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Welkom in Waga
Als je nieuw bent in Wageningen zijn er een paar 
dingen die je moet weten. Dat het heerlijk chillen 
is aan de oever van de Rijn bijvoorbeeld; dat je de 
beste loempia’s haalt bij het kraampje tegenover 
de openbare bibliotheek aan het begin van de 
Hoogstraat. Dat er naast de universiteit nog veel 
meer moois is om te ontdekken: groene plekken, 
gezellige verenigingen, leuke organisaties. In de 
zomer haal je ijs bij Cicuto, waar de kans groot is 
dat je vrienden tegenkomt in de rij. Bij een stren-
ge winter schaats je op de Nevengeul of gewoon 
op de vijver naast Forum op de campus. 
Ook bij de universiteit is veel te ontdekken 
(zie pagina 18 -21). Dit magazine, het Resource 
AID-nummer, helpt je om de stad, de universi-
teit, de verenigingen en meer Wagenings moois 
te leren kennen. Als onafhankelijk universiteits-
blad houden we je ook de rest van het jaar op 
de hoogte van belangrijke ontwikkelingen en 
bieden we een kijkje in de verschillende keukens 
van WUR. Elke twee weken ligt er een nieuwe 
Resource in bakken verspreid over de campus 
met daarin het laatste nieuws, meningen en 
mooie achtergrondverhalen over de universi-
teit, wetenschap en het studentenleven. We zijn 
ook online te vinden, op resource-online.nl en 
natuurlijk op social media.
Om met ons kleine redactieteam ons werk goed 
te doen, zijn we ook afhankelijk van jullie – onze 
lezers. Mocht er bij WUR of in het studentenle-
ven iets spelen wat volgens jou bijzonder, gewel-
dig, stom, verontrustend, innoverend, hilarisch 
of op een andere manier nieuwswaardig is, laat 
het ons weten. Mail naar resource@wur.nl of 
kom langs op de redactie in Atlas. 

Voor nu: geniet van de introductie en  
welkom in Wageningen.Waar is dat feestje?

Places to be

De studentenhap: 
goedkoop & snel te 
maken

Wagenings 
woordenboek

7

16

24

26

Column: afzien  
met Ilja

AID programma  
2022

27

30

04
Crashcourse 
campus 
Waar moet je 
wezen en wat is 
The Spot?

10
‘Laat je niet gek 
maken’ 
WUR-bazen over 
hun Wageningse 
studententijd

22
Ja, ja, ja of graag 
Alleen flirten en 
friemelen met 
consent



Studeren in Wageningen is méér 
dan alleen hoorcolleges en met je 
neus in de boeken. Op deze foto 
zie je eerstejaars studenten Inter-
national Land and Water Manage-
ment door de Limburgse heuvels 
fietsen met meetapparatuur voor 
hun eigen onderzoek. In groepjes 
keken ze naar de invloed van de 
inrichting van het landschap op de 
watersnoodramp van de zomer van 
2021, en met welke maatregelen 
de regio zich beter kan voorberei-
den op de gevolgen van extreem 
weer. lz

Foto Jeroen Poelert

HET VELD IN
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WIJS IN WAGA
Een nieuw bestaan als student in Wageningen, 
hoe overleef je dat? Met deze tips maak je een 
vliegende start in het campus- en studentenleven.

Orion 
In Orion kun je prima terecht om te chillen in stu-
dentencafé The Spot – tafeltennistafels! – of om een 
lekkere hap te halen in het restaurant. 
Het gebouw is vernoemd naar 
sterrenbeeld Orion. Klinkt 
toch net wat professione-
ler dan Grote Beer. Foto 

HildaWeges Photography | 

Shutterstock.com

CRASHCOURSE 
CAMPUS

Forum, Orion, Aurora, Atlas: zo maar enkele namen 
van gebouwen op de campus. Resource geeft je een 
korte introductie van de belangrijkste plekken op de 
campus die je snel moet leren kennen (op pagina 16 
en 17 staat een plattegrond met alle gebouwen, ook 
handig).

Forum 
Forum is wat het 
Forum Romanum 
ooit was voor het oude 
Rome: het hart van 
de campus. Van buiten 
robuust als een kasteel, van 
binnen ruimtelijk met grote 
binnenplaatsen. Je vindt er de bibliotheek, 
horeca, onderwijsfaciliteiten, de WUR-shop, studie-
verenigingen en nog veel meer. Een ideale plek om 
te werken, studeren en met elkaar af te spreken.
Foto Erik Koole Photography | Shutterstock.com
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Blokken in de bieb 
De bibliotheek in Forum is een geliefde plek om te 
studeren, zeker in de week voor de tentamenweek. 
Het is er stil en er zijn fijne werkplekken waar 
je je goed kunt concentreren. Zorg wel 
dat je er bijtijds bent (als in: om 
8 uur voor de deur), want de 
werkplekken zijn vaak binnen 
een mum van tijd bezet.  
Foto Guy Ackermans

Aurora 
is het nieuwste en meest 
duurzame onderwijs-
gebouw op de campus 
en is vernoemd naar de 

Romeinse godin van de 
dageraad. Het gebouw 

werd vorig jaar juli opgele-
verd en afgelopen collegejaar in 

gebruik genomen. Een paar feitjes: 
Aurora is het eerste gebouw op de cam-

pus dat van het gas af is; in het gebouw zit een grote college-
zaal met 450 zitplaatsen; de leslokalen zijn met 3,80 meter 
hoger dan lokalen in andere gebouwen en er zijn vier barretjes 
waar je iets te eten of drinken kunt bestellen. Bij de koffiebar 
doe je dat overigens zonder woorden, want het merendeel 
van de barista’s is doof. Een scherm helpt je met de basics van 
gebarentaal.

Omnia 
Dialoogcentrum Omnia is begin 
mei in gebruik genomen, als dé 
plek op de campus voor bijeen-
komsten, symposia, promoties en 

inauguraties. Het heeft een mooi 
terras, door sommigen al bestempeld 

als ‘het balkon van de campus’, dat uit-
kijkt op de tuin-in-aanleg die twee studenten 

Landschapsarchitectuur hebben ontworpen, 
geïnspireerd op het WUR-project ‘Nederland 
in 2120’. Onderdeel van dat ontwerp zijn twee 
‘fonteinfietsen’, waarmee al fietsend een fontein 
in werking kan worden gezet.

Atlas 
In Atlas zitten 
onder meer het 
universiteitsbestuur 
en de Resource-redac-
tie (kom eens langs!). 
De open rasterconstructie 
aan de buitenkant is er niet 
alleen voor de sier: dit raster draagt 
het gebouw, zoals Atlas volgens de Griekse mytho-
logie het hemelgewelf op zijn schouders torste.
Foto afishcalledwanda | Shutterstock.com

Leeuwenborch 
In Leeuwenborch (of kort-
weg ‘Lebo’) aan de zuid-
kant van de campus zetelen 
de sociale wetenschappen. 
Leeuwenborch draagt de vroegere 
naam van de buurt waarin het gebouw staat.

Pauzeplekken 
& zwanen
Het is je vast al opgevallen: 
de campus is verrassend 
groen. De begroeiing is 
natuurlijk ecologisch verant-
woord aangepakt, zoals je mag 
verwachten van een universiteit 
die duurzaamheid predikt. Geliefde 
plekken zijn de binnentuin van Lumen en de vijver bij 
Forum, met de zwanen die hier jaarlijks komen broe-
den. Ook The Field, achter Wageningen Food Safety 
Research, is een fijne plek. Dat is een tuin van en voor 
studenten en medewerkers, vier jaar geleden aangelegd 
naar een ontwerp van oud-student Fiona Morris.
Foto Guy Ackermans
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Van Aerobics tot 
Zwemmen 
In sportcentrum De Bongerd kun je 
zeven dagen per week sporten voor 
109 euro per jaar. Er zijn losse les-
sen en cursussen. Een greep uit het 
aanbod: atletiek, badminton, boot-
camp, boksen, fitness (ook outdoor), 
handbal, handboog schieten, loop-
training, modern jazz dance, mountain-
biken, schermen, survival, tennis, squash, 
en nog veel, veel meer. Kijk op wur.nl/sportscen-
tre en op de plattegrond op pagina 16 en 17.  
Foto Marte Hofsteenge

Ook buiten de collegezalen valt van alles te leren. 
Onder het motto ‘verrijking van m’n cv!’ kun je in 
Wageningen alle kanten op.

Ziek, zwak en misselijk 
Je moet je uiteraard wel even 
inschrijven om er gebruik van 
te kunnen maken, maar op de 
campus zit een huisartsen praktijk 
speciaal voor studenten. Dit Student 
Medical Centre Wageningen heeft ook 
een handig avondspreekuur en veel online 
services (e-consults, digitaal herhaalrecepten aanvra-
gen). Ook voor je inentingen voor een verre stage of 
vakantie hoef je de campus niet af: Vaccinatiecentrum 
Wageningen is gevestigd op Campus Plaza. En heb je 
‘alleen maar’ een vette kater? Paracetamol is te koop bij 
de AH-to-go op Campus Plaza.

Studieverenigingen zijn niet alleen super-
leuk voor borrels, maar ook érg handig 
voor later! Want degene met wie je nu een 
biertje drinkt, helpt je straks misschien 
wel aan die stage of baan. Bijna elke 
studie heeft wel een vereniging, waarin je 
zo actief kunt zijn als je wilt. Dus of je nou 
bestuurservaring wil opdoen of gewoon 
zin hebt in een drankje op zijn tijd: de stu-
dievereniging is altijd een goed idee!

Studentenverenigingen staan vooral 
bekend om ontgroeningen, gezuip en 
gefeest. Maar ze hebben je meer te 
bieden: veel verenigingen hebben eigen 
clubjes en commissies waarmee ze 
bijvoorbeeld de vereniging duurzamer 
maken, goede doelen steunen of vrij-
willigerswerk doen. Kijk op pagina 20 
welke studentenvereniging bij jou past.

De Studentenraad biedt je de 
mogelijkheid om mee te beslissen over 
de koers van de universiteit. Word 
dan actief bij één van de drie partijen 

uit de Studentenraad: Christelijke 
Studenten Fractie (CSF), Sustainability 
& Integration (S&I) of Verenigde 
Studenten (VeSte). De Studentenraad 
vertegenwoordigt alle studenten en 
heeft het recht om plannen van de Raad 
van Bestuur te blokkeren. Ook geven 
de studenten uit de raad adviezen en 
komen ze zelf met initiatieven.

StartHub is er voor degenen die graag als 
ondernemer aan de slag gaan. Bij Start-
Hub leer je beter ondernemen, via trai-
ningen en coaching door experts tot hulp 
met je businessplan en microkredieten. 
Bonus: gratis koffie en een flipperkast.  

Stages en bijbanen omdat learning on 
the job is ook helemaal geen gek idee is. 
AIESEC helpt je aan internationale sta-
ges en vrijwilligerswerk. Integrand wijst 
je de weg naar een stage in het bedrijfs-
leven. En bij UniPartners kun je als con-
sultant aan de slag en vind je vacatures 
voor bestuursfuncties en traineeships.

