
RESOURCE

HappyHierVoorbeeldvrouwen Studentenraad

App van Alterra meet 
‘omgevingsgeluk’ | p.8 |

Portrettenboek moet medewerksters
inspireren | p.5 |

Kies je favoriete kandidaat | p.25 |

Voor studenten en medewerkers van Wageningen UR nr. 18 – 19 mei 2016 – 10e jaargang

Kantinetest
 Laagste score voor Forum | p.12



RESOURCE — 19 mei 2016

>> SANDER + NATUURDETAILS
Sander Grefte, onderzoeker Fysiologie van mens en dier

2 >>  liefdewerk

‘Niet lukraak schieten, maar goed kijken’ 

De kunst van het kijken. Daar draait het volgens Sander Grefte allemaal 
om. ‘Eerst goed kijken voordat je een foto maakt. Die stap probeer ik te 
maken.’ De natuur is zijn onderwerp. Zoals hier op zijn geliefde jacht-
terrein de Posbank, zo’n beetje zijn achtertuin in zijn woonplaats 
Rheden. Zelf let hij de laatste tijd vooral op het detail. De structuren en 
vormen in een stuk hout bijvoorbeeld. Macrofotografi e. Maar op zijn 
site staan ook prachtige platen van bruggen en gebouwen. Kijk maar 
eens: sandergreftephotos.com.  RK / Foto: Guy Ackermans
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WAT SLECHT ZEG

Een derde van alle docenten geeft slecht les. Dat is de openingszin van een groot 
verhaal op de website van de NOS. Ik hoorde het dinsdag ook op de radio onder-
weg naar onze nieuwe redactieruimte in Atlas. ‘Dat is niet mals’, was mijn eerste 
gedachte. Die verdween spoorslags toen ik me in het verhaal verdiepte. De NOS 
destilleerde deze ‘conclusie’ uit een rapport dat is opgesteld op basis van inter-
views met veertien topdocenten. Het betreft hun vermoeden.
De academische toppers zijn geïnterviewd door een organisatiebureau uit Zwol-
le. Dat bureau brengt het iets genuanceerder en legt de nadruk op de spagaat 
waarin docenten zitten. Goed onderwijs dat in schril contrast staat met de aca-
demische cultuur waarin onderwijs helemaal niet belangrijk is. Tussen de regels 
door lees je de roep om verandering. Laat dat bureau uit Zwolle daar nou net in 
gespecialiseerd zijn: ‘Wij helpen organisaties met het hoe van de verandering’.
Ik heb net veertien collega’s gesproken. Zij vermoeden dat de zomers steeds 
warmer worden. Misschien dreigt er wel een grote droogte dit jaar.

Edwin van Laar
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• Kantinetest Resource: eten 

Forum is matig

• Landelijk scoort Wagenings 

eten goed

De catering op de Wageningse 
campus behoort volgens de Natio-
nale Studenten Enquête tot de bes-
te van alle universiteiten in ons 
land. Maar Cormet blijft daarbij 
achter, blijkt uit onderzoek van Re-
source. De redactie stuurde een 
smaakpanel op pad om de vier gro-
te cateraars in Forum, Orion, de 
Leeuwenborch en het Restaurant 
van de Toekomst te beoordelen. 

Duidelijk is dat Cormet de zwak-
ke broeder is. De cateraar, die naast 
Forum ook de kiosken in Atlas en 
Lumen en de Wageningen UR-kan-
tines buiten Wageningen runt, 
haalt maar een magere 6,3. Dat is 
met de hakken over de sloot. De mi-
nimale eis vanuit de organisatie is 
een 6,1 laat contractmanager Liset-
te Schoonman van het Facilitair Be-
drijf weten. Het cijfer uit de Resour-
ce-test sluit aan op eerder onder-
zoek door het Facilitair bedrijf naar 
de tevredenheid over de diensten. 
Cormet scoorde in die studie uit 

2014 gemiddeld over alle locaties 
ook een 6,3, ruim een punt minder 
dan de andere cateraars. 

Bedrijfsleider Ron Nagtegaal van 
Cormet in Forum is niet blij met de 
behaalde score. ‘Wij gaan met een 
aantal aandachtspunten zeker aan 
de slag’, belooft hij. Eentje daarvan 
is het gebruik van plastic bestek. 
Contractueel zijn de cateraars ver-
plicht metalen serviesgoed te ge-
bruiken. Probleem in Forum is dat 
dat bestek massaal wordt gestolen. 
‘Het gaat jaarlijks om zevenhonderd 
couverts’, legt Nagtegaal uit. ‘Die 

kunnen we wel gaan vervangen, 
maar met het nieuwe schooljaar is 
dat zo weer weg.’ Cormet is met het 
Facilitair bedrijf in gesprek hoe het 
probleem aan te pakken. Schoon-
man erkent dat diefstal een geza-
menlijk probleem is. ‘De cateraars 
zijn weliswaar zelf verantwoordelijk 
voor het serviesgoed en de aanschaf 
daarvan, maar het zijn onze studen-
ten die bestek meenemen.’

Over het geheel genomen scoort 
de catering in Wageningen een 3,9 
op een schaal van 5 in de jongste 
Nationale Studenten Enquête. Al-

leen de kantines in Tilburg (4,2) en 
Rotterdam (4,1) doen het beter. Wa-
geningen bungelde vier jaar gele-
den met een 3,3 nog onderaan. Met 
de nieuwe cateraars vier jaar gele-
den is de opmars ingezet. De vierja-
rige contracten met alle cateraars 
lopen dit jaar af. Op dit moment vin-
den audits plaats voor een eventuele 
verlenging. Volgens Schoonman is 
er vooralsnog geen aanleiding de 
contracten niet te verlengen.  RK

Bekijk de resultaten van de Campus 
Kantinetest op p. 12.

CORMET MET DE HAKKEN OVER DE SLOOT

DAIRY CAMPUS 
BIJNA OPEN

Staatssecretaris Martijn van Dam 
opent op 26 mei de Dairy Campus 
van Wageningen UR bij Leeuwar-
den. Het vernieuwde praktijkcen-
trum voor de melkveehouderij 
houdt op 26, 27 en 28 mei open 
huis. De Dairy Campus heeft nu 
nog twee locaties: Leeuwarden en 
Lelystad. De komende maanden 
verhuist een deel van de koeien uit 
Lelystad naar Leeuwarden, waar 
een bedrijf moet ontstaan van 550 
melkkoeien. De locatie in Lelystad 
sluit. De provincie Friesland heeft 
samen met de gemeente Leeuwar-
den 20 miljoen euro in Dairy Cam-
pus gestoken. De campus kost in 
totaal 52,6 miljoen.  AS
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Synergie
Tijdens een college kwam het onderwerp 
synergie in de landbouw aan de orde. Wat 
is synergie? Hoe omschrijf je het beter dan 
1+1=3? Het begrip ecosystem literacy kwam 
naar boven. Dat defi nieer ik als de mate 
waarin je de wording, het functioneren en 
de samenwerking tussen alles wat je ziet in 
een landschap begrijpt door het bewust te 
lezen. Een landschap lezen? Ja, lezen! 
Lezen heeft alles te maken met synergie. 
Het is meer dan letters kennen of zinnen 
snappen. Al lezend ga je de samenhang 
tussen woorden en zinnen begrijpen. Een 
woord krijgt betekenis door een weer-
woord, een tekst door de context. De zin-
nen accumuleren tot begrip, tot inzicht. 
Lezen is verbanden leggen, begrijpen en 
voelen. Begrijpend lezen is synergie: een 
dikke synthese tussen 26 letters. 
Maar dan… de landbouw. Synergie is ver te 
zoeken in de huidige landbouw. Na de uit-
vinding van kunstmest, antibiotica en na-
notechnologie zijn we behoorlijk ecosys-
tem illiterate geworden. De samenhang er-
varen we niet meer. Gewassen en dieren 
zijn volledig uit hun natuurlijke context 
gerukt. En nu zitten we – letterlijk – met al-
le shit.
Maar langzaam komt de synergie terug. 
Het heet agro-ecologie of natuur-inclusie-
ve landbouw. Ik zie het door de hele sa-
menleving heen. Zelfs in Wageningen. De 
genius loci herleeft. We ervaren steeds 
meer dat dieren meer zijn dan een klomp 
cellen waar je voer instopt en producten 
uithaalt. Een ei is één en al levende syner-
gie. We beginnen het boek van de natuur 
en de landbouw opnieuw te lezen. We 
snappen meer en meer dat landbouw zon-
der natuur onmogelijk is. 
Natuur is het toppunt van synergie. Nu de 
landbouw nog. 

Kees van Veluw (57) is 
docent Permacultuur en 
netwerker biologische 
landbouw. Zijn visie haalt 
hij uit zijn werk met zowel 
Afrikaanse als Nederland-
se boeren, zijn vrouw, drie 
zonen, hond en kippen.

