden.’
Dus is afschieten toch het best. Dat moet
wel grondig gebeuren, legt de hoogleraar
uit. Olifanten zijn erg gehecht aan hun verwanten. Ze rouwen om gestorven groepsgenoten. ‘Wat men dan doet, is een hele
familie bij elkaar drijven en dan vanuit helikopters de hele familie afschieten. Er
mogen geen nabestaanden zijn, want die
raken zeer getraumatiseerd en kunnen
zich ontwikkelen tot ware moordenaars.
En die eigenschap geven ze gedragsmatig
aan hun nageslacht door tot generaties
verder.' / Korné Versluis
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HOGE OPKOMST BIJ VIERING NEGENTIGSTE VERJAARDAG
Veelzijdig, dat was de viering van de
negentigste dies natalis van Wageningen
Universiteit. De verjaardag van de
universiteit werd vrijdag 7 maart gevierd
met een symposium over wetenschap en
goed bestuur, lezingen over de biobrandstofcontroverse, uitreikingen van titels en
prijzen, gelardeerd met klassieke muziek
en de onthulling van een kunstwerk.
Hoewel de hoofdgast – minister van LNV
Gerda Verburg – ontbrak, was de
opkomst hoog.
De verjaardag begon met een symposium
over hoe wetenschap kan bijdragen aan
goed bestuur. Daarover spraken onder
meer de wetenschappers die tot eredoctoren werden benoemd, de visserijbioloog
Daniel Pauly en de moleculair bioloog David Baulcombe. Pauly schetste de overexploitatie van de zee en was vrij somber.
‘We weten wat we kunnen doen, maar we
doen het gewoon niet.’ Er is volgens de
eredoctor sprake van overexploitatie van
de zee, maar vissers – ‘de laatste cowboys’ – komen er mee weg. Een vicieuze
cirkel waarvan de consument in het Noorden zich nauwelijks bewust is omdat vis
over de hele wereld wordt versleept. Pauly
is dan ook zeer kritisch over de westerse
voedingsadviezen om meer vis te eten.
‘De keerzijde is voelbaar in Afrika en de
mensen daar hebben geen keuze.’
Baulcombe gaf aan dat genetische modificatie van groot maatschappelijk belang
is voor medicijnontwikkeling en toepassingen in de landbouw. Toch is hij blij dat
er heftig over wordt gedebatteerd. ‘Het
remt de invoering misschien met vijftien
jaar, maar we moeten mensen overtuigen
dat wat we doen inderdaad goed is. Niet
omdat er geld mee verdiend wordt, maar
omdat de wereld er echt beter van wordt.’
De eigenlijke diesviering werd – voor het
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De Wageningse Studenten Koor en Orkest Vereniging (WSKOV) zorgde voor de muzikale omlijsting van de diesviering. / foto GA
eerst – in de hal van Forum gehouden.
Volgens rector magnificus Martin Kropff
weerspiegelt dit gebouw de veranderde
verhoudingen. ’Vroeger moesten de studenten op hun fiets bij de hoogleraar
langs. Nu is het andersom: Forum is van
de studenten en de hoogleraren moeten
bewegen.’
De viering had het thema ‘Food or fuel’
meegekregen. Minister Verburg, die toch
niet gemist kon worden bij de wekelijkse
ministerraad, maakte haar positie ten opzichte van energiegewassen duidelijk in
een korte videoboodschap: ‘In tijden van

KUNSTBOOM BIJ FORUM
SYMBOLISEERT VERJONGING
De Wageningse Boom, een dertien meter
hoog aluminium kunstwerk voor de
ingang van Forum, symboliseert volgens
maker Sjoerd Buisman ‘bevroren
momenten van verjonging’. De plaquette
bij de kunstboom werd vrijdag 7 maart
door bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen
van Wageningen UR onthuld.
De boom past volgens Dijkhuizen bij Wageningen UR. ‘Hij is diepgeworteld, staat
stevig en kan een stootje verdragen. Het
is een eerbetoon aan een organisatie gemaakt door mensen die al de nodige reorganisaties doorstaan hebben. Ik heb weinig verstand van kunst, maar vind hem
prachtig’, aldus Dijkhuizen.
De boom is ter gelegenheid van de negentigste verjaardag van de universiteit aangeboden door het Wageningen Universi-
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teits Fonds (WUF). WUF-voorzitter Rob Tazelaar speculeerde in zijn toespraak over
de symboliek. ‘De Zaaier heeft een boom
gebaard, een dode boom met drie takken.
Zijn het de drie takken van onderwijs, onderzoek en bedrijvigheid, de universiteit,
DLO en Van Hall Larenstein of de drie leden van de raad van bestuur?’
Kunstenaar Buisman: ‘Ik wilde takken die
opstijgen en dan oplossen in het niets. De
groeischeuten ontwikkelen zich in horten
en stoten verjongend omhoog. Uit puur
sculptureel belang zijn het er drie geworden.’ Voor de onderstam heeft een oude
eik achter villa Hinkeloord in Wageningen
model gestaan. Dat niet gekozen is voor
de jubileumboom die bij de oprichting van
de Landbouwhogeschool vóór de villa is
geplant, komt omdat Buisman niet van het
bestaan van die boom wist.’ / GvM

schaarste moeten we voedsel produceren.’ Ook de secretaris-generaal van LNV
André van der Zande gaf aan dat het door
Brussel gestelde doel – in 2020 tien procent biobrandstoffen gebruiken – wellicht
op de helling moet.
In de diesrede constateerde hoogleraar
milieubeleid Arthur Mol dat ‘biobrandstoffen een bedreiging kunnen vormen voor
het milieu en de armen. We hebben daarom behoefte aan eerlijke brandstoffen.’
Welke brandstoffen het stempel ‘eerlijk’
krijgen is niet alleen een zaak van wetenschappelijke feiten, maar wordt ook uitge-

maakt in het krachtenspel tussen economie, politiek en ethiek. Volgens Mol helpt
Wageningen bij het ontwikkelen van nieuwe governance arrangementen die duurzaamheid dichterbij te brengen. ‘Dat is
wetenschap voor begrip en invloed.’
Het motto Science for impact was toen al
een paar keer gevallen. Hoe het precies
zit met de invloed van de negentigjarige
kunnen alle geïnteresseerden nog eens
nalezen in het kleurrijke jubileumboek
‘Science for impact’ dat Kropff op de dies
presenteerde. / GvM

ONDERZOEKSPRIJS
NAAR GENETICUS
De prijs voor de beste Wageningse
wetenschappelijke publicatie is dit jaar
toegekend aan geneticus dr. Joost
Keurentjes. De geldprijs van 2500 euro is
tijdens de viering van de dies natalis op 7
maart uitgereikt door Nettie Buitelaar,
bestuurslid van het Wageningen
Universiteits Fonds (WUF).
Keurentjes krijgt zijn prijs voor het artikel
The genetics of plant metabolism in Nature Genetics, dat deel uitmaakte van het
proefschrift waarop hij afgelopen jaar
cum laude promoveerde. In het artikel
wordt volgens het juryrapport ‘zeer geavanceerde genetica toegepast en gecombineerd met state of the art metabolomics benaderingen’. In ‘perfecte samenwerking’ met collega-onderzoekers wist
Keurentjes zo aan te tonen dat twee plan-

ten van de modelplant Arabidopsis of zandraket grote verschillen vertonen in de samenstelling van zogenaamde secundaire
metabolieten. Van de duizend detecteerbare stoffen in een plant, die mogelijk interessant zijn voor toepassing in de geneesmiddelen- of voedingsindustrie, komt
slechts tien procent bij alle soortgenoten
voor.
Keurentjes, die nu als postdoc werkt bij
het laboratorium voor Erfelijkheidsleer,
kreeg ook nog een ‘waarschuwing’ van
Buitelaar: ‘De meeste winnaars van de
onderzoeksprijs worden hier later hoogleraar.’
De onderzoeksprijs wordt eens in de vier
jaar uitgereikt door het WUF, afgewisseld
met de Persprijs, de Ondernemersprijs en
Outstanding Alumnus Award. / GvM
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‘Biobrandstoffen
kunnen een
bedreiging
vormen voor
het milieu
en de armen’
(INGEZONDEN MEDEDELING)

NA DE ZOMER
BESLUIT OVER
NIEUWBOUW
LELYSTAD
Er zijn drie opties voor renovatie of
nieuwbouw van de huisvesting van de
Animal Sciences Group in Lelystad. Een
vierde optie – verhuizing van de divisie
Veehouderij naar Wageningen – is nog
niet uitgesloten, maar ligt niet voor de
hand.
Het besluit over renovatie of nieuwbouw
van de huisvesting valt niet eerder dan in
de tweede helft van dit jaar. Dat liet Tijs
Breukink maandag 10 maart weten op een
strategiebijeenkomst voor medewerkers
van ASG. Verhuizing van Veehouderij ligt
volgens ASG-directeur Ruud Huirne niet
voor de hand omdat er dan veel geld zou
gaan zitten in regelingen voor medewerkers.
Concentratie van de activiteiten van het
Centraal Veterinair Instituut (CVI) en de divisie Veehouderij op de Houtribweg in Lelystad, waar het CVI zit, is met 40 miljoen
euro de duurste optie. Voor 25 miljoen
euro kan het gebouw aan de Edelhertweg
in Lelystad volledig opnieuw ingericht worden. Een minder ingrijpende renovatie om
het gebouw te laten voldoen aan de huidige eisen kost 12 miljoen euro. Verhuizing
van het CVI is geen optie, omdat het instituut is gekoppeld aan de high containment
unit die niet verplaatst kan worden.
Zoals het er nu uitziet gaat het Zodiac in
Wageningen eind 2010 tegen de vlakte om
plaats te maken voor woningbouw. De medewerkers van het departement Dierwetenschappen verhuizen dan naar gebouw
122 op Wageningen Campus. De proefdieraccommodatie verhuist in de tweede helft
van volgend jaar naar de campus. / JB

‘OVERSCHAKELING
TELEFOON BIJNA
PROBLEEMLOOS’
Maandag hebben vijfduizend
medewerkers in Wageningen en
Randwijk een telefoonaansluiting via
WURnet gekregen. De omschakeling is
volgens verantwoordelijke Ron Lukassen
zonder grote problemen verlopen.
Van de vijfduizend aansluitingen hadden
er volgens hem vijftig te kampen met
technische problemen. ‘Dat viel ons erg
mee.’ Er waren wel meer klachten, maar
die hadden volgens Lukassen te maken
met administratieve fouten. ‘Mensen hebben bijvoorbeeld een verkeerd toestel besteld.’
Een probleem waar iedereen mee te maken had was de voicemailbox. Op piekuren was die voor veel bellers onbereikbaar. Maar een beperkt aantal mensen
kon tegelijk inspreken. Het voicemailprobleem was dinsdagmiddag opgelost. / KV

BESTUUR TEVREDEN OVER
RESULTAAT REORGANISATIE
De raad van bestuur kijkt tevreden terug
op de reorganisatie Focus 2006. De
financiële doelstellingen zijn ruimschoots gehaald.
De mogelijkheid van gedwongen ontslag
heeft ertoe geleid dat veel overtollig personeel snel op zoek is gegaan naar een
nieuwe baan. Daardoor verliep de reorganisatie sneller dan eerdere bezuinigingsoperaties. Dat schrijft de raad van bestuur
in een evaluatie die deze week naar de
Centrale Ondernemingsraad is gestuurd.
Door Focus 2006 zijn uiteindelijk 896 banen geschrapt, ruim meer dan de geplan-

de 758. Dat heeft een jaarlijkse besparing opgeleverd van 54 miljoen euro.
Samen met de 15 miljoen die op andere
manieren is bespaard, wordt er in totaal
69 miljoen euro per jaar bezuinigd. Dat is
9 miljoen meer dan waarop was gerekend. Focus 2006 heeft eenmalig 55 miljoen euro gekost.
Van de 153 herplaatsingskandidaten
hebben er 67 vrijwillig ontslag genomen,
48 medewerkers vonden een andere baan
binnen Wageningen UR, 31 werden gedwongen ontslagen. Voor 7 mensen wordt
nog gezocht naar een oplossing. / KV

ACHIEVING SUSTAINABLE
LIVESTOCK PRODUCTION
Gerda Verburg, the Dutch Minister
of Agriculture, Nature and Food
Quality, will give a lecture for
members of WUR on 26 March.
She will present her plan,
announced to Parliament on
16 January, for achieving a
sustainable livestock production
in the Netherlands.
Her talk will be followed by a
discussion with the audience.
You are welcome to attend.
Place: Forum building, Room C222.
Time: 16.00h-17.30h.