En via YUFA...  
... watte? Het Young University Fund & 
Alumni, ofwel de studentencommissie 
van het University Fund Wageningen, 
die studenten en net afgestudeerden 
helpt bij het ontwikkelen van praktische 
skills en kennis ter voorbereiding op het 
werkzame leven. Vaak nodigt YUFA ook 
Wageningse alumni uit om aan te sluiten 
bij de evenementen.

Bij De Kleine Consultant geven studen-
ten op vrijwillige basis strategisch advies 
aan organisaties en instanties die de 
grote consultancybureaus van de Zuidas 
niet kunnen betalen. Denk aan kleinere 
ondernemingen, goede doelen en start-
ups. Je werkt in projectgroepen van vier 
tot zes studenten. Ervaring met con-
sultancy is niet vereist om bij DKC aan 
de slag te gaan; elke DKC’er krijgt een 
training om goed voorbereid je eerste 
project in te gaan.

GOED VOOR JE CV  
(EN EEN TOFFE STUDENTENTIJD)2
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Studeren is vaak hard werken, veel blokken en shinen in de bieb. Maar 
een feestje op zijn tijd hoort er ook bij. In Wageningen kun je het zeven 
dagen per week uitstekend naar je zin hebben.

WAAR IS DAT FEESTJE?

UITGAAN VOOR EEN PRIKKIE  
Bij een vereniging kost een biertje 
vaak maar 1,10 euro en dat is een 
stuk goedkoper dan in gewone 
kroegen. Ook de flatkroegen zijn 
budgetvriendelijk, zoals Woeste 
Hoeve bij Hoevestein, Annie’s 
Kroeg bij Asserpark en de Bunker 
bij Dijkgraaf.

MAANDAG 
•  Op maandag is het ledenavond op de 

studentenverenigingen. In de rest van 
de stad is het vrij rustig.

DONDERDAG 
•  Dé studentenfeestdag. Met elke don-

derdag een open feest bij een van de 
grote verenigingen (Unitas, Ceres, 
SSR-W en KSV Franciscus).

•  Ook bij Nji-Sri is het vaak erg gezellig 
op donderdag.

ZATERDAG 
• Zie International Club (vrijdag).
• Elke eerste zaterdag van de maand 

is het feest bij SHOUT, de LHBTIQ+ 
vereniging van Wageningen.

•   Er is een aantal mooie kroegen in 
Wageningen om te leren kennen.  
Een kleine greep uit het aanbod: 
 -  De Vlaamsche Reus  

(vraag naar de bierbijbel)
 - Het Rad van Wageningen  

(met eigen brouwerij)
 - Café Onder de Linden  

(heerlijk terras)

En ten slotte weten studenten zelf het beste 
waar zij zin in hebben: huisfeestjes van stu-
dentenhuizen zijn vaak de leukste feestjes.

DINSDAG 
•  In De Bunker, de flatkroeg van Dijk-

graaf, zijn er vaak feestjes op dinsdag. 
Onlangs compleet gerenoveerd, gezellig 
én goedkope drank.

•  Ook de pubquiz van café The Doctor 
is populair op dinsdag. Begint rond 
19.30, wees op tijd. VRIJDAG

•  De International Club houdt op 
vrijdag en zaterdag vaak feesten met 
(duh) internationale thema’s. Van 
salsa-avonden en Braziliaanse feestjes 
tot tech-house en het vieren van St. 
Patrick’s Day.

• Ook de Bunker (zie dinsdag) orga-

WOENSDAG 

•  Woensdag is het vaak feest in de Woes-
te Hoeve, de flatkroeg van Hoevestein.

niseert weleens een feestje op vrijdag 
in samenwerking met verschillende 
dj-groepen uit  Wageningen!
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Studeren 
doe je zo 
Klamme handen van de tentamenstress of amper een sociaal leven 
omdat je achterloopt met je readings? Hoeft helemaal niet. Drie docenten 
geven je tips om succesvol te studeren én het meeste uit je studententijd 
te halen. Tekst Luuk Zegers

Docenten geven tips

2 Gebruik een agenda. Deadlines 
die nu nog ver weg lijken, komen 

vaak snel dichterbij en voor je het weet 
moet je iets inleveren. Regel een agenda 
en gebruik ‘m! 

3 Neem je leeswerk serieus. Lezen 
kan overweldigend zijn. Ik begrijp 

het. Maar lezen is de sleutel tot leren 
en academische stukken lezen is een 
belangrijke vaardigheid die je tot ver na 
je studie van pas komt.  Het is belangrijk 
dat je je leeswerk bijhoudt, vragen stelt 
over wat je leest en probeert te begrijpen 
waarom je leest wat je leest. 

4 Stel vragen, maar laat zien dat je 
probeert de stof te begrijpen. Ze 

zeggen dat domme vragen niet bestaan, 
maar als het antwoord op je vraag in de 
course guide staat, dan is het best dom 
die te stellen. Maar snap je een concept 
niet helemaal of heb je verduidelijking 
nodig, vraag het dan aan je docent. Laat 

1 Lees de course guide. Het ligt mis-
schien voor de hand, maar veel stu-

denten doen dit niet. De course guide legt 
uit waar het vak over gaat en wat er van 
jou als student wordt verwacht. Als stu-
dent ben je al druk genoeg, dus hoe beter 
je weet wat je moet doen en wanneer je 
iets moet inleveren, hoe beter je dat kunt 
plannen. Om te testen wie de course guide 
leest, zet ik er vaak een opdracht in, zoals: 
‘Als je deze zin leest, stuur me dan een 
foto van je lievelingseten.’ Ongeveer de 
helft van de studenten doet dat. 

wel merken dat je hebt geprobeerd de 
vraag zelf te beantwoorden en leg uit 
welk deel je niet begrijpt. 

5 Wees nieuwsgierig, ook in je 
vakkenselectie. In Wageningen 

kun je enorm veel kanten op en verschil-
lende dingen proberen. Doe dat, ga uit je 
comfortzone. Je krijgt er nieuwe perspec-
tieven voor terug. 

6 De overgang naar een nieuwe 
levensfase kan zwaar zijn, dus vind 

gezonde manieren om met stress 
om te gaan. WUR heeft ondersteuning 
beschikbaar in de vorm van studenten-
psychologen, studieadviseurs, studen-
tendecanen, vertrouwenspersonen en 
meer. Zoek iemand om mee te praten als 
het je teveel wordt, bijvoorbeeld via het 
Studenten Service Centrum. Dat is het 
dapperste wat je kunt doen! 

Jessica Duncan
Universitair hoofddocent Rurale Sociologie
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1 In Wageningen is veel contacton-
derwijs. Toch kiezen veel studenten 

ervoor om niet naar colleges te gaan en 
ze later online terug te kijken. Dat is zon-
de, want in de colleges wordt duidelijk 
gemaakt waar de focus ligt en in de pau-
ze en na afloop kun je de docent aanspre-
ken als je vragen hebt. Ook helpt het om 
goed op schema te blijven. Mijn advies 
is dus om zoveel mogelijk aanwezig te 
zijn bij contactmomenten. 

1 Studeer regelmatig. Uit onder-
zoek blijkt dat je beter vaker kleine 

stukjes kan leren dan één keer heel hard 
stampen voor een tentamen, want dan 
vergeet je het meeste weer. En misschien 
kun je met last minute stampen wel je 
tentamens halen, maar als het goed is 
kom je naar de universiteit om iets te 
leren. Dan is het fijn als je niet een week 
na je tentamen weer alles bent vergeten. 

2 Bereid practica goed voor. Het 
is jammer als je in de contacttijd 

met docenten nog moet uitvogelen wat je 
moet doen. Als je goed voorbereid aan de 
practica begint, kun je de tijd in de prac-
ticumzaal gebruiken om inhoudelijke 
vragen te stellen en je door de docenten 
te laten enthousiasmeren over het betref-
fende onderwerp. 

3 Wees niet bang voor een beetje 
studievertraging als je daardoor 

iets kan doen waar je enthousiast over 

bent en waar je veel van leert. Studenten 
die een commissie- of bestuursjaar doen, 
leren soft skills waar je enorm veel aan 
hebt als je begint met werken.

4 Een aantal studenten neemt hun 
studie héél serieus; te serieus 

denk ik weleens. Mijn tip voor die stu-
denten is om ook te genieten van de 
vrijheid die je hebt als student. Want 
als je eenmaal aan het werk bent, wordt 
dat een stuk lastiger.  

2 Dit is eigenlijk een beetje een 
slechte tip, maar er zijn een paar 

boeken, Test Heroes bijvoorbeeld, waar-
in staat uitgelegd hoe docenten tenta-
mens maken. Als je weet hoe de ten-
tamens gemaakt worden, weet je ook 
beter wat je moet doen om ze te halen. 

3 Denk na over de lange termijn. 
Wat wil je uit je studie halen, wat 

wil je later gaan doen? De mogelijkheden 
lijken hier soms oneindig, dus het is goed 
om uit te zoeken welke kant je op wilt 
gaan. Wil je bijvoorbeeld meer de onder-
zoekkant op, of de commerciële kant? 

4 Leren doe je niet alleen in de  
collegezaal. Probeer dus ook 

buiten je vakken om met je studie bezig 
te zijn. Kijk films, ga naar lezingen, of 
probeer iets uit in de buitenwereld dat je 
hebt geleerd in de collegezaal.

Hannie van der Honing
Docent Celbiologie

Perry den Brok
Hoogleraar Educatie en Leerwetenschappen
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Heimovaara en Mol studeerden allebei in 
Wageningen. Andere tijden; daar zijn ze het 
over eens. Mol: ‘Wageningen was toen vrij 
saai, er waren amper kroegen. Op de studen-

tenverenigingen, in de flats en de studentenhuizen, 
dáár gebeurde het.’ In 1978 vertrok hij vanuit Brabant 
naar de universiteit om milieuhygiëne te studeren, 
specialisatie waterzuivering. Daarnaast deed hij ook 
nog sociale wetenschappen, filosofie en recht. ‘Ik ben 
direct bij Unitas gegaan en was vooral buiten mijn 
studie een actieve student. Ik zat in de Opleidingscom-
missie en bij zogenoemde kritische groepen, nu is dat 
Otherwise, toen het Imperialisme Collectief. En ik heb 
de Werkgroep Milieu en Derde Wereld opgericht, om 
meer aandacht in de studie te krijgen voor mondiale 

duurzaamheid. Ook heb ik trouwens nog de AID geor-
ganiseerd, een stuk minder professioneel dan nu. In 
het begin had ik weinig met de voedselkant, maar dat 
kwam vanzelf.’ 
Mol veranderde zeven keer van kamer. Niet vanwege 
kamernood, maar omdat hij telkens wat anders wilde. 
‘Ik begon bij een hospita, daarna verhuisde ik naar 
sterflat Asserpark, later naar een huis tegenover Uni-
tas en ook nog naar de Veerstraat. De verhuurder daar 
was een werkloze vijftiger. Als hij ruzie had met zijn 
vrouw, sliep hij bij ons op de bank in de keuken.’ Een 

grote drinker was Mol niet, maar hij 
hield wel van het sociale studenten-
leven, de vrijheid. ‘Ik sloeg meestal 
de ochtendcolleges over, deed in de 
middag de practica en ging daarna tot 
tien uur ’s avonds studeren. Dan met 
vrienden naar het café. Dat zou ik nu 
nooit meer zo doen. Maar ik voelde 
een zware studieverantwoordelijk-
heid: ik heb elk tentamen in één keer 
gehaald. Zonde om je tijd te verdoen 
met herkansingen.’ 

