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PERFECTE COMBINATIE  
Aranka Windmeijer (24, Master Communication, Health & Life Sciences) en  
Pauline Plessius (23, Master Nutrition & Health) roeien bij de Wageningse roeiver-
eniging W.S.R. Argo. Ze zitten in de wedstrijdgroep en roeien om de twee weken een 
wedstrijd, verspreid door heel het land. Aranka: ‘We trainen negen keer in de week, 
anderhalf uur per sessie. Als je graag wilt en goed genoeg bent, kun je ver komen. 
Bij Argo wordt bijvoorbeeld ook op EK- en WK-niveau geroeid. Naast het sportieve 
vind ik het sociale element belangrijk; je ontmoet mensen, gaat samen leuke dingen 
doen. Het is een mooie toevoeging aan de studie.’  LZ, foto Fred van de Heetkamp 

Wil je ook lekker sporten 
tijdens je studie? 
Dat kan bij Sportcentrum De Bongerd 
op onze campus of bij een van de 
vele studentensportverenigingen, zie 
pagina 26.

Aranka

Pauline
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Omdat een beetje SOGgen op z’n tijd 
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Over weerbare bananen en de 
kleefkacht van boomkikkers
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MAAK ER IETS VAN
Als geboren en getogen Wageninger wilde ik na m’n middelbareschooltijd zo snel 
mogelijk weg. Wageningen, leuk stadje hoor, maar daar was toch geen moer te 
beleven? Dus ik vertrok. Inmiddels ben ik als Resourceredacteur bijna dagelijks 
weer in deze stad te vinden en weet ik wel beter: Wageningen is zo slecht nog niet. 
Nee, het is geen Amsterdam met elke avond voor elke obscure subcultuur een 
feestje. Maar omdat Wageningen een studenten-enclave in de middle of nowhere is, 
doen studenten extra hun best om er iets moois van te maken. Gevolg: nét iets 
actievere verenigingen, mooiere studenteninitiatieven en levendigere studenten-
huizen. De prachtige campus lijkt ’s zomers haast een festival als er weer honder-
den studenten in het gras liggen te soggen. Dus ga op ontdekkingstocht. Maak 
nieuwe vrienden en ga met ze om een kampvuurtje bij de Rijn zitten. Ga ’s winters 
schaatsen op de Nevengeul (zolang dat nog kan #climatechange). Proef de loem-
pia’s van het kraampje bij de bibliotheek in het centrum. Word actief bij een stu-
die- of studentenvereniging. Ga vrijwilligerswerk doen of experimenteer met 
ondernemen. Er is meer dan genoeg te ontdekken naast je studie.
Wageningers staan bekend om een bepaalde hands-on-mentaliteit. Misschien komt 
dat wel omdat je hier, meer dan elders, echt actief iets van je studententijd moet 
maken. Daarvoor zijn opties te over. Nu is het aan jou om er iets van te maken.

Luuk Zegers, redacteur Student & Onderwijs

  EN VERDER
 4 Over Wageningse socials,  

je cv en ruim je rotzooi op
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af met FOMO
 28 In de Heere of van de heren?  

Er is een vereniging voor  
iedereen.

 30 Your daily dose of AID:  
het programma!

Over Resource 
In Resource lees je elke twee weken nieuws en achtergronden 
over het universitaire leven. Online brengen we elke dag berichten 
op resource-online.nl. Check ook onze Facebook-pagina! 
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Ook buiten de collegezalen valt van alles te leren. 
Onder het motto ‘verrijking van m’n cv!’ kun je in 
Wageningen alle kanten op.

STUDIEVERENIGINGEN...
... zijn niet alleen superleuk 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 vereni-
ging, 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 studievereniging is al-
tijd een goed idee.

STUDENTENVERENIGINGEN...
... staan vooral bekend om ontgroeningen, gezuip en 
gefeest. Maar ze hebben je meer te bieden: veel vereni-
gingen hebben eigen clubjes en commissies waarmee 
ze bijvoorbeeld de vereniging duurzamer maken, goe-
de doelen steunen of vrijwilligerswerk doen. Kijk op pa-
gina 28 en 29 welke studentenvereniging bij jou past.

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 & Internatio-

nalisation (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 ad-
viezen en komen ze zelf met initiatieven.

STARTHUB
... voor degenen die liever als entrepreneur aan de slag 
gaan. Bij StartHub leer je beter te ondernemen. Van 
trainingen en coaching door experts tot hulp met je 
businessplan en microkredieten. Bonus: gratis koffie 
en een flipperkast. Ga langs tijdens de borrel (elke 
woensdag vanaf 17.00 uur) of kijk op  
www.starthubwageningen.nl.

STAGES EN BIJBANEN
... omdat ‘learning on the job’ ook helemaal geen gek 
idee is. AIESEC helpt je aan internationale stages en 
vrijwilligerswerk. Integrand wijst je de weg naar een 
stage in het bedrijfsleven. En bij UniPartners kun je 
als consultant aan de slag en vind je vacatures voor be-
stuursfuncties en traineeships.  LZ

Resource stelt je vanaf pagina 26 voor aan een aantal Wageningse 

verenigingen. Online vind je meer informatie over studieverenigin-

gen, studentenverenigingen en de studentenraad via 

www.wur.nl/nl/show/Verenigingen.htm.

GOED VOOR JE CV (EN JE STUDENTENTIJD)

1.  FLEXITARISCH MENU
AID-lopers, mentoren en CREW-members  
kunnen bij hun in-
schrijving naast ‘vege-
tarisch’ en ‘vleeseter’ 
ook de ‘flexi-optie’ 
aanvinken. De flexi-op-
tie houdt in dat je drie 
van de zes AID-dagen 
vegetarisch eet. 

2. AFVALSCHEIDING 
Natúúrlijk doet WUR aan afvalscheiding: op de 
campus én tijdens de AID. Tij-
dens de AID zijn de verschillende 
afvalbakken makkelijk te herken-
nen door de gekleurde borden. 
Zo raak je al bekend met de af-
valstromen van de campus, zo-
dat je ook daar je afval makke-
lijk op de juiste manier scheidt.

3. VOEDSELBANK 
Om verspilling tegen 
te gaan én mensen te 
helpen die moeite 
hebben met rondko-
men, gaan de ge-
schikte leftovers van 
de AID-lunches naar 
de voedselbank.

4. BEWUST VLOGGEN
Studenten weten vaak wel dat 
het slecht gaat met het milieu, 
maar handelen er nog niet altijd 
naar. Het AID-bestuur maakt 
daarom dit jaar duurzame vlogs, 
om via korte interviews met nieu-
we studenten meer bewustwor-
ding te creëren. 

4 manieren waarop we zorgen  
voor een duurzame AID:

KAMER: GEEF NOOIT OP
Oooh, die kamerzoektocht – het 
drijft sommige eerstejaars tot wan-
hoop, want de vraag is veel groter 
dan het aanbod. ‘Vraag in de eerste 
week aan íedereen of er nog ergens 
een kamer te huur is’, tipt Biologie-
studente Rosanne Dodde. ‘Ik kwam 
van ver en moest dus per se een 
kamer hebben. In mijn eerste dagen 
in Wageningen zat ik in een primitie-
ve B&B, waar ik me moest wassen in 
een teil. Omdat ik graag op Droeven-
daal wilde wonen, heb ik daar bij 
elke deur aangeklopt. Dat leverde 
me twee weken onderhuur op. Heel 
wat beter dan die B&B!’ Tip: tijdens 
de AID zetten veel studentenhuizen 
berichten op de Facebookpagina van 
Wageningen Student Plaza, dus hou 
die goed in de gaten. 

VER GESCHOPT
Je wist het misschien niet, maar je 
hebt iets gemeen met de allerhoogste 
baas van wereldvoedselorganisatie 
FAO: jullie stude(e)r(d)en allebei in 
Wageningen! Het betreft de Chinees 
Qu Dongyu, die in 1996 bij hoogle-
raar Evert Jacobsen promoveerde op 
de aardappelteelt. Vanaf augustus is 
deze WUR-alumnus directeur-gene-
raal van de FAO. Dat is goed nieuws 
voor WUR, denkt bestuursvoorzitter 
Louise Fresco. ’Ik weet dat hij graag 
met Wageningen wil samenwerken, 
dus ik hoop op een structurele 
samenwerking tussen FAO en WUR  
bij enkele global challenges.’ 

GESJEESDE EPPO
Ooit was Eppo Doeve (1907-1981) 
een van de bekendste tekenaars van 
Nederland. Net als jij begon hij zijn 
carrière in Wageningen. In 1927 
startte hij met de studie Koloniale 
Landbouw. Die maakte hij nooit af; 
zijn tekentalent kreeg de overhand. 
Dat talent werd ontdekt toen hij lid 
werd van Ceres en o.a. voor de jaar-
lijkse almanak ging tekenen. Later 
werkte Doeve voor bekende tijd-
schriften zoals De Groene Amster-
dammer, Vrij Nederland en Elsevier. 
Museum De Casteelse Poort heeft 
t/m 20 oktober een expositie over 
Doeve, mét de schriften waarin hij 
tijdens z’n colleges allerlei droedels 
tekende. 
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4 manieren waarop we zorgen  
voor een duurzame AID:

CHECK IT OUT, LIKE & FOLLOW!
Wageningse studenten zijn niet altijd even volgzaam, maar 
hier en daar een beetje liken kan geen kwaad. Deze social 
mediakanalen zijn leuk en handig om te volgen.

Wageningen Student Plaza
Op zoek naar een kamer, tweedehands meubels, studieboeken of een 
fiets? Of wil je zelf juist iets te koop aanbieden? In de Facebookgroep 
Wageningen Student Plaza vind je het allemaal.

 www.facebook.com/groups/192901857389536

Sociale introductieweek
Nieuws en andere updates van de AID verschijnen op deze  
mediakanalen:

www.facebook.com/aid.wageningen 

@aid.wageningen

Kijk voor meer informatie  
op: www.aidwageningen.nl

De universiteit
WUR heeft meer dan vijftig social 
media-kanalen. Voor belangrijk 
nieuws kun je hoofdaccounts volgen, 
voor specifieke interesses zoals 
environmental of marine research zijn 
er domeinaccounts. Een compleet 
overzicht van WUR’s social media-
kanalen vind je op:
www.wur.nl/nl/Social-media-1.htm

RESOURCE
Voor iedereen van Wageningen University & Research 

nr. 18 – 23 mei 2019 – 13e jaargang

Ben jij 
spullen 

kwijt? 
‘Er blijft 

zoveel achter, 

ongelooflijk’
p.16

Ontdekkingsreis

Hightech ontmoet agrifood
Campus van de toekomst

Fysisch chemicus Joris Sprakel  

houdt niet van saaiheid | p.18 |

Steeds meer samenwerking  

WUR en TU Eindhoven | p.12 |

Studenten brainstormen  

erop los | p.22 |

Het échte campusnieuws: Resource
Wil jij weten wat er écht speelt op de campus? De onafhankelijke redactie van 
Resource is continu op jacht naar opvallend studenten-, onderwijs- en weten-
schapsnieuws en de bijzondere verhalen erachter. Je daily dose of Resource vind 
je op resource.wur.nl. Met het papieren magazine verzeker je jezelf van nog wat 
extra quality me-time.   LZ
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‘De wereld is groter 
dan onze campus’
Onderwijsdirecteur en hoogleraar Arnold Bregt kan zich zijn AID nog 
herinneren als de dag van gisteren. ‘Deze introductie vindt plaats op 
een keerpunt in je leven.’ We vroegen Arnold naar zijn herinneringen, 
tips om het eerste jaar door te komen en het leven naast de studie.
tekst Willem Andrée    foto Aldo Allessie

creatiefs. Het geeft je relativeringsvermogen en 
inzicht dat de wereld groter is dan onze campus. En 
het verrijkt je studententijd. Je kunt het heel zwaar 
maken en nu al krampachtig bezig zijn met cv buil-
ding voor de toekomst, maar ik kan je uit ervaring 
vertellen: dat heeft weinig zin. Ik had bijvoorbeeld 
nooit gedacht dat ik nu deze baan zou hebben. Dus 
gun het jezelf om gewoon te genieten van je studen-
tentijd. Als je doet wat je leuk en interessant vindt, 
bouw je automatisch aan je toekomst. 