CAMPAGNE VERTIENVOUDIGT BEZOEK VHL-SITE
De website van Van Hall Larenstein trok
de afgelopen maand tien keer zoveel
bezoekers als normaal. De stijging is te
danken aan de reclamecampagne die
begin februari van start ging. Vijf weken
lang waren drie korte filmpjes over
klimaatverandering, ontbossing en
verstedelijking te zien op onder meer
TMF.
Een leerling zit achter een bureautje in
een Noordpoollandschap. Een stuk ijs
met een ijsbeer erop breekt af en drijft
weg. ‘Klimaatverandering. Wat doe jij? Hogeschool Van Hall Larenstein’, spreekt
een stem tijdens het tien seconden durende filmpje. Eenzelfde concept is ook
gehanteerd voor de thema’s ontbossing
en verstedelijking. Uit onderzoek blijkt dat
deze thema’s scholieren aanspreken. De
filmpjes maken deel uit van een reclamecampagne die de naam en het onderwijsaanbod van de hogeschool bekender
moeten maken.
De afgelopen vijf weken werden de drie
commercials vertoond op TMF en op tvschermen van McDonalds en van de waterflesautomaten van TenQ op middelbare scholen. Ze stonden als banner op de
websites van MSN – ook in Duitsland en
België – en Hyves en zijn eveneens te bekijken op YouTube. Bovendien kan er een
zogenaamde viral per mail worden verstuurd aan vrienden, waarbij de ijsbeer uit
het filmpje een persoonlijke boodschap in
de sneeuw plast. De website van Van Hall
Larenstein vertoont de filmpjes natuurlijk
ook en legt de link naar de verschillende
majors die op de thema’s aansluiten.
‘De themacampagne kon worden gerealiseerd door extra budget voor werving in
2008. Dat hebben we aangegrepen om
vooral de naamsbekendheid en het imago van VHL buiten de groene niche een
extra boost te geven’, aldus Judith Pierik,
communicatie-adviseur bij Van Hall Larenstein. Het beoogde doel is een stijging van
de instroom met minimaal zes procent en
van het aantal bezoekers op de open dagen met 25 procent.

Een poster uit de reclamecampagne van Van Hall Larenstein.
De campagne werpt nu al vruchten af. ‘De
website trok de afgelopen maand tussen
de negentigduizend en honderdduizend
unieke bezoekers. In 2007 lag dat aantal
voor de maand februari op negenduizend’, vertelt Pierik. De Duitse website

van de hogeschool scoorde zelfs nog beter: 22 duizend unieke bezoekers in één
maand tegenover 3.500 in heel 2007. In
mei en september wordt de campagne
herhaald. / ABr
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TUINIEREN MEETBAAR GOED TEGEN STRESS
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Een beetje schoffelen of onkruid wieden
helpt om te ontspannen. Dat blijkt uit
een onderzoek van Alterra. Door het contact met de natuur neemt de hoeveelheid
stresshormonen in het speeksel af.
Dat natuur een rustgevende werking
heeft, is inmiddels wijd geaccepteerd.
Maar wetenschappelijke bewijzen in de
vorm van gemeten waarden misten nog.
Dr. Agnes van den Berg en Mariëtte Custers van Alterra voerden daarom twee experimenten uit waarbij ze de hoeveelheid
cortisol registreerden in speeksel. Dit zogenoemde stresshormoon komt vrij in
onze hersenen bij een dreiging. Het verhoogt de concentratie glucose in het
bloed en onderdrukt het immuunsysteem.
Alle energie wordt gereserveerd om te
kunnen vechten of vluchten. Wanneer de
dreiging is verdwenen, neemt de stress
doorgaans af. De stressreactie kan echter
aanhouden en dan overspannenheid, depressies en lichamelijk klachten zoals
hart- en vaatziekten veroorzaken.
Een proef met dertig leden van een volkstuinvereniging laat zien dat werken in de
natuur het herstelproces bevordert. Na
opwekking van een flinke dosis spanning
gingen de deelnemende tuinders een half
uurtje tuinieren of lezen in een magazine.
Metingen lieten zien dat het stresshormoon cortisol in het speeksel veel sterker
was afgenomen bij de schoffelaars dan
bij de lezers. De tuinierende tuinders kwamen significant beter tot rust dan de lezende tuinders.
Het tweede experiment vond plaats met
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bejaarden in een zorgcentrum. Een spelletje Pim Pam Pet bleek rustgevend te
werken in een kamer vol met planten en
bloemen, maar had geen enkel effect bij
de deelnemers die het spelletje speelden

BLOEDVATEN KOFFIEDRINKER
VERKALKEN MINDER SNEL
Voor vrouwen is koffiedrinken een
gezonde gewoonte, hebben Wageningse
en Rotterdamse onderzoekers ontdekt.
Vrouwen die vier kopjes koffie per dag
drinken, hebben zestig procent minder
kans op ernstige aderverkalking dan
vrouwen die minder of helemaal geen
koffie drinken.
Enkele tientallen jaren geleden dachten
onderzoekers nog dat koffie slecht was
voor hart en bloedvaten, maar recente
studies laten van dat idee weinig heel.
Om meer duidelijkheid te krijgen over de
effecten van koffie verzamelde het onderzoeksteam van dr. Marianne Geleijnse,
verbonden aan de afdeling Humane voeding van Wageningen Universiteit en Erasmus Medical Center, de gegevens van
zestienhonderd 65-plussers.
Koffiedrinken zorgde bij de mannen in de
studie niet voor een significante verhoging van de kans op aderverkalking, ontdekten de onderzoekers. Bij de vrouwen
verminderde koffiedrinken de kans op
aderverkalking zelfs. In die groep was het

beschermende effect het grootst bij een
inname van vier kopjes koffie per dag.
Hoe koffie vrouwen beschermt tegen ernstige aderverkalking weten de onderzoekers niet. Een al wat oudere theorie wijst
naar de aanwezigheid van bloeddrukverlagende mineralen als kalium en magnesium in koffie, of naar polyfenolen. De onderzoekers opperen een aanvullende mogelijke verklaring. ‘Als koffie inderdaad bij
vrouwen wel werkt en bij mannen niet,
dan is er misschien een oestrogeen-gerelateerd mechanisme in het spel’, speculeren ze in hun artikel. ‘Koffie is een belangrijke bron van plantaardige oestrogenen.’
De onderzoekers doelen daarbij op daidzeïne, genisteïne en formononetine, hormoonachtige verbindingen die vooral
voorkomen in soja. Nederlandse oudere
vrouwen eten weinig soja, maar drinken
wel vaak koffie. In koffie zitten de fytohormonen in geringere concentraties dan
in soja.
Het onderzoek verschijnt binnenkort in
Arteriosclerosis, Thrombosis & Vascular
Biology. / WK

in een sober ingerichte ruimte. Direct na
het spelletje nam de stress bovendien
verder af bij de bejaarden die in de groene
kamer werkten aan een collage, terwijl het
cortisolniveau van de bejaarden die in de

neutrale kamer knutselden licht toenam.
De resultaten van beide experimenten tonen volgens de onderzoekers voor het
eerst hard aan dat de natuur een stressverminderend effect heeft. / LH

GAAS BESCHERMT DIJKEN
TEGEN GRAVENDE BEVERS
Het gaat zo goed met de bevers die in
Nederland zijn uitgezet, dat de kans op
schade aan dijken toeneemt. Maar reden
tot grote zorg zijn de welvarende bevers
niet. Alterra onderzocht de risico’s van
hun gegraaf en komt met oplossingen
om schade te voorkomen.
Nadat de bever hondervijftig jaar lang verdwenen was uit Nederland werden in
1988 bevers uit het Elbegebied losgelaten in de Biesbosch. In 1995 volgde een
uitzettingsproject in de Gelderse Poort,
waar 54 bevers werden vrijgelaten. In
maart vorig jaar werd de gehele Nederlandse populatie op 315 stuks geschat,
waarvan er tachtig in de Gelderse Poort
zouden leven. Ecologen verwachten dat
de groei verder doorzet en dat de bever
zich zal verspreiden over de rest van het
rivierengebied. Goed nieuws voor de bever die op de Europese lijst van beschermde dieren staat.
Maar omwonenden van de Gelderse
Poort maken zich sinds een paar jaar zorgen. In 2004 en in 2006 hebben bevers

op twee plaatsen holen gegraven in een
belangrijke rivierdijk. Hoewel dit niet zoveel schade toebracht dat de dijk zou instorten, was het gegraaf wel aanleiding
voor een onderzoek naar kwetsbare dijklocaties in de Gelderse Poort.
Freek Niewold van Alterra vond vijf oeverzones waar de kans groot is dat bevers er
zullen gaan graven en daarmee de werking van de dijk aantasten. Dit zijn plekken waar het water permanent dicht langs
de dijk loopt en waar bevers regelmatig
komen. Niewold adviseert om op die locaties snel maatregelen te nemen. Zijn voorstel is om de kwetsbare oeverzones te verbreden, het aangrenzende water te verleggen of gaas tussen de oever en het water
te plaatsen om te voorkomen dat deze
plekken daadwerkelijk schade oplopen.
Op elf andere plaatsen was de dijk wel
kwetsbaar, maar zijn tot nu toe nog geen
bevers aangetroffen. Niewold verwacht
echter dat de gravende bevers op de lange termijn hun weg zullen vinden naar
deze wateren. Hij adviseert daarom ook
deze dijken beverbestendig te maken. / LH
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PLANTEN HEBBEN
GEEN HERSENEN
Planten zitten razend ingewikkeld in elkaar.
Ze kunnen dingen die we vroeger voor onmogelijk hielden. Maar het gaat te ver om
ze intelligentie of hersenen toe te dichten,
zoals plantenneurobiologen doen. Dat
schrijft de Wageningse hoogleraar Gewasfysiologie prof. Paul Struik in een artikel in
het Journal of the Science of Food and
Agriculture.
Nieuw onderzoek naar de manier waarop
planten met elkaar en andere organismen
communiceren en naar de wijze waarop ze
informatie uit de omgeving waarnemen en
zich aanpassen, is voor een aantal plantenwetenschappers genoeg reden om ze intelligentie toe te dichten. De plantenneurobiologen hebben een eigen organisatie opgericht
en publiceren regelmatig in hoogaangeschreven wetenschappelijke tijdschriften.
Planten kunnen volgens hen niet langer gezien worden als passieve wezens die overgeleverd zijn aan de natuurkrachten en daar
slechts via reflexen op reageren. Planten nemen hun omgeving waar, en maken zelfs
kosten-batenanalyses voor ze reageren op
veranderende omstandigheden. Ze leren
volgens plantenneurobiologen ook van eerdere ervaringen.
Struik vindt dat de plantenneurobiologen
een belangrijke bijdrage hebben geleverd
aan het wetenschappelijke debat, maar de
gewasfysioloog wil de termen ‘hersenen’ en
‘intelligentie’ niet gebruiken voor planten.
‘Dat zet mensen op het verkeerde been. Je
suggereert iets dat bijna metafysisch is.’ Volgens Struik moeten wetenschappers streven naar de simpelst mogelijke verklaring
voor de verschijnselen die ze waarnemen.
‘Intelligentie’ voldoet volgens hem niet aan
dat criterium. / KV

BACTERIËN EN
VEZELS ALTERNATIEF
VOOR ANTIBIOTICA
Probiotica en prebiotica in veevoer kunnen
het gebruik van antibiotica in de Chinese
varkenshouderij terugdringen. Dat stelt dr.
Wen Yao in haar proefschrift.
Probiotica zijn bacteriën in voeding die de
werking van de darmflora beïnvloeden. Prebiotica zijn stoffen die als voeding van goede bacteriën fungeren, zoals voedingsvezels
en het uit soja afkomstige daïdzein.
Wen Yao heeft onder meer gekeken naar de
werking van deze isoflavone. Ze deed proeven met pasgeboren biggen die last hadden
van diarree. Uit haar onderzoek komt naar
voren dat daïdzein een positief effect kan
hebben op de werking van goede bacteriën
in de darm. / JB
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Wen Yao promoveerde op 18 februari bij
prof. Martin Verstegen, hoogleraar Diervoeding.