PORTRETTENBOEK MET VROUWELIJK TALENT 

• Te weinig vrouwen in de 

top

• Boek moet jonge 

medewerker inspireren

Wageningen UR presenteerde 
woensdag 18 mei een portret-
tenboek met 22 vrouwelijke 
talenten. Hun verhalen zijn 
bedoeld om jonge medewer-
kers te inspireren.

Zowel Wageningen Universi-
teit als DLO kampen met een 
ondervertegenwoordiging van 
vrouwen in de (wetenschappe-

lijke) top. In het strategisch 
plan neemt Wageningen UR 
zich daarom voor diverser te 
worden. Zo moet in 2020 één op 
de vier hoogleraren vrouw zijn.

Het gepresenteerde portret-
tenboek mikt vooral op jonge 
medewerkers, zoals PhD-stu-
denten en postdocs, zegt Kristi-
na Raab, projectmanager bij 
Corporate human resources. Zij 
maken bepalende keuzes voor 
hun verdere carrières. Raab 
hoopt dat zij kunnen leren van 
onderzoekers die succesvol in 
de wetenschap bleven of lei-
dinggevende zijn geworden.

Het boek wordt uitgedeeld 
aan onder meer directeuren, 
managers en hoogleraren. Raab 
hoopt dat zij het actief bij de 
doelgroep onder de aandacht 
brengen. De keuze voor een ‘ou-
derwets’ boek zal juist een 
kracht blijken, verwacht Raab. 
‘Online kun je informatie mak-
kelijk verspreiden, maar ook 
net zo makkelijk weg swipen.’

De 22 geportretteerden vor-
men een dwarsdoorsnede van 
de organisatie vormen, zegt 
Raab. ‘Het is zeker geen uitput-
tende lijst van al het vrouwelijk 
talent in Wageningen UR.’  RR

kort

>>SUBWAY

In Campus Plaza

Broodjeszaak Subway komt naar 
Campus Plaza. De komst van een 
fastfoodzaak werd een tijdje gele-
den al aangekondigd. Dat riep ge-
mengde reacties op onder studen-
ten en medewerkers, die dachten 
aan een McDonald’s of KFC. ‘Maar 
dat zijn wij zeker niet’, zegt een 
woordvoerder van de Subway in 
het centrum van Wageningen. ‘Wij 
vallen in de categorie fastfood 
omdat de klant snel wordt geholpen. Maar wij 
verkopen geen friet of snacks.’ De nieuwe Sub-
way hoopt in september open te gaan.  RK

>>BUSBAAN

Beter bereikbaar

De waardering van de bereikbaarheid van de 
Wageningse campus is verbeterd. Dit blijkt uit 
de Nationale Studenten Enquête. Wageningen 
scoort daarin op bijna alle onderdelen al jaren 
hoger dan het landelijk gemiddelde. De bereik-
baarheid is echter een uitzondering. Wage-
ningse studenten zijn daarover minder tevre-
den. Die score is dit jaar nog steeds lager dan 
gemiddeld, maar wel verbeterd ten opzichte 
van 2015, zegt Henk Vegter, afdelingshoofd bij 
Quality & strategic information. ‘Dat heeft 
denk ik alles te maken met de busbaan over de 
campus. Studenten kunnen nu bij Forum uit-
stappen.’  LvdN

>>DOCENTEN

Ondermaats of niet

Een derde van alle docenten aan universiteiten 
geeft ondermaats onderwijs, kopte de NOS 
dinsdag 17 mei. Een conclusie om met een kor-
rel zout te nemen, vindt Emiel van Puff elen, af-
delingshoofd bij Corporate education, research 
& innovation aan Wageningen Universiteit. In 
het rapport waarop de NOS zich baseert – ove-
rigens bijna een jaar oud – worden veertien 
Teachers of the Year geïnterviewd. Van Puff e-
len ‘Dat is een ongeloofl ijk kleine steekproef 
en niet van gemiddelde docenten.’ Zelf ziet hij 
een ander beeld: veel gemotiveerde docenten 
die in de evaluaties en de Nationale Studente-
nenquête gemiddeld hoog worden gewaar-
deerd. Wel erkent hij dat er meer prikkels voor 
onderzoek zijn dan voor onderwijs. Lees de re-
actie van Noelle Aarts, die in het rapport aan 
het woord komt, op resource-online.nl.  RR
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GROEI AANTAL 
STUDENTEN ZET DOOR 

• 12 procent meer vooraanmeldingen

• 140 procent meer voor 

Communicatiewetenschappen 

Wageningen University heeft dit jaar 12 procent 
meer vooraanmeldingen gekregen dan vorig 
jaar. Dit suggereert dat de bacheloropleidingen 
onverminderd doorgroeien. De belangstelling 
voor Communicatiewetenschappen, waarvan 
het voortbestaan ter discussie staat, nam opval-
lend sterk toe: van 12 vooraanmeldingen vorig 
jaar naar 29 dit jaar. 

Samen kregen de Nederlandse universiteiten 
voor de deadline van 1 mei 11 procent meer aan-
meldingen, blijkt uit gegevens van Studielink. De 
Wageningse vooraanmeldingen nemen relatief 
het sterkst toe bij enkele kleinere opleidingen. 
Communicatiewetenschappen spant de kroon 
met een groei van ruim 140 procent (17 aanmel-
dingen meer dan vorig jaar). Milieuwetenschap-
pen kreeg 47 procent meer vooraanmeldingen 
(20), Tourism 58 procent meer (16) en Agrotech-

nologie 40 procent meer (12). 
Maar ook de grotere opleidingen 
krijgen meer belangstelling. Zo 
lijkt Biologie met 181 ingeschre-
ven scholieren af te stevenen op 
een recordaantal eerstejaars.

Twee bachelors – Biotechnologie en Molecu-
laire levenswetenschappen – vroegen in februari 
al een numerus fi xus aan per 1 september 2017. 
Zij vrezen dat een te snelle groei ten koste gaat 
van de kwaliteit van het onderwijs. Met 151 voor-
aanmeldingen komt Biotechnologie boven de ge-
wenste grens van 120 eerstejaars. Moleculaire le-
venswetenschappen zit met 94 studiekiezers nog 
wel onder de beoogde grens van 100 eerstejaars.

Wageningen Universiteit zag het afgelopen 
decennium een turbulente groei. In 2006 trok de 
instelling 575 eerstejaarsbachelorstudenten, te-
gen bijna 1500 vorig jaar. Overigens melden lang 
niet alle vooraanmelders zich in september als 
eerstejaars, zegt Henk Vegter, afdelingshoofd bij 
Quality & strategic information. Hij verwacht dat 
de groei dit jaar in Wageningen uitkomt op circa 
8 procent. Landelijk gezien zit Wageningen daar-

mee in de middenmoot. De snelste groeier is de 
Radboud Universiteit (plus 27 procent). 

De vooraanmeldingen zorgen voor blijdschap 
bij Communicatiewetenschappen. Wageningen 
University hanteert 20 studenten als kritische on-
dergrens voor opleidingen. De opleiding wist die 
grens pas één keer eerder te halen. ‘Dit is hart-
stikke fi jn’, zegt Noelle Aarts, persoonlijk hoogle-
raar Strategische communicatie. ‘We hebben 
met een klein clubje er vreselijk hard aan getrok-
ken. Het is fi jn als dat zijn vruchten afwerpt.’

Eind 2017 moet de accreditatie van Commu-
nicatiewetenschappen worden vernieuwd. De 
bedoeling is dat dit wordt gemarkeerd met een 
nieuwe naam, bijvoorbeeld Life sciences en com-
municatie.  RR

6 >> nieuws

TWEE VIDI-BEURZEN NAAR WAGENINGEN

• Fatouros en Van der Heijden 

krijgen 800 duizend euro

• Kans om eigen groep te 

starten

Evolutiebioloog Nina Fatouros 
en bouwkundige Jeroen van der 
Heijden hebben een Vidi-beurs ge-
kregen van wetenschapsfi nancier 
NWO. Het gaat om 800 duizend euro 
waarmee ze de komende vijf jaar 
hun eigen groep kunnen opzetten.

Fatouros onderzoekt hoe kool-
planten zich verdedigen tegen vraat-
insecten. Deze insecten zorgen voor 
veel economische schade aan gewas-
sen. Sommige wilde planten blijken 
dit echter te voorkomen door de eie-
ren van de insecten te doden. De ko-
mende jaren wil Fatouros gaan uitvin-
den hoe dit systeem werkt en, zo 
hoopt ze, deze kennis toepassen om 
belangrijke gewassen te beschermen 
tegen vraat.

Fatouros werkte de afgelopen ja-

ren bij de leerstoelgroep Entomologie 
aan de interactie tussen planten en 
plaaginsecten. Sinds een maand 
heeft ze via tenure track een positie 
als universitair docent bij Biosyste-
matiek. Daar kan ze nu een eigen 
groep ontwikkelen.