Vrij
Sjoukje Heimovaara, grotendeels 
opgegroeid in Zwolle, ging in 1983 in 
Wageningen studeren: plantenver-

‘LAAT JE NIET 
GEK MAKEN’
Van student tot bestuursvoorzitter (de algemene baas) of rector magnificus (de 
onderwijsbaas): in Wageningen kan het. Resource vroeg bestuursvoorzitter Sjoukje 
Heimovaara en rector magnificus Arthur Mol naar hun studententijd. En of ze nog 
tips voor je hebben. Tekst Willem Andrée

Het identiteitsbewijs van Sjoukje Heimovaara van toen nog de Landbouwhogeschool.
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edeling en moleculaire biologie. ‘Een geweldige tijd, 
ik voelde mij vrij. Er was nog geen campus zoals nu. 
Moleculaire biologie was op De Dreijen - boven op 
de Wageningse Berg - en plantenverdeling zat aan 
de andere kant van de stad. Ik genoot en geniet nog 
steeds van de ruimte die je in Wageningen hebt. Het 
unieke hier is dat je geen faculteiten hebt en je je 
eigen studie kan samenstellen. Daar heb ik gebruik 
van gemaakt. Na de propedeuse ben ik allerlei vak-
ken gaan volgen. De moleculaire richting was toen 
vrij nieuw bij plantenveredeling; het idee dat we 
daarmee de wereld konden veranderen, dat we met 
moleculaire technieken sneller konden veredelen en 
de honger konden oplossen. Ik was niet zo’n gedre-
ven student, maar de wereld om mij heen hield mij 
toen al bezig – al ben ik in de loop van mijn leven  
eigenlijk steeds idealistischer geworden. Maar ik was 
met name gewoon student, hoor. Lekker naar feestjes 
met vriendinnen. Ik zat bij Ceres, woonde in De Erwt. 
En ik roeide een jaartje bij Argo, ik ken het refrein 
van het clublied nog uit mijn hoofd, haha.’ ■

Arthur Mol (rechts) in Portugal, op de Cooperativa Che Guevarra. ‘Daar gingen we in 
1980 heen om de landhervormingen na de Anjerrevolutie (1975) te ondersteunen door 
in onze vrije tijd op het land te werken, onkruid wieden enzo, samen met Potugese 
landarbeiders die het land na de Anjerrevolutie hadden verkregen.’

Tips van de top
Buitenland 
Mol: ‘Je kunt overal heen tijdens je 
WUR-studie; China, Zuid-Amerika, 
Zuid-Korea, Afrika, noem maar op. Doe 
dat ook, daar heb je later zoveel aan.’

Geen zorgen 
Heimovaara: ‘Natuurlijk zul je druk 
ervaren tijdens je studie. Maar laat 
je niet gek maken. Zeker niet over 
de toekomst: afgestudeerde WUR-
studenten zijn populair, bedrijven staan 
straks voor je in de rij.’

Drugs 
Mol: ‘Ik maak mij zorgen over het 
toenemend gebruik van stimulerende 
middelen bij studenten.’
Heimovaara: ‘Drugs zijn echt niet 
nodig om het leuk te hebben. En heel 
belangrijk: let op elkaar.’

Verenigingen 
Heimovaara: ‘Probeer zo snel mogelijk 
in Wageningen je plek te vinden. Je 

voelt je sneller thuis als je een sociaal 
netwerk opbouwt. Het leuke hier is: 
Wageningen is compact, maar ook 
mondiaal. Je krijgt in een veilige 
omgeving heel de wereld mee. En je 
komt overal wel mensen tegen die 
je kent, dat vond ik als student ook 
heerlijk.’ 
Mol: ‘Eens met Sjoukje: ga direct bij een 
studentenvereniging of een sportclub, 
maak muziek, wat dan ook. Want ik zie 
dat het snel goed gaat met studenten 
die een sociaal leven en een netwerk 
opbouwen. Probeer het niet allemaal 
alleen te doen.’

CV bouwen? 
Mol: ‘Ik spreek veel met studenten. Er 
heerst het idee dat “je alles gedaan 
moet hebben” tijdens je studie, want 
daarna zou het niet meer kunnen. 
Onzin. Natuurlijk moet je studeren, maar 
doe vooral dingen die je leuk vindt. Je 
hoeft niet eindeloos veel additionele 
credits te hebben. Je hoeft niet én in 
een bestuur én naar het buitenland én 

goede baantjes hebben voor je cv. Leer 
vooral jezelf kennen: wat vind ik leuk en 
wat kan ik behappen? Probeer dat snel 
te ontdekken.’ 
 
Bevlogen 
Mol: ‘WUR heeft veel bevlogen en 
enthousiaste docenten die je kunnen 
raken en motiveren. Ik weet dat twee 
nerdy docenten het voor elkaar 
kregen mij enthousiast te krijgen voor 
microbiologie, haha. En een tip die 
ik eigenlijk niet mag geven: luister 
heel goed naar je docenten, dan 
weet je alvast wat er in de tentamens 
terugkomt.’

Peer pressure 
Heimovaara: ‘We zien veel peer 
pressure onder jonge studenten: ze 
willen alles goed doen, voor iedereen 
en alles. Het is heel lastig om dat 
gevoel te negeren, maar probeer het 
toch. Zoek gewoon uit wat je kan, 
stoot je neus een keer en ga daarna 
weer verder.’
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DE WONDERE 
WERELD VAN WUR
De wetenschap in Wageningen is breed, veelkleurig en van wereldklasse. En er 
gebeurt veel meer dan je tijdens je studie zult tegenkomen. Bij wijze van welkom in 
deze wondere wereld zet Resource een aantal highlights voor je op een rij uit recent 
onderzoek van de vijf kenniseenheden van Wageningen University & Research.  
Tekst Roelof Kleis en Stijn Schreven



AFSLANKEN MET DARMBACTERIE  
De darmbacterie Akkermansia kan de mens helpen om min-
der dik te worden. Microbiologen van WUR en UCLouvain 

doen al sinds 2004 onderzoek naar de werking van de bacterie 
in onze darm. Muizen met Akkermansia komen 
minder aan op een vet dieet dan muizen 
zonder de bacterie. Bij mensen vermindert 
de bacterie – levend of gepasteuriseerd 
– het cholesterolgehalte in het bloed 
en verbetert de bloedsuikerspiegel. De 
afslankbacterie is inmiddels goedge-
keurd als voedingssupplement. Een eerste 
product wordt volgend jaar verwacht.

VINGERAFDRUK VAN EEN BOOM
Jaarringen verklappen de 
ouderdom en mogelijke her-
komst van een boom. Jaar-
ringen zijn het archief van de 
boom. Maar in dat archief zit 
nog meer: DNA, de genetische make-up van 
het leven. Bomen-geneticus Paul Copini 
(Vegetatie, Bos- en Landschapsecologie) en 
zijn team ontwikkelen methodes om met 
genetische vingerafdrukken de herkomst 
van oud hout te traceren. Een mooi hulp-

middel om bijvoor-
beeld scheeps-
wrakken mee te 

identificeren.

RUIKEN NA CORONA
Twee op de drie coronapatiënten verliest zijn reuk 
of smaak. Het is nog onduidelijk waarom het her-
stel daarvan bij sommige mensen maanden, terwijl 
anderen binnen enkele weken weer alles ruiken en 
proeven. Sanne Boesveldt en Elbrich Postma 
(Sensoriek en Eetgedrag) volgen daarom 
coronapatiënten die tussen één en twaalf 
maanden na infectie nog last van reuk- 
en smaakverlies hebben. Zo hopen 
ze het onderliggend mechanisme 
van reukverlies en de mate 
van herstel te begrijpen. 

KENNISEENHEID ANIMAL SCIENCES

KENNISEENHEID SOCIAL SCIENCES

KENNISEENHEID PLANT SCIENCES

KENNISEENHEID AGROTECHNOLOGY 
& FOOD SCIENCES

KENNISEENHEID 
ENVIRONMENTAL SCIENCES

LEGENDA:  
WELK ONDERWERP IS VAN WIE?

SNACK MET MATE  
Gezond eten is nog niet zo makkelijk. Op het beslissende 
moment kies je vaak toch voor de snelle snack. Psycholoog 

Harm Veling (Consumptie en Gezonde Levensstijl) ont-
wikkelt apps waarmee je zelfbeheersing kunt trainen. 
In de training hoor je een pieptoon als je iets lekkers 
ziet, en is de taak om niet op een knop te drukken. 

Dat staat haaks op de impuls uit je brein en maakt de 
verleiding minder aantrekkelijk. Gevolg: je gaat andere 

keuzes maken.

KOLONISATOR ONDER DE LOEP  
Historicus Michiel de Haas spit koloniale archieven door om 
de sterke exportafhankelijkheid van Afrikaanse economieën te 
begrijpen. Afrikaanse landen gingen na de crisis in de jaren 1930 juist 
meer katoen, koffie en koper exporteren, ondanks gekelderde export-
prijzen. Destijds waren veel landen nog onder koloniaal bewind. De 
historicus hoopt de rol van het kolonialisme in de Afrikaanse armoede 
helderder te krijgen en door oude frames heen te prikken, in samen-
werking met collega-historici in Oost-Afrika.

BIJ ZOEKT VIRUS 
Het PVY-virus (potato virus Y) is de 
schrik van de kwekers van pootaard-
appelen. Zieke planten vroegtijdig 
opsporen valt niet mee. Onderzoeker 
Klaas van Rozen gaat het proberen met bijen.  
Bijen hebben een scherp reukvermogen en zijn 
goed te trainen. Ze ruiken het virus niet, maar wel 
de schade die het aanricht. Het virus verandert de 
celstructuur van de plant, waardoor geurstoffen vrij-
komen. Bijen worden getraind daar op aan te slaan, 
zoals een drugshond op een bolletjesslikker. 
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DNA VAN UI 
WUR-onderzoeker Richard Finkers (Genomica 
en toepassing Big Data) en collega’s hebben het 
DNA van de ui in kaart gebracht. Dat was niet 
makkelijk, want het uiengenoom is vijf keer gro-
ter dan dat van de mens. De onderzoekers moes-
ten 100.000 stukjes DNA in de juiste volgorde 
leggen, waarvan 95.000 stukjes lastig van elkaar 
te onderscheiden waren. Nu de DNA-volgorde 
is bepaald, kunnen plantenveredelaars sneller 
nieuwe rassen ontwikkelen. Zo zoeken ze uien 
die beter bestand zijn tegen droogte en schim-
mels.

GIST VERVANGT KOE
Voor caseïne (dierlijk eitwit) 
uit melk heb je een koe nodig. 
Maar het kan ook anders. 
Gist kun je genetisch zo veranderen dat het ook 
caseïne maakt. Etske Bijl gaat daar samen met 
het bedrijfsleven aan werken. Daarbij is het 
belangrijk dat door een nabewerking het eiwit 
net zo klontert als in echte melk. Gist zet dan de 
koe buitenspel. Dat is jammer voor de koe, maar 
beter voor het milieu.