De komende vijf jaar word je in Wageningen, als 
alles goed gaat, een academische professional die 
bijdraagt aan duurzame oplossingen voor bestaande 
en toekomstige complexe problemen op het domein 
van gezonde voeding- en leefomgeving over heel de 
wereld. Iemand die sociale en ethische verantwoor-
delijkheid serieus neemt. Hiervoor biedt Wagening-
en je een rijke leeromgeving aan met vele keuzemo-
gelijkheden, uitmondend in een scriptie aan het 
eind van je master. Maar dat is nog ver weg: nu eerst 
de AID. Ik wens iedereen een heel fijne tijd! Welkom 
in Wageningen.’ 

‘O
p de Puch reed ik in 1977 naar Wage-
ningen voor mijn eerste studiejaar. 
Met een tent achterop, want ik had 
nog geen kamer gevonden. Die zette 
ik op in de Bongerd en ik heb mij in 
de AID gestort. In die tent heb ik nog 

drie weken geslapen. 
Ik raad je aan ontspannen met alles mee te doen. 

De AID is intensief en informatief. Je leert mensen 
kennen die een belangrijke rol gaan spelen in deze 
fase van je leven. Dit is een tijd van veranderingen, 
maar maak je daar nu niet te druk over. 

Na de AID is de tijd om te achterhalen hoe je wil 
gaan studeren. Dat kan op allerlei manieren; je moet 
je eigen leerpad vormgeven. Natuurlijk kun je daar-
over praten met docenten. Maar zij zeggen niet meer, 
zoals op de middelbare school, wat je moet doen. 
Kijk ook goed naar je karakter: neig je bijvoorbeeld 
snel naar uitstelgedrag? Misschien is dat nu niet 
meer zo slim. 

Verder is het belangrijk een bezigheid te hebben 
naast je studie; sport, muziek, toneel of iets anders 

‘Wees niet te krampachtig,  
je moet ook genieten’



ARNOLD BREGT
studeerde in 1983 af in Bodemkunde en bemestingsleer. 
Sinds 2017 is hij Onderwijsdirecteur. Ook is hij nog steeds, 
één dag per week, als hoogleraar Geo-informatiekunde 
verbonden aan zijn leerstoelgroep. ‘Ik blijf promovendi 
begeleiden, dat vind ik belangrijk.’

interview << 7
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Tips van docenten

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

8 >> docenten geven tips
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Tips van docenten

Studeren  

doe je zo!

docenten geven tips << 9

Jessica Duncan
universitair docent  
Rurale Sociologie

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

ten 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. 

2 Gebruik een agenda. Deadlines die nu nog ver weg 
lijken, komen vaak snel dichterbij en voor je het weet 

moet je iets inleveren. Als student moet je leren om onaf-
hankelijk te leren. Een agenda is dus echt een must: koop 
er een en gebruik ‘m! 

3 Neem je leeswerk serieus. Blijf op schema met de 
readings, stel er vragen over en probeer te begrijpen 

waarom je juist díe readings moet lezen. Als je weet 
waarom je iets leest, weet je ook op welke kennis je eruit 
moet halen. 

Hannie van der Honing
docent Celbiologie

1 In Wageningen is veel contactonderwijs. Toch kiezen 
veel studenten ervoor om niet naar colleges te gaan. Op 

de eerste dag zitten er 275 man in de zaal, op de tweede dag 
zijn dat er 190 en op dag drie is nog maar de helft over. Het is 
niet heel erg om een keer een college te missen, omdat je het 
online mee kan kijken. Maar ik raad studenten wel aan om 
dat contactonderwijs te waarderen. In de colleges wordt dui-
delijk gemaakt waar de focus ligt.

2 Bereid practica goed voor. Als je van tevoren weet wat je 
moet doen, kun je er veel meer uithalen. Als je binnen-

komt met het idee ‘wat gaan we doen vandaag?’, dan loop je 
achter de feiten aan. 

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 studenten is om ook te 
genieten van de vrijheid die je 
als student hebt. Want als je 
eenmaal aan het werk bent, 
wordt dat een stuk lastiger. 

Perry den Brok
hoogleraar Educatie en 
Leerwetenschappen

1 Studeer regelmatig. Uit onderzoek blijkt 
dat je beter vaker kleine stukjes kan leren 

dan één keer heel hard stampen voor een tenta-
men, want dan vergeet je het meeste weer. En mis-
schien kun je met last minute stampen wel je tenta-
mens 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 tenta-
men weer alles bent vergeten.

2 Dit is eigenlijk een beetje een slechte tip, maar er zijn een 
paar boeken, Test Heroes bijvoorbeeld, waarin staat uitge-

legd hoe docenten tentamens maken. Als je weet hoe de tenta-
mens 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 wel oneindig, dus het is goed om uit te zoeken welke 
kant je op wil gaan. Wil je bijvoorbeeld meer de onderzoekkant 
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 bui-
tenwereld dat je hebt geleerd in de collegezaal.

4 Stel vragen, waarbij je laat zien dat je probeert de 
stof te begrijpen. Domme vragen bestaan eigenlijk 

niet, maar als het antwoord op je vraag in de course guide 
staat, is het best dom die te stellen. Maar snap je een con-
cept niet helemaal en heb je extra verduidelijking nodig, 
vraag daar dan om bij je docent. Maak wel duidelijk dat je 
heb geprobeerd om de vraag zelf te beantwoorden, en leg 
uit wat je wel en wat je niet snapt. 

5 Wees nieuwsgierig, ook in je vakkenselectie. In 
Wageningen kun je enorm veel kanten op en ver-

schillende dingen proberen. Doe dat, ga uit die comfort-
zone. Je krijgt er nieuwe perspectieven voor terug. 

6 Studeren kan behoorlijk stressvol zijn, dus vind een 
gezonde manier om met stress om te gaan. Ga spor-

ten, eet gezond, en zoek hulp als je het nodig hebt. WUR 
heeft studentpsychologen, studieadviseurs, decanen, ver-
trouwenspersonen en meer hulpverleners in dienst. Als 
het je te veel wordt, zoek iemand om mee te praten, bij-
voorbeeld via het Student Service Centre. Dat is het dap-
perste wat je kan doen.

AID-editie Zomer 2019 — RESOURCE
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GEERT VAN ZANDBRINK
is bachelorstudent Economie en Beleid. Tijdens 
zijn eerste jaar werkte hij naast zijn studie aan zijn 
schrijversdebuut: ‘Linea Recta naar het eind van je 
Latijn (en een beetje Grieks)’. Voor Resource blogt hij 
over het Wageningse studentenleven.



beste tijd van je leven
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zou staan, dan zou ik in ieder geval íets gaan onderne-
men naast je studie. Ga sporten, word lid bij een studen-
ten- of studievereniging of zoek een baantje. Zoek een 
leuk huis, ga muziek maken of misschien past iets als 
Integrand of AIESEC bij jou. En er zijn nog veel meer din-
gen, waarvan ook ik geen weet heb. Je zult zien dat er van 
alles voorbijkomt. Probeer het gewoon, kijk wat je leuk 
vindt. Stoppen kan altijd nog. 

Omdat ik stilzitten vreselijk vind, ben ik dingen gaan 
doen die ik leuk vind. Ik ben in een actief huis gaan 
wonen, ben lid geworden van een studentenvereniging, 
schrijf stukjes voor de Resource en werk op de universi-
teit als studentenassistent. Het is maar een greep uit de 
mogelijkheden. Iedereen kan bij wijze van spreken zijn 
eigen ‘pakket’ samenstellen. Het is aan jou wat jij kiest.

Een veelgestelde vraag is: moet ik dan bij een studen-
tenvereniging? In de AID zie je hoe belangrijk studenten-
verenigingen zijn in de studentencultuur van Wagenin-
gen. In vergelijking tot andere steden kiezen daarom 
relatief veel mensen voor een vereniging. Mijn ervaring is 
dat het vooral in het begin van je studentenleven een por-
taal is waar je in een razend tempo heel veel mensen leert 
kennen, waarvan je je hele studententijd kan genieten. 
Daarnaast heb je als lid veel meer mogelijkheden om 
actief te worden naast je studie, omdat verenigingen ont-
zettend veel organiseren. 

Je kunt je eerste jaar maar beter in volle glorie over je 
heen laten komen. En bekijk dan wat jou aanspreekt. 
Niets moet, alles mag, maar mijn advies is: doe in ieder 
geval iets. Word gefeut. Probeer zwerkbal. Ga klimmen. 
Plan een reis. Neem wietplanten. Adopteer een kip. Voor 
mijn part ga je stukjes schrijven voor de Resource. Je stu-
dententijd is een periode waarin jij meer dan ooit aan zet 
bent. De mogelijkheden zijn eindeloos, maar blijf in 
ieder geval niet stilzitten.’ 

‘D
e AID zit vol met promotieclichés. Op de eer-
ste dag krijg je zo’n knullig tasje vol met 
informatie en de rest van de introductieda-
gen volgen nog veel meer stickers, flyers, pen-
nen, petjes en folders. Behalve fysiek promo-
tiemateriaal krijg je ook de nodige 

introductiepraatjes, rondleidingen en feestjes aangebo-
den. Kortom: je zult overspoeld worden met informatie 
over alle gewéldige opties die Wageningen voor je heeft. 