Bouwkundige Jeroen van der He-
ijden werkt momenteel als associate 
professor aan de Australian National 
University. Zijn voorstel heeft hij ech-
ter ingediend met Wageningen Uni-
versity. Hij wil onderzoek gaan doen 
naar klimaatbestendige steden. Wel-
ke vormen van bestuurlijke samen-
werking zijn bijvoorbeeld het effec-
tiefst in het opvangen van klimaat-
verandering? Van der Heijden heeft 
niet eerder in Wageningen gewerkt.

De belangstelling voor de Vidi-
beurs van NWO blijft onverminderd 
hoog. Van de voorstellen werd 15 
procent beloond (87 onderzoekers). 
Vorig jaar haalde Wageningen zes 
Vidi-beurzen binnen, een recordjaar. 
In 2014 waren het er drie, in 2013 
twee en in 2012 vijf.  RR

Scholieren op de open dag voor de bacheloropleidingen, 
afgelopen maart. 
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Op een zonovergoten Bongerd namen teams van medewerkers – 
voornamelijk jong en opvallend internationaal – het op dinsdagmid-
dag 10 mei tegen elkaar op in de traditionele WeDay-zeskamp Battle 
of Wageningen UR. Elders op en rond het sportcentrum werd onder-
tussen gevliegerd, geklaverjast, 
gedart, geknutseld, gepaaldanst, 
paardgereden, geklommen, ge-
tuinierd en nog veel meer. 
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Bekijk de hele fotoserie
op resource-online.nl.
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‘VAN DEN BAN WIST NIET VAN OPHOUDEN’

Vorig weekend overleed Anne van den Ban, 

de grondlegger van de voorlichtingskunde in 

Wageningen, op 88-jarige leeftijd. Oud-colle-

ga’s vertellen over deze kleurrijke icoon.

Net teruggekeerd uit Afrika ontdekte Niels Rö-
ling bij het vallen van de avond dat er in zijn 
nieuwe huis geen lampen waren. Juist op dat 
moment kwam als geroepen hoogleraar Anne 
van den Ban aangefi etst met een hele collectie 
peertjes. Die kon Röling wel gebruiken, dacht 
hij zo. Het is een dierbare herinnering voor 
emeritus hoogleraar Röling, die in 1983 zijn 
leermeester Van den Ban opvolgde.

Van den Bans voornaamste wetenschappelijke 
prestatie was volgens Röling het verbreden van de 
‘ondersteunende communicatiewetenschap’. Hij 
putte daarbij uit psychologie, economie en socio-
logie. ‘Het is mede dankzij hem dat de sociale we-
tenschappen zich zo goed hebben gehandhaafd 
in Wageningen.’

Op zijn 55ste stopte Van den Ban als hoogle-
raar en richtte hij zich op ontwikkelingssamen-
werking. ‘Hij was hierin heel modern’, zegt Johan 
Bouma, emeritus hoogleraar Bodemkunde. De 

enige basis voor duurzame verandering was edu-
catie, vond hij. In het bestuur van het Anne van 
den Ban-fonds, waarvan Bouma een tijd voorzitter 
was, stelde de naamgever zich ‘buitengewoon be-
scheiden’ op, zegt Bouma. ‘Hij haalde zijn gezag 
uit zijn inbreng, niet uit zijn positie.’ Naar de stu-
denten was hij attent. Zo deelde hij sjaals, wanten 
en mutsen uit tegen de Nederlandse winterkou.

‘Hij wist natuurlijk ook niet van ophouden’, 
zegt Bouma. Hij moest letterlijk van zijn fi ets val-
len voordat hij ophield met fi etsen. Ook ging Van 
den Ban tot een half jaar geleden nog elke zater-
dag roeien.  RR

Zie ook de In Memoriam op p. 30.

‘AL 3700 
DEELNEMERS

NA EEN 
WEEK’

Hoe gelukkig ben je zelf? 
‘Ik zal de app er even bijpakken. Ik heb nu 
twaalf dagen ingevuld. Het gelukkigst ben 
ik met groen en water om me heen: een 
acht. Ik ben ook gelukkig als ik uitga, win-
kel of activiteiten buitenshuis doe. Alle-
maal zevens en achten.’

Hoe scoort de app?
‘De app is 5000 keer gedownload. Al 3700 
mensen hebben de startvragenlijst inge-
vuld en doen dus feitelijk mee. Na één 
week heeft dat al 34.000 ingevulde vragen-
lijsten opgeleverd. Dat is erg veel, ik had 
dat eerlijk gezegd niet verwacht. De sprei-
ding over het land kan nog wel beter. Pro-
vincies die slecht scoren zijn Zeeland en 
Limburg.’

Hoe reageerden pers en publiek? 
‘Mensen vinden het heel leuk om te doen, 
om bij te dragen aan onderzoek. Het 
maakt iets los bij de mensen. Ik heb na de 
lancering bij Vroege Vogels veel leuke in-
terviews gedaan bij met name de regionale 
omroepen. Tot eind deze maand kan de 
app nog worden gedownload. Meedoen 
kan dan tot einde juni.’  RK

Lees ook het artikel op p. 8.

Wie? Hans Farjon, 
onderzoeker landschap 

en ruimte
Wat? Lanceerde de app 

HappyHier
Waar? Onder meer 

Vroege Vogels en ver-
schillende regionale 

omroepen 

Anne van den Ban (middenvoor) tussen ‘zijn’ studenten en collega’s in 2015.
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8 >> wetenschap

• Voedselindustrie is 

gezamenlijke vijand

• Beweging beïnvloedt beleid 

via hypes

Sociale media zijn een nieuw speel-
veld waarin het voedselbeleid wordt 
bediscussieerd en vormgegeven. 
Met behulp van deze media hebben 
critici elkaar gevonden in een infor-
mele beweging tegen de voedselin-
dustrie, constateert communicatie-
wetenschapper Tim Stevens. 

Er is volgens de promovendus 
van de leerstoelgroep Strategische 
Communicatie nog weinig onder-
zoek gedaan naar de rol van sociale 
media in de agrofoodsector. In de 
sociale media komen de massa-
communicatie samen met een-op-
eencommunicatie tussen vrienden 

en gelijkgestemden. Daarmee zor-
gen de sociale media niet alleen 
voor de verspreiding van nieuws, 
maar zijn ze ook een basis voor so-
ciale netwerken en beleidsbeïnvloe-
ding. 

Zo spelen de sociale media een 
belangrijke rol bij de mediahypes 
rond voedselschandalen, zoals het 
paardenvleesschandaal. Daarbij 
worden dit soort kwesties geredu-
ceerd tot een confl ict tussen de 
gangbare en biologische landbouw, 
waarbij het schandaal het wantrou-
wen voedt tegen de voedselindus-
trie. Omdat de voedselindustrie 
weinig transparant is, krijgen critici 
in de sociale media alle ruimte om 
hun mening te verspreiden, waarna 
die in zogenaamde ‘echokamers’ 
onder gelijkgestemden wordt uit-
vergroot, constateert Stevens in het 
tijdschrift Current Opinion in Envi-

ronmental Sustainability.
De sociale media heb-

ben ook indirect invloed 
op het voedselbeleid. Er is 
een informele voedselbe-
weging ontstaan, een net-
werk van mensen die in-
ternationaal actie voeren. 
Hun interesses en ideolo-
gieën lopen uiteen, con-
stateert Stevens, maar ze 
vinden vooral een ge-
meenschappelijke vijand 
in ‘de’ voedselindustrie. 
Deze voedselbeweging kan de gang-
bare communicatie en beleidsont-
wikkeling beïnvloeden met hypes 
en framing. De voedselindustrie 
ziet dat gevaar in, constateert Ste-
vens. Monsanto verdubbelde in 
2008 bijvoorbeeld zijn communica-
tieafdeling, met name het sociale-
mediateam.  AS

SOCIALE MEDIA VERSCHERPEN VOEDSELSTRIJD

WELKE OMGEVING MAAKT GELUKKIG?

• Nieuwe app: Happyhier 

• Gebruiker beantwoordt vier keer per dag 

vragen

Alterra onderzoekt in opdracht van het Planbu-
reau voor de Leefomgeving hoe de omgeving 
bijdraagt aan geluksgevoel. Het belangrijkste 
middel is een app: Happyhier. 

Uit eerder onderzoek van Alterra is al onge-
veer bekend hoe wij ons landschap waarderen, 
maar de schaal is nog tamelijk grof. Daarom 
zijn meer gegevens nodig. Happyhier roept 
deelnemers tot vier keer per dag op een serie 

vragen te beantwoorden. De app bepaalt het 
moment aan de hand van waar je bent. Die lo-
catie is bekend door je mobiele telefoon. Het 
belletje van Happyhier zal volgens onderzoeker 
Sjerp de Vries vooral rinkelen op plekken waar 
natuur of landschap is. De app vraagt dan hoe 
je je voelt, wat je aan het doen bent en met wie. 

De proef is opgezet naar voorbeeld van de 
Engelse app Mappiness, die ruim 65.000 deel-
nemers heeft. De Vries mikt op minimaal 2000 
deelnemers.