TWEE PLAGEN BETER DAN ÉÉN
Voor glastuinders die gebruikmaken van
biologische bestrijding is het soms beter
om meerdere plagen in hun gewassen te
hebben. Roofmijten die de plagen bestrijden hebben daardoor een gevarieerder
dieet, en ontwikkelen zich sneller.
Uit onderzoek van Wageningen UR Glastuinbouw blijkt bijvoorbeeld dat de roofmijt Amblyseius swirskii een vijftien keer
hogere dichtheid kan bereiken in een kas
als witte vlieg en trips samen aanwezig
zijn, in vergelijking met de situatie waarbij
slechts één van deze plagen aanwezig is.
Onderzoeker ir. Gerben Messelink zegt
dat de hogere dichtheden bereikt worden

doordat er minder jonge mijten doodgaan
als er divers voedsel aanwezig is, en de
mijten sneller volwassen worden. ‘Het effect lijkt op het eerste oog niet zo heel
groot, maar omdat de mijten met vijf dagen een korte generatietijd hebben, heeft
een klein verschil in overlevingskans al
snel een groot effect op de populatiegrootte.’
Voor tuinders is het volgens Messelink in
sommige gevallen beter om een plaag
niet helemaal uit te roeien. ‘Een beetje
plaag is niet zo erg. Je zou soms zelfs kunnen overwegen om bewust een plaag te
introduceren. Gewassen met plagen en
bestrijders vormen een voedselweb. Als je

beter begrijpt hoe dat werkt, kun je slimmer sturen.’
Ook leveranciers van biologische bestrijders zouden rekening moeten houden
met het verschijnsel. Roofinsecten die
verschillende plagen tegelijk bestrijden
worden steeds populairder. Messelink:
‘Bij het zoeken naar nieuwe biologische
bestrijders wordt nu vaak alleen gekeken
hoe goed ze één plaag onderdrukken. Het
is verstandig om ook te onderzoeken hoe
ze zich gedragen als er meerdere plaagorganismen beschikbaar zijn als voedsel.
Dan zouden ze het wel eens veel beter
kunnen doen.’ / KV

Wolapen krijgen een hoge bloeddruk van suikerrijk fruit. / foto Jan Vermeer

GEVANGEN WOLAAP LIJDT AAN HOGE BLOEDDRUK
Wolapen planten zich in gevangenschap
slecht voort en sterven jaren eerder dan
hun soortgenoten in het wild. Te suikerrijk voedsel speelt hierin een grote rol.
Het maakt de wolapen gevoelig voor
stress, met een te hoge bloeddruk tot
gevolg, zo ontdekte dr. Kimberly Angevan Heugten in haar promotieonderzoek.
De wolaap leeft in de tropische regenwouden van Zuid-Amerika, maar wordt ernstig
bedreigd door verlies van leefgebied. Dierentuinen hopen de primatensoort met
fokprogramma’s te behouden. Wereldwijd
leven er nu bijna negentig wolapen in gevangenschap, maar dit aantal daalt. De
meeste in gevangenschap geboren wolaapjes halen hun eerste levensjaar niet.
Bovendien sterven de volwassen apen op
veel jongere leeftijd dan hun soortgenoten in het wild. ‘In totaal sterven er meer

wolapen in gevangenschap dan er geboren worden. Dit geeft aan hoe kritiek de
situatie is’, zegt Ange-van Heugten.
Om uit te vinden waarom wolapen het zo
slecht doen in gevangenschap onderzocht de promovendus het bloed van de
apen van twee dierentuinen, de Apenheul
in Apeldoorn en de Louisville Zoo in de
Verenigde Staten. Het vermoeden bestond dat gevangen wolapen aan suikerziekte lijden door te suikerrijk voedsel. In
het wild eten de apen voornamelijk fruit.
Ook in gevangenschap krijgen ze veel
fruit, maar dit zijn andere soorten dan de
wolapen in het tropische regenwoud vinden. De appels, peren en bananen bevatten ook veel meer suikers dan het fruit
dat ze in het wild eten.
Toch constateerde Ange-van Heugten
geen suikerziekte bij de wolapen. Wel is
hun bloeddruk abnormaal hoog. Door de

hoge suikers maken de wolapen veel
stresshormonen aan, waardoor hun
bloeddruk stijgt. Wolapen zijn dus gevoeliger voor het suikerrijke fruit dan veel andere primaten, zoals de ook onderzochte
spinaap, en ook de mens.
Voor de wolapen in gevangschap zou hun
natuurlijke dieet daarom veel beter zijn.
Maar bessen en andere vruchten oogsten
uit het oerwoud is geen doen en zeer kostbaar. Ange-van Heugten ziet voorlopig dan
ook geen oplossing. ‘Het is moeilijk om
fruit te geven met minder suiker. Bijna al
het fruit dat door de mens wordt geteeld
is suikerrijk.’ Ook medicatie heeft nog weinig effect gehad. / LH
Kimberly Ange-van Heugten promoveerde
op 5 maart bij prof. Martin Verstegen,
hoogleraar Diervoeding.
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Vijf boeren in de Hoeksche Waard spuiten al twee jaar geen druppel gif meer tegen
bladluizen dankzij sluipwespen, lieveheersbeestjes en andere natuurlijke vijanden die
op en rond hun percelen wonen. Toch is het succesvolle concept van de Functionele
Agrobiodiversiteit nog niet voldoende om de landbouw echt duurzaam te maken.
‘Daarvoor is veel meer nodig dan een bloeiende akkerrand.’

door LAURIEN HOLTJER, foto THEO TANGELDER

V

an entomologen en bodemkundigen
tot plantveredelaars en ecologen; onderzoekers zetten zich al jaren in om
meer grip te krijgen op de natuur in het
landbouwgebied. Op en rondom een
akker leven miljoenen kleine beestjes
die allemaal invloed hebben op hoe
succesvol het gewas groeit. Een klein deel tast het gewas aan, een veel groter deel bestrijdt de boosdoeners. Maar niet willekeurig. Ieder gewas kent zijn eigen
hardnekkige plagen. Zo heeft spruitkool vooral last van
de melige koolluis en vier soorten rupsen.
Om deze te bestrijden zonder chemische middelen
moet een boer weten welke insecten jagen op de lastposten, om vervolgens precies die planten in te zetten
die de juiste roofdieren aantrekken en van voedsel
voorzien. Niet alle bloemenmengsels zijn geschikt als
buffet. Geuren en kleuren bepalen de aantrekkelijkheid van een gewas voor een insect. Daarbij moeten
boeren zien te voorkomen dat de vlinders, tripsen of
vliegen die het gewas teisteren zelf profiteren van het
extra stuifmeel en nectar. Ook moeten de kruiden
langs de akker op tijd bloeien. Het heeft weinig zin als
een bloem die als voedsel dient voor de sluipwesp pas
bloeit als de luizen hun schade al hebben aangericht.
Uiteindelijk blijven er zo slechts een paar aantrekkelijke kruiden over die echt geschikt zijn.

vanuit het perceel van de buurman en waar natuurlijke
vijanden minder gemakkelijk kunnen schuilen.’
Voor de boeren in Groningen is het daarom extra belangrijk om goede afspraken met elkaar te maken. ‘Plagen hebben bij voorbaat al minder kans om te blijven
hangen in de regio en van veld naar veld te waaien.’
Het Limburgse landschap wordt juist gekenmerkt door
elementen zoals houtwallen en kleine bosjes waar boeren gebruik van kunnen maken. ‘De Limburgse boeren
kunnen bijvoorbeeld planten in de houtwallen bijplaatsen waar natuurlijke vijanden baat bij hebben’, zegt
Vosman.
‘Functionele agrobiodiversiteit is veel meer dan een
bloemrijke akkerrand’, benadrukt Vosman. Zo spelen
niet alleen de beestjes boven de grond een rol in natuurlijke plaagwering. In de bodem leven ook heel veel
kleine beestjes, bacteriën en schimmels die ziekteverwekkers af kunnen remmen. De combinatie van grondsoort, bodemgesteldheid en de gewassen die eerder
op het perceel hebben gestaan, bepalen mede of ziekten een kans krijgen of niet.
En naast alle biodiversiteit in de omgeving zijn de eigenschappen van het gewas zelf van groot belang voor
wering van ziekten en plagen, zegt Vosman. ‘Behalve
dat we door kruising resistentiegenen in de gewassen
kunnen inbrengen, kunnen we met behulp van veredeling de planten misschien ook aantrekkelijker maken
voor natuurlijke vijanden. Als planten worden aangevallen door een plaag, schreeuwen ze als het ware om
hulp door bepaalde stoffen uit te scheiden. Als we gewassen zo kunnen aanpassen dat ze nog harder gaan
schreeuwen, maken we nog beter gebruik van agrobiodiversiteit.’

ren, hoogleraar entomologie en vanuit Wageningen UR
één van de eersten die zich bezighield met biologische
bestrijding van insectenplagen.
‘Na de Tweede Wereldoorlog wilden we meer voedsel.
Logisch. Maar vervolgens is er nooit meer gekeken of
het niet eens genoeg was’, zegt hij. ‘En het is genoeg.
We nemen zelfs land uit productie. Maar de overheid
doet niets met deze trend. Waarom zouden we niet de
gewassen zelf optimaliseren in plaats van de opbrengst? De huidige planten zijn geselecteerd onder
een deken van pesticiden. Het zijn couveuseplantjes.
Ze kunnen niet meer zonder gif, omdat ze zijn geselecteerd op kilo’s, niet op resistentie. Als we de landbouw
echt willen veranderen moeten we andere rassen gaan
verbouwen. Rassen die van nature beter bestand zijn
tegen plagen. Dat scheelt fors in het gebruik van milieuvervuilende bestrijdingsmiddelen en kunstmest
zonder dat de inkomsten dalen.’
Maatregelen zoals de bloeiende akkerranden zijn
slechts onderdeel van de totaaloplossing, meent Van
Lenteren. ‘Om de landbouw echt duurzaam te maken,
zullen boeren alle niet-chemische alternatieven uit de
kast moeten halen en moeten we verder kijken dan alleen naar maatregelen voor een perceel.’

BRUINE PLEKJES
Ook de consument moet bijvoorbeeld anders gaan
denken. De insecten verrichten namelijk prima werk
BLOEIENDE KRUIDEN
voor bulkproducten zoals de aardappelen en granen,
Vijf boeren in de Hoeksche Waard begonnen vier jaar
maar zijn minder goed in te zetten voor groente. ‘Enige
geleden aan een proef. Op 250 hectare aaneengesloschade aan gewassen is gewoon niet te voorkomen.
ten grond proberen ze zo min mogelijk chemische beDat maakt voor aardappelen en graan niet uit. Dat ziet
strijdingsmiddelen te gebruiken door de aanleg van uitde consument niet. Maar groente met vlekjes levert
gekiende akkerranden met bloeiende kruiden. De reminder geld op’, zegt Vosman. Daar ligt dus nog een
sultaten zijn veelbelovend. De afgelopen twee jaar hebCOUVEUSEPLANTJES
uitdaging. ‘We moeten bij de consument het besef kweben de boeren helemaal geen bestrijdingsmiddelen ge- Maar zelfs al staan precies de juiste bloemen hard
ken dat bruine plekjes er nu eenmaal bij horen’, zegt
bruikt tegen bladluizen op hun aardappels en granen.
schreeuwend naast het veld of stemmen boeren hun
Vosman.
‘De boeren in de Hoekse Waard hebben laten zien dat
gewasrotatie nauwkeurig af op wat er leeft, succesvolle Voor een milieuvriendelijke vorm van landbouw is dus
functionele agrobiodiversiteit echt werkt om plagen te- bestrijding van plagen is niet verzekerd. Geen enkele
een verandering in houding nodig van consumenten én
gen te gaan’, zegt Ben Vosman van Plant Research Inmaatregel zorgt er met honderd procent zekerheid voor boeren. Die laatsten moeten anders gaan denken en
ternational, coördinator van het onderzoeksthema
dat een gewas onaangetast blijft. ‘Er is ontzettend veel handelen, zegt Vosman. ‘Zeker op de grote bedrijven
Agrobiodiversiteit.
en goed werk gedaan de afgelopen jaren, maar als de
waar boeren vaak een contract met loonwerkers hebMaar dat inzet van insecten kán werken, maakt toelandbouw echt duurzaam moet worden, is er veel meer ben om elke maandag te spuiten, gebeurt dat nogal
passing van de zogenoemde Functionele Agrobiodiver- nodig dan een bloeiende akkerrand. Het hele landeens zonder te kijken wat er precies in het gewas zit.
siteit (FAB) op grote schaal bij lange na niet vanzelfbouwsysteem moet op de schop’, zegt Joop van Lente- Goed boeren is een kwestie van anticiperen op wat er
sprekend. De positieve resultaten zullen niet meteen
in het veld gebeurt. Heb ik zoveel luis dat ik moet spuide gehele landbouwsector milieuvriendelijk maken.
ten of zitten er ook zweefvliegen en kijk ik het nog een
‘Het liefst zouden we met maatregelen komen die overpaar dagen aan?’
al toepasbaar zijn. Maar zo werkt het helaas niet’, zegt
Volgens Vosman zijn de ervaringen in de Hoeksche
Vosman.
Waard belangrijk om de hele landbouwsector aan het
De Hoeksche Waard laat zien dat aantrekkelijke kruidenken te zetten. ‘Ingrijpen als het mis dreigt te gaan
den kunnen werken als vorm van plaagregulatie, maar
moet mogelijk blijven, maar daarvoor zou een boer wel
in een andere omgeving kan het effect op plagen heel
middelen moeten gebruiken die zo min mogelijk schaanders zijn. ‘Boeren moeten hun bedrijf inpassen in
de toebrengen aan de natuurlijke vijanden. Veel boehun omgeving, door naar de hele regio te kijken. Een
ren zouden zich meer bewust mogen zijn van de natuur
boer in Limburg moet heel anders werken dan een
rondom hun perceel. Projecten als die van de Hoekboer in een kale polder’, zegt Vosman. ‘Polders zijn grosche Waard geven een eerste aanzet voor een mentalite open vlaktes waar bladluizen gemakkelijk inwaaien
teitsverandering.’ <