Alle studie-, sport- en studentenverenigingen laten 
zich van hun beste kant zien. Waar je ook komt, overal 
staat ‘de beste tijd van je leven’ op je te wachten. Het 
klinkt allemaal heel verleidelijk; de beste tijd van je 
leven, dat wil iedereen wel. De vraag is: wat is er waar van 
al die mooie verhalen? Als je door alle promotie heen 
kijkt, zul je zien dat de clichés waar zijn. Je hebt inder-
daad ultieme vrijheid en er zijn volop kansen om de tijd 
van je leven je hebben. Waarmee al die promotie je wat 
minder helpt, is de verantwoordelijkheid waarmee jij 
opgezadeld wordt om meteen allerlei keuzes te gaan 
maken. Een last, maar ook een kans.

De eerste stap voor een leuk studentenleven in Wage-
ningen is om in die introductieweek volop te genieten 
van alles wat er voor je georganiseerd is. Vervolgens gaat 
het om je voorkeuren en om de balans in je leven. Tuur-
lijk, je bent hier om te studeren en dat moet je zeker niet 
vergeten. Maar wat je nog meer niet moet vergeten, is dat 
je studententijd vol zit met kansen die je maar eens in je 
leven krijgt. Je studie is officieel gemaakt voor maandag 
tot en met vrijdag, van half negen tot een uur of vijf. In 
praktijk zul je die uren waarschijnlijk lang niet altijd vol-
maken, zeker niet als je een zogenaamd ‘Lebolife’ geniet 
op de Leeuwenborch, zoals ik.

Het eerste jaar van je studentenleven laat zich verder 
het best beschrijven door de twee woorden ‘geleefd wor-
den’: er gebeurt zó veel dat het niet bij te houden is. Met 
een beetje geluk ga je uit huis bij je ouders en kan je je 
leven inrichten zoals jij het wilt. Daarbij horen verant-
woordelijkheden - je moet opeens zelf eten op tafel krij-
gen en bedenken dat je bed eens in de zoveel tijd een 
wasbeurt nodig heeft - maar bovenal heel veel vrijheid. 

Als ik opnieuw eerstejaars was en in jouw schoenen 
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‘Je studententijd is een periode 
waarin jij meer dan ooit aan  
zet bent’



Wereldprimeurs, baanbrekende onderzoeken, de beste researchers 
uit alle windstreken: bij Wageningen University & Research (WUR) 
gebeurt nog veel meer gaafs dan wat je tijdens je studie allemaal 
gaat tegenkomen. Bij wijze van welkom in deze wondere wereld 
zet Resource de highlights uit recent onderzoek van WURs vijf 
kenniseenheden voor je op een rij.
tekst Roelof Kleis, Tessa Louwerens en Albert Sikkema
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DE WONDERE 
WERELD VAN WUR
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MINDER  
PROEFDIEREN

Wageningse onderzoekers gebruiken steeds 
minder proefdieren. WUR gebruikte in 2016 
ruim dertigduizend proefdieren, drieduizend 
minder dan het jaar ervoor. In 2011 waren het 
er nog twee keer zoveel. WUR voert minder 
onderzoek uit waarbij proefdieren nodig zijn. 
Deels komt dat omdat er nu alternatieven zijn 
waarbij geen proefdieren meer nodig zijn. 
Vissen, kippen en muizen zijn de meest 
gebruikte proefdieren.

SLANK DANKZIJ BACTERIËN
Microbioloog Willem de Vos 
bestudeert hoe de beestjes die op 
en in ons leven, bepalen of we ziek 
of gezond zijn. Hij is bijzonder geïnteresseerd 
in Akkermansia muciniphila, een bacterie die 
van nature voorkomt in het menselijk darm-
stelsel. Deze bacterie helpt om overgewicht en 
vermoedelijk ook ziekten als leververvetting en 
darmontsteking tegen te gaan. Een speciaal 
eiwit dat in de buitenmembraan van de bacte-
rie zit, zorgt waarschijnlijk voor het gezond-
heidseffect. De bacterie hoeft het niet actief te 
maken en uit te scheiden. ‘We hebben dus 
geen levende bacterie nodig. Dat maakt het 
gemakkelijker om het in voedingsmiddelen te 
gebruiken’, legt De Vos uit.

MILJOENEN VOOR FENOTYPERING
Wageningse en Utrechtse plantenwetenschap-
pers gaan samen een nieuw onderzoekscen-
trum inrichten voor fenotypering. Daarin kun-
nen ze de ontwikkeling van planten onder 
verschillende milieuomstandigheden bestude-

ren. ‘Zo willen we systematisch nagaan hoe 
planten reageren op signalen uit de omgeving, 
zoals ziekten en plagen, bodemleven, bewol-
king, regen en wind’, zegt hoogleraar Marc 
Aarts. Het nieuwe centrum kost 22 miljoen 

euro. Onderzoekfinancier 
NWO betaalt de helft van 
dat bedrag, de andere helft 
betalen de twee universitei-
ten zelf.

WEERBARE BANAAN
Onze bananen komen van grote bananenplantages met 
identieke bananenplanten. Een nare schimmel, TR4, rukt 
op in de wereld en dreigt al die plantages aan te tasten. 
Fernando Garcia-Bastidas scande 250 wilde bananen- 
variëteiten om resistentiegenen te vinden die de  
banaan bestand maken tegen deze schimmel. 
Die heeft hij gevonden. Hij werkt nu bij 
biotech-bedrijf Keygene aan 
nieuwe resistente bana-
nensoorten – meer-
dere, want de hui-
dige monocultuur is 
erg kwetsbaar.

VAN TROEBEL NAAR KRAAKHELDER
In de natuur vinden abrupte overgangen soms schijnbaar plotseling plaats. Vijvers die 
van troebel naar kraakhelder schakelen, bijvoorbeeld. Dat is niet zomaar. Toponder-

zoeker Marten Scheffer, hoogleraar Aquatische ecologie en Waterkwaliteitsbeheer, ontdekte de wis-
kundige orde achter die zogeheten kantelpunten. De theorie blijkt bovendien op tal van natuurlijke 
fenomenen van toepassing, waaronder migraine. Zijn onderzoek verschijnt regelmatig in de weten-
schappelijke tijdschriften Science en Nature.

KENNISEENHEID DIER

KENNISEENHEID MAATSCHAPPIJ

KENNISEENHEID PLANT

ZONNEPANEEL?  
HET DAK OP
Om de klimaatdoelstelling te halen, moeten 
er zonneparken in Nederland worden aan-
gelegd. Maar waar moeten ze komen? Friso 
van der Zee zocht het uit voor het ministerie 
van LNV. Het beste is: op ons dak. Dat kan 
ook, want Nederland heeft 90 km2 aan zon-
nepanelen nodig om de energiedoelstelling 
te halen en we hebben 160 km2 geschikte 
daken, in theorie. Een zonnepark op land-
bouw- of natuurgrond is minder gewenst, 
zegt de onderzoeker, maar je hebt ook ver-
vuilde terreinen of oude vuilnisbelten waar 
je prima zonne-energie kunt opwekken. 

KENNISEENHEID  
AGROTECHNOLOGIE EN VOEDING

KENNISEENHEID WAGENINGEN 
ENVIRONMENTAL RESEARCH

LEGENDA:  
WELK ONDERWERP IS VAN WIE?
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SEARCH AND DESTROY: BLOEDLUIS
Wageningen zoekt naar nieuwe biologische 
bestrijdingsmiddelen tegen bloedluis in de 
pluimveehouderij. Na de fipronil-crisis, waarbij 
het verboden bloedluis-bestrijdingsmiddel fipro-
nil werd aangetroffen bij de eieren van tientallen 

pluimveehouders en vervolgens miljoenen eie-
ren vernietigd moesten worden, is dat hard 
nodig. Wageningen Livestock Research wil de 
bloedluis vinden en doden met Integrated Pest 
Management. Deze methode combineert snelle 

screening en de inzet van biologische middelen, 
zoals natuurlijke vijanden  van de  
bloedluis. Het instituut wil deze  
alternatieve middelen testen  
bij dertig pluimveebedrijven.

CITIZEN SCIENCE
Het klimaat verandert in rap tempo en de natuur 
verandert mee. Bioloog Arnold van Vliet onder-
zoekt de fenologische veranderingen, oftewel de 
jaarlijks terugkerende verschijnselen, in de 
natuur. Wanneer beginnen planten te bloeien? 
Wanneer verschijnt de eerste kievit? Met hulp 

van citizen science houdt Van Vliet 
de vinger aan de pols van de 
natuur. Door hem ontwikkelde 
online platforms als natuurkalender, muggenra-
dar, tekenradar en allergieradar leveren een 
schat aan gegevens op voor verder onderzoek.

VLINDERVERF
Wat als je nooit meer de ladder op 
hoeft om de kozijnen opnieuw te 
schilderen? Jessica Clough, onderzoeker bij leer-
stoelgroep Fysische Chemie en Soft Matter, en haar 
collega’s ontwikkelden een verf die nooit zijn kleur 
verliest. Ze lieten zich inspireren door pauwen, vlin-
ders en kevers. Clough: ‘Er zijn fossielen van insec-
ten die miljoenen jaren oud zijn en toch nog net zo 
sterk gekleurd.’ De onderzoekers slaagden erin om 
de nanostructuren uit het dierenrijk na te bouwen 
en te verwerken tot verf die niet vervaagt en niet 
giftig is. De verf kan in productie genomen worden, 
maar is nu nog te duur omdat die in het lab wordt 
gemaakt. In een fabriek kan het volgens Clough 
goedkoper.

DNA AANPASSEN MET  
CRISPR-CAS
Als één Wageningse onderzoeker de 
komende jaren de Nobelprijs wint, dan is 
het microbioloog John van der Oost. Hij is 
de medeontdekker van de CRISPR-Cas, een 
moleculaire technologie waarmee DNA met 
ongekende precisie kan worden aangepast. 
CRISPR-Cas is van oorsprong een afweersys-
teem van bacteriën tegen virussen. Het 
wordt nu ontwikkeld voor medische toepas-
singen en plantaardige ver-
edeling, bijvoorbeeld om 
planten te wapenen tegen 
ziekten, droogte of verzilting.

SPOREN BEDREIGDE DIEREN OPSPOREN
Onderzoekers van Wageningen Food Safety 
Research ontwikkelden een test om grond-
stoffen van bedreigde dieren of planten aan 
te tonen in traditionele medicijnen. ‘De 

nieuwe test kan bijna elke soort plant of dier in het medi-
cijn in één keer identificeren’, vertelt expertisegroepslei-
der Esther Kok. De onderzoekers probeerden hun nieuwe 
test uit op verschillende medicijnen die in beslag waren 
genomen door de douane. In vier van de monsters werd 
geen enkele overeenkomst gevonden met het etiket.  
In één monster werden grondstoffen aangetroffen 
van een bedreigde diersoort: bruine beer. In een 
ander geval stond er bruine beer op het label, 
maar bleek het om varken te gaan. Kok: ‘Voor 
de marketing worden soms bijzondere dure 
ingrediënten vermeld, die er in praktijk niet 
in blijken te zitten.’