De vraag is wel welke conclusie straks uit al-
le data kan worden getrokken. Ook in een 
mooie omgeving kun je ongelukkig zijn en om-
gekeerd. De onderzoekers gaan ervan uit dat bij 

een voldoende groot aantal deelnemers het ge-
zochte verband tussen omgeving en geluk toch 
tevoorschijn komt. De voorlopige conclusie van 
het Engelse onderzoek: mensen zijn in de na-
tuur gelukkiger dan in de stad. 

Happyhier is er 
zowel voor Android 
als iOS en kan in 
de gebruikelijke 
appwinkels wor-
den gedownload. 
Deelnemers moe-
ten een maand 
meedoen aan het 
experiment.  RK

De Twittergroep #OccupyMonsanto roept 
mensen op actie te voeren tegen ‘genetic 
contamination’.
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STROPERIJ SLECHT VOOR 
CO

2
-OPSLAG BOS

• Zaadverspreiding stokt

• Vooral grootzadige bomen hebben 

last

Stroperij is niet alleen slecht voor dieren, 
het vermindert ook de capaciteit van tro-
pisch bos om koolstof vast te leggen. Het 
koolstofverlies ontstaat door het wegvallen 
van de zaadverspreiding door met name de 
grotere dieren. Dat toont een team onder-
zoekers aan in Nature Communications.

Dieren spelen een belangrijke rol in de 
levenscyclus van bomen. Door vruchten te 
eten of op te slaan, verspreiden ze het 
zaad. In tropisch bos in Afrika, Noord- en 
Zuid-Amerika of India is meer dan 80 pro-
cent van de soorten afhankelijk van zaad-
verspreiding door dieren. Vooral bomen 
met grote zaden hebben te lijden van stro-
perij. 

‘Grote dieren als apen, tapirs, toekans 
en agouti’s zijn goede zaadverspreiders, 
omdat ze een groot leefgebied hebben’, 
legt Patrick Jansen van Resource Ecology 
uit. Hij is een van de onderzoekers. ‘Als die 
dieren verdwijnen, vallen de zaden recht 
onder de boom. Dat is zo ongeveer de 
slechtst denkbare plek, want daar staat al 
zo’n boom. Het voortplantingssucces is 

dus laag.’ Het resultaat is dat soorten met 
grote zaden worden vervangen door soor-
ten met kleine zaden die worden verspreid 
door kleine dieren of de wind. 

Kleinzadige boomsoorten worden ge-
middeld een stuk minder groot en leggen 
minder koolstof vast, blijkt uit een model-
studie. De onderzoekers berekenden van 
tien tropische bossen wereldwijd hoe de 
biomassa verandert door de vervanging 
van grootzadige, door dieren verspreide 
boomsoorten door andere soorten. Het 
koolstofverlies loopt in de tropische bos-
sen van Afrika, de Amerika’s en India in 
het slechtste geval op tot 12 procent. Ter 
vergelijking: dat is evenveel koolstof als 
14 jaar ontbossing de lucht in slingert. In 
Zuidoost-Azië en Australië zijn de gevol-
gen marginaal of vindt zelfs een lichte toe-
name van de koolstofopslag plaats. In die 
bossen domineren nu al windverspreide 
boomsoorten. 

Volgens Jansen is het met het oog op kli-
maatregulatie verstandig niet alleen de bo-
men, maar ook de fauna van tropische bos-
sen te beschermen. ‘Veel beschermde bos-
sen in de tropen zien er intact uit, maar zijn 
in werkelijkheid zwaar beschadigd omdat 
de fauna is uitgeroeid. Deze “lege bossen” 
zullen geleidelijk aan totaal van karakter 
veranderen.’  RK

VISIE <<

‘Liever Voedselprogramma dan 
Voedselminister’ 

Er moet een ministerie van Voedsel komen, vinden 

PvdA, CDA en ChristenUnie. Hoogleraar Bestuurskunde 

Katrien Termeer vindt het wel tijd voor verbreding van 

het landbouwbeleid, maar betwijfelt of het instellen 

van een nieuw ministerie de beste weg is. 

Moeten beleidmakers het voortaan over ‘voedsel’ 
hebben in plaats van over landbouw?
‘Het is belangrijk dat we een holistisch beleid ontwikke-
len, waarbij we alle elementen van ons voedselsysteem 
een plek geven, zoals productie, milieu, klimaat, water, 
biodiversiteit, gezondheid, voedselveiligheid, toegang 
tot voldoende voedsel en de gevolgen voor ontwikke-
lingslanden. Voedsel is een veel krachtiger en aantrekke-
lijker frame dan landbouw.’

Bij welke ministeries zijn die elementen nu 
ondergebracht?
‘Het landbouw- en natuurbeleid en veterinaire gezond-
heid zitten nu bij Economische Zaken, de handel en ont-
wikkelingshulp bij Buitenlandse Zaken, de humane ge-
zondheid bij Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ruim-
telijke ordening, milieu- en klimaatbeleid bij Infrastruc-
tuur en Milieu en armoedebeleid bij Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid.’ 

Heb je dan een nieuw ministerie van Voedsel nodig?
‘We hebben geen goede ervaringen met de herinrichting 
van ministeries, dat leidt vooral tot veel politiek gedoe 
en intern ambtelijk geneuzel. Bovendien heb je voor een 
holistische benadering niet alleen de Rijksoverheid no-
dig, maar ook gemeentes, provincies, bedrijven en maat-
schappelijke organisaties. Ik denk dat we beter een soort 
Deltaprogramma voor voedsel kunnen oprichten.’

Wat bedoel je daarmee?
‘We hebben een Deltaprogramma om de gevolgen van 
de klimaatverandering voor Nederland te beoordelen en 
beleid te ontwikkelen. Dat is een soort bestuurlijke by-
pass, een netwerkorganisatie om de bestuurlijke verko-
kering te omzeilen. Een Voedselprogramma zou in elk 
geval tot doel moeten hebben om een food systems-bena-
dering te ontwikkelen. Nu lossen we vaak deelproble-
men op, waarna er elders of op langere termijn weer 
nieuwe problemen ontstaan. We moeten op een slimme 
manier zaken verbinden, zoals obesitas en duurzaam-
heid.’  AS

Grote dieren zoals apen spelen een belangrijke rol bij het verspreiden van boomzaden.

Ministerie van voedsel
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BIOLOGISCHE AANPAK BILHARZIA WERKT

POPULAIRE KOOLMEES NIET SOCIALER

• Persoonlijkheid bepaalt 

positie in groep

• In lab lijkt schuwe vogel 

juist socialer

Brutale koolmezen hebben de hal-
ve wereld. Ze nemen een centrale 
positie in de koolmezengemeen-
schap in. Maar dat maakt ze nog 
niet socialer. Dat is een belangrijke 
conclusie uit het proefschrift – To 
tweet or not to tweet – van Lysanne 
Snijders. 

Koolmezen hebben, evenals alle 
zoogdieren, een persoonlijkheid. 
Zo heb je ondernemende, brutale 
koolmezen aan de ene kant van het 
spectrum en weinig ondernemen-
de, schuwe vogeltjes aan het andere 
eind. Die persoonlijkheid heeft in-

vloed op de positie van een kool-
mees in zijn eigen kring. Schuwe 
koolmezen bevinden zich aan de 
randen van de sociale netwerken. 
Vrij vertaald: ze zijn impopulair. 
Ondernemende koolmezen daaren-
tegen hebben veel sociale contac-
ten. Ze zijn agressiever en nemen 
veel meer risico’s. 

Maar zijn deze populaire kool-
mezen ook echt socialer? Uit 
labonderzoek blijkt van niet. Snij-
ders bestudeerde koolmezen als ze 
in contact komen met een video-
scherm zonder of met een vreem-
de soortgenoot. Brutalere koolme-
zen blijken, anders dan verwacht, 
juist veel minder interactie met de 
koolmees op het scherm te zoeken 
dan de schuwe koolmezen. ‘De on-
dernemende koolmezen worden 
dus niet gedreven door sociale mo-

tivatie’, concludeert Snijders. 
Hier past wel een kanttekening: 

een labproef is geen veldproef. De 
koolmezen hebben volgens Snij-
ders mogelijk al snel in de gaten dat 
het vogeltje op het scherm onge-
vaarlijk is. De schuwe vogels durven 
daardoor meer, de brutale zijn min-

der geïnteresseerd. Een andere ver-
klaring is wat Snijders het koffi eau-
tomateneffect noem. ‘Populaire 
koolmezen in het wild doen moge-
lijk meer sociale contacten op door-
dat ze meer op populaire hang-outs 
zitten. Plekken met veel voedsel bij-
voorbeeld.’  RK

• Medicijnen vaak te duur

• Meervallen en rivierkreeften ingezet

Een kwart miljard Afrikanen heeft bilharzia. Bio-
logische bestrijding met meervallen en rivier-
kreeften heeft de potentie om deze ziekte terug 
te dringen, zegt promovendus Concillia Monde.