‘Als we de landbouw
echt duurzaam willen
maken, moet het hele
systeem op de schop’
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‘Als je in Afghanistan bent geweest, word je meteen als expert gezien. Maar ik denk
dat het arrogant is om te zeggen dat ik de situatie goed ken’, benadrukt Wim Honkoop
aan het begin van het gesprek. Vorig jaar deed hij drie maanden onderzoek naar de
problemen van vrouwelijke ondernemers in Kabul. Onlangs heeft hij zijn studie
Regional Development Innovation aan Van Hall Larenstein in Wageningen afgerond.
Een terugblik op zijn ervaringen in Afghanistan.

door ALEXANDRA BRANDERHORST, foto’s WIM HONKOOP

‘M

ijn familie stond niet direct
te juichen, toen ik vertelde
dat ik stage wilde lopen in
Afghanistan. Maar ze waren
er niet tegen, gelukkig. Toen
ik naar Kabul ging, eind juli,
werden net die Koreaanse
ontwikkelingswerkers gekidnapt. Normaal gesproken
ben ik vrij relaxed. Maar de eerste week liep ik toch wel
met wantrouwen rond. Na een week verdween dat en
toen ik meer openstond voor de mensen daar, maakte
ik ook meer contact.
Als buitenlander moet je natuurlijk wel voorzorgsmaatregelen nemen. Er zijn veel buitenlanders daar die hun
huis nauwelijks uitkomen. Ik was een van de weinigen
die zich op straat begaf. Nu zat ik wel heel erg onder de
radar; ik was de enige buitenlander die bij het Afghan
Women’s Network werkte. Via een kennis kreeg ik tips
van het Afghan NGO Security Office. Zo nam ik iedere
keer wisselende routes naar mijn werk. Ook wisselde ik
de vorm van transport af: lopend, met een gedeelde
taxi en met een privétaxi. En als het donker was kon je
beter helemaal niet op straat komen.
Kabul is relatief veilig. Er zijn wel bomaanslagen, ik heb
ze zelfs gehoord, maar die zijn op de politie gericht. Net
als de meeste bermbommen op doorgaande wegen in
het platteland. De overheidsdiensten zijn het doelwit.
De politie sterft bij bosjes. Dat is de realiteit van Afghanistan.”

milie meer. Het is een groot taboe om alleen mannen
te ontvangen. Daarom hebben vrouwen die in contact
komen met mannelijke zakenrelaties een kantoor met
een kok en schoonmaaksters nodig en een auto met
chauffeur. Dan is het relatief veilig.
De contacten met de onderneemsters en de medewerksters van AWN bleven zuiver professioneel. Met de
vertaalster ging ik vaak samen naar de interviews.
Door taxichauffeurs en mensen op straat werd vaak
vreemd gereageerd op zo’n jong, modern gekleed
meisje in het gezelschap van een buitenlander. De tolk
nodigde me ook bij haar thuis uit. Dat heb ik eerst afgehouden. Je weet niet wat de gevolgen voor haar kunnen zijn, wat de buurt denkt enzovoorts. Dat is best lastig, om te zoeken naar wat wel en niet kan. Uiteindelijk
ben ik een keer meegegaan toen we er in de buurt waren. Ze had moderne ouders. Maar toen haar vader begon te praten, vertaalde haar broer. En de vrouwen gingen een beetje achteraf zitten.
Op straat loopt bijna de helft van de vrouwen in boerka,
die slaan ze dan soms bij winkels wel wat achterover
om iets te bekijken. De andere helft draagt traditionele
moslimkleding. Slechts een klein deel draagt moderne
kleding, in combinatie met een hoofddoekje. Vrouwen
gaan zelden alleen de straat op, maar altijd in groepjes
of met een man.
Er zijn veel mensen op straat en er rijden zowel hele
nieuwe auto’s als hele oude. Het is er stoffig en droog,
het stof komt van over de bergen. De hoofdstraten zijn
geasfalteerd, maar de rest bestaat uit zandwegen.
ONDERNEMERS
Mannen in oranje overalls maken de open riolen
‘Mijn interesse voor de regio is ontstaan tijdens een schoon. Al het vuil wordt op straat
stage in Pakistan in mijn derde jaar op Van Hall Laren- gegooid. Er zijn moderne wijken, maar ook arme en
stein. Toen zat ik een half jaar in de North-West Fron- meer traditionele wijken, met huizen die van modder
tier Province. Daardoor leek Afghanistan niet meer zo
ver weg. Voor mijn afstudeeronderzoek legde ik in Nederland contact met iemand van het Afghan Women’s
Network (AWN). Bij dat netwerk zijn allerlei vrouwenorganisaties aangesloten die trainingen geven, gericht op
ondernemersschap. Daarbij moet je vooral denken aan
dingen als tapijt weven, naaien en handvaardigheid.
Mijn afstudeeronderzoek voor het AWN richtte zich op
de problemen en belemmeringen van vrouwelijke ondernemers in Kabul.
Het was niet echt een probleem dat ik man ben. Vrouwelijke ondernemers komen voor zaken ook in contact
met mannen en ik had een vrouwelijke tolk. Toch kostte het op het kantoor van het AWN in Kabul tijd om het
vertrouwen te winnen van de medewerksters. Ze zaten
in het begin telkens hun hoofddoek te herschikken en
korte gesprekken aanknopen lukte pas na een paar
weken. Maar uiteindelijk was het misschien wel handig
dat ik man ben. Mannen kunnen makkelijker gaan en
staan, contact leggen met Afghaanse mannen en een
huis bezoeken.
Vrouwelijke ondernemers raken in Afghanistan eigenlijk hun eer een beetje kwijt. Ze komen uit families die
vrij progressief zijn, of zijn weduwe en hebben geen fa-

‘De buurtkinderen
keken hoe die
Westerse sukkel
stond te tobben
met vliegeren’

zijn gebouwd. Een van de grootste problemen in Kabul
is de uitval van elektriciteit. In de zomer is er iedere
dag een paar uur stroom, in de winter slechts één keer
in de paar dagen.
Veel Afghanen zijn achterdochtig geworden, dus het
was best moeilijk om contact met hen te krijgen. Met
Ahman, een Duitssprekende taxichauffeur, bouwde ik
een goede band op. Ik heb regelmatig bij hem thuis
gegeten en mocht soms in zijn taxi rijden. Ook leerde
hij me vliegeren, dat is echt iets uit de Afghaanse cultuur.
We gingen soms naar een grote heuvel waar op zaterdag honderden mensen aan het vliegeren waren. Er
werden ook wedstrijden gehouden, net als in het boek
De Vliegeraar van Khaled Hosseini. Bij die battles probeert iedereen elkaars draad af te snijden. Je moest je
handen intapen, want het draad is vlijmscherp. Vliegeren is ontzettend moeilijk, maar echt leuk. Soms stond
ik alleen op het dak te oefenen. De buurtkinderen keken dan toe hoe die Westerse sukkel stond te tobben
met vliegeren.’
TELEURSTELLING
‘Ik raakte ook bevriend met een paar Afghanen die
voor een Pakistaanse ontwikkelingsorganisatie werken. Met hen ging ik ook vliegeren en we aten vaak samen. Eén keer hebben we een uitstapje gemaakt naar
Bamyan, waar de Taliban de eeuwenoude boeddha’s in
de rotswanden hebben opgeblazen.
Afghanistan ligt in een boeiende regio met een veelbewogen geschiedenis. Het is natuurlijk een hotspot in
het nieuws en behoort tot de armere gebieden in de
wereld. Bovendien wordt er vanuit het Westen negatief
naar moslims gekeken en andersom. Ik geloof dat het
anders kan. We moeten de ontmoeting zoeken, we
hoeven het niet per se overal over eens te zijn.
De mensen die ik daar sprak waren over het algemeen
niet antiwesters. Maar ik sprak natuurlijk wel met mensen die boven de armoedegrens leven en vaak baat
hebben bij de veranderingen. Mensen die bezig zijn om
te overleven, zijn er weinig mee bezig of zijn veel negatiever.
Er is trouwens in Afghanistan wel een algeheel gevoel
van teleurstelling. Toen de Taliban verdween, dacht iedereen dat het nu wel snel veel beter zou worden. Maar
de ontwikkelingen gaan langzaam en zelfs achteruit de
laatste twee jaar.
Op dit moment ben ik een bedrijfje aan het opzetten
dat handgemaakte geitenleren tassen uit Afghanstan
importeert. Ik zou graag in Afghanistan willen werken.
Het liefst wil ik helpen om op een goede manier bedrijven te beginnen, zodat mensen uit hun hulpverslaving
komen. Het land zit al meer dan twintig jaar in een
noodsituatie. Sommige mensen gaan hulp verwachten.
Dan wordt hun zelfbeeld aangetast en worden de mensen fatalistisch en afwachtend. Dat verandert pas wanneer het conflict voorbij is en mensen weer zelf aan de
slag gaan.’ <
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IN BEELD
BOOM/ foto’s GUY ACKERMANS
De basis voor de kunstboom bij Forum die op 7 maart
werd onthuld, is gelegd in november vorig jaar.
Medewerkers van een bronsgieterij in Geldermalsen
maakten toen in opdracht van kunstenaar Sjoerd
Buisman een afdruk van een oude zomereik in
Wageningen. Tot ruim vier meter hoogte is elk groefje
volgestopt met siliconen, dat er met behulp van gips in

O

U

B
repen weer is afgehaald. De gieterij heeft er mallen van
gemaakt, vloeibaar aluminium opgegoten, en de delen
aan elkaar gelast. De takken komen van afdrukken van
acht verschillende boomsoorten die de kunstenaar verzamelde in Normandië. Volgens bouwtekeningen van
Forum zou de zeshonderd kilo wegende aluboom enkele
meters voor de draaideuren van de hoofdingang komen,

zonder zichtbare sokkel. Omdat men bang was voor waterschade in de kelder als in de betonlaag werd geboord,
moest Buisman worden overgehaald de boom verder
van de ingang te plaatsen. Rob Tazelaar, voorzitter van
het Wageningen Universiteits Fonds dat de boom schonk,
is blij met het resultaat. ‘Zeker als er straks asfalt en
verlichting omheen ligt, en de sokkel is verfraaid.’ / YdH
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OUDE KOEIEN
UIT DE ARCHIEVEN VAN WAGENINGEN UR
BOTSING TUSSEN WETENSCHAP EN IDEOLOGIE NEKT VROUWENSTUDIES

ad,
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De opheffing van Vrouwenstudies in 1998 maakte deel
uit van het reorganisatieplan ‘Krachtig op koers’, waarbij verschillende groepen verdwenen of werden gehalveerd. Behalve dat er bezuinigd werd, bood de operatie
het bestuur van Wageningen UR de kans zich te ontdoen
van leerstoelgroepen die niet lekker liepen. En Vrouwenstudies werd al jaren getekend door problemen.
Eind jaren zeventig, toen vrouwenemancipatie in Wageningen op de agenda kwam
te staan, kreeg Vrouwenstudies voor het
eerst vorm. In eerste intstantie gebeurde
dat in 1979 door het instellen van bijzondere hoogleraarschappen. Tien jaar later,
na een lange strijd voor een eigen vakgroep, werd een reguliere hoogleraar voor
vijf jaar aangesteld. Dr. Constantina Safiliou-Rothschild werd binnengehaald om
het vakgebied in Wageningen op de kaart
te zetten. Door verschillen in inzicht tussen deze enigszins autoritaire hoogleraar
en haar vakgroep, ontstond echter al snel
een onwerkbare situatie. Safiliou werd in
1991 op non-actief gesteld.
Ondertussen begonnen veel mensen aan
de universiteit te twijfelen aan de kwaliteit van de vakgroep. Er werd een evaluatiecommissie in het leven geroepen. De
problemen tussen Safiliou en haar medewerkers weet de commissie aan cultuurverschillen en contactueel falen van de
hoogleraar. Haar tegenstanders binnen
de vakgroep bakten er echter op het gebied van onderzoek weinig van, aldus het
evaluatierapport. Door een feministische
en op ‘ervaringsleer’ geënte benadering

bleef de wetenschappelijke objectivering
veelal ‘ondergeschikt aan het ideologische uitgangspunt. De inspanningen om
aan theorievorming en methodologie-ontwikkeling te doen hebben tot nu toe nauwelijks iets opgeleverd.’
Toch zag de commissie een toekomst
weggelegd voor Vrouwenstudies. De gehavende restanten van de vakgroep herstelden zich onder een interimhoogleraar.
Vervolgens werd in 1995 de Amerikaanse
dr. Patricia Howard-Borjas binnengehaald, een zwaargewicht op het gebied
van genderstudies. Maar de verwachte
opleving bleef uit.
‘Het college van bestuur wist zich niet
goed raad met de voortvarendheid van
Howard-Borjas en ook in de leerstoelgroep lukte het niet om iedereen te winnen voor de nieuw ingeslagen weg’, zegt
dr. Margreet van der Burg, universitair docent Genderstudies en Agrarische geschiedenis en auteur van het boek Vrouwen, Wageningen en de Wereld, 19182003. Zij werkte destijds al samen met
Vrouwenstudies. Van der Burg wijt de
moeilijkheden vooral aan de communicatie en taalproblemen. Bovendien was het
college er volgens haar op gericht om initiatieven vanuit vrouwenstudies te bundelen en te veralgemeniseren. ‘Het college
wist de specifieke rol en potentie van
Vrouwenstudies niet naar waarde te schatten. Dat leidde tot frustraties.’
De problemen tussen Howard-Borjas en
het college van bestuur bereikten een