VOETBALFILOSOFIE
Tegenwoordig staat het vooral voor technische 
snufjes, maar ooit was een innovatie een ver-
storing van de gevestigde macht. Lucien von 
Schomberg (Filosofie) blies dat Oud-Griekse, 
politieke begrip van innoveren nieuw leven in 
om betekenis te geven aan ‘verantwoord innove-
ren’. Hij putte uit het gedachtegoed van filosofe 
Hannah Arendt. Innovatie bekrachtigt elk indi-
vidu: het laat iedereen zich uitdrukken in woor-
den of daden. Dat klinkt als een clublied. De 
filosoof verwerkte het als parttime voetbaltrai-
ner dan ook in een visie voor de jeugdopleiding 
van profclub KFC Genk. Filosofie in de praktijk.

HET PARFUM VAN DE SLUIPWESP
Het gen met de naam Doublesex 
bepaalt of sluipwespen elkaar aan-
trekkelijk vinden of niet. Doublesex 
stuurt de productie van feromonen aan, zeg maar 
het parfum van de sluipwesp. Entomoloog Eveline 
Verhulst is bezig dit mechanisme te ontrafelen. 
Mannetjes waarbij het gen is uitgeschakeld zijn niet 
meer in trek bij de vrouwtjes. Sterker nog, ze wor-
den door andere mannetjes voor vrouw aangezien. 

JONGSTE MEER VERWEND 
Moeders bepalen wat kinderen eten, 
bewees Femke Brouwer (Food Quality 
and Design). Ze ontdekte ook dat moeders met 
hun eerste kind bewuster bezig zijn met gezon-
de tussendoortjes. Dit verklaart mogelijk ook 
waarom juist het jongste kind vaker overgewicht 
heeft. Overheden, gezondheidsinstanties en 
producenten kunnen deze inzichten gebruiken 
bij campagnes en productontwikkeling.

DRUGS OPSPOREN MET DE TELEFOON
Wellicht loopt de politie op de Zuidas binnen-
kort wel met een scanner in de telefoon die 
helpt cocaïne op te sporen. Yannick Weesepoel 
en Martin Alewijn (Wageningen Food Safe-
ty Research) ontwikkelden samen met de Amsterdamse 
politie en andere partijen een goedkope scanapplicatie om 
cocaïne op straat op te sporen.

ROTTEN OP EEN ZANDPLAAT
Op de Rottumerplaat ligt een dode dwerg-
vinvis te ontbinden. Godfried, heet-ie, naar 
de schrijver Bomans die er ooit een weekje doorbracht. 
Het proces wordt met wetenschappelijke precisie gevolgd 
door Martin Baptist (Marine Research) en collega’s. 
De onderzoekers willen weten wat de invloed van zo’n 
rottend kadaver is op de biodiversiteit van de omgeving. 
Mogelijk leidt dat tot het vaker gecontroleerd laten ver-
sterven van aangespoelde dode zeedieren.
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WIE ZIT WAAR 
• Agrotechnology & Food Sciences: de voedingsonderzoekers 

zitten in Helix, de agrotechnologen in Axis;
• Animal Sciences: voornamelijk in Zodiac;
• Environmental Sciences: het gros van de activiteiten vindt 

plaats in Lumen en Gaia;
• Plant Sciences: hoofdzakelijk in Radix; voor onderzoek maken de 

plantwetenschappers gebruik van de kassen erachter bij Unifarm;
• Social Sciences: de sociale wetenschappers bevinden zich hoofdzakelijk 

in de Leeuwenborch.

BIG BROTHER OP DE BOERDERIJ
In de moderne stal blijft niks ongezien en 
ongemerkt. Suresh Neethirajan ontwikkelt 
ChickTrack, een systeem dat in een stal met 

duizenden kippen ieder dier afzonderlijk herkent en volgt. 
ChickTrack werkt met gewone camera’s, warmtecamera’s, 
microfoons en chemische sensoren. Met het juiste algorit-
me valt uit alle data af te leiden hoe elk dier in zijn vel zit of 
dat de boer moet ingrijpen. 

OPGEBRAND, EN DAN?
Steeds vaker leiden werkdruk en stress 
tot burn-out. Ook bij WUR is werkdruk de 
grootste bedreiging van de gezondheid van 

werknemers en studenten. Roald Pijpker onderzoekt 
de effectiviteit van zogeheten buitenpsychologen op 
het herstelproces. Buitenpsycho-
logen gaan letterlijk met hun 
client de natuur in en gebrui-
ken de natuur als een soort 
behandelruimte. Althans: 
voor wie er gevoelig voor 
is. Het werkt niet voor 
iedereen, weet Pijpker. Er 
zijn immers ook boswach-
ters met burn-out. 

ALLES VEUR DE STEUR
De steur is al sinds de jaren vijftig van de vorige 
eeuw verdwenen uit de Rijn. Onderzoeker Niels 
Breve probeert het beest – ze kunnen wel vijf 
meter lang worden – te herintroduceren. Ze leven overigens 
op zee. De Rijn wordt alleen aangedaan om te paaien. Uit 
proeven blijkt dat uitgezette jonkies hun weg terug naar zee 
kunnen vinden. Binnenkort start een grote proef, waarbij 700 
steuren worden uitgezet.

TOEVALSVACCIN
Virussen kunnen kwaaie rakkers zijn. Dat hoef 
je niemand meer uit te leggen. Viroloog Jeroen 
Kortekaas en zijn team ontwikkelen een vac-
cin tegen Rift Valley Fever. Sterker nog: het is 
gelukt. Nu nog door de uitgebreide testfases 
heen. Kortekaas gebruikt een levend verzwakt 
virus om de immuunreactie op te wekken. Door 
een knip in het genoom van het virus, maakt hij 
niet meer ziek, maar wekt wel de immuunres-
pons op. Slim werk, dat overigens 
bij toeval werd ontdekt. Weten-
schap vaart niet zonder geluk.

VERF SCANNEN
Kostbare schilderijen restaureren is een pre-
cair werkje. Jesse Buijs (Physical Chemistry 
and Soft Matter) ontwierp een apparaat dat 
zichtbaar maakt hoe oplosmiddelen die wor-
den gebruikt om vernis te verwijderen, in schil-
derijen trekken. Het apparaat meet met laser 
de minuscule bewegingen 
van pigmentmoleculen in 
de verf. Een wereldprimeur. 
Met dit apparaat kan Buijs 
voorspellen of er schade aan 
de verf ontstaat tijdens het 
schoonmaken.

FLESSENPOST
Hoe reist plastic op zee? Waar komt een fles terecht die je bij 
pak-m-beet Texel in het water kiepert? Het project Plastic 
in a Bottle laat dat zien. Onderzoeker Wouter Jan Strietman 
(Performance en Impact Agrosectoren) gooide een met sen-
soren beladen fles in het water. Eigenlijk is het geen echt onderzoek -het 
is maar één fles- maar een communicatieproject, om ons bewust te maken 
van hoe plastic over de wereldzeeën drijft. De ‘flessenpost’ ging eind mei 
te water en dreef aanvankelijk rondjes op de Noordzee.
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1  Forum

2  Orion

3  Atlas 

4  Helix

5  Omnia 

6  Lumen 

7  Gaia 

8  Radix 

9  Axis 

10  Zodiac
 
11  Futurum/Impulse

 
12  Aurora

13  Vitae

14  Nexus

15  Leeuwenborch

16  De Bongerd
 
17  Campus Plaza

 
18  Bornsesteeg 

19  Markt 

20   Emmaus  
second-hand shop 

21   Cicuto ice cream 
parlour 

22  Heerenstraat cinema 

23  THUIS Wageningen

24  Torckpark
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Ede & treinstation 
Ede-Wageningen

Let op! Werkzaamheden  
t/m 31 augustus, zie prorail.nl
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DIT IS ME 
TE GRUIZIG

HOU JE VAN 
GEZELLIGHEID?

MUZIKAAL?

SPORTIEF?

BEN JE IN 
DE HEERE?

JASJE 
DASJE?

NERGENS LID VAN 
WORDEN. LEKKER 
ALLEEN OP JE 
KAMER ZITTEN!*

MINICULTURE IS GEEN VERENIGING 
MAAR ORGANISEERT WEL FEESTEN.

KIES JE SMAAK: 
CSFR, ICHTHUS,  
NSW, VGSW

HOKJESDENKEN
Weet je niet bij welke vereniging je lid moet worden? 
Resource helpt je. Rechtlijnig en kort door de bocht. 

IN DE 
HEREN?

BEATS!

NEE!!!

NOU...

NEE

JA

JA

JA

VIOLEN!

ALLEEN MET KERST

NEE DAT NIET

PRECIES!

KARAOKE!

JE BEDOELT?

*Word je helemaal lijp van al die verenigings-spam tijdens de AID? Niet lid worden is ook helemaal okee. Vrienden maak je snel genoeg!

WKSOV

YGGDRASILCHECK OUT SHOUT!

UNITAS

ARGO

MAG EEN 
SJAALTJE OOK

MAAR ROEIEN 
IS STOM

MIJN HAAR HEEFT 
WEL VEEL KLEUREN

ALLEEN ALS HET
DUURZAAM IS

NIET 
PER SE

NEE

JA

OKEE LEUK MAAR  
IK WIL TOCH ERGENS 
LID WORDEN

GITAREN!
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FRIES?

BEN JE BOER?

HEB JE EEN ‘R’?

WELK DIALECT?
VERDIEP JE EENS 
IN BOERENGROEP, 
RUW, OTHERWISE OF 
DE WAGENINGEN 
STUDENT FARM!

CHECK OUT: 
ISOW OF IxESN

ER ZIJN NOG 31 ANDERE 
SPORTVERENIGINGEN. MOET 
WAT BIJZITTEN VOOR JE!

HET MOET 
GROTER

IK BEN 
VEGAN

MAAR IK 
BEN VEGAN

BUURT 
MOAKEN

HOUDOE!

VALT MEE

IETS 
REBELSER 
GRAAG!

JA NEEN

NEE

NEE MAAR  
WEL EEN 
ANDER DIALECT

HET IS 
EEN TAAL

RRRRRR...KSV

VSA

BSG'T NOABERSCHOP

NJI-SRI CERES

WSSFS

SSR-W

JA NEEN

Wijzer  
geworden? 
Welke vereniging 
(ongeveer) waarvoor 
staat, lees je op de 
volgende pagina. 