Bilharzia wordt veroorzaakt door de parasiet 
Schistosoma, een worm die op de mens wordt 
overgebracht door contact met geïnfecteerd 
zoet water. Waterslakken dienen als gastheer 
voor de nog onvolwassen parasieten. Bestrij-
ding van bilharzia gebeurt nu voornamelijk met 
medicijnen, maar die zijn duur en onbereik-
baar voor arme Afrikanen beneden de Sahara, 
waar bilharzia het meest voorkomt. Om de ver-
spreiding te voorkomen, is een structurele aan-
pak nodig. Monde onderzocht de mogelijkhe-
den om de gastheerslakken aan te pakken. Zon-
der slakken kan de parasiet zich niet meer 
voortplanten. Begin deze week verdedigde de 
Zambiaanse met succes haar proefschrift over 
deze aanpak. 

Monde onderzocht in het lab de mogelijke 
inzet van de Australische rivierkreeft, een exoot 
die op ruime schaal voorkomt in Afrikaanse wa-
teren, en een gekruiste meerval. Beide soorten 
blijken de gastheerslakken voor de parasiet te 
eten, zij het dat die voorkeur afneemt als er ook 

ander voedsel voorhanden is. De effi ciëntie van 
de aanpak hangt daarnaast af van verontreini-
ging. Endosulfan, een verboden maar nog 
steeds veelgebruikt insecticide, blijkt de wer-
king van de biologische bestrijding fl ink te frus-
treren. Monde: ‘De jagers zijn gevoeliger voor 
endosulfan dan de pooidieren. Daar waar veel 

pesticide in het water zit, werkt deze bestrijding 
dus niet.’

Toch is ze ervan overtuigd dat de methode po-
tentie heeft. ‘Het is een kwestie van maatwerk. In 
sommige gebieden kan het wel werken, in ande-
re niet. Mijn werk laat zien dat de methode le-
vensvatbaar is. En het is goedkoop.’  RK
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Kinderen spelen in het Tanganyikameer in Tanzania. Contact met besmet water kan bilharzia veroorzaken.
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NEP-EVALUATIE

Blogger Carina Nieuwenweg betwijfelt of de 

stem van studenten voldoende door zal klin-

ken bij de evaluatie van de pilot met avond-

colleges, die in september van start gaat. 

Ze vreest voor een enquête ‘waarvan de uit-

komst al vaststaat’. En ze is niet de enige.

‘Goed artikel, we moeten hier zeker niet zomaar 
mee instemmen!’, schrijft Blèh. ‘Erg fl auw ook 
hoe dit weer gaat: de pilot is gewoon bedoeld om 
positieve feedback te krijgen. Er worden docen-
ten uitgekozen die het fi jn vinden om ’s avonds 
les te geven, en niet docenten die het maar niks 
vinden.’ Buurman van de Haarweg merkt cynisch 
op dat ‘de hoge dames en heren in het Atlas trots 
mogen zijn op de groei die is bereikt. Zeker nu 
studenten én docenten daarvoor moeten boeten.’ 
Hij wil ook weleens weten waarom de Studenten-
raad geen instemmingsrecht heeft in deze kwes-
tie. Cascade weet het antwoord op die vraag: 
‘Heel bureaucratisch omdat het een pilot betreft. 
Pas als er ná de pilot een besluit moet worden 
genomen, heeft de studentenraad iets te zeggen.’ 

Reële rover vindt dat de raad daar niet op moet 
wachten. ‘Als je als studentengemeenschap niet 
heel duidelijk maakt dat je je niet laat naaien, 
dan word je dus wél genaaid. (…) Kortom, de stu-
dentenraad moet eens doen waar die voor aange-
steld is en dit tegenhouden. Ondertussen moeten 
studenten gewoon massaal deze avondcolleges 
negeren. Ja, dat kan je misschien een keer een 
vak kosten, maar zodra dit studievertraging op 
gaat leveren, mag jij raden wie er het hardst de 
avondcolleges terugroept.’

APPELS MET PEREN

De fi les rond de campus aanpakken door 

bestaande wegen te verbreden, zoals de 

gemeente Wageningen wil, gaat minimaal 27 

miljoen euro kosten. Dat staat in schril con-

trast tot de 14 miljoen euro die een rond-

weg om de campus – Rondje Campus – kost, 

schrijft Roelof Kleis op de Resource-site.

‘Het wordt steeds duidelijker dat een fatsoenlijke 
rondweg de enige juiste oplossing is voor de 

bereikbaarheid, de gezondheid van omwonen-
den, de portemonnee, maar bovenal het milieu’, 
schrijft Nietomdathetkanmaaromdathetmoet. 
‘Fietsen in de uitlaatgassen is ook niet gezond en 
een mooie rondweg met bijbehorende beplanting 
en recreatiemogelijkheden rondom een geluids-
wal kan het Binnenveld alleen maar nog mooier 
maken.’ Volgens bvv kun je echter helemaal nog 
niet concluderen dat een rondweg goedkoper is. 
‘In tegenstelling tot de gekozen variant is dat 
Rondje Campus alleen zeer globaal berekend (…). 
Zo is het appels met peren vergelijken.’ Dat vindt 
ook Henrieke: ‘De Resource is blijkbaar een 
onderdeel van de propagandamachine geworden. 
Problemen creëren en bevestigen die er niet zijn 
en dat allemaal om nog meer asfalt aan te leggen 
voor die paar mensen die ’s ochtends een paar 
minuten langer bezig zijn om met de auto van A 
naar B te rijden.’ Helemaal in het straatje van 
Fietser: ‘Ik blijf “fi le” een staaltje framing vin-
den, voor die paar auto’s en paar minuten extra 
reistijd in de spits.’  LdK

STELLING

‘It is illogical to expect 
PhD candidates to teach, 
without requiring them to have 
or obtain teaching skills.’ 
A.J. Bukman, promoveerde op 
26 april in Wageningen

RESOURCE-ONLINE.NL

REACTIES OP...

Avondcolleges en het Rondje Campus. Ze werken op 
de WUR-gemeenschap als een rode lap op een stier. 
Ook een mening? Kom naar resource-online.nl of 
mail naar resource@wur.nl.
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Het is elke dag druk in de kantines op de campus. Is dat 
terecht? Oftewel, hoe goed en smaakvol toeven is het er? 
Een smaakpanel nam de proef op de som. De verschillen zijn 
aanzienlijk.
tekst Roelof Kleis    foto’s Sven Menschel

O
ver smaak valt te twisten. Dat blijkt al 
snel als je studenten en medewerkers 
van Wageningen UR vraagt naar hun 
mening over het eten in de campus-
kantines. Maar hoe zit het echt? 
Resource nam de proef op de som 

door de vier grote kantines met elkaar te vergelij-
ken: Forum, Orion, Leeuwenborch en Restaurant 
van de Toekomst. 

Misschien is het goed te beginnen met een dis-
claimer: dit is géén wetenschappelijk onderbouwde 
studie. Het smaakpanel bestaat uit vier personen: 
twee medewerkers en twee studenten, drie vrouwen 
en één man, drie carnivoren en één overtuigd vege-
tariër. Die keuze is bovendien niet aselect. De resul-
taten geven desondanks een aardig beeld, dat 
bovendien aansluit bij de poll die ruim een week op 
de website van Resource heeft gestaan.

De opzet van de Campus Kantinetest is simpel. 
Wij stelden drie verschillende broodlunches (bud-
get, plus en luxe) en één warme lunch samen. Het 
smaakpanel bezocht op twee achtereenvolgende 
(meatless) maandagen en dinsdagen de vier 
bedrijfsrestaurants, zag, proefde en oordeelde. Als 
objectieve maatstaf is daarnaast een prijsvergelij-
king opgesteld van de meest gangbare artikelen die 
bij een lunch op tafel kunnen komen (te vinden op 
resource-online.nl. 

12 >> achtergrond

Campus 
Kantinetest

DE KEUZEMENU’S 
Budgetlunch 
Twee sneetjes brood met kaas, een 

krentenbol, een kop soep en een 

glas melk.

De pluslunch 
Twee sneetjes brood met kaas, een 

krentenbol, een kop soep, een salade 

en een beker drinkyoghurt.

De luxe lunch 
Een luxe belegd (stok)broodje, een 

salade, een glas jus d’orange en een 

beker drinkyoghurt.

De warme maaltijd 
Het menu van de dag (op maandag 

vleesloos), een beker (drink)yoghurt 

en een glas jus d’orange.

SCOREKAART
 uiterlijk

 smaak

 prijs/kwaliteit

 aanbod

 entourage

VERLIEZER

En de winnaar is… Dat hangt ervan af. Eigenlijk is er 
niet één winnaar. Er is wel één verliezer: Cormet. De 
cateraar in Forum komt er met een 6,3 karig van af. 
Zeker in vergelijking met de andere cateraars die 
één of bijna twee punten hoger scoren. Het testpa-
nel vindt het eten van Cormet prijzig en op zijn best 
gewoontjes. Alleen de luxe lunch is oké, maar daar 
betaal je dan wel meer dan 10 euro voor. Veel kritiek 
krijgt de dagelijkse warme hap, die vaak neerkomt 
op gefrituurde kost. En ronduit vernietigend is het 
oordeel over het plastic bestek waarmee Cormet de 
klant laat eten, omdat het gewone bestek wordt 
gejat.