Medewerkers van de Landbouwuniversiteit voeren in 1983 actie voor een zelfstandige vakgroep Vrouwenstudies. / foto Guy Ackermans
hoogtepunt tijdens de onderhandelingen
over de reorganisatieplannen in 1998.
Het college van bestuur besloot om Vrouwenstudies te behouden, maar dan verspreid over de andere leerstoelgroepen.
En Howard-Borjas moest weg.
Van der Burg: ‘Het college zei tegen de gezamenlijke vergadering dat er niet met
haar viel te werken, maar dat daar niets
over naar buiten mocht worden gebracht.
Ze kreeg de kans niet om zich te verdedigen.’ Howard-Borjas diende een bezwaarschrift in, kreeg gelijk en bleef aan als onderzoekshoogleraar.
Is het toeval dat zowel Safiliou als Howard-Borjas binnen Vrouwenstudies niet
goed konden functioneren door cultuur-

verschil en communicatieproblemen?
‘Beide hoogleraren waren powervrouwen’,
zegt Van der Burg. ‘Misschien was er, als
het om een hoogleraar in de nanotechnologie ging, wel begeleiding ingezet om het
cultuurverschil op te vangen. Maar nu leefde er vooral een beeld van: daar heb je die
vrouwen weer.’
Volgend jaar bestaat Vrouwenstudies,
inmiddels in minimale vorm, dertig jaar.
Het vakgebied heeft door de jaren heen
ook een hele ontwikkeling doorgemaakt.
Van der Burg: ‘Het is nu veel ruimer geworden. Gender speelt door de hele samenleving. Iedereen is nodig bij veranderingen, ook mannen.’ / Alexandra Branderhorst

WERKPLEK
MARIEKE SASSEN
BOER ALS ONDERWIJSASSISTENT
Marieke Sassen, PhD-student van de leerstoelgroep Plantaardige productiesystemen, woont met haar partner in Kenia. In
februari verbleef ze echter twee weken in
Zimbabwe voor een postdoctorale cursus
over het analyseren van landbouwsystemen en werkgelegenheid op het platteland, georganiseerd door onderzoeksschool PE&RC en de University of Zimbabwe. Handig om haar kennis over systeemanalyse op te frissen en meer te leren
over het gebruik van resultaten van veldonderzoek in scenarioanalyses.
De cursisten logeerden in een hotel in het
centrum van Harare. Veel vrije tijd was er
niet want na het avondeten – ‘elke dag
pompoen en sperziebonen’ – was er nog
een presentatie of groepswerk. In het veld
werkten de deelnemers met verschillende
manieren om informatie van mensen te
verzamelen, zoals observaties, interviews
en kaarten maken.
Op de foto interviewt Marieke een boer bij
zijn huis, met naast hem de buurvrouw.
‘Ik vroeg hem bijvoorbeeld hoeveel koeien
hij en zijn vrouw hebben en hoeveel mest

ze op hun velden doen. Verder spraken
we over landbouwproblemen en andere
inkomensbronnen.’
Opvallend vond Marieke het enthousiasme en de openheid van de boeren, hoewel de bezoekers geen advies kwamen
geven, laat staan iets materieels. ‘Ze waren blij dat ze konden bijdragen aan ons
onderwijs, en dat wij onderlinge discussie
hadden gestimuleerd over de manier
waarop zij dingen doen.’ Ontroerend was
de Zimbabwaanse mevrouw die zei dat ze
had ontdekt dat witte mensen toch eigenlijk maar gewoon mensen zijn, waar je
niet bang voor hoeft te zijn. In Zimbabwe
leert de geschiedenis anders.
Nu is Marieke weer bezig met haar eigen
onderzoek, naar de relatie tussen institutionele en sociaaleconomische factoren,
lokaal bosgebruik en de consequenties
daarvan voor het bos in Mount Elgon, op
de grens tussen Oeganda en Kenia. Door
de politieke onrust in Kenia na de presidentsverkiezingen eind december werkt
Marieke nu wel vooral aan de Oegandese
kant van de berg. / Yvonne de Hilster
foto Ken Giller
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Gezinssocioloog prof. Kees de Hoog, die in zijn columns zo graag
de kachel mocht aanmaken met dikdoenerij, lompheid en valse
pretenties, is niet meer. Op vrijdag 8 maart werd hij gecremeerd.
Wageningers die geen afscheid van hem willen nemen, hoeven
dat strikt genomen niet te doen. Want De Hoogs columns zijn er
nog steeds.

door WILLEM KOERT

‘De neo-provo’s waren goed gekleed. In
schattige boetiekjes werden met papa’s
geld leuke kleertjes gekocht. De betere
parfums van mama waren ook op feestjes

nog wel te ruiken. In 1973 is hierin de klad
gekomen. De kleren werden vodden. De studenten gingen echt stinken. Ontelbaar waren de pukkels en puisten die ik in collegezalen ben tegengekomen. De studerende massa droeg afgedragen legerkleding. Een enkeling presteerde het zelfs een Chinese vechtpet op de vettige haren te dragen.’

‘De cursus management is gebaseerd
op het productieproces van een
griesmeelfabriek in Arkansas’
Over de democratische universiteit,
WHB, 4 mei 1979
‘Elke fatsoenlijke wetenschapper en geleerde student met enige ambitie is tenminste lid van drie vakgroepscommissies,
twee roc-ledenraden, een smalle structuurcommissie, een raad en een algemene evaluatiecommissie. En daar zijn ze
maatschappelijk en wetenschappelijk
zeer nuttig bezig. Zij denken de lakeien te
zijn van de geliefde democratie. Maar

niets is ondemocratischer dan een commissie. Zie de pretenties, of zoals mijn
buurman, de wijze socioloog, pleegt te
zeggen: Kijk naar de waarden en normen
van de commissieleden. De leden denken
de smeerolie van de democratie te zijn, zij
pretenderen verschillen te kunnen oplossen, zij begeleiden, zij regelen. Maar in
wezen zijn zij oncontroleerbaar, werken zij
in het geniep, dragen zij niet bij tot enige
medezeggenschap. Zij vormen de nieuwe
clique, de achterklap, de ongrijpbaren.’

‘Onze Wageningse mannen van formaat
gaan ervoor. Ze beseffen dat zelfs een
briljante student van University College
Utrecht na het behalen van zijn diploma
nauwelijks Engels spreekt. Daarom gaan
wij straks als eerste en enige kenniscentrum in Nederland in het Engels doceren.
Want dat gaat middelbare scholieren trekken: ‘Shit man, English in Wageningen, te
gek toch’. Daarom gaan we ook internationaliseren, want Engels is een wereldtaal
en een wereldtaal trekt vanzelfsprekend
voor het wereldtuin- en wereldlandbouwkenniscentrum buitenlandse studenten
aan. Dat is goed, want we weten dat er eigenlijk geen buitenlandse student meer is
die geen Engels spreekt: ‘Shit man, plenty
shit in food valley Wageningen-Holland,
man’.

Over de amerikanisering van de
universiteit, verschenen in De Academie
Van Het Ongewone Leven, 2000
‘De universiteiten zijn verMcDonaldiseerd.
Bij deze vorm van Amerikanisering scoort
Wageningen hoog. Daarmee bedoel ik
niet het merkwaardige gebruik om een
publicatie in de East Texas Journal of Animal Sciences (met een oplage van tachtig
exemplaren) hoger te waarderen dan een
betoog met invloed op het regeringsbeleid in de Economisch Statistische Berichten. Noch verwerp ik de hedendaagse
gastvrije gewoonte om ook in de college-

Over Wageningse vergadertijgers, Wb, 3
april 2003
‘De vergadertijger wordt in Wageningen
niet, zoals de brave korenwolf in Limburg,
de schattige panda in China of zijn soortgenoot in Sumatra, met uitsterven bedreigd. Het tegendeel is waar. Vergadertijgers vormen een plaag, die een grotere
bedreiging is voor het universitaire onderzoek dan de beverratten voor onze dijken.

zaal het Neder-Amerikaanse dialect te
spreken omdat één Franstalige studente
zich voor de cursus schijnt te hebben aangemeld. Neen, het akeligst van de Nederlandse versie van de Amerikanisering van
de universiteit is dat een ieder die in het
onderwijs leiding meent te moeten geven
aan meer dan twee personeelsleden een
op Amerikaanse leest geschoeide cursus
management heeft moeten volgen. Terwijl
deze cursussen zijn gebaseerd op het leiden van het productieproces van een
griesmeelfabriek in Arkansas of in het
gunstigste geval op het leidinggeven van
een lokaal accountantskantoor in Iowa.’

De vergadertijger leest al jaren geen boek
of wetenschappelijk artikel meer, maar de
vergadertijger is wel vraatzuchtig want hij
leest alle oekazes, notulen en stukken die
op zijn bureau belanden. De vergadertijger denkt dat hij belangrijk is, want in zijn
eigen geheimtaal heet het dat hij de organisatie of het proces aanstuurt. En als de
vergadertijger even de draad kwijt is, dan
gaat het over targets, want targets moeten worden gehaald.’

‘Vergadertijgers vormen
een grotere bedreiging
voor het onderzoek dan
beverratten voor dijken’

Over het Engels als voertaal in
Wageningen, Wb, 28 januari 1999

Over vieze mannen, Wb, 17 november 2005

Kees de Hoog in 1993. / foto Guy Ackermans

‘De hoogleraar-directeur wordt voor
het bedrijfsleven wat de zeepverkoper
in witte jas is voor de huisvrouw’
Over de voorgenomen sluiting van de
kantines, Wb, 5 december 2002
‘Nu het College van Bestuur heeft besloten de kantines te sluiten is de restauratie van de vertrouwde machtstructuren in
Wageningen voor een deel een feit. Het
voetvolk, de studenten, de oio’s en aio’s

zullen hun toevlucht moeten nemen tot
gore automatenkoffie. Koffie die voor de
test van het Algemeen Dagblad te min is
om maar één woord over te schrijven. Het
plastic bekertje is het symbool bij uitstek
van de academische afhankelijkheid en
ondergeschiktheid.’
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ALDUS SPRAK KEES DE HOOG
Over de Wageningse studenten van
1973, Wagenings Hogeschoolblad
(WHB), 2 november 1977

P

‘De vieze man is een ‘hoger geplaatste’ man die een
vrouw pest. Hij wil helemaal niks van haar, hij wil van
haar af. Daarom schuift hij haar een krant onder de
neus met vacatures. Daarom laat hij haar zoeken naar
de map met de onvindbare stukken. Daarom gaat hij
over haar roddelen. Daarom vertelt hij aan Jan en Alleman dat zij teveel droge witte wijn drinkt en dat zij een
veel te goedkoop parfum gebruikt. Terwijl hijzelf, de
vieze chef, uit zijn mond stinkt en al sinds zijn studententijd geen deodorant meer gebruikt.’

Over de hoogleraar-directeur, in De Academie Van Het Ongewone Leven, 2000
‘Het verwerven van prestige en gezag via
het beroep is niet verdwenen. We kennen
bijvoorbeeld het beroep met de dubbele
naam: de geneesheer-directeur, de procureur-generaal, kardinaal-aartsbisschop en
de secretaris-generaal, alle mannen en
soms een enkele vrouw van aanzien en
formaat. Jarenlang heeft de universiteit
dit idiote spel niet meegespeeld. Wij deden het, afgezien van de zielige en mallotige rang van universitair hoofddocent,

met slechts één eerbiedwaardige functionaris met een dubbele naam: de rector
magnificus. Hoe anders is de situatie nu.
Onder druk van de gewoonte van het snelle
bedrijfsleven kennen wij het fenomeen van
de hoogleraar-directeur. De hoogleraar-directeur is geen gewone professor meer, hij
is zelfs geen bijzonder noch buitengewoon
hoogleraar. De hoogleraar-directeur moet
het symbool worden van de ondernemende
universiteit. Hij moet voor het bedrijfsleven
worden wat de zeepverkoper in de witte jas
in de tv-reclame is voor de huisvrouw.
Geleerd en toch niet van gisteren.’
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POST
POST is de brievenrubriek van
Resource, bestemd voor reacties
van lezers. Brieven kunnen worden
gericht aan resource@cereales.nl
of aan Resource, rubriek Post,
Postbus 357, 6700 AJ Wageningen.