PUUR NATUUR UIT HET LAB
Consumenten willen steeds 
vaker ‘puur natuur’, zonder 
E-nummers. Dus zijn voed-
selproducenten naarstig op 
zoek naar ‘natuurlijke’ ingrediënten. Die 
zijn alleen niet altijd direct voorhanden, 
dus maken wetenschappers ze in het lab. 
‘Als fabrikanten een stofje toevoegen, 
moeten ze dit met een E-nummer verant-
woorden’, zegt levensmiddelentechno-
loog Eddy Smid. ‘Dat hoeft niet wanneer 
je een bacterie toevoegt die dezelfde stof 
maakt. Vaak gaat het om exact dezelfde 
stoffen als de E-nummers, die meestal 
óók op natuurlijke wijze zijn gemaakt. 
Alleen vertrouwt de consument die 
E-nummers niet.’
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WIE ZIT WAAR 
• Agrotechnologie & voeding: de voedingsonderzoekers  

zitten in Helix, de agrotechnologen in Axis. 
• Dier: voornamelijk in Zodiac.
• Plant: hoofdzakelijk in Radix. Voor onderzoek maken de 

plantwetenschappers gebruik van de kassen erachter, bij Unifarm.
• Maatschappij: de Social Sciences Group bevindt zich grotendeels in  

de Leeuwenborch, het bordeauxrode gebouw naast de campus.
• Wageningen Environmental Research: het gros van de activiteiten vindt 

plaats in Lumen en Gaia.

AFVALPUTJE VAN DE OCEAAN
Spitsbergen is het afvalputje van de oceaan in het 
Noordpoolgebied. Sommige stranden liggen 
bezaaid met grote stukken plastic, netten, boeien 
en ander afval. ‘Het is belangrijk om te weten aan 
welke knoppen je moet draaien als je de hoeveel-
heid plastic afval in dit gebied wilt verminderen. 
Dus als je visnetten vindt, wil je precies weten van 
welke visserij die afkomstig zijn’, zegt Wouter Jan 
Strietman van Wageningen Economic Research. 
Hij doet dan ook onderzoek naar de herkomst van 
het afval.  

WATERLINZENBURGER VAN EENDENKROOS

Het is nu nog toekomstmuziek, maar de vegaburger  
van eendenkroos zit eraan te komen. Het plantje  
heeft een heel hoog eiwitgehalte. En omdat het zo 
snel groeit – je hebt alleen een laagje water en zon-
licht nodig – is het als eiwitbron interessant. 
‘Kroosburger’ zal die echter niet gaan heten, 
denkt Jurriaan Mes, voedsel- en gezondheids-
onderzoeker van Wageningen Food &  
Biobased Research. ‘Consumentenonder-
zoek wijst uit dat het woord eendenkroos  
het niet zo goed doet. We 
kunnen het beter waterlin-
zen noemen, zoals het 
plantje ook wel heet’,  
licht Mes toe.

GEURVALLEN TEGEN MALARIAMUGGEN
Kinderen met malaria zijn aantrekkelijker 
voor malariamuggen dan kinderen die 
geen malaria onder de leden hebben. 
Wageningse entomologen weten nu hoe 
dat komt. Kinderen met malaria scheiden 
drie specifieke geurstoffen uit in hun 
zweet die de malariamug herkent.  
Met deze kennis kunnen de 
wetenschappers betere geur-
vallen maken om malariamug-
gen te vangen en te bestrijden.

MICROKLIMAAT IN DE STAD
Over het klimaat op grote schaal is veel bekend. Maar hoe zit 
het met microklimaten in steden? Steden worden, mede door 
klimaatverandering, steeds heter in de zomer. Samen met 
luchtvervuiling leidt dat tot ongezonde situaties. Bert Heusinkveld, onder-
zoeker Meteorologie en Luchtkwaliteit, probeert de processen in de lucht 
boven een stad te begrijpen. Amsterdam is de proeftuin voor dit onder-
zoek. Om de ademhaling van de stad in kaart te brengen, plaatste Heu-
sinkveld vlak voor de zomer apparatuur op het dak van het Carlton Hotel. 

HERSTELT BOS ZICH NA KAP?
Tropisch bos herstelt zich 
na kap vrij snel. Binnen 20 
jaar is het aantal soorten al 
terug op 80 procent van voor de kap. Dat 
lijkt goed nieuws. Líjkt, want van die 
soorten komt slechts 34 procent overeen 
met de oude soorten. Zoals voorheen 
wordt het dus niet meer. Dat blijkt uit 
grootschalig onderzoek van Wageningse 
bosecologen in Zuid-Amerika. Belangrijk 
is de vraag of dat nieuwe bos de oude 
functies wel herstelt. Biodiversiteit gaat 
immers niet alleen om het aantal soor-
ten, maar vooral ook over de samenstel-
ling van die soortenmix. Dit wordt nu 
onderzocht.

KIKKER-KLEEFKRACHT
Wetenschappers kijken graag af bij de natuur hoe 
het moet of ook kan. Neem boomkikkers; hoe 
kunnen die zich in een natte omgeving toch goed 
hechten aan oppervlakken? Bij de groep Experi-
mentele Zoölogie heeft Julian Langowski dat eens goed uitgezocht. 
Hij promoveerde er cum laude op. De voeten van het dier blijken zo 
ontworpen dat zogenoemde Van der Waalskrachten (een bepaalde 
vorm van elektromagnetische krachten) voor de benodigde hech-
tingskracht zorgen. Die kennis wordt nu toegepast om grip toe te 
voegen aan materialen. Handig bijvoorbeeld voor chirurgen tijdens 
operaties of voor plukrobots die nattig fruit moeten plukken.
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PLACES 
TO BE

1  Forum

2  Orion 

3  Campus 

4  Atlas 

5  Helix 

6  Lumen & Gaia 

7  Radix 

8  Axis 

9  Futurum/Impulse 

10  Nexus

 

11  Leeuwenborch

12  De  Bongerd

 
13  Campus Plaza

 
14  Bornsteeg 

15  Centrum 

16  Wilde Wereld 

17  Cicuto 

18  Heerenstraat 

19  THUIS Wageningen
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Ede & Treinstation 
Ede-Wageningen

1

2

3

4

6

7

11

15

16

17
18

19

Waar zat die vereniging,  
die kroeg of die supermarkt 
ook alweer?  
 
Er is natuurlijk nog veel meer in Wage-
ningen .Op onze website vind je een 
superhandige digitale kaart! Ga snel 
naar www.resource-online.nl/kaart
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DONATELLA GASPARRO
is masterstudent Organic Agriculture. Ze komt 
uit Italië en schrijft blogs voor Resource over 
haar leven als student in Wageningen.
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Maar laten we ook de praktische zaken niet vergeten. Een 
paar tips zijn het delen waard met nieuwe Wageningers. Hier 
volgt een (niet-uitputtend) lijstje van mijn favoriete must-
knows:
• Houd de Campus Calendar en narrowcasting-schermen 

in de gaten. Er gebeurt hier zo veel dat je waarschijnlijk 
snel iets ontdekt dat je echt leuk vindt. 

• Doe mee! Er is een vereniging of een groep voor eigenlijk 
alles. En als jouw hobby of lievelingsactiviteit nog niet 
vertegenwoordigd is, kijk dan of je het samen met een 
paar anderen zelf van de grond kunt krijgen. In Wagenin-
gen is ruimte voor dat soort initiatieven.

• Overdrijf het meedoen niet! In mijn eerste maanden wor-
stelde ik met FOMO, fear of missing out. Dat is het niet 
waard. Zorg dat je altijd wat tijd houdt voor jezelf. Of om 
alsnog dat boek uit te lezen dat je weglegde toen je aan je 
master begon...

• Benut de natuur om jezelf te rechargen. Er zijn veel mooie 
plekjes in Wageningen. De Rijn en zijn stranden, de bos-
sen rondom de stad, De Blauwe Kamer met zijn (te) vrien-
delijke paarden, de arboretums. Mijn favoriet? Een wan-
deling door het bos in de herfst, wanneer alles rood en 
geel wordt.

Ik hou van deze plek. Als ik terugkijk, besef ik dat ik hier een 
thuis heb gevonden. Ik vond gelijkgestemde vrienden, organi-
seerde mijn favoriete evenementen en kreeg een ongelooflijk 
netwerk van inspirerende mensen op de vele gebieden die me 
interesseren. Toen ik mijn thuis verliet om naar Wageningen te 
gaan, was ik bang om dingen te verliezen: m’n contacten, de 
dingen waar ik me voor inzette. Maar ik heb hier juist veel 
méér kunnen crëeren, beyond het normale studentenleven. 
Dus dat is mijn laatste tip: grijp deze kans om je hart te volgen 
en te doen wat je wil, met de mensen die je leuk vindt. Op deze 
plek kan dat!’ 

‘W
aar begin ik aan, vroeg ik me  af toen ik 
toen ik deze column begon te schrijven. 
Precies datzelfde vroeg ik me af toen ik 
naar Wageningen verhuisde - het begin 
van een nieuw leven. 

In Wageningen komen mensen samen 
van verschillende plekken, met uiteenlopende achtergronden 
en met duizenden verschillende verhalen. Iedereen ervaart 
Wageningen op z’n eigen manier. Als Zuid-Italiaanse die twee 
jaar geleden naar Wageningen verhuisde om Agro-ecology te 
studeren, deel ik graag mijn ervaringen en adviezen met je. 

Toen ik van huis ging, was ik zowel opgetogen als doods-
bang. Nooit eerder had ik mijn ouderlijk nest verlaten, en nu 
ging ik naar een nieuw land, met een vreemde taal, om iets 
nieuws op te bouwen waarvan ik eigenlijk niet wist wat het 
inhield. Gelukkig is Wageningen een gastvrije, warme stad 
waar je gemakkelijk je weg kunt vinden. Je moet gewoon wen-
nen aan een paar dingen.

Fietsen kan nogal een drama zijn voor internationale stu-
denten. Vooraf kon ik het niet geloven, maar je fiets dus echt 
altijd. Je fietst ’s nachts, als het regent, als het vriest, wanneer je 
dronken terugkomt van een feestje. Verder vervoer je vrijwel elk 
voorwerp op je fiets, van stoelen tot nachtkastjes. Het toppunt, 
de ultieme Nederlandse ervaring, is om bierkratten te transpor-
teren op je fiets. Mij is het nog steeds niet gelukt. 

Iedereen klaagt over het weer, ook de Nederlanders. Het 
regent. Het is grijs. Maar niet altijd. Als de zon schijnt, wordt dat 
uitbundig gevierd. Iedereen wil dan buiten zijn. Zelfs vergade-
ringen worden naar buiten verplaatst. De winters duren lang en 
zijn knap koud. Met warme kleding en dubbellaags handschoe-
nen kun je toch op pad gaan (fietsend, natuurlijk). Gelukkig 
gaat de winter ooit voorbij. En als de lente eenmaal is aangebro-
ken, dan maken de bloemen de kleuren die je zo gemist hebt 
weer helemaal goed. 