Het smaakpanel is het best te spreken over het 
eten in Orion (cateraar OSP, 8,0) en het Restaurant 
van de Toekomst (Sodexo, 7,9). Beide scoren hoog 
op alle fronten. Het eten is verzorgd, het assorti-
ment goed en je zit er gezellig. Het RvdT is wel een 
stukje duurder. Dat verklaart misschien voor een 
deel ook het verschil in publiek. In het RvdT tref je 
nauwelijks studenten aan.

BESTE KOOP

Maar wie goed én goedkoop uit wil zijn, moet naar 
de Leeuwenborch. Het Wageningse Good Food 
Catering is over de hele linie van de samengestelde 
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Forum ‘Standaard en gewoontjes’

6 6 6 7 7 Totaalscore 7

BUDGETLUNCH €4,17

7

6 6 6 6 6 Totaalscore 6

DE PLUSLUNCH €7,87

6

5 6 4 7 6 Totaalscore 5

DE WARME MAALTIJD €7,76

lunches het goedkoopste alternatief. Daar-
bij doet het met een 7,6 nauwelijks onder 
voor Orion en het RvdT. De Leeuwenborch 
is daarmee in de terminologie van de Con-
sumentenbond de beste koop. Met één 
klein smetje: heel gezellig zitten is het er 
niet. En de kleine kantine is al snel vol.

De conclusies komen grotendeels over-
een met die van de online poll van 

Resource. De Leeuwenborch krijgt de 
meeste stemmen, iets meer dan Orion. 
Op plaats drie staat het RvdT en Forum 
haalt de minste stemmen. Met name 
Engelstalige reageerders laten geen spaan 
heel van het eten op de campus in zijn alge-
meenheid en Forum in het bijzonder (zie 
kader ‘Culinary graveyard’). Voer voor dis-
cussie en stof tot nadenken. 

‘Overall vind ik de omschrijving “niet bij-
zonder” van toepassing op deze kantine’. 
Dorothée heeft net de pluslunch wegge-
werkt. ‘Voor een lunch met boterhammen 
en kaas een zéér matig assortiment. En het 
smaakt zoals het eruit ziet: erg standaard 
en gewoontjes.’ Voor de tomaten-pom-
poensoep maakt ze een uitzondering. Die 
is goed. ‘Alleen vind ik dan 25 cent voor vijf 
croutons wel veel. Ik dacht dat die erbij 
hoorden!’ Anna is een stuk kritischer. Op 
haar bord liggen een paar sneetjes koud 
brood, een gebakken ei met kaas, twee 
vegetarische kroketten en een bolletje 
aardappelsalade. Let wel, dit is de warme 
maaltijd. Ze geeft een 4 voor de verhouding 
van prijs en kwaliteit. Alleen de verse 
sinaasappelsap is goed. ‘Het brood is ijs-
koud, maar de krentenbol is smakelijk’, 
zijn de weinige woorden die Roelof over 
heeft voor zijn budgetlunch. Denise is posi-
tiever over haar luxe lunch. ‘Fris met veel 
kleur. Het maakt een gezonde indruk. Maar 
waar is het vruchtvlees in de jus d’orange? 
Erg jammer.’ Voor al dat lekkers betaal je 
overigens wel de hoofdprijs: 10,51 euro. 

‘Daar doe ik bijna een week boodschappen 
van!’ Waar allen het roerend over eens zijn, 
is het bestek. Denise: ‘Alles op plastic. Zo 
jammer! Het ziet er goedkoop en niet duur-
zaam uit.’

8 7.5 5.5 7.5 7 Totaalscore  7.1

DE LUXE LUNCH €10,51

Totaal

6.3
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HET SMAAKPANEL 
Roelof Bijl
facilitair medewerker Forum
Tot voor kort lunchte Roelof Bijl (59) 
altijd in Forum. Tot de maat vol was. 
‘Ik trok het gewoon niet meer.’ Wat 
hem vooral stoort is de kwaliteit van 
de warme maaltijd. ‘In Forum is het altijd 
gefrituurd. Ik ben niet eenkennig, maar het 
aanbod moet wel een beetje gevarieerd zijn.’

Denise Hoelandt
zesdejaars Dierwetenschappen
Zo’n twee tot drie keer in de week 
is Denise Hoelandt panellid bij het 
Centrum voor Smaakonderzoek aan 
de Marijkeweg in Wageningen. ‘Je 
werkt mee aan onderzoek en het verdient 
lekker.’ Af en toe eet ze in Forum een Chinese 
maaltijd. ‘Maar meestal haal ik iets bij de 
Jumbo of neem ik mijn lunch van thuis mee.’ 

Dorothée Becu
functioneel beheerder websites
Meestal eet Dorothée Becu 
gewoon achter haar pc. ‘Lekker 
eten doe ik ’s avonds. Ik woon 
alleen, maar ik kook altijd voor 
mezelf. Voor mij geen opwarm-
maaltijden ofzo.’ Becu doet mee omdat ze de 
test een leuk initiatief vindt. ‘Ik ben nog nooit 
in de kantines van de Leeuwenborch of Orion 
geweest.’

Anna Gelhausen
tweedejaars Dierwetenschappen
Namens Green Offi  ce houdt Anna 
Gelhausen zich bezig met de 
catering op de campus. ‘We 
werken met de cateraar samen 
om het aanbod duurzamer te maken. De 
smaaktest past dus perfect bij mijn “werk”.’ 
Zij kijkt bovendien met de blik van een 
vegetariër. Sterker nog: dankzij haar is er 
Meatless Monday op de campus.
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Orion ‘Vers en met zorg bereid’

Restaurant van de Toekomst
‘Echt een restaurantgevoel’

8 8 8 8 8 Totaalscore 8

BUDGETLUNCH €3,92

9 8 9 8.5 7
Totaalscore 8

DE PLUSLUNCH €7,62

8 8 8 8 7 Totaalscore 8

DE WARME MAALTIJD €6,47

8 8.5 8.5 9 9.5 Totaalscore 8.5

BUDGETLUNCH €5,05

8 8 6 8 8 Totaalscore 7.5

DE PLUSLUNCH €8,01

Het panel komt over de hele linie superlatie-
ven tekort. ‘Super! Waar voor je geld’, vindt 
Denise. ‘Vooral de pastinaaksoep smaakt erg 
vers en is mooi romig. Leuk dat de croutons 
van oud brood worden gemaakt.’ ‘Mooi divers 
brood. Dik en een knapperige korst’, merkt 
Anna op. Zij geeft negens voor haar pluslunch. 
Zij roemt de diversiteit van het aanbod met 
standaard ook een vegetarische hoofdmaal-
tijd. Dat doet ook Dorothée, die een luxe lunch 
eet. ‘Een broodje gegrilde pompoen met 
roomkaas. Heerlijk! Alles is heel vers en dui-

delijk met zorg bereid. Veel keuze bij zowel de 
eenvoudige als de luxere producten.’ Roelof 
mag vandaag warm eten: couscous met kip en 
een groenteprutje van courgette, paprika en 
rozijnen. ‘Prachtige kleuren, een redelijke 
portie en verse ingrediënten. Kortom, een 
smaakvolle maaltijd.’ ‘Ik had hier nog nooit 
gegeten’, merkt Dorothée op, ‘maar ik snap 
eigenlijk niet waarom.’ Was er dan niks te kla-
gen? Jawel, zegt Denise . ‘De korst van de kren-
tenbol was een beetje droog en mijn melkbe-
ker was een beetje vies.’

Roelof is in zijn hum. ‘Dit geeft het gevoel dat je 
in een rustig restaurant zit. Een sfeervol en uit-
gekiende opstelling van de uitgifte. En de snel-
kassa werkt uitstekend.’ Hij heeft de luxe lunch 
vandaag. ‘Een prachtig opgemaakt luxe 
broodje met een mooie salade. En het (zelfsnij)
brood is heerlijk oerbrood.’ Denise heeft het 
ook getroffen met haar pluslunch. ‘Niet heel 
spannend, maar een mooi menu. Het brood is 
fantastisch en de pompoensoep smaakt erg 
goed. Er is een hoop keuze qua brood, beleg, 
sapjes en dranken. Maar er mogen wel wat 
meer warme maaltijden worden aangeboden. 
Een gezellige tent!’ ‘Klein en knus, veel licht en 
een mooie indeling’, vindt Anna. Zelfs haar 
budgetlunch krijgt alle lof. ‘Lekkere pompoen-

8 8.5 8 8 8 Totaalscore 8

DE LUXE LUNCH €8,93

soep en heerlijk brood met geitenkaas. Het is 
niet heel goedkoop, maar de kwaliteit maakt 
dat het de prijs waard is.’ Dorothée vindt de 
doe-het-zelfkassa niet zo handig. ‘Maar het per-
soneel is vriendelijk en behulpzaam.’ Zij eet 
warm: lentestamppot met kalfsgehaktballetjes. 