KUNSTBOOM
Heb jij hem al zien staan, de kunstboom
voor het Forum? Waarvan ik hoopte dat het
de standplaats van nieuw leven zou worden,
werd de grafplaats van vertrapte trots.
Was zijn kolossale corpus een illustratie van
de grootsheid der natuur geweest, dan was
zijn omvang een geruststellende keuze. Echter, het imponerende karakter van deze
boomfiguur benadrukt de allesoverheersende en niets ontziende kracht van de mens.
Deze heeft zijn ziel bij de achilleshiel beetgenomen en zonder peinzen meegesleurd. Aluminium, dat de kleur van zijn vooruitzicht
draagt, heeft hem ingelijfd en voorgoed gekerkerd. De kleur is grijs. Afgrijselijk grijs. De
niet-kunnen-kiezenkeuze tussen zwart en
wit. Middels zijn verhekste takken wijst de
boom de Goden aan maar hij zendt geen
boodschap uit. Bevroren staat hij met gekortwiekt onderlijf, monddood en vernederd.
In de positie van Jezus aan het kruis gedwongen, verbeeldt hij dat waar de één de
ander niet lijden kan, er vooral geleden
wordt. Deze boom, die bij leven alles van begin tot einde is, wordt hier verankerd in het
zwarte gat van de angst. De kunstenaar misbruikt zijn vrijheid en verspeelt vertrouwen.
Het enige teken van respect voor leven is: hij
heeft van kunst een boom gemaakt in
plaats van van een boom kunst te bouwen.
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V.D.REDACTIE
WETENSCHAPPERS MET EEN MENING
‘We houden ervan om over ons vak te vertellen en met wetenschap een bijdrage te
leveren aan de gemeenschap’, zei moleculair bioloog David Baulcombe in het
dankwoord dat hij uitsprak namens zichzelf en visserijbioloog Daniel Pauly na ontvangst van hun eredoctoraten van Wageningen Universiteit. Een bescheiden constatering, want zowel Baulcombe als Pauly komen over als zeer bevlogen wetenschappers. Ze hebben geen slogans als
Science for impact nodig om duidelijk te
maken waar ze voor staan, durven hun
nek uit te steken en doen dat ook nog
eens op een welbespraakte manier.
Zo zei Pauly tijdens het symposium dat
aan de uitreiking voorafging, dat alle ellende in de mondiale visserij is begonnen

met subsidies. Hij onderscheidt drie vormen – good, bad and ugly – en spreekt
zich helder uit voor het afschaffen van alledrie.
Ook bij Baulcombe druipt de inspiratie ervan af als hij vertelt over de fascinerende
en onverwachte eerste onderzoeksresultaten van gene silencing en de wens om
de achtergronden daarvan te begrijpen.
Opmerkelijk is ook zijn standpunt dat je
maatschappelijke tegenstand tegen genetische modificatie als positief moet waarderen. ‘Hadden we ook maar wat langer
nagedacht over de gevolgen toen de auto
werd ingevoerd. De wereld zou er dan wellicht heel wat beter voorstaan. Als je als
wetenschapper iets wilt doen in de echte
wereld, dan moet je er ook echt iets voor

doen om mensen te overtuigen’, aldus
Baulcombe. Ook als het betekent dat we
vijftien jaar langer moeten wachten op de
zegeningen van de gentechnologie. Opmerkelijke, bevlogen, dwarse en helder
verwoorde standpunten, waarmee je ook
duidelijk maatschappelijk aan de weg timmert.
We kunnen natuurlijk trots zijn dat we
zulke bevlogen eredoctoren hebben en
het daarbij laten. Maar eigenlijk moeten
we ook met spijt constateren dat we zelf
nauwelijks zulke mensen in huis hebben.
De Wageningse wetenschap maakt veel
indruk, maar het ontbreekt aan mensen
die bevlogen een mening verkondigen. / Gert van Maanen

HR

Heleen van Kernebeek, MSc-student
Dierwetenschappen

VERTAALCOMPUTERS
We hebben vrijdag 7 maart de dies natalis
gevierd van Wageningen Universiteit. Volgens Minister Verburg in het rondgedeelde
lustrumboek is het 122 jaar geleden begonnen en viert de universiteit haar negentigste
verjaardag. Zoals de hele vertoning is dit uiteraard vanity press. Wageningen heeft een
universiteit sinds 1986, dat is 22 jaar geleden.
Veel diesvierders waren het met mij eens
dat Wageningen naast nano-, gen- en biotechnologie een nieuwe technologie moet
inzetten in al haar communicatie: de vertaaltechnologie. In het West-Vlaamse Ieper lanceerde het bedrijf Lernout & Hauspie zo’n acht jaar geleden opzienbarende spraaktechnologie. De Wageningse
studenten lopen al standaard met ‘oortjes’ rond om naar muziek te luisteren.
Nou nog dat stukje elektronica en software erbij dat gelijk welke inboorlingentaal omzet in écht Oxford English, of in de
moedertaal van de toehoorder. We noemen
het voor mijn part de WiPhone, en vragen
Steve Jobs of ie ’m even in mekaar knutselt.
Want het is toch wel van de gekke dat we
anno 2008 een taal uit een buurland lenen
om onszelf (on)verstaanbaar te maken, en
daarbij onze moerstaal verloochenen. En
Wageningen UR zou pas écht internationaal
worden en boomen als je er met elke moedertaal terecht kan. Babylon aan de Rijn…
Renaat Van Rompaey

Henk van Ruitenbeek

HOFFMAN
VETCOOL MOBIELTJE
Het telefoonnetwerk van Wageningen UR
verandert, dat hebben velen al gemerkt.
Middels het megaproject Rinkel krijgt elke
medewerker een nieuwe telefoon op
maat. Mijn toestel werd, net als dat van
de meeste andere onderzoekers van PPO
Bloembollen en Bomen, een mobiele telefoon. De praktijk zit immers buiten de
deur. Bij de receptie lagen de pakketjes
klaar om afgehaald te worden, inclusief
uitgebreide handleidingen voor installatie.
’s Avonds thuis, onder het eten, maakte ik
terloops melding van de nieuwe ontwikkeling. Het werd ineens stil tijdens de dagelijkse culinaire chaos. Vijf paar verraste
kinderogen en één paar nieuwsgierige
vrouwenogen keken mijn kant op. Papa

heeft een nieuw mobieltje van zijn werk!
‘Welke heb je?’ ‘Geen idee.’ ‘Waar is ie?’
‘In mijn tas, nog in de verpakking.’ ‘Mogen
we hem even zien?’ ‘Nou heel even dan,
we zijn aan het eten.’
De nieuwe aanwinst werd met bewondering opgenomen door mijn gezinsleden.
Een echte Nokia classic 3110, met 1.3
megapixel camera en bluetooth. Wow!
Mijn status was in één klap veranderd van
de Swiebertje van het huis in een gave
gast met een vetcool mobieltje. Tussen de
piepers en het toetje werden tijd, datum,
password, bluetooth, ringtones, voicemail
en telefoonlijsten geïnstalleerd en waren
de eerste foto’s, filmpjes en geluidsopnames gemaakt en uitgewisseld. Ik was volledig up-to-date.

Helaas heb ik mijn nieuwe vetcoole maat
nog niet helemaal onder controle. Hij blieperdebliept, blaft, boert, trilt, krijst en
roept – ‘chillen, laat die vlees lekker grillen’ – op de meest onverwachte en ongelukkige momenten. Mijn losgeslagen nazaten genieten met volle teugen. Het startscherm toont een recente foto van mij op
mijn verjaardag, met feestmuts, waarop
de leeftijd te prominent prijkt en waar de
midlifecrises mistroostig vanaf druipt.
Stiekem verlang ik terug naar de draaitelefoon die gewoon tringtring rinkelt en dat
ik dan mijn moeder aan de lijn krijg.
De ultieme waardering voor Rinkel kwam
later op de avond van mijn jongste dochter. ‘Pap, waar werk jij eigenlijk?’ / Marco
Hoffman
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‘The success of
Malaria Journal
shows there is
demand for
open access
information’

EASTER BREAK
The next Resource will appear on
Thursday 27 March. Please note the
opening hours of Forum during the Easter
break, on page 18.

WHAT’S ON
> Thursday 13 March
20.30 / Les Poupées Russes at Movie W.
21.30 / Soaked in Luxury, cabaret and open
party at KSV.
22.00 / Open evening at Nji Sri.
23.00 / Bunk up the blues at Unitas with
Buddy X.
> Friday 14 March
20.30 / My Blueberry Nights at Movie W.
21.00 / Jazz in the Downunder bar in WICC.
24.00 / Eighties party at International Club.
> Saturday 15 March
10.00 / International sports tournament in
De Bongerd.
14.00 / Blues café in café XL.
20.30 / Musica Vocale choir sing Scarlatti’s
Stabat Mater in the Grote Kerk, marketplace.
21.30 / ISOW Argentinean tango party at
International Club.
23.00 / The Beyond at Unitas.
> Sunday 16 March
11.00 / English-language church service in
Wagenburcht church, Beatrixlaan.
14.00 / Dub step and drum & bass in Villa
Bloem.
> Monday 17 March
20.00 / Violin and piano recital in the Aula.
> Tuesday 18 March
20.15 / Modern dance by Scapino in
Junushoff.
20.30 / Charlie Chaplin’s Modern Times at
Unitas.
> Wednesday 19 March
20.00 / Women, women, women! by Wageningen Women’s Theatre Group in LA13.
20.00 / Torenkamer choir sing Love
Unknown in the Grote Kerk, marketplace.
> Thursday 20 March
20.30 / Belle de Jour at Movie W.
22.00 / Open evening at Nji Sri.
23.00 / Don’t Tell Mum gay evening at
Unitas.
> Friday 21 March
24.00 / Venetian mask party at
International Club.
> Saturday 22 March
14.00 / Blues café in café XL.
22.00 / Asian cultural evening at
International Club.
23.00 / The Beyond at Unitas.
> Sunday 23 March
20.30 / Salvador Puig Antich at Movie W.
21.00 / Lounge and soul in WICC.
> Tuesday 25 March
20.00 / Student Council quiz night in café
Loburg.
20.30 / City of God, film at Unitas.
> Wednesday 26 March
16.00 / Gerda Verburg, Dutch minister of
agriculture presents her plans for sustainable livestock production, room C222, Forum.
> Thursday 27 March
21.00 / Wine tasting at International Club.
23.00 / T3 party Kinky Cairo at Unitas.

P
H
Honorary doctor Daniel Pauly receives his ceremonial kappa from the rector magnificus Martin Kropff during the ninetieth
anniversary celebrations. / photo GA

VARIED PROGRAMME FOR ANNIVERSARY
Wageningen University’s ninetieth
anniversary celebrations on Friday 7
March were colourful and varied. The day
included a symposium on science and
good governance, lectures on the biofuel
controversy, awarding of titles and prizes,
interspersed with classical music and the
unveiling of a sculpture. Despite the
absence of the guest of honour, minister
of agriculture Gerda Verburg, attendance
was high.
The birthday celebrations started with a
symposium on how science can
contribute to good governance. The
speakers included the two scientists who
received honorary doctorates, fisheries
biologist Daniel Pauly and molecular
biologist David Baulcombe. Pauly
described the over-exploitation of the
world’s oceans and was sombre in his
outlook. ‘We know what to do about it, but
we don’t do it.’ According to the honorary
doctor, the seas are being overexploited,
but fishers – ‘the last cowboys’ – get away
with it. It’s a vicious circle that consumers
in the North are hardly aware of because
of the worldwide transport of fish. Pauly is
very critical of the advice of western nutritionists to eat more fish. ‘This constitutes
a problem in Africa, where people have no
choice.’
Baulcombe described the societal
importance of genetic modification for
medicine and agriculture. Nevertheless
he is pleased that there is heated debate

on the subject. ‘It might mean a delay in
implementation of fifteen years, but we
have to persuade people we are really
doing a good thing. Not because there’s
money to be made, but because it will
make the world a better place.’
The anniversary celebrations took place –
for the first time – in the hall in Forum.
According to the rector magnificus Martin
Kropff, the new building reflects the
changed relationship: ‘The students used
to have to go to their professor on their
bike. Now it’s the other way round: Forum
belongs to the students and the
professors have to go to them.’
The theme of the day was ‘Food or fuel’.
Agriculture minister Verburg, who was
unable to attend because of the weekly
ministers’ meeting, sent a short video
message on the subject of energy crops:
‘In times of scarcity we have to produce
food.’ The permanent secretary for
agriculture André van der Zande also
indicated that the EU ten percent biofuel
objective by 2020 will probably have to be
adjusted downwards.
In his keynote speech, professor of
environmental policy Arthur Mol stated
that ‘biofuels can endanger the
environment and the poor. Hence we
need fair fuels’. Which fuels should be
labelled as fair is not only a question of
science but also depends on the power
play between economics, politics and

ethics. According to Mol, Wageningen’s
work on developing new forms of
governance is helping to further sustainability. ‘Then we have science for understanding and impact.’
The slogan ‘Science for impact’ was heard
several times. Those who want to know
more about the influence of the ninetyyear-old institution can consult the
colourful jubilee book ‘Science for impact’
that Kropff presented during the celebrations. / GvM

(ADVERTISEMENT)

ACHIEVING SUSTAINABLE
LIVESTOCK PRODUCTION
Gerda Verburg, the Dutch Minister
of Agriculture, Nature and Food
Quality, will give a lecture for
members of WUR on 26 March.
She will present her plan,
announced to Parliament on
16 January, for achieving a
sustainable livestock production
in the Netherlands.
Her talk will be followed by a
discussion with the audience.
You are welcome to attend.
Place: Forum building, Room C222.
Time: 16.00h-17.30h.
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SNAPPED
WHO?
Spring from China (left) and Ana from Croatia, doing Leisure, Tourism and Environment, sitting at a computer in Forum.
WHY SO SERIOUS?
Ana: ‘We’re trying to write a guarantee letter to the IND so we can go on an excursion
to Croatia. And we’re commenting on the
lack of social meeting spaces in Forum.’