JA FÊST!
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Verenigingen Even voorstellen
K.S.V. Sint Franciscus Xaverius
Grootste studentenvereniging van Wage-
ningen, met ruim 900 leden die actief zijn in 
commissies, onder-verenigingen, jaarclubs 
en disputen. Vereniging waar iedereen z’n 
plek vindt en bouwt aan een hecht netwerk 
van vrienden voor het leven. ksvfranciscus.nl
 
NSW – Actieve christelijke studentenvereni-
ging die groeien in geloof combineert met veel 
gezelligheid. Biedt een scala aan activiteiten 
aan om hechte vriendschappen op te bouwen 
en jezelf te ontwikkelen – met altijd ruimte 
voor een goed gesprek en een lekker biertje.
navigatorswageningen.nl

’t Noaberschop – Vereniging met veel 
leden uit Twente en de Achterhoek, zodat je je 
thuisthuis-netwerk flink kunt uitbreiden. Leden 
uit andere streken ook welkom. Vrijblijvende 
vereniging waar iedereen elkaar kent, met elke 
week een activiteit. hetnoaberschop.nl

SHOUT – Dé LHBTIQ+ belangen- en 
gezelligheidsvereniging van Wageningen 
voor alle leeftijden (niet alleen studenten) 
die verenigingsavonden, open feesten en 
introductie- en gespreksgroepen organiseert. 
Ook actief met seksuele- en genderdiver-
siteit-voorlichting op scholen en hulp aan 
LHBTIQ+ asielzoekers. shoutwageningen.nl

Unitas – Met een prachtig pand in hartje 
Wageningen; biedt een plek om je thuis te voe-
len en jezelf te ontwikkelen. Bier én fris. Staat 
open voor allerlei mensen en ideeën; je kunt er 
altijd terecht – voor feestjes, maar net zo goed 
om bordspelletjes te spelen. jvunitas.nl 

VGSW – Een thuis voor de christelijke stu-
dent, die leden een plek biedt om te groeien 
op o.a. christelijk en academisch vlak. Een 
vertrouwde omgeving om hechte vriend-
schappen te vormen, verdieping te zoeken en 
gekkigheid uit te halen. Belangrijk: Bijbelkrin-
gen en kroeg. vgsw.nl  

SSR-W – Eén van de grootste studen-
tenverenigingen van Wageningen, die toch 
nooit te groot voelt omdat alle leden elkaar 
kennen. Met dankzij de jaarclubs, commis-

BSG – Brabantse roots geen vereiste; wel 
staat de ‘Brabantse gezelligheid’ centraal 
bij het Brabants Studenten Gilde van Onze 
Lieve Vrouw. Wekelijks een activiteit, maar 
niks verplichts. hetbsg.nl  

W.S.V. Ceres – Oudste en een van de 
grootste studentenverenigingen van Wage-
ningen, met 48 verenigingshuizen én een 
vrijstaande villa die vier dagen per week is geo-
pend voor leden, met o.a. goedkope maaltijden 
en betaalbare biertjes. aidwsvceres.nl/l

C.S.F.R. – Christelijke studentenvereni-
ging waar Bijbelkringen en borrelen samen-
gaan. De leden vormen een hechte vrien-
dengroep die samen sport en weekendjes 
weggaat, maar die ook regelmatig stilstaat bij 
maatschappelijke en filosofische thema’s in 
relatie tot het geloof. csfrwageningen.nl

D.L.V. Nji-Sri – Van oorsprong landbou-
wers, met groot en hecht reünistennetwerk 
over de hele wereld, plus een sociëteit in hartje 
Wageningen waar alle studenten elke donder-
dag welkom zijn voor een biertje. Dankzij het 
overzichtelijke ledenaantal kent iedereen elkaar 
en zijn de onderlinge banden sterk. njisri.nl

Ichthus – Geloven, genieten, getuigen. 
Ichthus combineert samen ontspannen en 
serieus op zoek zijn naar God. Een vereniging 
voor hechte vriendschappen en om vanuit het 
geloof verschil te maken in de samenleving en 
je toekomstige werkveld. ichthuswageningen.nl 

IxESN – Internationale studentenor-
ganisatie, deel van het Erasmus Student 
Network (ESN), met een buddyprogramme, 
de ESNcard (korting!) en wekelijks sociale-, 
culturele-, reis- en sportactiviteiten. Interna-
tionale vriendenkring vrijwel gegarandeerd. 
esn-wageningen.nl 

ISOW – Internationaal georienteerde, cultu-
reel en sociaal inclusieve plek, met een breed 
aanbod aan taal- en danslessen, activiteiten 
en excursies om leden zich lid te laten voelen 
van een internationale familie. Een hotspot om 
mensen vanuit de hele wereld te leren kennen.
isow-wageningen.com 

sies, disputen en genootschappen genoeg 
mogelijkheden om jouw plekje te vinden en 
een ongeëvenaarde studententijd te beleven. 
aid.ssr-w.nl/ 

WSSFS – Met Fries als voertaal, maar 
elke gezelligheidszoeker is er welkom. Een 
leuke vereniging met weinig verplichtingen; 
perfect te combineren met het studenten-
leven in Wageningen. Elke dinsdagavond 
afwisselende activiteiten; Oant sjen! wssfs.nl  

Yggdrasilstam – Gezellige groep 
studenten die samen scouting-gerelateerde 
activiteiten doet; ook voor leden die (nog) 
geen scouting-achtergrond hebben. Elke 
woensdag samen eten en een paar keer 
per jaar op kamp, zowel met de eigen groep 
als met andere studentenscoutinggroepen. 
yggdrasilstam.nl
 
W.S.R. Argo – Roeien is dé studenten-
sport en makkelijk te leren. Naast sporten 
op ieder niveau – van toertocht tot EK; 
samen trainen op de Rijn en in de grootste 
indoorruimte van roeiend Nederland – na-
drukkelijk ook vriendschap en verenigings-
leven: wekelijkse diners, gezellige borrels, 
vette feesten. aidargo.nl 

VSA – De Vegan Student Association, 
waar veganisme makkelijk en leuk is. Naast 
lunches, borrels en diners organiseert de 
vereniging ook quizzen, kookworkshops, 
lezingen, filmavonden en uitjes – ook toegan-
kelijk voor niet-vegans. Zie @vsawageningen 
op Insta. 

WSKOV – De al sinds 1919 bestaande 
Wageningse Studenten Koor en Orkest Ver-
eniging, bestaand uit een studentenkoor en 
een studentensymfonieorkest. wskov.nl 

En verder… kent Wageningen ook 
veel sport-, muziek-, hobby- en 
groene verenigingen én kent iedere 
opleiding een eigen studievereniging. 
Op wur.nl/nl/show/verenigingen.htm 
staat een (niet uitputtend) overzicht.



Een stofmasker was nodig om in slaap te 
kunnen vallen. Ten tijde van mijn AID sliep 
ik in een huis van Katholieke Studentenver-
eniging St. Fransiscus. Ik was benieuwd of 
we in dat huis samen gingen bidden, bij-
bel-lezen en of ik als niet-gelovige goed zou 
klikken met deze katholieken. De AID was 
een ontnuchterende ervaring: christelijkheid 
bleek niet de rode draad van dat huis en de 
vereniging. 
Of nee, dat was juist níet ontnuchterend. 
Anyway, leuke en gastvrije mensen. Al 

hielden ze geen strak 
schoonmaakrooster 
aan. Sterker nog, ze 
hadden helemaal geen 
schoonmaakrooster. 
Dat gaf mij de luxe van 
een dubbele matras. 

Mijn luchtbedje lag op nog een ander bed: 
een bed van stof. En de frituur, die durf-
den de bewoners zelf ook niet meer aan te 
raken. De aangekoekte vetlagen plakten zó 
erg, je wist niet zeker of je hand ooit nog los 
zou komen. 
De nadruk van de AID ligt niet op slaap. 
Waar draait het dan wel om? Als je de ver-
enigingen mag geloven maar om één vraag: 
waar word je lid? De studentenvereniging 
kan gezien worden als een verzekering 
tegen eenzaamheid. En in jouw AID zie en 
spreek je genoeg sales-werknemers die jou 
het product komen verkopen – al spreekt 
hier typisch de zure en recalcitrante blik 
uit van een niet-lid, natuurlijk. Als het je 
leuk lijkt, gewoon doen. Als je het eigenlijk 
niet zo leuk lijkt, ook gewoon níet doen. 

No pressure! Tijdens de AID tref je nog 
allemaal andere bronnen van vriendschap, 
verbinding, voldoening en verderf (met 
name van de lever) die je kan aangrijpen: 
studiegenoten, huisgenoten, de studiever-
eniging, sportmaatjes, politieke groepjes en 
ga zo maar door. 
Ben je bang dat Wageningen zonder ver-
eniging te klein, duf en stoffig is om je te 
vermaken? Ik kan je geruststellen: Wage-
ningen is niet stoffig, op mijn AID-huis na 
dan. Wageningen is wel klein, maar groot 
genoeg. Ik hoorde ergens in een bevlogen 
gesprek: de grootte maakt niet heel veel 
uit, het gaat erom wat je ermee kan. Waar 
dit precies over ging, laten we even in het 
midden. Maar deze wijsheid vind ik goed 
toepasbaar op Wageningen, met genoeg 
kroegen om af te struinen, open feesten 
om te crashen, zandstranden om op te 
flaneren, natuur om te verkennen en gezel-
ligheid om in allerlei verbanden te ervaren. 
En onthoud, no pressure, de AID is slechts 
het startschot van je Wageningen-avontuur. 
Fijne reis!

COLUMN

Ontnuchterend

‘De frituur, die 
durfden de 
bewoners zelf 
ook niet meer 
aan te raken’

Steven Snijders 

Resource-columnist Steven Snijders 
(24) doet een master Management, 
Economics and Consumer Studies – ‘zeg 
maar Economie en Beleid’ en slaat graag 
van zich af op de squashbaan. Hij was 
een tijdje bestuurslid bij Student Alliance 
Wageningen en deed eerder de bachelor 
Internationale Ontwikkelingsstudies.
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Toen Amnesty International 
vorig jaar zomer de resultaten 
bekendmaakte van een onder-
zoek naar seksueel geweld 

onder studenten, veroorzaakte dat een 
golf van ontzetting. Ruim de helft van 
de ondervraagde vrouwen en 10 procent 
van de ondervraagde mannen had wel-
eens met seksuele intimidatie te maken 
gehad. Sommigen zelfs vergaand: ruim 
1 op de 10 vrouwelijke studenten en 1 
op de 100 mannelijke studenten gaf aan 
ooit seksueel gepenetreerd te zijn zonder 
haar of zijn instemming. 

In actie
Het Amnesty-onderzoek leidde tot het 
op het hoger onderwijs gerichte initiatief 
‘Let’s talk about yes’, dat wil bereiken dat 
er alleen nog maar vanuit gelijkwaardig-
heid, vrijwilligheid en instemming geflirt 
en gefriemeld wordt, en nóóit meer tegen 
iemands zin. Het initiatief kent ook een 
Wageningse afdeling; hun activiteiten 
zijn te volgen via Instagram of Facebook 
(Let’s talk about yes Wageningen). 
Ook de universiteit, studentenhuisvester 
Idealis en de studentenverenigingen zijn 
in actie gekomen om van Wageningen 

een veiliger plek te maken voor studen-
ten. Zo zijn bij veel studentenverenigin-
gen de mensen achter de bar getraind 
om grensoverschrijdend gedrag eerder 
te herkennen en te weten wat ze moe-
ten doen om het te stoppen. Daarnaast 
hebben de meeste verenigingen duide-
lijke sancties vastgesteld voor grensover-
schrijdend gedrag en stimuleren ze hun 
leden met elkaar in gesprek te gaan over 
waar de grens ligt. 