Totaal

8

Totaal

7.9
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Leeuwenborch ‘Ik krijg het bijna niet op’
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Denise is dik tevreden over haar warme maal-
tijd: een vegetarische pasta. ‘Heerlijk, de 
groente is erg vers. En een prima prijs voor 
lekker eten. Het is zelfs zoveel, ik krijg het 
bijna niet op. En ik kan best veel op!’ Ook 
Anna is complimenteus over haar luxe lunch. 
‘Een heerlijk broodje geitenkaas. Donker 
brood, bont belegd en een salade met mooie 
kleuren.’ Ze roemt ook het aanbod. ‘Naast de 
warme maaltijd zijn er meerdere andere klei-
nere maaltijden. Misschien zou er wel wat 
meer keuze in brood kunnen komen.’ De een-
voudiger lunches komen er minder goed van 

af. De soep is niet echt lekker, vindt Roelof. ‘Is 
dit tandoori? Dat is niet de smaak die ik 
proef.’ Dorothée is het daar roerend mee eens. 
‘De soep is slap. Bij tandoori verwacht ik iets 
pittigs. Het brood is bovendien droog en sma-
keloos. En jammer genoeg is er alleen jonge 
kaas. Voor een eenvoudige lunch is hier wei-
nig keuze. Ik vind dit net te minimaal alle-
maal. Voor dat geld smeer ik ’s morgens zelf 
wel een paar boterhammen. Ik zal hier niet 
snel terugkomen.’ De meningen zijn dus ver-
deeld. Hoe luxer de lunch, hoe positiever het 
oordeel.

‘Echt gehakt en goed gekruid. Ook lek-
ker veel groentesoorten met nog iets 
van een bite in de stamppot.’ Ze heeft 
alleen de kleine portie gekozen. ‘Jam-
mer, het was mij niet duidelijk dat er 
ook grote porties waren.’ De grotere is 
twee euro duurder.

‘CULINARY 
GRAVEYARD’ 
Wat vind jij van het eten op de 
campus? Deze vraag van Resource 
maakte vooral op de Engelstalige site 
veel los. ‘Food culture @ WUR is 
miserable and I feel ashamed when 
visitors come here and I have to take 
them for lunch or dinner’, schrijft Jorge 
Mendes de Jess. ‘Healty food in WUR 
doesn’t exit!’, vindt Jonh. En Shani 
geeft de genadeklap: ‘WUR is a 
culinary graveyard.’

Lees alle reactie op 
resource-online.nl/enBekijk de video’s en 

vergelijk alle prijzen
op resource-online.nl.

Totaal

7.6
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POOTJE BADEN 

Hij is klaar. En op een leuk moment ook nog. 
De houten vlonder aan de rand van de Forumvijver 
werd vorige week meteen in gebruik genomen door 
pauzerende studenten. Het bouwsel bleek net iets te 
hoog om de voeten al zittend in het water te laten 
bungelen, maar daar lieten deze studenten zich niet 
door weerhouden.  LdK, foto Remo Wormmeester
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Verhalenverteller
Een student die zijn verhaal over grondlagen en waterstromen niet snapt, 
is voor Roel Dijksma geen bron van ergernis. In tegendeel. ‘Ik vind het 
alleen maar leuk om iets nog een keer uit te leggen.’ De kersverse Teacher 
of the Year wordt geroemd om zijn vertelkunst en benaderbaarheid.
tekst Linda van der Nat    foto Sven Menschel

D
ocent hydrogeologie Roel Dijksma 
gaat verhuizen. Van een grote, 
lichte hoekkamer in Lumen naar 
‘de kamer van de toiletjuffrouw’ 
– zoals hij het zelf zegt – in dat-
zelfde gebouw. De gang naar zijn 

kamer staat vol met lege, gele verhuiskisten. 
Het interview met Resource is zijn laatste acti-
viteit voordat hij zijn spullen gaat inpakken.

‘Ik coördineer de verhuizing voor onze leer-
stoelgroep en had mezelf dus ook een betere 
kamer kunnen geven. Maar ik voer zoveel 
gesprekken dat ik constant op zoek moest naar 
een andere plek, zodat ik mijn kamergenoot 
niet stoorde. Nu zit ik in mijn eentje, dat is 
beter voor iedereen. Ik heb de hoogleraar, aan 
wie ik de grote kamer aan de binnentuin heb 
gegeven, nog wel gemaild dat hij als gebaar zijn 
kamer aan mij zou kunnen geven, nu ik Tea-
cher of the Year ben.’ Lachend: ‘Heb ik geen 
antwoord op gehad.’

Op 21 april won Dijksma de Teacher of the 
Year Award. Op dat moment was hij met zijn 
vrouw op vakantie in New York. ‘Vanwege het 
tijdsverschil ben ik om vijf uur opgestaan om 
via Skype bij de uitreiking te zijn. Toen ik 
hoorde dat ik had gewonnen, was ik apetrots – 
ik krijg er weer kippenvel van. Ik ben de stad 
ingegaan, ik zweefde gewoon.’ Hij wijst naar 
een tas in de hoek van de kamer. ‘Een Will limi-
ted edition. Die had ik eerder die week al in een 
winkel in Manhattan gezien. Ik mocht hem 
alleen kopen als ik zou winnen. Nu kan ik tel-
kens als ik die tas pak, weer trots zijn.’

VERHALENVERTELLER

Dijksma is een drukbezet man. De docent 
begeleidt 23 studenten, geeft 10 vakken in 
Wageningen – waarvan hij sommige ook nog 
coördineert – en geeft gastcolleges in Lille. ‘Ik 
doe dat met veel plezier, maar de tijd dat ik me 
kon verliezen in mijn werk en daardoor als 

laatste vertrok, ligt achter me. Dat vind ik op 
zich niet erg, het werk hoeft van mij niet strak 
in 40 uur per week te passen. Maar deze weken 
zijn echt uitzonderlijk: soms ben ik tot half 
drie ’s nachts verslagen aan het nakijken. Dat 
doe je niet meer voor de lol.’

Ondanks de drukte is het duidelijk dat Roel 
Dijksma zijn roeping als docent gevonden 
heeft. Zelfs zijn antwoorden in het interview 
groeien regelmatig uit tot mini-colleges. Over 
de wet van Darcy, neerslagverschillen op IJs-
land – waar hij elk jaar op excursie naartoe gaat 
met masterstudenten Bodem, water en atmo-
sfeer – of drinkwaterwinning uit basalt op 
Hawaï. ‘Vrienden van ons gaan elke zondag 
wandelen en af en toe lopen mijn vrouw en ik 
mee. Als ik iets opmerkelijks zie, zoals vormen 
van het landschap, of ze vragen mij wat, dan 
leg ik dat uit. Dat noemen zij “een Roeltje”: een 
klein, leuk feitje uit het veld. Hydrogeologie is 
zo’n mooi vakgebied, ik zou geen leuker vak 
voor mezelf weten dan dit. En ik vind het heer-
lijk om erover te vertellen.’

Dat is ook zijn kracht, blijkt uit het juryrap-
port van de Teacher of the Year Award. Studen-
ten waarderen hem omdat hij een goede verha-
lenverteller is. ‘Ik vind niks leuker dan mensen 
dingen leren en verhalen vertellen. Ik vind het 
alleen maar leuk om iets wat de student niet 
snapt, nog een keer uit te leggen. Daarvoor 
mogen ze mij elk moment mailen of Whatsap-
pen.’ Het geld dat hij heeft gewonnen, 2500 
euro, wil hij daarom gebruiken voor lunchle-
zingen met andere verhalenvertellers. ‘Ik weet 
dat daar behoefte aan is. Ooit gaf ik voor Pyrus, 
de studievereniging van Bodem, water en 
atmosfeer, een lunchlezing en het was zó druk 
dat ik zelf de zaal niet meer in kwam.’

AUTHENTIEK

Dijksma’s voorbeeld is oud-hoogleraar geolo-
gie en mineralogie Salomon Kroonenberg. ‘Hij 

had een hele beeldende manier van vertellen. 
Zijn colleges bestonden voor een groot deel uit 
dia’s, en dan reisde je de hele wereld over en 
vertelde hij hoe dat hele zaakje in elkaar stak, 
geologisch gezien. Dat vergeet je nooit meer.’ 
Toch probeert de docent beslist niet om Kroo-
nenbergs stijl te kopiëren. ‘Als docent moet je 
jezelf blijven, authentiek. Studenten hebben 
het meteen door als jouw onderwijs een trucje 
is. Wat ik doe, is gewoon makkelijk praten. Ik 
zie wanneer het inzakt en reageer daarop, niet 
door te gaan foeteren, maar door iets verras-
sends te doen of te vertellen.’