WHAT ABOUT THE GRAND CAFÉ HERE?
Spring: ‘Yeah that’s true, but it’s not a
warm cosy meeting place, it closes early,
and isn’t that welcoming.’ Ana: ‘I agree, it
would have been nice to have a student
pub somewhere close to Forum. Haha,
looks like we are complaining, but in fact
Forum is not bad, we just miss this
aspect.’ / ABa

‘OPEN ACCESS IS VITAL FOR DEVELOPMENT RESEARCH’
Researchers, funding agencies and
publishers in the wealthy nations should
actively work to eliminate the barriers
that still prevent many colleagues in
developing countries from accessing
relevant research results. ‘The main
obstacles are no longer technological but
have to do with licensing and access
control,’ says Wageningen malaria
researcher Dr Bart Knols.
‘Developing countries are now more
connected than ever before, and the
digital infrastructure that now exists has
the potential to transform access to
knowledge,’ state Knols and Matthew
Cockerill about the open access publisher
BioMed Central in the current edition of
Issues in Science and Technology. The
initiatives to provide free or low-cost

PLANTS DO NOT
HAVE BRAINS
How plants work is a complex matter:
they are capable of things previously
regarded as impossible. But plant
neurobiologists’ claims that plants have
intelligence or brains is going too far
according to Wageningen professor of
Crop Physiology Paul Struik. He
published an article on the subject in
Journal of the Science of Food and
Agriculture.

online access to relevant life-sciences
research journals, such as HINARI,
AGORA and OARE, only offer a partial
solution, says Knols. ‘They look like open
access, but there are still a lot of restrictions and login requirements. You can
access the journals if you’re in your
institute, but not from an internet café.
And countries like Gabon and South
Africa are generally excluded because
they their national income is above the
standard. These initiatives are second
best. We need real open access to make
a difference.’
A striking example is the Malaria Journal,
an open-access journal launched in 2002,
which has become a global leader in its
field, with the highest impact factor in the
tropical medicine category. ‘The success

indicates there was significant demand
for information about the disease even
though there was limited money to pay for
it,’ claim Knols and Cockerill. It provides a
platform for collaboration between
researchers in the developed and
developing countries. ‘The challenge now
is to extend this success to other areas.’
‘Funders of research aimed at development should require grant recipients to
make their results universally accessible,’
says Knols. ‘But we also need other ways
to measure the success of a research
journal: not just the impact among fellow
researchers in number of citations, but
the real impact it has on public health.
Research should not aim at filling
libraries. I bet funding agencies would be
very interested in research with a high

societal impact factor.’
MalariaWorld, an e-publication that Knols
launched together with his partner
Ingeborg van Schayk, is another example
of how global knowledge transfer can be
improved, he claims. The free-of-charge ebulletin provides those interested in
malaria research with a weekly electronic
overview of the latest publications, news,
events, jobs and training opportunities,
and has a circulation of about 2700. The
results of a subscribers’ survey indicate
that readers save an average of 4.6 hours
every week on searching for this kind of
information. ‘It means scientists can
spend more time on research. We try to
find innovative ways of sponsoring to
make sure this service is available for free
to all who need it.’ / GvM

BOARD PLEASED WITH REORGANISATION
The Executive Board is satisfied with the
results of the Focus 2006 reorganisation
and regards it as a financial success.

according to the evaluation report that
the Executive Board sent to the Central
Employees’ Council this week.

The possibility of compulsory redundancies meant that many superfluous
members of staff quickly started to look
for a new job. As a result, the reorganisation progressed more quickly than
previous slimming-down operations,

In the end the reorganisation led to the
disappearance of 896 jobs, many more
than the planned 758. This resulted in
annual savings of 54 million euros.
Together with the 15 million savings
elsewhere, a total annual budget

reduction 69 million euros has been
achieved, 9 million more than expected.
Focus 2006 cost 55 million euros, a nonrecurring cost.
Of the 153 candidates for a job transfer,
67 took voluntary redundancy, 48 found
another job within Wageningen UR and 31
were made redundant. A solution is still
being sought for 7 people. / KV
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New research on how plants
communicate among themselves and
with other organisms, process
information from their surroundings and
adapt is sufficient reason for a number of
plant scientists to ascribe intelligence to
them. The plant neurobiologists have set
up their own organisation and publish
regularly in prestigious scientific journals.
According to the plant neurobiologists,
plants can no longer be regarded as
passive beings at the mercy of nature and
only capable of reflex reactions. Plants
observe their surroundings and even
make cost-benefit analyses before they
react to changes in conditions. Plant
neurobiologists claim that plants learn
from previous experiences and can react
quickly through electrical pulses –
comparable to signals transmitted
through the nervous system in animals.
In Struik’s opinion, the plant neurobiologists have made an important contribution to scientific debate, but the crop
physiologist is not prepared to use the
terms ‘brains’ and ‘intelligence’ for plants:
‘It gives people the wrong idea,
suggesting something almost metaphysical.’ Struik thinks scientists should aim
to produce the simplest explanation for
the phenomena they observe, and ‘intelligence’ does not fulfil that criterion. / KV

BUBBLES/ Students queued in their hundreds to get into the AID-Launch party that CAID held at Ceres last Thursday
evening. The introduction-days committee had really gone to town: the DJ had a video-drive-in show and the bubble blowing
machines worked overtime. The dress code for the party was red, and those who turned up suitably dressed were rewarded with a
pot of bubble-blowing solution. The theme of the introduction days in August this year will be ‘Rock this city!’ CAID is still looking
for crew, press and mentors. www.caid.wur.nl / SvO, photo CAID
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Je moet er wel ruimte voor maken en
flink in de buidel tasten, maar dan heb je
ook echt iets indrukwekkends. Veilinghuis Christie’s in Parijs veilt half april een
skelet van een 65 miljoen jaar oude
Triceratops. De dinobotten wegen twee
ton en passen dus niet op een bijzettafeltje. Voor wie dat onoverkomelijk
vindt zijn er gelukkig nog 150 andere
fossielen in de aanbiedingen, waaronder
een ei van een Tyrannosaurus rex.

We dachten het al, maar nu is het zeker:
drinken is slecht voor je citatie-index. Deze
belangrijke wetenschappelijke doorbraak
meldt een Tsjechische ecoloog in het
tijdschrift Oikos. Hij baseert zich op een
analyse van de publicatiedrift van ecologen
in twee Tsjechische regio’s die significant
verschillen qua bierconsumptie. Meer bier
betekent minder publicaties en citaties.
Voor al degenen die nog in de ontkenningsfase zijn: dit gaat natuurlijk alleen op voor
Tsjechische ecologen.

>
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AFSTUDEREN
Ik heb het een tijd uit kunnen stellen,
maar nu moet het er toch echt een keertje van komen om iets over mijn afstudeervak te schrijven. Toen ik eraan begon
was ik ontzettend enthousiast. Baanbrekend onderzoek, een publicatie en cum
laude afstuderen lagen in de lijn der verwachting. Die aio-baan had ik praktisch al
binnen. Nou, ik kan je vertellen, dat ligt
ondertussen wel eventjes anders.
Nadat ik bijna twee keer langer heb gedaan over mijn onderzoeksvoorstel dan
gewoon is, ben ik begin dit jaar toch eindelijk aan de experimentele fase begonnen. De illusies hadden toen al een flinke
optater gekregen, maar het kón nog. Een
roestige opstartfase is niet het einde van
de wereld. Nu ging ik er hard voor werken,
want als je in het lab staat zijn afleidingen
als patience en spider solitaire niet bij de
hand en dat zou een boel moeten schelen.
Acht weken experimenteren later ben ik
er wel achter: ik ben niet gemaakt voor
onderzoek. Wonderbaarlijk hoe iets na
drie dagen al kan gaan aanvoelen als een
slepend proces. Proefjes die – hoe brak ik
ook was – tijdens mijn bachelor altijd foutloos verliepen, blijken ineens op duizend
en één manieren de mist in te kunnen
gaan. Dingen die in twee dagen klaar kunnen zijn nemen nu een hele week in beslag. Ik ben een beetje aan het verzuipen
in het werk, en dat terwijl ik op de gemiddelde dag niet eens zoveel uitvoer.
Cum laude afstuderen hoeft voor mij niet
meer zo nodig en die aio-positie wil ik niet
eens meer. En ik ben nog maar halverwege. Af en toe begin ik zelfs bijna weer zin
te krijgen om gewoon simpele vakjes te
volgen, gewoon lekker in de collegebank
zitten knikkebollen, twee dagen voor het
tentamen een beetje stressen en dan
weer zes weken lekker rustig aandoen.
Gelukkig doe ik nu een vak en merk ik dat
dat het ook niet helemaal is.
Om een lang verhaal kort te maken, volgens mij ben ik wel een beetje klaar met
studeren. Nu die bul nog. / Bastiaan Molleman

PRIKBORD
prikbord@cereales.nl

Resource geeft je de ruimte voor
je mooiste foto, je eerste verhaal,
je beste cartoon

Studenten hebben een bon gekregen waarmee ze in de WUR-shop een shirt, trui of souvenir – bijvoorbeeld een teddybeer met
Amerikaans afstudeerpakje – kunnen aanschaffen. / foto GA

FIJN, EEN GRATIS NIEUWE PYJAMA!
Als student krijg je niet vaak een brief
van de almachtige uni-baas meneer
Kropff. Afgelopen week gebeurde het.
Voorstelbaar is dan ook dat veel van ons,
studenten, stiekem hoopten dat de
alinea na ‘Beste EVELINE’ of ‘Beste
WILLEM-JAN’ een blijk van waardering
voor hun harde werk als Wagenings
meest belovende student was.
Of misschien was het meneer Kropff eindelijk opgevallen dat ze als enige studenten na een vakantie in de studieweek toch
nog een acht voor micro-economie haalden. Ah, natuurlijk! Het kwartje valt, meneer de Rector schrijft ze om hen te vertellen dat ze als eersten in Wageningen

een intelligentiebonus van vijf keer de studiefinanciering krijgen!
Helaas, het bonkende hart na het lezen
van hun naam in hoofdletters (het lijkt wel
of meneer Kropff net zo’n soort probleem
heeft met typen als moeders met sms’en)
is nergens voor nodig geweest. ‘Aha, ik
krijg weer eens een nieuw slaapshirt’,
ging er licht teleurgesteld door velen van
ons heen. Maar niet zeuren, het is gratis!
En dus staat er op maandagochtend
10 maart een enorme rij voor de WURshop. Ongeduldig zetten meisjesstudenten af en toe een stap naar links om langs
de rij door de etalageruit te kunnen turen.
Daar staat namelijk een kledingrek waaraan shirts en truien in allerlei kleuren en

HET WAGENINGEN UNIVERSITY-SHIRT
VOOR DE MODEBEWUSTE STUDENT
voor het lichtgrij•ze,Kies
bruine of witte WURshirtje. Deze natureltinten worden komende
zomer sowieso een hit.
Wat ook kan is de knalroze met daaronder een
oranje shirt met lange
mouwen. Het vloekt ontzettend, maar Versace
liet het zien in haar
voorjaarscollectie van
2008, en dus zal het wel
goed zijn. Vermijd in ieder
geval het fluorescerend
groene geval, je wil er
natuurlijk niet uitzien

als een verlopen Spice
Girl.
Onder het motto ‘ken
uw ontwerper’: Het Wageningen University-shirtje
is ontworpen door het
Grafisch Service Centrum
en de communicatieafdeling van Wageningen UR.
In eerste instantie wilde
de communicatieafdeling
het WUR-logo voorop de
shirtjes te zetten. Het
Grafisch Service Centrum
wist de communicatiespecialisten er op het
laatste moment van te

•

overtuigen dat het huidige ontwerp hipper is.
Het T-shirt lijkt geïnspireerd op het shirtje van
Boston. De universiteitsnaam is in hetzelfde lettertype weergegeven, en
ook het boogje waarin de
letters staan is identiek.
Havard heeft er deze
keer helemaal niets mee
te maken. Hun shirtjes lijken meer op die van een
baseballteam.
Gooi het oude blauwe
smurfen-WUR-shirt weg.
Het is lelijk!