De wereld uit
Dat klinkt misschien soft, maar erover 
in gesprek gaan is wel degelijk belang-
rijk om grensoverschrijdend gedrag de 
wereld uit te krijgen. Het lastige is name-
lijk dat iedereen zo z’n eigen grenzen 
heeft. En vaak verschillen die ook nog 
eens per situatie: een ongevraagde arm 
om je heen van een goede vriend is iets 
heel anders dan zo’n zelfde arm van een 
opdringerige, beschonken ouderejaars, 
bijvoorbeeld. Problematisch is daarnaast 
dat degenen die te ver gaan meestal niet 
onder ogen (willen) zien dat ze grenzen 
overschrijden. Iemand erkent hooguit 
‘nogal vasthoudend’ te zijn in het spel 
van flirten en verleiden, maar jezelf 

opdringen aan een ander, of net zo lang 
manipuleren of intimideren tot je je zin 
krijgt? Nee, dát doet hij of zij natuurlijk 
niet. Zo pleit (bijna) iedereen zichzelf vrij, 
ook degenen die zich wel degelijk schul-
dig maken aan het soms op grove wijze 
overschrijden van andermans grenzen. 

Intimiderend
In dat kader een gewetensvraag: hoe 
oké vind jij het om een seksueel getinte 
opmerking te maken? Of om iemands 
lichaam uitgebreid uit te checken? Vorig 
jaar toonde een enquête van 3Vraagt, de 
jongerentak van het EenVandaag opi-
niepanel, dat mensen hier heel uiteenlo-
pend over denken, met grote verschillen 

Let’s talk about yes
Je studietijd is de tijd van je leven, zeggen ze. Voor veel studenten is dat 
inderdaad zo. Maar het is niet altijd rozengeur en maneschijn (trigger alert!): 
ook in het studentenleven komt grensoverschrijdend gedrag voor. Nog wel, 
tenminste. Help jij het stoppen? Tekst Marieke Enter  Foto Guy Ackermans

Invloed als omstander
Ook omstanders zijn belangrijk om 
grensoverschrijdend gedrag te helpen 
stoppen. Zie je iets gebeuren waarbij 
iemands grenzen lijken te worden 
overschreden? Maak contact met 
degene die misschien wordt belaagd 
en check (verbaal of non-verbaal) of 
hij of zij oké is. Om ongewenst gedrag 
te stoppen, werkt afleiding vaak goed. 
Begin bijvoorbeeld een gesprekje, of 
stoot desnoods ‘per ongeluk’ iets om. 
Anderen inschakelen – bijvoorbeeld het 
barpersoneel – is ook prima. Maar zorg 
dat de belaagde er niet alleen voor staat 
en kijk niet weg.
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tussen mannen en vrouwen. Het is niet 
oké om een seksueel getinte opmerking 
te maken, vond 89 procent van de onder-
vraagde vrouwen en 64 procent van de 
ondervraagde mannen. Iemands lichaam 
visueel ‘uitchecken’ vond 70 procent van 
de vrouwen niet kunnen, tegen nog niet 
de helft (39 procent) van de mannen. 
En iemand die ongevraagd tegen je aan 
komt staan, zitten of dansen: bijna alle 
vrouwen (90 procent) beoordeelden dat 

als seksueel intimiderend, terwijl dat bij 
mannen maar voor 65 procent gold. 

Theedrinken
Moraal van dit verhaal: mensen trek-
ken andere grenzen, maar hebben van 
elkaar niet altijd goed door waar die pre-
cies liggen. Check dus altijd terdege hoe 
je gedrag overkomt als je op vrijersvoe-
ten gaat; vraag expliciet of de ander oké 
is met wat je zegt of doet. Trap niet in de 
valkuil dat jij – met je dronken danwel 
nuchtere kop – denkt dat het wel goed 
zit, terwijl de ander zich misschien heel 
onprettig of zelfs ronduit geïntimideerd 
voelt. Je kent vast wel het filmpje dat de 
parallel trekt tussen seks en theedrinken 
(en zo niet: check YouTube op ‘consent 
+ tea’). Zorg dat je zéker weet dat wat 
jij graag wil, ook helemaal andermans 

cup of tea is. Stop als je geen volmondig 
‘ja’ krijgt (en nee: een ‘mwah’ is geen ja, 
zwijgen evenmin en een eerdere ‘ja’ ook 
al niet). Want hoe dorstig jij misschien 
ook bent en hoe lekker jouw thee ook 
moge zijn, niet iedereen heeft altijd 
maar zin om thee te drinken. En dat heb 
je gewoon te respecteren. Zo simpel is 
consent eigenlijk. ■

Hulp nodig?
WUR heeft professionals in dienst waar 
je kunt aankloppen voor ondersteuning 
en advies als je geconfronteerd bent 
met grensoverschrijdend gedrag – óók 
als je twijfelt over wat je nou precies 
is overkomen en wat je eraan kunt 
doen. Een overzicht van bij wie je 
waarvoor terecht kunt, vind je via wur.
eu/socialsafety Liever hulp die losstaat 
van WUR? Het Centrum Seksueel 
Geweld is er voor iedereen die een 
ongewenste seksuele ervaring heeft 
meegemaakt – gratis en desgewenst 
anoniem.

‘Over grenzen praten 
is belangrijk om 
ongewenst gedrag de 
wereld uit te krijgen’

Studentenverenigingen zijn grensoverschrijdend gedrag zat: iedereen moet fijn en veilig kunnen feesten.
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Wat te doen als je een vegetarische maaltijd wilt maken, liever lui dan 
moe bent en een huisgenoot hebt die zojuist koolhydraten heeft afge-
zworen? Ziedaar: Frittata (a.k.a quiche zonder korstje). De kliekjes zijn 
trouwens prima als antikater-ontbijt.

1. Verwarm de over voor op 180 graden. Snij en was 
de groente. Pel de knoflook en hak deze fijn;

2. Roerbak prei en knoflook ongeveer 10 minuten, 
voeg de boerenkool toe en laat het slinken;

3. Meng in een grote kom de eieren met de munt, 
feta, pecorino romano en zongedroogde tomaatjes. 
Voeg peper en zout naar smaak toe en klop het 
met een garde tot een luchtig geheel;

4. Schep het eimengsel door de groente. Bekleed een 
springvorm met bakpapier en schenk het mengsel 
erin.

5. In de oven en leun een minuut of veertig achterover.

Ingredienten: 

•	 1	prei

•	 1	grote	k
noflookteen

•	 Olijf-	of
	kokosolie

•	 100	gram	
verse	boeren

kool	

•	 8	grote	e
ieren

•	 blaadjes	
van	4	takjes

	munt

•	 150	gram	
verkruimelde

	

schapenfeta

•	 30	gram	v
ers	geraspte

	pecorino	

romano

•	 10	stuks	
zongedroogde

	

tomaatjes	op
	olie

•	 zeezout	e
n	vers	gemal

en	peper

Ingredienten: •	 2	eetlepels	olijfolie•	 4	tenen	knoflook,	fijngesneden•	 4	paprika’s	(rood	en	geel),		in	stukjes	gesneden•	 2	blikken	kikkererwten,	uitgelekt
•	 4	blikken	tomatenblokjes•	 400	gram	orecchiette		(of	andere	pasta)•	 2	theelepels	tijm

Welk gerecht doet jou aan thuis denken?  
In elke editie deel Resource een recept. 
Deel jouw dis via resource@wur.nl

Vegan, voedzaam en misschien wel nog belangrijker: 
verrukkelijk! Deze heerlijk simpele pasta e ceci (pasta 
met kikkererwten) zet je in no-time op tafel.

1. Bak de knoflook en paprika in de olijfolie;
2. Voeg na een paar minuten de kikkererwten, toma-

tenblokjes, orecchiette en tijm toe;
3. Breng het geheel aan de kook en laat het daarna 

op een laag vuur pruttelen tot de pasta al dente 
(beetgaar) is.

In de WUR-gemeenschap kom je alle smaken van de  wereld tegen. 
Hier krijg je een voorproefje van twee  wereldgerechten die snel te 
maken en goedkoop zijn. Perfect tijdens of na een drukke AID!

Pasta e ceci

Frittata met boerenkool  
(of wat je lekker vindt)

    
De studentenhap

Tip 
Je kunt er iedere soort groente in mikken. Dus een 
top recept om die restjes uit de koelkast op te maken. 
Vervang bijvoorbeeld de boerenkool door spinazie of 
voeg nog een uitje toe. Serveer met salade.

Smaken van WUR



Frittata met boerenkool  
(of wat je lekker vindt)

“Gratis” geld lenen
Je weet misschien dat er momenteel 
0% rente op een studieschuld zit? 
Sommige mensen denken dat dat 
betekent dat je gratis geld kunt lenen, 
zonder rente. Helaas klopt dat niet 
helemaal. Het rentepercentage wordt 
namelijk elk jaar opnieuw vastgesteld. 
En momenteel is de kans erg groot dat 
de rente vanaf januari 2023 omhoog 
zal gaan. Wat het rentepercentage 
precies wordt, maakt DUO in het 
najaar bekend.

Hoe de rente wordt berekend
Iets anders wat veel studenten niet 
weten, is dat de rente wordt berekend 
over je héle schuld. Als je nu, terwijl de 
rente nog 0% is, bijvoorbeeld € 2.000 
leent en stopt met lenen zodra de ren-
te omhoog gaat, betekent dat niet dat 
je over die € 2.000 geen rente hoeft te 
betalen – want dat moet je wél! Op het 
moment dat je een lening aanvraagt 
bij DUO, weet je dus nog niet wat dat 
je uiteindelijk gaat kosten. Dat maakt 
lenen best wel riskant, en maakt het 
ook lastiger om goed af te wegen of 
de kosten opwegen tegen de baten. 

Maximaal lenen is maximaal 
leven??
Ik hoop echt dat dit mantra uit het 
vocabulaire van studenten verdwijnt, 
want veel mensen schijnen te vergeten 
dat maximaal lenen ook een maximale 
studieschuld oplevert. Even een reken-
voorbeeld: maximaal lenen, inclusief 

collegegeldkrediet, is op dit moment 
ongeveer € 1.100 per maand. Als je  
in 5 jaar afstudeert (3 jaar bachelor 
+ 2 jaar master) is dat al een studie-
schuld van € 66.000. Eén of twee jaar 
vertraging, niet ongewoon, betekent 
dat je studieschuld oploopt naar  
€ 79.200 à € 92.400. Ouch…

Maandelijkse toeslagen 
Bijna elke student heeft recht op 
 zorgtoeslag. Daarnaast heb je in 
sommige gevallen ook recht op huur-
toeslag. Beide kun je aanvragen op 
toeslagen.nl. En dan is er dit jaar 

nog de energietoeslag, om minima 
te compenseren voor de gestegen 
energiekosten. Die vraag je aan via 
de website van je eigen gemeente. 
Let wel op: een aantal gemeenten sluit 
studenten expliciet uit van de ener-
gietoeslag. Maar juridisch vallen daar 
vraagtekens bij te plaatsen. Kom je bij 

jouw aanvraag dingen tegen zoals “niet 
voor studenten” of “alleen als je geen 
studiefinanciering ontvangt”? Laat je er 
niet door tegenhouden, maar check de 
voorbeeldbrieven die de LSvB erover 
op de website (lsvb.nl) heeft staan. 