Ik wist dat de studentengemeenschap enorm internationaal 
zou zijn. Maar het verbaast me nog steeds met hoeveel mensen 
ik me nu verbonden voel. Met al die vrienden-van-vrienden die 
ik inmiddels ontmoet heb, voelt de wereld compact en binnen 
handbereik. Hier in Wageningen ben ik een wereldburger 
geworden. Ik heb diversiteit op waarde leren schatten en tegelij-
kertijd geleerd dat mensen, ongeacht hun herkomst, eigenlijk 
allemaal dezelfde bundel zijn van emoties, ervaringen, herin-
neringen, ambities, dromen en kwetsbaarheden. 
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‘Het verbaast me nog steeds  
met hoeveel mensen ik me nu  
verbonden voel’
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Maak kennis met 
Wageningen in’to Languages
Altijd al die ene taal willen leren of aanscherpen? 
Dat is mogelijk bij het talencentrum van Wageningen 
University & Research: Wageningen in’to Languages.

Taalcursussen 

Engels
• Academic Writing 1, 2 & 3
•  English Skills Lab 1 & 2 

(grammar & vocabulary course)
•  English Speaking & Pronunciation
•  English Presentation & Performance

 Start oktober, februari & mei
 Kosten € 60 per cursus (8 lessen)

Spaans & Frans
• Frans 1, 2, 3 & 4
• Spaans 1, 2, 3 & 4

 Start oktober, februari & mei
 Kosten € 60 per cursus (8 lessen)

Nederlands voor anderstaligen
• Social Dutch 1, 2, 3 & 4

 Start september, februari & mei
 Kosten  Social Dutch 1 & 2 gratis voor studenten
    Social Dutch 3 & 4 €90 per cursus 
  (15 lessen)

 Social Dutch 1 & 2 gratis voor studenten

Wageningen in’to Languages in een notendop 
Expertisecentrum voor taal en communicatie

• Breed en veelzijdig
• Sterk in academische communicatie
•  Maximale integratie van taal, communicatie en cultuur
• Persoonlijke aanpak
• Resultaat voorop
• Toegankelijk en fl exibel

www.wur.nl/into

Taalcursussen
voor studenten

€ 0-90

Taalcursussen
voor studenten

€ 0-90

RESOURCE — AID-editie Zomer 2019



WIJS IN WAGA

WAGENINGS STUDENTENWOORDENBOEK

Een nieuw bestaan als student in Wageningen, hoe 
overleef je dat? Met deze tips spreek je in no time 
vloeiend students, ontdek je de beste adresjes om niet 
aan het eind van je banksaldo een stuk maand over te 
houden en voelt de campus al gauw als je tweede thuis 
– eh, als je tweede thuisthuis.
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A 
A d fundum: Latijn voor ‘tot de bodem’. In de       

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

A grotech: Typisch Wagenings begrip.  
Technologie gericht op landbouw. 

Arthur Mol: Huidig rector van Wageningen. 
A sserpark: Eén van de vier studentensterflats  

in Wageningen.
B
B evrijdingsfestival: Op 5 mei 1945 capitu-

leerde de Duitse bezettingsmacht in Hotel de 
Wereld in Wageningen. Daarom wordt Bevrij-
dingsdag nergens in Nederland zo uitgebreid 
gevierd als hier. De belangrijkste feestdag in 
Wageningen.

B HV’er: Bedrijfshulpverlener. Voor het organi-
seren van evenementen buiten de reguliere 
uren op de uni, moet iemand met BHV-papie-
ren aanwezig zijn. Studenten met een BHV-
bevoegdheid zijn daarom erg gewild. 

B ongerd: Sports centre for Wageningen Unive-
risty & Research students and staff. With a 

large fitness room, playing fields and various 
sports courses.  

B ornsesteeg: Eén van de vier studentenster-
flats in Wageningen. Deze sterflat bevindt 
zich het dichtst bij de campus. 

B racticum: Het doen van een practicum waar-
bij de gevolgen van een gezellig avondje drin-
ken nog voelbaar zijn. 

B VO’tje: Biertje voor onderweg. 
C
C ollege: Op de universiteit heb je geen les 

maar volg je een college. 
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ZIEK, ZWAK EN MISSELIJK 
Je moet je uiteraard wel even inschrijven om er gebruik van te kunnen 
maken, maar op de campus zit een huisartsenpraktijk 
speciaal voor studenten. Dit Student Medical Center 
Wageningen heeft ook een handig avondspreek-
uur en veel online services (e-consults, digitaal 
herhaalrecepten aanvragen). Ook voor je inen-
tingen voor een verre stage of vakantie hoef je 
de campus niet af: Vaccinatiecentrum Wage-
ningen 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.

C SF: Christian Student Fraction. Een van de 
drie huidige partijen in de Studentenraad. 

C um laude: Cum laude slagen aan WUR bete-
kent een 8 gemiddeld voor je vakken en min-
stens een 8 voor je bachelorthesis of min-
stens een 9 voor je masterthesis. 

D
D ecaan: Adviseur en vraagbaak. Hier kan je 

terecht met allerlei vragen over studeren. 
Van studievertraging door bijzondere 
omstandigheden tot studiebeurzen en  
speciale particuliere fondsen.  

D ies: Moeilijk woord voor verjaardag. Zowel 
voor de universiteit als studentenverenigin-
gen.

D ijkgraaf: Eén van de vier studentensterflats 
in Wageningen. 

D roevendaal: Studentenwoonwijkje vlakbij de 
campus, bestaande uit allemaal huisjes. 
‘Droef’ is een hechte gemeenschap met een 
eigen cultuurtje en had lange tijd zelfs een 
eigen burgemeester. Er worden ook activitei-
ten georganiseerd die toegankelijk zijn voor 
iedereen. 

E
E CTS: European Credit Transfer System. Stu-

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

E rasmus: Uitwisselingsprogramma en fonds 
voor studenten die naar het buitenland wil-
len voor het volgen van vakken of een stage.  

E xtended daytime schedule: Alternatief voor 
de avondcolleges. Aangepast rooster waarbij 
lessen worden ingekort naar 40 minuten in 

Weetjes van  
de campus

OASE VAN RUST EN ORCHISSEN 
Zoek je een oase van rust? Achter Lumen, 
een beetje uit het zicht, ligt de Natuur-
tuin van de Environmental Sciences 
Group (ESG). De centrale vijver is overi-
gens niet zomaar een vijver: het is een 
koelkast! Lumen is gebouwd op een 
grote bak water, vertelt Joop Spijker van 
de tuinbeheercommissie. ‘Dat water in 
de kelder staat met pijpen in verbinding 
met het water in de vijver. Die circulatie 
zorgt voor de primaire koeling van 
Lumen.’ De tuin met vijver is even oud 
als het gebouw, nu dik twintig jaar. De 
voedselrijke bovenlaag van de voorma-
lige maisakker is afgegraven en verwerkt 
in de houtwallen om de vijver. De oor-
spronkelijke bodem van het Binnenveld, 

met afwisseling 
van laagjes klei, 
veen en dekzand, 
werd in ere her-
steld. Opgebrachte 
rivierklei en kalkrijke 
Limburgse mergelgrond hebben de 
variëteit verder vergroot. Het resultaat  
is een scala aan biotopen en een gevari-
eerde bloemenpracht. In het voorjaar en 
de zomer barst het van de ratelaars, 
knoopkruid en kaasjeskruid. Maar de 
echte succesnummers van deze ecolo-
gisch beheerde tuin zijn de orchideeën. 
Liefst vijf verschillende soorten staan er 
te pronken, waaronder de gevlekte, de 
moeras- en de wespenorchis.

GROENE VINGERS & 
ZWANENDRAMA
Het is je vast al 
opgevallen: de 
campus is verras-
send groen. De 
begroeiing is 
natuurlijk ecologisch 
verantwoord 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 broeden (met dit jaar een zwa-
nendrama: alle acht jongen zijn verdwenen, waar-
schijnlijk verzwolgen door snoeken). Ook The 
Field, achter Rikilt, is een fijne plek. Dat is een 
tuin van en voor studenten en medewerkers, vier 
jaar geleden aangelegd naar een ontwerp van 
oud-studente Fiona Morris.

BLOKKEN IN DE BIEB
De bibliotheek 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 werkplek-
ken zijn vaak binnen een mum van tijd 
bezet. 
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plaats van 45, de lessen om 08.20 uur begin-
nen en duren tot 19.00 uur.

F
F ietsfile: Ook in Wageningen een spraakma-

kend fenomeen. Grootste kans op waarne-
ming bij kruispunt Bornsesteeg omstreeks 
08:30.

F OS: Financiële Ondersteuning Studenten. 
Compensatie voor studenten die in een 
bestuur of commissie zitten, topsport bedrij-
ven, in verwachting zijn, te maken hebben 
met bijzondere familieomstandigheden of 

ziek zijn. 
F orum: Groot onderwijsgebouw op de campus 

(met rode steentjes)
G
G roeiprobleem: Uitdagingen die zijn ontstaan 

door de snelle groei van het aantal studen-
ten. Denk aan roosterproblemen, onvol-
doende docenten of practicumbegeleiders, 
of een tekort aan studentenkamers.

H I J K
H oevestein: Eén van de vier studentensterflats 

in Wageningen.

K atercollege: College waarbij de gevolgen van 
een gezellig avondje drinken nog voelbaar zijn.

LMN
L ouise Fresco: Voorzitter Raad van bestuur. 
M ajor: Hoofdvak dat iemand studeert tijdens 

zijn of haar master.
M inor: Gedeelte van je derde bachelorjaar dat 

je zelf mag invullen. Kan ook aan een andere 
universiteit worden gedaan. 

O P Q R
O pen feesten: Feesten georganiseerd door stu-

dentenverenigingen die ook toegankelijk 

CRASHCOURSE 
Gaia, Lumen, of Radix: doen de locatienamen 
op de campus je duizelen? De app Wageningen 
campus (zie p.16) maakt je wegwijs, van Axis tot 
Zodiac. Hier alvast een korte introductie van de 
vier belangrijkste campusgebouwen.

FORUM
Forum is wat het Forum Romanum ooit 
was voor het oude Rome: het hart 
van de campus. Van buiten ro-
buust als een kasteel, van 
binnen ruimtelijk met grote 
binnenplaatsen. Je vindt 
er de bibliotheek, horeca, 
onderwijsfaciliteiten, de 
WUR-shop, studievereni-
gingen en nog veel meer. 
Een ideale plek om te 
werken, studeren en met 
elkaar af te spreken. 

ORION
Orion is het meest duurzame pand op 
de campus én je kunt hier prima te-

recht om te chillen in studenten-
café The Spot (tafeltennista-

fels!) of om een lekkere 
hap te halen in het res-

taurant. Het gebouw is 
vernoemd naar ster-
renbeeld Orion. 
Klinkt toch net wat 
professioneler dan 
Grote Beer.