•

•

maten hangen. Eenmaal binnen in het
kleine glazen hokje gedragen studenten
– man en vrouw – zich als huisvrouwen in
de Bijenkorf tijdens de uitverkoop. Nerveus dringen ze om het rek heen en proberen ze de shirts en truien over hun eigen kleren aan. Af en toe stuurt de winkelbaas meisjes naar de wc om daar hun
shirtje op een decente manier te passen.
Wie had er ooit gedacht dat Wageningers
dit in zich hadden? De prijscomponent
– gratis – lijkt veel te verklaren, maar niet
alles. Want veel studenten kiezen voor de
Wageningen University trui, die met kortingsbon toch nog 22,45 euro kost, wat
een hoop geld is als je van plan was iets
voor nop te krijgen.
Kleur kiezen vinden de studenten het
moeilijkst. Er is ook zóveel keus. Bij de
shirtjes lopen alle kleuren dan ook goed,
al kiezen de mannen vaker voor donkere
tinten. Populaire kleuren voor de trui zijn
donkerblauw, donkerrood en donkergrijs.
Het hele gedoe over kleur lijkt een beetje
overdreven, aangezien bijna geen van de
studenten van plan is om het shirt ook
echt naar college aan te doen. De meesten zien het toch als een uitbreiding van
hun sport- en nachtgarderobe. Wie het
gratis shirt als serieus kledingsstuk beschouwt, staat volgens de heersende mening toch een beetje ‘voor lul’.
Mocht het trouwens na een tijdje blijken
dat je Wageningen-shirt je lievelingsnachthemd is, dan is het goede nieuws dat je er
altijd eentje bij kan kopen. De Wageningen kleding- en cadeaulijn – inclusief teddybeer met Amerikaans afstudeerpakje –
blijft namelijk het hele jaar gewoon te
koop in de WUR-shop. / IRA
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OOIJEVAAR VIJFDE OP WK AFSTANDEN
Schaatser Mark Ooijevaar is zaterdag
8 maart vijfde geworden bij de wereldkampioenschappen schaatsen op de
tien kilometer.
De student Bos- en natuurbeheer reed in
Nagano een prima race. Halverwege
begonnen zijn rondetijden licht op te
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lopen. Maar Ooijevaar herstelde zich en
wist in het tweede deel nog wat te versnellen. Zijn eindtijd van 13 minuut en
31,34 seconden was ruim zes seconden
langzamer dan die van Bob de Jong, die
derde werd. Het was Ooijevaars eerste optreden op een groot internationaal toernooi. / YdH

IN DE ROOS/ Het bezoek aan een schietvereniging in Zetten dat sportstichting Thymos woensdag 5 maart verzorgde, was een groot succes. De activiteit
was in mum van tijd volgeboekt. Slechts dertig studenten konden mee naar de
schietbaan om anderhalf uur op papieren kaarten te mikken met een luchtgeweer.
De meeste studenten wisten de roos wel eens te raken; wedstrijdschieters doen dat
echter bijna zonder uitzondering. Enkelen presteerden het om de score van de
buurman naar beneden te halen door zijn schijf te raken, al dan niet expres. De beste
schutter bij de mannen was Saad Gilani, bij de vrouwen Elvira Bakker. Beiden kregen
van de schietvereniging een gouden medaille. Voor de gastheer was er als dank een
bellenblaaspistool. / YdH, foto SWU Thymos
(INGEZONDEN MEDEDELING)

Who?
What?
Why?

Pim Brascamp (chairman steering committee)
Working on a plan to improve the structure of education
at Wageningen UR
The Executive Board wants your input on how to increase
ﬂexibility and quality of the educational programmes

A new set up for the

broad bachelors, bachelor thesis,
minors, umbrella masters
and scheduling
Discuss with us!

-

WHO ME??..........YES, YOU!!!
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date:
time:
venue:
www:

27 March 2008
15.00 - 17.00 hrs
WICC, Pomonazaal
from 19 March onwards
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Gebedsgenezing werkt niet, maar maakt
mensen wel beter. Deze wonderlijke
conclusie trekt een Amsterdamse
godsdienstpsycholoog uit een onderzoek
onder negenhonderd EO-leden. Slechts
81 van hen zeggen genezen te zijn na
een gebedsgenezing. Toch voelen de
meeste patiënten zich ook na een
mislukking wel beter. Ze vinden kracht
om door te gaan of zien het uitblijven van
genezing als een beproeving die vraagt
om versterking van het geloof.

Twee wonderlijke berichtjes op de
voorpagina van UT-Nieuws, ons Twentse
zusterblad. Allereerst is Sodexo daar
gekozen als cateraar, na een nek-aannekrace met Albron. Maar Twente, daar
zit toch ons voormalig collegelid Kees
van Ast, die hier na een vergelijkbare
strijd voor Albron koos? Het is maar de
vraag of ze in Twente beter kunnen rekenen, want de karper uit de UT-vijver die
de pagina siert is misschien wel twaalf
kilo, maar vast niet ‘67 meter lang’.
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s
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Pim

Be there!

We zijn nooit te beroerd mee te doen aan
geschiedvervalsing als het ons goed
uitkomt. Graag wijzen we daarom op De
Gelderlander van dinsdag 11 maart
waarin staat dat het woord fiets
afkomstig is van de Wageningse
hoefsmid, wagenmaker en handelaar in
houten rijwielen Elie Cornelis Viets die
eind negentiende eeuw aan de
Hoogstraat zat. Weer iets waar de City of
Bike Sciences trots op kan zijn.

HET ECHTE
WERK

KEUKENTAFELGESPREKKEN
OVER NIEUWE NATUUR
Sinds een maand bemant Elbrich van der
Velde, derdejaars student Bos- en natuurbeheer aan Van Hall Larenstein in Velp,
samen met een klasgenoot het Servicepunt Nieuwe Natuur. Dat werd afgelopen
najaar opgericht door SBNL, een
organisatie voor particulier en agrarisch
natuurbeheer, in samenwerking met de
hogeschool. Ze moest wennen aan het
binnenzitten, maar vindt het geweldig
dat haar mening echt meetelt.
‘Als mensen een stuk grond willen omvormen tot natuur, kunnen ze contact met
ons opnemen. De overheid stelt verschillende subsidies ter beschikking voor particulier en agrarisch natuurbeheer en bijvoorbeeld voor het aanbrengen van landschapselementen zoals houtwallen en
houtsingels. Wij bekijken voor welke subsidies mensen in aanmerking komen en
wat voor natuur er ontwikkeld kan worden. Eigenlijk helpen we particulieren
door de eerste rompslomp heen. Dat is
geheel vrijblijvend. Soms roepen ze daarna voor de uiteindelijke inrichting en subsidieaanvragen de betaalde hulp in van
een adviseur van SBNL.
Als stagiairs lopen we ook met de adviseurs mee. We gaan mee op bezoek, om
de mogelijkheden bij de mensen thuis te
bekijken. Dan komen de echte keukentafelgesprekken. We waren een tijdje geleden in het Friese Gaasterlân-Sleat op bezoek bij mensen met een paardenhouderij. Marlies, de adviseur, werd door die
man overgehaald om op een grote Friese
hengst zonder zadel te gaan rijden. Hij
bond zijn eigen riem wel even om de nek
van het paard als teugels. Vervolgens be-

gonnen alle andere paarden in het land te
rennen en stijgeren. Ik vergeet Marlies’ gezicht en reactie niet snel meer: ‘Ik wil eraf!’
Juist de afwisseling vind ik leuk. Je hebt
met zoveel verschillende mensen te maken. Een hele nuchtere boer bijvoorbeeld,
die nog een beetje afstandelijk is. Of juist
een heel enthousiaste particulier die vrijwel alles wel ziet zitten. Bij een landgoed
is het minder vrij, omdat het dan meestal
gaat om erfbeplantingen en lanen die van
oudsher al bij dat landgoed horen. Je hebt
dan niet veel eigen inbreng. Als particulieren natuur willen ontwikkelen op een
stukje grond, laten ze het vaak aan ons
over om te beslissen hoe het wordt ingericht. Je moet je wel aan eisen houden die
bij bepaalde subsidiepakketten horen.
Maar voor de rest ben je vrij om de hectares in te richten zoals het jou het beste
lijkt. Welke boom- en plantensoorten kies
je, waar plaats je een heg of poel? SBNL
laat ons daar als stagiaires heel vrij in.
Het is bijzonder om, vanaf het eerste telefoontje van de particulier, het hele proces
mee te krijgen. Verder maken we inrichtingskaartjes en -plannen en tekenen we
GIS-kaarten in met landschapselementen
en erfbeplanting. Ook doe ik mee aan een
weidevogelproject, waarbij boeren gezamelijk weidevogelbeheer uitvoeren.
In het begin moest ik eraan wennen om
elke dag van negen tot vijf aan het werk te
zijn. Het is veel binnenzitten. Maar het is
wel afwisselend. Het leukste vind ik dat er
ook naar onze meningen gevraagd wordt.
Van medestudenten hoor ik genoeg verhalen over stagebedrijven waar studenten
alleen maar zitten te typen en niet veel leren.’ / Alexandra Branderhorst
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STUDENT
Hij was nog niet eens officieel onthuld
of de Wageningse Boom – het nieuwe
kunstwerk voor Forum – werd al
gepimpt. De Stichting Natuurmankementen stuurde ons bijgaande foto
met uitleg. ‘Tot onze grote verbazing
troffen we de nieuwe Forumboom
vanmorgen in een wat onorthodoxe
positie aan. Zou de boom misschien
liever in het park willen staan?’

PRIKBORD
MAASHEGGENVLECHTEN
‘Je bent lekker buiten met vrienden bezig.
En ondertussen maak je ook nog iets
moois voor het landschap’, vertelt Margreet de With over het NK Maasheggenvlechten op zondag 9 maart. Het was de
eerste keer dat de studente Toegepaste
communicatiewetenschappen aan
Wageningen Universiteit zich aan het
heggenvlechten waagde. Margreet, die
drie jaar geleden afstudeerde aan Van
Hall Larenstein, deed mee in het team
van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, waar ze vrijwilliger is. Er deden
nog twee andere oud-Larensteiners mee.
‘Het is niet echt moeilijk, maar vereist
wel enig inzicht. Eerst zaag je de stam
van de struik bijna helemaal door en
vervolgens hak je hem met een hiep, een
speciaal bijltje, een stukje in, zodat je de
boom schuin neer kunt leggen. Daarna
begin je aan het volgende struikje en zo
vlecht je alles in elkaar. Het echte resultaat kun je trouwens pas over een jaar
zien als alles is uitgelopen.’
Als aandenken zaten haar handen na
het heggenvlechten vol met stekels van
de meidoorns. ‘Ik vond zelfs nog stekels
in mijn buik en in mijn been.’ Margreet
en haar vrienden vielen niet in de prijzen. / ABr, foto Valentijn te Plate, VNC

AVONDJE BIOLOGISCH
DRONKEN WORDEN
Amper een jaar geleden diende SLAG nog
een petitie in. Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp moest milieuvriendelijker en
duurzamer worden. Maar de tijd van actievoeren lijkt voorbij. Samen met studentenvereniging Arboricultura verzorgt de
strijdgroep voor duurzaamheid op dinsdag 11 maart een avondje bierproeven.
Biologisch bier, dat dan wel.
Een wanhopige poging om populair te
worden? Het lijkt er wel op. Bijna de helft
van de SLAG-leden drinkt zelf totaal geen
alcohol en zelfs de barvrouw drinkt eigenlijk nooit. Maar de ervaren bierzuipers die
op het evenement afkomen hebben daar
geen moeite mee. Biologisch of niet, een
biertje gaat er altijd wel in. Daarbij, verantwoord dronken worden is ook wel een
keer leuk.
In totaal worden vijf verschillende bieren
geproefd. Erg eenduidig zijn de testers
daarbij niet. Volgens Robin – naar eigen
zeggen een kenner – heeft de Pinkus Hefe
Weizen een flauwe, waterige nasmaak,
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terwijl Maarten de afdronk juist lekker
licht vindt. Het Belgische biertje Gagelaar
krijgt de meeste stemmen. Al is het bier
op basis van hop in combinatie met gagel
lang niet bij iedereen geliefd. De Pinkus
Speciaal wordt het slechtst beoordeeld.
Niet iedereen waagt zich overigens aan
verantwoorde biertjes. Ook het synthetische bananenbier loopt fantastisch. Erg
onderscheidend is het biologisch proeven
sowieso niet. Robin krijgt – wederom naar
eigen zeggen – van elk soort bier wel zin in
seks, maar de Tilburger weet uit ervaring
dat alcohol zijn prestaties remt. Na een
half uur drinken barsten, ook met biologisch bier, de roddels los en gaan de overige gesprekken gewoon over poep en pies.
Slechts één deelnemer vindt dat het
biologische bier echt een meerwaarde
heeft. Desalniettemin spreekt organisator
Judith, zelf aan de ranja, van een geslaagde avond. ‘Toch weer een beetje
reclame voor een betere wereld.’
Proost! / Stijn van Gils

Vreemde verspreking van André van der
Zande, secretaris-generaal bij het ministerie van LNV, op de negentigste dies natalis
van Wageningen Universiteit. Hij noemde
de jarige relatief jong, maar dat zou gelden
voor alle Nederlandse universiteiten. ‘De
oudste – Leiden – is immers ‘ook nog maar
133 jaar oud’. Hij werd gecorrigeerd door
de in Leiden werkende Wageningse
afgestudeerde Nettie Buitelaar: dat is toch
echt 433 jaar. Nu het meest wonderlijke:
Van der Zande studeerde in Leiden. / GvM

stuur je foto’s naar
prikbord@cereales.nl
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