Aanvullende beurs
De basisbeurs wordt naar alle waar-
schijnlijkheid in studiejaar 2023-2024 
pas ingevoerd, maar in de tussentijd is 
er wel een andere beurs die je kan aan-
vragen bij DUO: de aanvullende beurs. 
Misschien denk je dat je er geen recht 
op hebt, maar vraag ‘m voor de zeker-
heid toch aan. Zelfs als je geen recht 
hebt op de volledige beurs, kan het zijn 
dat je recht hebt op een gedeelte - en 
alle kleine beetjes helpen natuurlijk! 
Aanvragen kan op de DUO-website, 
nadat je bent ingelogd.

STUDENTENFINTIPS

Emma Mouthaan

Zo kom je financieel 
je studie door

Meer fintips van Emma? Check haar 
site skerestudent.com of haar Insta of 
TikTok: @skere_student

‘Veel mensen schijnen te 
vergeten dat maximaal 
lenen ook een maximale 
studieschuld oplevert’

Je gaat studeren in onzekere tijden. Er is nu nog geen basisbeurs, 
maar in je tweede jaar misschien wel. Dus lenen maar? Is studieschuld 
de beste schuld die je kunt hebben? ‘Finfluencer’,  
student en Resource-redacteur Emma Mouthaan  
geeft op haar Insta @skere_student tips over  
financiën. En nu ook in Resource.
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A
Ad fundum: Latijn voor ‘tot de bodem’. In de volks-

mond vaak verbasterd tot ‘een adje trekken’ of 
simpelweg ‘atten’. Een biertje of ander drankje in 
één keer achterover gieten.  

Agrotech: Typisch Wagenings begrip. Technologie 
gericht op landbouw. 

Asserpark: Eén van de vier studentensterflats in 
Wageningen.

B
Barfie: Over je nek gaan, ‘een barfje leggen’.
Bevrijdingsfestival: Op 5 mei 1945 capituleerde 

de Duitse bezettingsmacht in Hotel de Wereld in 
Wageningen. Daarom wordt Bevrijdingsdag nergens 
in Nederland zo uitgebreid gevierd als hier.

BHV’er: Bedrijfshulpverlener. Voor het organiseren 
van evenementen buiten de reguliere uren op de uni 
of in het weekend, moet iemand met BHV-papieren 
aanwezig zijn. Studenten met een BHV-bevoegdheid 
zijn daarom erg gewild. 

Billie: Herbruikbare koffiebeker met statiegeld, te 
gebruiken op de campus en bij cafés in het centrum.

Bongerd: Sportcentrum voor studenten en medewer-
kers van WUR. Met een grote fitnessruimte, buiten-
velden en verschillende sportcursussen.  

Bornsesteeg: Een van de vier studentensterflats in 
Wageningen. Deze sterflat bevindt zich het dichtst 
bij de campus. 

Bracticum: Het doen van een practicum waarbij 
de gevolgen van een gezellig avondje drinken nog 
voelbaar zijn. 

Bunker: ook Hunkerbunker: flatkroeg van Dijkgraaf. 
BVO’tje: Biertje voor onderweg. 
C
Cobo: Constitutieborrel, borrel bij de installatie van 

een nieuw bestuur
College: Op de universiteit heb je geen les maar volg 

je college. 
Cie: Kort voor commissie, een groepje binnen een 

vereniging, dat zich bezighoudt met één thema. 
PromoCie, VITcie, Lustrumcie, je snapt ‘m.

CSF: Christian Student Fraction. Een van de drie 
huidige partijen in de studentenraad. 

Cum laude: Cum laude slagen aan de WUR betekent 
een 8 gemiddeld voor je vakken en minstens een 
8 voor je bachelorthesis of minstens een 9 voor je 
masterthesis. 

D
Decaan: Adviseur en vraagbaak. Hier kan je terecht met 

allerlei vragen over studeren. Van studievertraging 
door bijzondere omstandigheden tot studiebeurzen.

De Woeste: Kort voor de Woeste Hoeve, de flatkroeg 
van Hoevestein.

Dies: Verjaardag van de universiteit of studentenver-
enigingen.

Dijkgraaf: Een van de vier studentensterflats in 
Wageningen. 

Droevendaal/Droef: Studentencomplex vlakbij de 
campus. Droef is een hechte gemeenschap met een 
eigen cultuur. Bewoners worden wel droefies genoemd.

Duif: Studentencomplex Duivendaal, in het oude 
bestuursgebouw van de universiteit.

E
ECTS: European Credit Transfer System. Studiepun-

tensysteem om vakken en modules in verschillende 
landen te kunnen vergelijken. In theorie staat 1 
ECTS gelijk aan 28 studie-uren. 

Erasmus: Uitwisselingsprogramma en fonds voor 
studenten die naar het buitenland willen voor het 
volgen van vakken of een stage. 

F
Fietsfile: Ook in Wageningen een spraakmakend 

fenomeen. Grootste kans op waarneming bij kruis-
punt Bornsesteeg omstreeks 08:30.

Flunkibal: Bierspel met Klokbier, waarbij je met 
een schoen een fles om moet gooien om te mogen 
drinken.

FOS: Financiële Ondersteuning Studenten. Com-
pensatie voor studenten die een bestuursjaar doen, 
topsport bedrijven, in verwachting zijn, te maken 
hebben met bijzondere familieomstandigheden of 
ziek zijn. 

Fruitmaffia: Kraam op de markt waar je heel goed-
koop groente en fruit kan scoren, zeker tegen slui-
tingstijd. Zorg er wel voor dat je het snel opeet, want 
het is vaak behoorlijk goed rijp...

G
Grondboorkampioenschappen: Een modderig en 

uitsluitend Wagenings spektakel waarin teams tegen 
elkaar strijden om zo snel mogelijk de grondboor de 
klei in te krijgen. Het kampioenschap wordt al ruim 
twintig jaar georganiseerd door studievereniging 
Pyrus.

Grondpizza: Het resultaat van een barfje leggen.
HIJK
Hoevestein: Een van de vier studentensterflats in 

Wageningen.
Holo'en: Heen en weer lopen over de Hoogstraat, 

populaire zaterdagbezigheid in Wageningen, bij 
gebrek aan ruigere activiteiten.

Knotsbal: Populaire studentensport waarbij een stok 
met een schuimrubberen kop wordt gebruikt. Ook 
wel tamponhockey genoemd. 

Krokant: Zo voel je je na een avondje stevig drinken.
LMN
Lebo: Kort voor Leeuwenborch, onderwijsgebouw van 

voornamelijk maatschappelijke studies.
Major: De kern of specialisatie van je studie.
Miepjes: ook: voedingsmiepjes, studenten Voeding en 

Gezondheid.
Minor: In de vrije ruimte van je bachelor kan je vak-

ken kiezen die bij elkaar aansluiten: een minor. Kan 
ook aan een andere universiteit worden gedaan. 

Momo: Kort voor Moleculaire Levenswetenschappen.
OPQR
Open feesten: Feesten georganiseerd door studenten-

verenigingen die ook toegankelijk zijn voor niet-le-
den. Elke donderdag is er een open feest bij een van 
de grote verenigingen.

Periode: In Wageningen is het academisch jaar opge-

deeld in zes perioden. Vier lange van twaalf studie-
punten en twee korte van zes punten.

Rela/prela: Relatie, en de periode die daaraan vooraf 
gaat.

Quadball: Tot voor kort bekend als quidditch - totdat 
de internationale zwerkbalbond vanwege gedoe 
afstand nam van schrijfster J.K. Rowling. Sport 
gebaseerd op zwerkbal uit de Harry Potter-boeken. 
Het Wageningse team heet de Werewolves.

S
S&I: Sustainability and Integration. Eén van de drie 

huidige partijen in de studentenraad.
SOGgen: Studie-ontwijkend gedrag vertonen. De was 

doen, je band plakken. Alles lijkt plots meer priori-
teit te hebben dan studeren. Fenomeen dat vooral in 
de zelfstudieweek de kop opsteekt. 

Sterflat: Driepuntstervormige studentenflats die 
herkenningspunten zijn van Wageningen. Momen-
teel zijn er zes sterflats waarvan vier uitsluitend door 
studenten worden bewoond. 

Studentenraad: Door studenten gekozen afvaardi-
ging die de belangen van alle studenten behartigt.

Studievereniging: Vereniging gekoppeld aan een 
bepaalde studie. Organiseert studiegerelateerde 
activiteiten.

Studentenvereniging: Gezelligheidsvereniging, 
staat los van de studie. Zie ook pagina 7 en 20. 

Stufi: Afkorting voor studiefinanciering. 
T
Thuis: Je studentenhuis.
Thuisthuis/thth: Je ouderlijk huis.
UVW
Vego/vega: Vegetarisch/veganistisch.
VeSte: Verenigde Studenten. Een van de drie huidige 

partijen in de studentenraad.
Waga: Kort voor Wageningen.
Wagenings kwartiertje: Flexibele eerste vijftien 

minuten van een college. Wordt echter lang niet 
door iedere docent gehandhaafd. 

Wajo: Wageningse jongere, iemand die hier is opge-
groeid.

WUF: Wageningen Universiteitsfonds. Beheert 
verschillende fondsen waarop een beroep gedaan 
kan worden in het kader van excellent Wagenings 
onderwijs en onderzoek. Faciliteert ook studiebeur-
zen voor internationale studenten. 

WUR: Afkorting voor Wageningen University & 
Research. 

WURkforce: Brengt wekelijks een klusjeslijst uit om 
wat mee bij te verdienen bij WUR. 

XYZ
Zelfstudieweek: De een-na-laatste week van een 

periode waarin niets geroosterd staat zodat studen-
ten zich kunnen voorbereiden op tentamens.

De Zaaier: Populair café in het centrum van Wagenin-
gen (in het Engels ook wel Desire) én een standbeeld 
bij de ingang van de campus.

Zwarte giraffe: Elektriciteitsmast in de uiterwaarden, 
waar veel strandjes zijn.

Wie studeert in Wageningen spreekt in jargon: een 
combinatie van typisch Wageningse begrippen en klassiek 
studentenvocabulaire. Stamp dit ABC in je hoofd en je bent 
aardig op weg! Tekst Carina Nieuwenweg, Luuk Zegers en Coretta Jongeling

Knip uit 

en bewaar!
OP Z’N WAGENINGS



In een opwelling had ik Wageningen geko-
zen om te gaan studeren. Mijn enige ver-
eisten voor een studie waren dat het met 
natuur te maken had en zo ver mogelijk 
weg was van huis – Wageningen voldeed 
aan deze eisen. De AID moest een voor-
proefje geven van wat ging komen. Al snel 
merkte ik dat ik de conditie niet had voor 
een week lang feesten. Na drie feestjes 
snapte ik het wel en op de vierde avond 

ben ik na een uur 
naar huis gegaan. 
Het was bij een 
poging hun brak-
ke AID-kinderen 
bij de les te hou-
den tijdens de 
informatiemarkt. 