LEEUWENBORCH
In Leeuwenborch (of kortweg 

‘Lebo’) aan de zuidkant van de 
campus zetelen de sociale 

wetenschappen. Leeuwen-
borch draagt de vroegere 
naam van de buurt waar-
in het gebouw staat.

ATLAS
In Atlas zitten onder andere het uni-
versiteitsbestuur en de Resource- 
redactie (kom eens langs!). De open 
rasterconstructie aan de buitenkant 
is er niet alleen voor de sier: dit ras-

ter draagt het gebouw, zoals Atlas vol-
gens de Griekse mythologie het hemel-

gewelf op zijn schouders torste.
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zijn voor niet-leden. Elke donderdag is er een 
open feest bij één van de grote verenigingen.

O rion: Groot onderwijsgebouw op de campus 
(met grijze platen).

P eriode: In Wageningen is het academisch jaar 
opgedeeld in zes perioden. Vier lange van 
twaalf studiepunten en twee korte van zes 
punten.

Q uidditch: Opkomende sport gebaseerd op 
zwerkbal uit de Harry Potter-boeken. Wage-
ningen heeft een quidditchteam: de WUR-
wolves. 

S
S &I: Sustainability and Internationalization. 

Eén van de drie huidige partijen in de Studen-
tenraad.

S OGgen: Studie-ontwijkend gedrag vertonen. 
De was doen, je band plakken. Alles lijkt plots 
meer prioriteit te hebben dan studeren. Epi-
demieën steken vooral in de zelfstudieweek 
de kop op.

S terflat: Driepuntstervormige studentenflats 
die herkenningspunten zijn van Wagenin-
gen. Momenteel zijn er zes sterflats waarvan 

vier uitsluitend door studenten worden 
bewoond.  

S tudentenraad: Door studenten gekozen 
afvaardiging die de belangen van alle studen-
ten behartigt.

S tudievereniging: Vereniging gekoppeld aan 
een bepaalde studie. Organiseert studie- 
gerelateerde activiteiten.

S tudentenvereniging: Gezelligheidsvereni-
ging, staat los van de studie. Zie ook pagina 
28-29. 

S tufi: Afkorting voor studiefinanciering.  

4 GRATIS FIETSREPARATIES
 Fiets kapot, maar geen geld voor een fietsenmaker? In de 
fietsenkelder van Forum kun je gratis je fiets laten fik-
sen. De Student Bike Workshop Wageningen is elke 
dinsdag tussen 18.00 en 20.00 uur open. Behalve gratis je 
fiets láten fiksen kun je hier ook voor nop leren om je zelf 
je fiets repareren: van banden plakken tot spaken span-
nen. 

5 BOEKEN EN PLANTEN BIJ THUIS
 Boeken, planten of een nieuwe outfit nodig? Ga eens op 
zaterdag langs bij Thuis, de ontmoetingsplaats van 
Wageningen. Op zaterdagen vind je hier tweedehands 
boeken voor 0,50 euro en kun je planten adopteren of 
ruilen. Ook zijn hier geregeld kledingruil-evenementen. 
Hou daarvoor de agenda in de gaten op www.thuiswage-
ningen.nl 

6 EMMAUS
 Banken, stoelen, tafels, boeken, kleding, tv’s, schilder-
ezels, kopjes, bestek, rare beeldjes, speelgoed en nog 
veel meer vind je bij kringloopwinkel Emmaus. Het 
assortiment is tegenwoordig verdeeld over twee winkels: 
Vijzelstraat 1 voor kleding, schoenen, accessoires, boe-
ken en meer; Herenstraat 9 voor meubelen, verlichting, 
apparaten, klein spul en speelgoed. De Emmaus is acht 
uur per week open: op woensdag van 10.00 tot 14.00 en 
op zaterdag van 12.00 tot 16.00. Ook is er één keer per 
jaar een Emmaus jaarmarkt, dit jaar op 21 september. 
www.emmauswageningen.nl 

1     KORTING MET KNAEK
   Knaek is gratis voor eerstejaarsstudenten en je kan er veel 

geld mee besparen. Zo krijg je bijvoorbeeld het tweede 
hoofdgerecht gratis als je betaalbaar uit eten wil bij H41 
in de Heerenstraat. Ook zijn er kortingsacties voor kle-
dingwinkels, drankzaken, fietsenwinkels, kappers, 
horeca en activiteiten zoals paintball. www.knaek.nl 

2 BOODSCHAPPEN: DE MARKT
 Op woensdagochtend en de hele zaterdag is er markt in 
het centrum. Je vindt er topkwaliteit groente en fruit 
voor lage prijzen. Verder kun je er ook terecht voor goede 
kaas, noten, vis, olijven en natuurlijk Hollandse klassie-
kers als haring en kibbeling. Pro tip: hoe later je gaat, 
hoe scherper de deals die je kunt sluiten!

3 BETAALBAAR NAAR DE BIOS
 De mooiste arthouse films zie je in filmhuis Movie W. 
Bijzondere, opvallende, grensverleggende of komische 
films, afkomstig uit alle continenten van de wereld, wor-
den afgewisseld met klassiekers. Movie W wordt gerund 
door vrijwilligers. Het programma is regelmatig te vin-
den op prikborden op de campus, maar je kunt ook op 
www.moview.nl kijken. Gewone kaartjes kosten 8,50 
euro, maar op vertoon van je studentenkaart krijg je twee 
euro korting: 6,50. Voor de ‘gewone’ bioscoop, het Hee-
renstraat theater, geldt ook een studentenkorting. Als je 
je studentenkaart laat zien, ben je hier in plaats van 10 
euro slechts 8 euro kwijt voor een toegangskaartje. www.
heerenstraattheater.nl 

Slim met je centen
Hoe leuk het studentenbestaan ook is, een vetpot is het 
meestal niet. Budgetvriendelijke adresjes zijn dus goud 
waard. Zoals deze.
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T
Tamponhockey: bijnaam voor knotsbal, een 
populaire studentensport waarbij een knots 
met een schuimrubberen wordt gebruikt. 
T huis: Je studentenhuis.
T huisthuis: Je ouderlijk huis.
U V W
V eSte: Verenigde Studenten. Eén van de drie 

huidige partijen in de Student Council.
W ageningen Beasts: Sportvereniging voor stu-

denten geïnteresseerd in krachttraining. 
Organiseren jaarlijks evenementen zoals 

Strengthday en de Strongman Competition. 
W agenings kwartiertje: Flexibele eerste vijftien 

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

Wajo: Wageningse jongere. 
W UF: Wageningen Universiteitsfonds. Beheert 

verschillende fondsen in het kader van 
excellent Wagenings onderwijs en onder-
zoek. Faciliteert ook studiebeurzen voor 
internationale studenten. 

W URkforce: Brengt wekelijks een klusjeslijst 
uit via e-mail waarvoor je je kunt aanmelden 

om wat bij te verdienen.
XYZ
Z elfstudieweek: De een-na-laatste week van 

een periode waarin niets geroosterd staat 
zodat studenten zich kunnen voorbereiden 
op tentamens die de daarop volgende week 
worden afgenomen. 

D e Zaaier: Stamcafé van veel studenten in het 
centrum van Wageningen en een standbeeld 
bij de ingang van de campus.   

Tekst: Carina Nieuwenweg en Luuk Zegers

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?

MAANDAG 

•  Op maandag is het ledenavond op de 
studentenverenigingen. In de rest 
van de stad is het vrij rustig.

DONDERDAG 

•  Dé studenten feestdag. 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).
•   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)
•  De Zaaier  

(populaire studentenkroeg)
• Loburg (vaak live muziek!)

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. 
Goedkope drank.

•  Ook de pubquiz van café The Doctor is 
populair op dinsdag. Begint rond 20.00, 
wees op tijd.

VRIJDAG 
 
•  De International Club houdt op vrijdag en 

zaterdag vaak feesten met (duh) internati-
onale thema’s. Van salsa-avonden en  
Braziliaanse feestjes tot tech-house en  
het vieren van St. Patrick’s Day.

WOENSDAG 

•  Woensdag is het feest in de Woeste 
Hoeve, de flatkroeg van Hoevestein.

UITGAAN VOOR EEN PRIKKIE

Bij een vereniging kost een biertje 

vaak maar 1,20 euro en dat is een stuk 

goedkoper dan in gewone kroegen. 

Ook de flatkroegen, zoals Woeste 

Hoeve bij Hoevestein, Annie’s Kroeg 

bij Asserpark en de Hunker Bunker bij 

Dijkgraaf, zijn budgetvriendelijk.



Kom van die  
bank af!
Bankhangen kán af en toe heel lekker zijn, maar de Wageningse 
studentensportverenigingen zijn veel te leuk om je studietijd als 
couch potato door te brengen. Ze bieden je sport, spektakel én veel 
“derde helft-gezelligheid”. 

SPECTACULAIR SPORTEN
Voetballen, hockeyen, volleyballen: grote kans dat je 
dat weleens hebt gedaan. Maar zweefvliegen? Skieën 
in langste skihal ter wereld? Met een kart over het ijs 
scheuren? Of ’s nachts per kano de kanalen van 
Utrecht verkennen? De experiences van SWU Thymos 
bieden je de kans om hoogstpersoonlijk mee te doen 
aan dat soort gave sportieve activiteiten! 

Dewi Spenrath, momenteel masterstudente 
International Development en volgend jaar 
bestuurslid van SWU Thymos, vertelt opgewekt 
over de bijzondere ervaringen 
die de verschillende experiences bieden. ‘Het 
zijn activiteiten die je niet snel uit jezelf gaat 
doen. En alle studenten kunnen eraan meedoen. 
Dat open karakter creëert een gezellige situatie 
voor alle deelnemers, onder het motto van sport 
en beweging.’ Dewi heeft zelf ook al nagedacht 
over welke experience ze zou willen organiseren. 
‘Misschien iets met survivallen op een waterpar-
cours, dat lijkt me erg gaaf!’

Sportstichting Wageningen Universiteit Thy-
mos, kortweg SWU Thymos, is de sportstichting 
van de universiteit die jaarlijks meerdere sporte-
venementen, interne competities en sportexperi-
ences organiseert. Momenteel zijn dertig ver-
schillende studentensportverenigingen 
aangesloten bij SWU Thymos. Daardoor kun je 
voor bijna iedere sport terecht bij SWU Thymos: 
van lacrosse tot zwerkbal, van paaldansen tot 
zeilen. 

26 >> sport

  Ready for take off? Doe mee met jaarlijkse 
zweefvliegexperience.

RESOURCE — AID-editie Zomer 2019
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‘MET KNOTSBAL GA JE  
HELEMAAL KAPOT’
Het zou zomaar kunnen dat je er nog nooit van gehoord hebt, maar 
knotsbal is één van de meest populaire sporten in Wageningen. Twee 
teams – gewapend met knotsen – binden onderling de strijd aan in 
een halfuur durende wedstrijd. Het doel van het spel? Met je knots de 
speelbal in het doel van de tegenstander slaan.

‘Ik knotsbal al bijna drie jaar’, lacht Marijn van der Meer, inmid-
dels derdejaars bachelorstudent Milieuwetenschappen. ‘Met 
knotsbal ga je een halfuur lang helemaal kapot. Het is een 
geweldige manier om je hoofd leeg te maken en daarnaast heb 
je goede spierpijn de volgende dag. De sport is een tikje lomp, 
maar dat typeert de Wageningse student wel een beetje. Ik vind 
het vooral prettig dat je zelf kan kiezen hoe competitief je team 
is. Dat houdt het spel laagdrempelig.’ 

Marijn ziet zeker de toegevoegde waarde van sport voor zijn 
studentenleven. ‘Sport zorgt voor afwisseling. Bij knotsbal 
duren de wedstrijden en trainingen niet lang; ze nemen niet je 
hele avond in beslag. Het is daarnaast super gezellig om te doen. 
Je maakt nieuwe vrienden en bent lekker in beweging.’ Zelf 
raadt hij nieuwe studenten aan om ook te gaan knotsballen. 
‘Het is natuurlijk toch wel een beetje dé Wageningse sport. En ik 
vind dat je elke sport een keer moet proberen. Als je het niet 
leuk vindt, kun je altijd nog stoppen.’ 

 

‘NET ZO LEUK ALS  
EEN “KLASSIEKE”  
STUDENTENVERENIGING’ 
Dat uitgerekend de Wageningen Warriors tot de grootste studentensportver-
enigingen van de universiteit behoort, is misschien wat onverwacht. De War-
riors beoefenen namelijk het in Nederland nogal onbekende lacrosse. Dat 
vindt Luuk Brekelmans, penningmeester van de Wageningen Warriors, juist 
leuk.

‘Ik vind het echt super om bij een studentensportvereniging te zitten. 
Iedereen is aardig tegen elkaar en ik heb bij de vereniging veel nieuwe 
vrienden gemaakt. Iedereen die we er binnen de vereniging naar vra-
gen, geeft aan dat ze de sfeer heel fijn vinden. Dat wil ik ook graag zo 
houden.

Ik denk dat de studentensportverenigingen net zo leuk zijn als de 
klassieke studentenverenigingen. Volgens mij zijn er veel overeenkom-
sten. De meeste dingen zijn bij ons vrijblijvend. Kun je een keer niet 
trainen? Geen probleem. Heb je minder tijd vanwege je studie? Dan ga 
je gewoon níet naar een bepaalde activiteit. Verder hebben wij net als 
de klassieke studentenverenigingen een aantal commissies voor activi-
teiten. Een verschil is wel dat de sportverenigingen wat kleiner zijn, 
waardoor je sneller iedereen kent.’ 

Luuk vindt de lacrossevereniging goed te combineren met zijn stu-
die. ‘Heel goed zelfs. Je kan er namelijk zo veel tijd in stoppen als je zelf 
wil. Als je alleen wil trainen, is dat prima mogelijk. En als je er meer tijd 
aan wil besteden, dan heeft onze vereniging genoeg andere activitei-
ten.’

Luuk kan het iedereen aanraden eens een kijkje te nemen bij een 
van de dertig Wageningse studentensportverenigingen, óók als je over-
weegt om lid te worden van een “klassieke” studentenvereniging. 
‘Zeker omdat je in Wageningen niet beperkt bent tot de standaardspor-
ten, maar bijvoorbeeld ook kunt schermen, survivalrunnen en zwerk-
ballen. En lacrosse natuurlijk!’ 

DE BONGERD ALS PLACE TO BE 
Een paar keer per jaar vindt op Sportcentrum de Bongerd een 
groots evenement plaats. Leer swingen, ballroomdansen, paaldan-
sen of hiphoppen op de jaarlijkse Dansavond. Vertegenwoordig 
jouw studie tijdens de jaarlijkse Battle of the Studies. Of laat als 
echte sportieveling tijdens de Sportnacht, het grootste Wageningse 
studentensportevenement van het jaar, zien wat je waard bent. Het 
levend tafelvoetbal is legendarisch.

  Een “echte” WUR-student hoort te knotsballen, vindt Marijn van der Meer.

  Het nachtkanoën in Utrecht is altijd erg populair onder Wageningse studenten.
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Lid worden
maar waar dan?

Je aansluiten bij een studentenvereniging is een 
geweldige manier om nieuwe mensen te ontmoeten en 
vrienden te maken. Maar welke vereniging past bij jou? 
Even voorstellen!

BSG 
Het Brabants Studenten Gilde van 
Onze Lieve Vrouw is één grote 
vriendengroep waar iedereen elkaar 
kent en goed met elkaar overweg 
kan. De ‘Brabantse gezelligheid’ 
staat bij ons centraal, maar het is zeker geen vereiste 
dat je uit Brabant komt. Wekelijks wordt er een activi-
teit georganiseerd, maar alles is vrijblijvend. 

WWW.HETBSG.NL

C.S.F.R.
C.S.F.R. is een kleine, gezellige en studentikoze 
christelijke vereniging. We komen samen in studen-
tenhuizen, waar we naast Bijbelkringen en borrels 
ook lezingen en studiekringen organiseren. We bekij-
ken hoe verschillende studieonderwerpen, bijvoor-
beeld filosofisch of maatschappelijk, met het christe-
lijk geloof te maken hebben. 

WWW.CSFRWAGENINGEN.NL  

W.S.V. CERES 
Bij de oudste, grootste en 
leukste vereniging van 
Wageningen is heel veel 
mogelijk. Het lidmaatschap verrijkt je studenten-
leven door commissies, bands, sporten en vriend-
schappen voor het leven. Hier leg je een basis voor 
de toekomst en maak je vrienden voor het leven. 

WWW.WSVCERES.NL 

D.L.V. NJI-SRI 
Onze sociëteit ligt in het hartje van 
het centrum van Wageningen, waar 
elke donderdag alle studenten wel-
kom zijn voor een biertje. In verge-
lijking met de andere studentenver-
enigingen is ons ledenaantal een 
stukje kleiner, waardoor we elkaar allemaal kennen 
en de onderlinge banden erg sterk zijn. Van oor-
sprong zijn wij landbouwers en we hebben dan ook 
een groot reünistennetwerk over de hele wereld, 
waarmee we regelmatig contact hebben.

WWW.NJI-SRI.NL

ICHTHUS 
Geloven, genieten, getuigen, dat 
is waar wij als Ichthus voor 
staan. Door de combinatie van 
samen ontspannen en samen seri-
eus op zoek zijn naar God, ont-
staan er hechte vriendschappen. Daarnaast word je 
toegerust om, vanuit het geloof, het verschil te maken 
in de samenleving en jouw toekomstige werkveld.

WWW.ICHTHUSWAGENINGEN.NL 

ISOW 
Mensen vanuit de hele 
wereld met elkaar verbin-
den: daarvoor staat de 
International Student Organisation Wageningen. Wil 
jij nieuwe mensen en culturen ontmoeten, nieuwe 
talen leren, een zang- of danscursus volgen en mee-
doen met andere leuke activiteiten, feestjes, cursus-
sen, en etentjes? Dan is ISOW de plek voor jou! Ken-
nismaken en up-to-date blijven over onze nieuwe 
cursussen en activiteiten?

WWW.ISOW-WAGENINGEN.COM

28 >> verenigingen
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IXESN 
IxESN Wageningen 
is onderdeel van 
Erasmus Student Network, een van de grootste inter-
nationale studentenverenigingen in Europa. Wij pro-
beren de integratie tussen Nederlandse en internatio-
nale studenten te bevorderen. Dit doen wij door 
verschillende activiteiten te organiseren, zoals inter-
nationale feestjes en het Buddy Family Programma. 
Ook mogen de excursies, zoals tripjes naar verschil-
lende (Nederlandse en Europese) bestemmingen 
zoals Praag en Texel niet ontbreken. Hopelijk tot snel!

WWW.IXESN-WAGENINGEN.NL

K.S.V. FRANCISCUS 
Franciscus is een van de grootste  
studentenverenigingen in Wageningen. 
Ruim 800 leden zijn actief in commis-
sies, onder-verenigingen, jaarclubs en 
disputen. Iedereen vindt hier zijn plek en bouwt een 
hecht netwerk op met vrienden voor het leven. Laat 
jouw studententijd bij Franciscus beginnen!

WWW.KSVFRANCISCUS.NL

‘T NOABERSCHOP
Bij ’t Noaberschop komen veel leden uit Twente en de 
Achterhoek, waardoor je je thuisthuis-netwerk flink 
kunt uitbreiden. Mensen uit andere delen van Neder-
land zijn natuurlijk ook van harte welkom! We zijn 
een vrijblijvende vereniging waar iedereen elkaar 
kent. Elke week organiseert het bestuur of een com-
missie een activiteit.

WWW.HETNOABERSCHOP.NL 

NSW 
NSW is een mooie christelijke stu-
dentenvereniging met bijna 200 
leden. Ons motto is ‘Christus ken-
nen en Hem bekend maken’. Wij 
combineren groeien in geloof met borrels en veel 
gezelligheid. Wij staan open voor iedereen en bieden 
een plaats waar bier en Bijbel goed samengaan.

WWW.NAVIGATORSWAGENINGEN.NL 

SHOUT
De LHBTQ+ (lesbisch, homo, biseksueel, transgender, 
queer en meer) vereniging van Wageningen. SHOUT 
is zowel een belangen- als gezelligheidsvereniging 
voor alle leeftijden, die verenigingsavonden, open 
feesten en introductie- en ondersteuningsgroepen 
organiseert. Ook helpen we 
LHBTQ asielzoekers en geven 
ze seksuele en genderdiversi-
teit-voorlichting op scholen. 

WWW.SHOUTWAGENINGEN.NL 

SSR-W 
Bij SSR-W kan elk lid naast zijn 
studie een actief studentenleven 
leiden en het beste uit zijn 
studententijd halen. Met 
verscheidene groeperingen als 
jaarclubs, disputen, commissies 
en genootschappen is er voor elk 
lid wat wils. Wij vieren de meest gave feesten en er is 
volop ruimte om jezelf te ontwikkelen. Enthousiast? 
Jij aan zet! Word lid!

WWW.AID.SSR-W.NL 

UNITAS 
Unitas is een jongeren-
vereniging met een spik-
splinternieuw pand in 
het hartje van Wagenin-
gen. We zijn een gezellige, open groep die mensen 
verwelkomt als ze zichzelf willen ontwikkelen en zich 
thuis willen voelen op een plek in Wageningen. Wij 
staan voor gezelligheid en ontwikkeling, dus bij Uni-
tas kun je heel veel doen en organiseren! Kom vooral 
langs of neem een kijkje op onze site.