‘Jongens, wie zich voor de meeste dingen 
kan inschrijven vandaag, wint!’ Dat hoefde 
je me geen twee keer te zeggen, ik was al 
enthousiast over alles. Aan het eind had ik 
me ingeschreven voor de schaatsclub, het 
studentenorkest en zou ik samen met drie 
anderen een knotsbalteam gaan vormen. 
Vervolgens moest ik me de eerste echte 
lesweek voor alles bijna weer uitschrijven. 
Knotsbal is vast heel leuk, maar daar had 
ik écht geen tijd voor. De AID was namelijk 
slechts het begin. Daarna pas kwamen de 

dagen van zeven uur opstaan, de hele dag 
op de campus studeren en heel (maar dan 
ook echt héél) veel nieuwe mensen leren 
kennen. Elke dag was gloednieuw en elke 
avond kwam ik vermoeid thuis. Het leek 
wel topsport. Ik mocht dan wel de slechtst 
bereikbare universiteit hebben gekozen om 
te studeren, toch maakte ik in het begin 
bijna elke vrijdagavond de barre tocht terug 
naar huis om vervolgens op de bank neer 
te ploffen en het hele weekend geen poot 
uit te steken.
Het duurde lang om te wennen aan het stu-
dententempo. Pas tweeënhalf jaar verder 
in mijn bachelor kwam ik erachter dat een 
andere studie veel beter bij me paste – ook 
met natuur en ook in Wageningen, geluk-
kig. Maar spijt van de paar extra jaar heb 
ik niet. Als ik een tip moest geven, dan is 
het om je eigen balans tussen studeren en 
studentenleven te vinden, en dat het voor 
de meeste mensen best lang duurt om te 
vinden waar je echt blij van wordt. En al 
heb ik een langzame start gehad, je stu-
dententijd is een marathon waarvoor ieder-
een moed moet hebben om er alleen al aan 
deel te nemen.

COLUMN

Topsport

‘Thuis plofte ik 
neer op de bank 
om vervolgens 
het hele weekend 
geen poot uit te 
steken’

Ilja Bouwknegt 

Bachelorstudent Bos- en Natuurbeheer 
Ilja Bouwknegt (23) komt uit het Drentse 
Nijeveen, is actief bij studievereniging 
WSBS Sylvatica, helpt ’s nachts weleens 
mee vleermuisonderzoek te doen én is 
columnist voor Resource.



‘explore your potential, 
improve your qualities!’Student Training & Support

Your study at Wageningen University & Research is 
about acquiring knowledge and preparing for your 
future career. Sometimes you may need a little 
extra support, and that’s where we come in. 
Student Training & Support offers a variety of 
hands-on workshops & short training courses to 
improve your study skills, work on your (mental) 
well-being and explore your talents.

Free of charge!
...so check out our training programme on the 
website and follow us on Insta to stay tuned. 

www.wur.eu/sts

Find us on Instagram! 

 WUR_Wellbeing
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WUR from within: open, eerlijk , kritisch

MIS NIKS!
Volg ons op Facebook, Instagram ,LinkedIn, 
Twitter en TikTok voor het laatste nieuws, foto’s,  
video’s en meer.

resource-wur

@wur.resource

resourcewur

@ResourceWUR

resource_wur



COLUMN

Ik had nauwelijks verwachtingen toen ik naar 
Wageningen kwam. Ik dacht dat niets kon 
tippen aan het geweldige studentenleven 
dat ik vier jaar daarvoor had geleid. Maar 
binnen een paar minuten na aankomst werd 
mijn ongelijk al bewezen. Ik had mijn koffers 
nog maar net neergezet, of een van mijn 
nieuwe huisgenoten overhandigde me een 
kom vers gekookte pasta en zette me aan 

een tafel vol vrien-
delijke gezichten. 
De dagen en weken 
die volgden, waren 
gevuld met een 
overweldigende hoe-
veelheid oprechte 

belangstelling en vriendelijkheid, waardoor 
het een kleinigheid leek om 12.000 kilometer 
van huis te zijn. 
Niet alleen zijn de mensen in Wageningen 
vriendelijk, ze zijn ook overal. En met "over-
al" bedoel ik dat na een paar maanden 
wonen in Wageningen, het heel moeilijk 
zal zijn niet elke dag iemand tegen het lijf 
te lopen die je kent - mijn vrienden zeggen 
met een knipoog dat het hier net de Truman 
show is. Zoals je je kunt voorstellen, is dit 
zowel een vloek en een zegen. 
Wageningen biedt een unieke kans om 
geweldige contacten te leggen zonder de 
afleiding die het leven in een drukke stad 
met zich meebrengt - je bent overal vijftien 
minuten fietsen vandaan (of 25, als je in mijn 
tempo fietst, haha). Hierdoor heb ik mensen 
leren kennen die ik anders nooit zou hebben 
ontmoet. De keerzijde is dat Wageningen een 
beetje klein en saai kan aanvoelen - vooral 

als je niet niet bij een vereniging wil. Wat me 
hielp mij minder claustrofobisch te voelen, 
was het afsluiten van een abonnement op 
het openbaar vervoer. Dit maakt weggaan 
een stuk goedkoper en zo kun je elk week-
end wel ergens anders heen. Hoewel, je hebt 
nog steeds te maken met het beruchte feit 
dat Wageningen geen treinstation heeft... 
Maar maak je geen zorgen, zoals ik al eerder 
zei komt je tijdens je busrit naar het station 
waarschijnlijk iemand tegen die je kent en 
dat zorgt wel voor afleiding.  
Heb je behoefte aan meer tijdverdrijf, probeer 
dan in contact te komen met de vele gekwa-
lificeerde en interessante mensen die deze 
stad te bieden heeft. Je vindt mensen die van 
alles doen, van fotografie tot zuurdesemcul-
turen maken tot skateboarden tot werken bij 
Resource! Mij heeft het vinden van manieren 
om mensen te ontmoeten met verschillende 
achtergronden enorm geholpen om mijn 
dagelijkse leven dynamischer te houden. 
Terugkijkend is het echt leuk geweest om 
het leven in een trager tempo te ervaren. 
Geniet van je tijd in dit kleine hoekje van de 
wereld, en ik zie je waarschijnlijk zaterdag 
op de markt.

Trager tempo

‘Niet alleen zijn 
de mensen in 
Wageningen 
vriendelijk, ze 
zijn ook overal’

Julia van der Westhuyzen 

Julia van der Westhuyzen (25) is 
masterstudent Plant Breeding en afkomstig 
uit Zuid-Afrika. Als student-redacteur voor 
Resource gaat ze momenteel elke week  
op campusplantenjacht met hoogleraar 
Plant Ecology Joop Schaminée, waarvan  
ze online verslag doet.



PROGRAM AID 2022
Wednesday 

24/8
Tuesday

23/8
Monday 

22/8
Sunday 

21/8
Saturday 

20/8
Friday 

19/8

10:00-12:00
Registrations 

13:00-16:00
Campus Games

20:00-23:00
Pub Night

16:00-19:30
Association 

presentations
&

Dinner

11:00-12:30 
Brunch

12:30-16:00 
Operation Hotspot

16:00-19:30 
Association 

presentations
&

Dinner

20:00-23:00 
International 

Street Theatre

13:00-16:30
Friesland Campina

Sportsday

20:30-23:00
Open Air Movie

11:00-13:00
Sports 

Brunch & 
Aerial Picture

17:00-20:00
Association 

presentations
&

Dinner

11:00-17:00 
Study day

20:00-23:00 
Pub crawl

17:00-20:00
Study BBQ

10:00-12:00
Brunch at the 

mentors

13:00-16:00
Workshops

& 
AID Talks

20:30-23:00
Sing-along

16:30-19:30
Association 

presentations
&

Dinner

12:00-16:00
Info

Market

17:00-00:00
AID

Festival

 11:00-13:00
Brunch

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

10:00-12:00
Religious 
Morning

(Optional)

AID 
2022

ON 
SP  T 

ON 
SP  T 

12:00-13:00
Lunch & Grand Opening 
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natureOffice.com | NL-077-434311

gedrukt

R
esource

   zom
er 2022   PA

G
IN

A
 29

Colofon
Resource is het onafhankelijke medium 
voor studenten en medewerkers van 
Wageningen University & Research. 
Resource brengt nieuws, achtergronden 
en duiding. Op resource-online.nl 
verschijnen dagelijks nieuwe berichten. 
Het magazine verschijnt tweewekelijks 
op donderdag.

Contact Vragen en opmerkingen voor de 
redactie: resource@wur.nl |  
www.resource-online.nl

Redactie Willem Andrée 
(hoofdredacteur), Helene Seevinck 
(eindredacteur), Roelof Kleis (redacteur),  
Luuk Zegers (redacteur), Marieke 
Enter (redacteur), Stijn Schreven 
(freelance redacteur), Coretta Jongeling 
(online coördinator), Thea Kuijpers 
(secretariaat).
Vertalingen Clare McGregor, Meira van 
der Spa, Clare Wilkinson
Vormgeving Alfred Heikamp, Larissa 
Mulder
Basisontwerp Marinka Reuten
Druk Tuijtel, Hardinxveld-Giessendam
(coverfoto Sven Menschel)
Abonnement Een abonnement op het 
magazine kost €59 (buitenland €135) per 
academisch jaar. Opzeggen voor  
1 augustus.

ISSN 1389-7756

Uitgever Corporate Communications & 
Marketing,  
Wageningen University & Research



STUDENT-REDACTEUR 
BIJ RESOURCE 
WORDEN? 

Oproep

Sta jij te popelen om alle ins en outs van het Wageningse 
studentenleven te verkennen? Lijkt het je leuk om 
erover te schrijven of er op andere manieren verslag 
van te doen? Heb je misschien zelfs al wat ervaring met 
verslaggeving? Word dan student-redacteur bij Resource!

Als student-redacteur volg je op 
de voet wat er allemaal speelt op 
en rond de campus, denk je mee 
over geschikte onderwerpen voor 
Resource, spreek je met bijzondere 
mensen en kom je op bijzondere 
plekken om verhalen te maken (in 
tekst en beeld) online, onze socials 
en/of het magazine.

Afhankelijk van je studielast en 
agenda bepaal je zelf hoeveel tijd je 
in Resource steekt. Internationals 
zijn ook van harte welkom; in de 
student-redactie is Engels de 
voertaal. 

Wat Resource je te bieden 
heeft: een goede vergoeding, 
professionele begeleiding 

van ervaren journalisten, een 
enthousiast team van mede-
studentredacteuren – die leuke 
mensen op deze pagina – én 
het allerbeste excuus om altijd 
grenzeloos nieuwsgierig te zijn en 
brutale vragen te stellen. 

Mail je motivatie met een paar voorbeelden  

van wat je kunt naar resource@wur.nl. 

Wil je eerst meer weten, bel of app  

dan met hoofdredacteur Willem Andrée  

(06 3868 6167) of redacteur student & 

onderwijs Luuk Zegers (06 1853 4080).

INTERESSE?

Ilja

Julia

Steven
Monique

Susan
Rohit