WWW.JVUNITAS.NL 

VGSW 
VGSW is een actieve christe-
lijke vereniging die allerlei 
activiteiten organiseert, zoals 
een wekelijkse Bijbelkring, borrels en weekendjes 
weg. Binnen de gezellig kleine vereniging bouw je 
snel hechte vriendschappen op en is er ruimte om 
jezelf te ontwikkelen, je talenten te ontdekken en te 
groeien in je relatie met God.

WWW.VGSW.NL

W.S.R. ARGO
Roeien is dé studentensport en is voor iedereen mak-
kelijk te leren. Bij Argo krijg je de mogelijkheid om 
jezelf zowel fysiek als mentaal te ontwikkelen en te 
sporten op nationaal, internationaal en uiteindelijk 
zelfs olympisch niveau! Binnen trainen in de grootste 
ergometerruimte van studentenroeiend Nederland, je 
techniek verfijnen en meters maken op de Rijn: dat is 
wat Argo biedt! De focus ligt op de roeisport, maar 
met de week vol diners, borrels en activiteiten is er 
naast trainen nog veel meer te doen.

WWW.WSR-ARGO.NL

 W.S.R. ARGO
WSSFS 
De Friese Studentenvereniging is 
de gezelligste regionale studen-
tenvereniging van Wageningen! 
De voertaal is Fries, desondanks 
is iedere gezelligheidszoeker welkom. Een leuke ver-
eniging met weinig verplichtingen. Elke dinsdag-
avond zijn er afwisselende activiteiten en daarom is 
onze mooie vereniging perfect te combineren met het 
studentenleven in Wageningen. Oant sjen!

WWW.WSSFS.NL 

YGGDRASILSTAM 
De Yggdrasilstam (studen-
tenscouting) is een gezellige 
groep studenten die samen scou-
ting gerelateerde activiteiten 
doet. Op woensdag eten wij 
samen en een paar keer per jaar 
gaan wij op kamp, zowel met onze eigen groep, maar 
ook samen met de andere studentenscouting groepen 
in Nederland. Kom vooral een keer langs, ook als je 
geen scouting-achtergrond hebt!

WWW.YGGDRASILSTAM.NL

Wageningen heeft ook veel sport-, muziek- en hobbyvereni-
gingen. Daarnaast heeft elke opleiding een eigen studie-
vereniging. Op www.wur.nl/nl/show/Verenigingen.htm  
staat een volledig overzicht.



VRIJDAG 16 AUGUSTUS
‘DIVE INTO THE WEEK’

Welkom in Wageningen! De meeste studenten 
arriveren op de vrijdag van de AID, de dag waarop 
je kennismaakt met je AID-groep en de campus. 
Alle activiteiten vinden dan ook plaats op de 
campus. Na de registraties (10.30 – 12.30) begint 
de officiële opening van de AID (13.00 – 13.30), 
in de vorm van een speech van rector magnificus  
Arthur Mol en de burgemeester van Wageningen, 
Geert van Rumund. Vervolgens ga je lunchen met 
je AID-groep, met wat spelvormen om het ijs te 
breken en elkaar beter leren kennen. Na de lunch 
hebben de groepen de hele middag de tijd om de 
spellen te spelen die de studentenverenigingen en 
sponsoren voor je hebben georganiseerd (13.30 
– 16.30). Na het diner kunnen de studenten hun 
groepje nog beter leren kennen tijdens de Game 
Night at Mentor (21:00 – 23:00).

ZATERDAG 17 AUGUSTUS
DIVE INTO WAGENINGEN

Op zaterdag doen de AID-lopers allerlei activitei-
ten in het centrum van Wageningen om de stad 
te leren kennen. Na de brunch (11.00 – 12.30) 
begint de Crazy 88 (12.30 – 15.30): studenten-
verenigingen, sponsoren en andere (vaak lokale) 
organisaties organiseren allerlei verschillende op-
drachten die de AID-groepen moeten volbrengen. 
Masterstudenten kunnen vervolgens de College 
Tour bijwonen (16.00 – 18.30), een interactief 
college door bedrijven over actuele onderwerpen. 
Na de verenigingspresentaties en het diner vindt 
’s avonds het Straat Theater Festival plaats (20.00 
– 23.00). Dat is vrij toegankelijk voor iedereen in 
Wageningen, om het mingelen van studenten en
de inwoners van Wageningen te stimuleren. 

PROGRAMMA 
AID 2019
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DIVE INTOWat gaan we doen tijdens de AID? Je kunt beter 
vragen wat we níet gaan doen! De komende dagen 
zitten bomvol activiteiten waarin je kennismaakt met 
alle aspecten van ‘je nieuwe WUR-leven’. En ja, tijd 
om even te chillen is er ook. 
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ZONDAG 18 AUGUSTUS 
DIVE INTO YOUR WORKOUT

Zondagochtend kun je desgewenst meedoen aan 
een religieuze ochtend (09.00 – 11.00), waarbij 
christelijke verenigingen bij elkaar komen en een 
kerkdienst organiseren. Om een goede bodem te 
leggen voor de FrieslandCampina Sportdag later 
die dag (13.00 – 16.30), staat eerst de sport-
brunch gepland (11.00 – 12.00). Aansluitend doen 
we de openluchtfoto (12.00 – 13.00). Daarna 
is het dus tijd voor een workout. Na een goede 
warming up kun je verschillende sportclinics 
volgen. Zo leer je de verschillende mogelijkheden 
kennen om te sporten in Wageningen én natuurlijk 
sportcentrum De Bongerd. Tegelijkertijd kun je je 
orientëren op de Wageningse studentensportve-
rigingen, die zich aan je presenteren op de sport-
markt.  ’s Avonds, na de verenigingspresentaties 
en diner, is er een openlucht-filmvoorstelling die 
vrij toegankelijk is voor alle AID-lopers, studenten 
en inwoners van Wageningen. 

MAANDAG 19 AUGUSTUS 
DIVE INTO THE WORLD

Vandaag vindt de studiedag voor bachelorstuden-
ten plaats, terwijl masterstudenten workshops 
kunnen bijwonen van verschillende verenigingen. 
Tijdens de BSc-studiedag (11.00 – 17.00) leer 
je je studiegenoten kennen en word je geïnfor-
meerd over allerlei praktische zaken omtrent je 
studieprogramma. MSc-studenten lunchen bij hun 
mentor (11.30 – 13.30) en gaan daarna door naar 
de workshops (14.00 – 16.00). Na de barbecue 
(17.00 – 20.00) vindt op de campus Crossing Bor-
ders plaats (20.00 – 23.00), net als de optionele 
Sing In (19.30 – 20.30). Tijdens Crossing Borders 
krijgen internationale organisaties en studenten 
de kans zich de presenteren in de vorm van een 
activiteit of workshops. Professionele acts maken 
de avond af.
 

DINSDAG 20 AUGUSTUS 
DIVE INTO YOUR WURLIFE

 
Vandaag wonen de BSc-studenten workshops bij, 
terwijl de MSc-studenten naar de studiedag gaan. 
BSc-studenten beginnen hun dag met een brunch 
bij hun mentor (11.00 – 13.00) en hebben vervol-
gens een relaxte middag met workshops (13.00 – 
16.00) georganiseerd door studentenverenigingen 
en andere organisaties door heel Wageningen. 
De masterstudenten leren tijdens de studiedag 
(11.00 – 17.00) hun medestudenten en hun 
studieprogram ma beter leren kennen. ’s Avonds 
eet je bij verenigingen, waarna je kunt kiezen om 
de Cantus (20.30 – 23.00) of de comedy-avond 
(20.30 – 23.00) bij te wonen. Tijdens de Cantus 
zingen ongeveer 1500 studenten samen liedjes 
onder leiding van het praesidium: het praesidium 
zal de studenten vertellen wanneer ze moeten zin-
gen en wanneer ze een slokje bier mogen nemen. 
Tijdens de comedy-avond zijn er zowel Engelsta-
lige als Nederlandstalige comedy-acts te zien in 
het Junushoff theater. 

WOENSDAG 21 AUGUSTUS 
DIVE INTO THE WAVES

 
De laatste dag van de AID is een relaxte dag voor 
de AID-lopers. Je kunt voor een laatste keer praten 
met vereniging en hebt ook tijd om te chillen. Na 
een brunch in het Aboretum Belmonte is op die-
zelfde locatie een infomarkt, waar alle studenten-
verenigingen, sponsoren en andere organisaties 
uit Wageningen zichzelf presenteren aan de AID-
lopers. Het laatste programmaonderdeel van de 
AID is het AID-festival, waar ook andere Wagenin-
gen-studenten naartoe kunnen, mits ze een kaartje 
hebben gekocht. Na een week vol feestjes, gekke 
en leerzame activiteiten zal het AID Festival eerst 
een relaxte sfeer bieden. Lokale restaurants bie-
den allerlei lekkers aan van overal ter wereld, ook 
vegetarisch! Deze relaxte atmosfeer zal langzaam-
aan overgaan in het spectaculaire eindfeest van de 
AID 2019.
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On first-name terms with teachers  
I have been in the Netherlands for over a year now and I can confidently say that I am now used to 
the Dutch culture, even though I miss my family and my favourite Ghanaian delicacy. However, 
there is one thing I am still not used to: the way lecturers are addressed by their students.

I was astonished the first time I heard a student addressing a lecturer by his first name only. The 
title of Professor or Doctor is hardly mentioned. Eventually, I came to terms with the fact that this 
is more or less the norm at Wageningen University. It is perfectly normal here to address lecturers 
or tutors by their first name without adding their title.
This is completely different in my home country. In Ghana, addressing a lecturer without his or 
her title denotes a disrespectful attitude. A friend from the Czech Republic told me that it is the 
same there. 
One thing I have noticed is that lecturers at Wageningen University are down to earth. They are 
approachable and straightforward, which makes it easy to build a healthy student-teacher 
relationship. Though I still find it difficult to address a professor by his or her first name, I am 
trying my best to get used to it. After all, there is a proverb that says: ‘When in Rome, do as the 
Romans do.’  Claudia Ayim, MSc student of Management, Economics and Consumer Studies, from Ghana

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

>>TYPICAL DUTCH
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PROFESSOR SASKIA
Nederlanders doen niet 
aan titels, ontdekte Clau-
dia Ayim. Studenten noe-
men hun docent of hoog-
leraar ‘Henk’ of ‘Saskia’, 
niet professor doctor 
Huppeldepup. De Ghane-
se kan er maar moeilijk 
aan wennen. ‘In mijn 
land is het disrespectvol 
om een docent aan te 
spreken zonder zijn of 
haar titels te noemen.’ 
Maar een pluspunt van 
dat jijen en jouen ziet 
Claudia ook: ‘Docenten 
zijn hier heel benader-
baar en rechtdoorzee, 
wat het makkelijker 
maakt om een gezonde 
student-docentrelatie op 
te bouwen.’