Een andere eigenschap waar Dijksma om 
geroemd wordt, is zijn benaderbaarheid. ‘Ik 
ben oprecht geïnteresseerd in de student als 
persoon. En studenten ervaren ook een lage 
drempel om met mij te praten. Als ik op excur-
sie ben en we lopen van plek A naar plek B, ben 
ik altijd met studenten in gesprek en niet 
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Roel Dijksma tijdens een excursie naar Wolfheze.
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‘Ik zou geen leuker 
vak voor mezelf weten 
dan hydrogeologie’

alleen om iets uit te leggen; het gaat vaak over 
de student zelf. Ik zie ze ook echt als mijn stu-
denten, ik voel me verantwoordelijk voor ze.’

KLIK

Hoewel Dijksma’s naam al jaren op de longlist 
van de Teacher of the Year Award staat, schopte 
hij het dit jaar voor het eerst tot de shortlist van 

vijf genomineerden. ‘Ik vind eigenlijk dat die 
nummers zes tot zestien meer waardering ver-
dienen dan ze krijgen, want vaak zijn het recidi-
visten.’ Dat hij de prijs nu heeft gewonnen, 
vindt hij ‘prachtig’. Maar, het is niet waar het 
hem om gaat als hij lesgeeft. ‘Waar ik het voor 
doe, is de klik die je ziet in zo’n zaal, in zo’n 
groep, in het veld. Dat het gaat leven bij studen-

ten en dat ze er lol in hebben. De feedback van 
de studenten die je krijgt over wat ze leren in 
hun opleiding en dat je daar een niet onaan-
zienlijke bijdrage aan hebt geleverd, dat is wer-
kelijk waar het om gaat.’ Hij is even stil. ‘Wauw, 
wat een mooie, stichtelijke woorden. Sodemie-
ters, dat komt er zomaar ineens uit. Maar het is 
wel zo.’ 
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Vrijwillig weidevogels 
redden werkt niet
De nieuwe regels voor agrarisch natuurbeheer, ingevoerd op 
1 januari, zijn goed voor de weidevogels en de biodiversiteit, 
zeggen ecologen David Kleijn en Jos Hooijmeijer. Toch gaan ze 
niet ver genoeg. ‘Boeren worden niet onder druk gezet om een 
hoogwaterpakket af te sluiten.’
tekst Albert Sikkema    foto Guy Ackermans

A
lle Nederlandse boeren konden tot 
voor kort subsidie krijgen voor 
agrarisch natuur- en landschaps-
beheer. In ruil voor een vergoeding 
beschermden ze dan bijvoorbeeld 
weidevogelnesten of legden ze 

bloemrijke akkerranden aan. Dat beleid heeft 
echter niet kunnen voorkomen dat de biodiver-
siteit op het platteland afnam en dat het aantal 
weidevogels – zoals de grutto, kievit en veldleeu-
werik – sinds 1990 ruim 60 procent is gedaald. 

Om die reden is de regeling voor agrarisch 
natuurbeheer per 1 januari aangepast. Alleen 
boeren in kerngebieden, waar de kans op 

natuurherstel groot is, kunnen nog subsidie 
aanvragen. Bovendien is het aantal doelsoorten 
voor natuurbehoud beperkt tot 67. Dit betreft 
soorten die Nederland volgens internationale 
verdragen moet beschermen. En ten slotte gaat 
het geld niet langer naar individuele boeren, 
maar naar collectieven van boeren die een 
gebiedsplan en gebiedsofferte maken.

GRONDWATERSTAND

‘In grote lijnen zijn deze aanpassingen een ver-
betering’, zegt David Kleijn, hoogleraar Planten-
ecologie en natuurbeheer in Wageningen. ‘Het 
is goed dat de subsidies nu worden geconcen-
treerd in gebieden met potentie. Je moet alleen 
investeren in gebieden waar de ecologische 
randvoorwaarden voor natuurbescherming aan-
wezig zijn.’ Ook de focus op doelsoorten is goed, 
omdat de boeren daardoor beter moeten aange-
ven hoe ze die soorten gaan beschermen. Verder 
heeft een collectief van boeren als voordeel dat 
je makkelijker maatregelen in een groter gebied 
kunt nemen, zegt Kleijn. 

Hij heeft de afgelopen jaren veel onderzoek 
gedaan naar de afname van het aantal weidevo-
gels in ons land en ziet nog een belangrijke ver-
betering in de nieuwe regeling. ‘Er is nu einde-
lijk een vergoeding voor het verhogen van de 
grondwaterstand. Dat is heel belangrijk, want 
dat vertraagt de gewasgroei, waardoor boeren 
later gaan maaien. Sinds het begin van de jaren 
tachtig zijn boeren in het voorjaar vijftien 
dagen eerder gaan maaien. De weidevogels 
hebben die trend niet gevolgd. Vroeger kwa-
men de kuikens van de grutto elf dagen voor de 

eerste maaidatum uit, nu is dat gemiddeld twee 
dagen na de eerste maaidatum. De kans dat de 
eieren of kuikens onder de maaimachine 
belanden, is dus veel groter. Bovendien is de 
vegetatie nu veel hoger en dat maakt het moei-
lijker voor de kuikens om hun kostje te vinden. 
Ook in dat opzicht is verhoging van het water-
peil essentieel.’

TURBOGRAS

Jos Hooijmeijer, weidevogelbioloog aan de 
Rijksuniversiteit Groningen, ziet net als Kleijn 
duidelijke voordelen aan het nieuwe beleid. 
Hooijmeijer volgt sinds 2004 de populatieont-
wikkeling van de grutto in Zuidwest-Friesland. 
‘Voor een goed weidevogelbeheer heb je grote 
gebieden nodig van minimaal 500 hectare. Nu is 
het vaak zo dat er wel kuikens opgroeien in een 
natuurreservaat of bij een boer die goed op wei-
devogels past. Maar als ze zich verspreiden over 
het omringende boerenland, krijgen ze onvol-
doende bescherming. Rond die groeikernen heb 
je boeren nodig die een zwaar pakket beheers-
maatregelen afsluiten.’ 

Met een ‘zwaar pakket’ doelt Hooijmeijer op 
drie maatregelen die moeten zorgen dat er meer 
gruttokuikens overleven. ‘Je krijgt alleen veel 
gruttokuikens als je een kruidenrijk grasland 
hebt met een hoog waterpeil en een uitgesteld 
maairegime. Daar doen grutto’s het twee keer zo 
goed als op eenzijdige raaigras van melkveehou-
ders die een maximale productie nastreven en 
vroeg willen maaien. In dat turbogras lopen wei-
devogels een groeiachterstand op, omdat ze 
moeilijker aan de kost komen. En als ze de maai-

KAMERVRAAG AAN RESOURCE

Doorgaans stellen ze hun vragen aan het kabi-
net, maar sinds kort kunnen Tweede Kamerleden 
ook aan Resource een vraag stellen. Ditmaal wil 
PvdA-Kamerlid Henk Leenders weten: Verbetert 

de huidige regeling voor agrarisch natuurbeheer 

het biologische leven van planten en dieren op 

het platteland?
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machine overleven, worden ze vaak opgegeten 
door predatoren op de grote, open vlakte.’ 

VRIJWILLIG

Probleem is echter dat er onvoldoende wordt 
gestuurd op het afsluiten van zo’n zwaar pakket, 
zegt Hooijmeijer. Dat vindt ook Kleijn. ‘Een blij-
vend minpunt is dat de regeling voor agrarisch 
natuurbeheer een vrijwillig karakter heeft. Zo 
zetten de provincies, die de regeling uitvoeren, 
geen druk op boeren om een hoogwaterpakket 
af te sluiten. Veel boeren willen dat niet, omdat 
ze dan minder eiwitrijk voer hebben in het voor-
jaar.’ 

Bovendien, vervolgt Kleijn, hebben de pro-
vincies onvoldoende gestuurd op beheersover-
eenkomsten in gebieden rond natuurreserva-
ten. ‘Ik had gehoopt dat terreinbeheerders zoals 
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten gin-
gen deelnemen aan de collectieven, maar dat is 
nog niet gebeurd. Een gemiste kans.’ 

Beide ecologen denken dat de huidige rege-
ling niet tot verhoging van het aantal weidevo-
gels zal leiden, hoogstens tot vertraging van de 
afname. Hoe het dan wel moet? Kleijn: ‘De pro-
vincies moeten vol inzetten op boeren die 
natuurdoelen willen halen, in plaats van boeren 
die “wel zo’n natuurpakketje erbij willen”. Ver-

der moet er onderzoek komen naar hoogwater-
landbouw. De meeste weidevogels zitten in 
veengebieden waar een lage waterstand leidt tot 
bodemdaling en CO2-uitstoot. Als je dit land-
schap wilt behouden, dan moet je de grondwa-
terstand verhogen en de landbouw aanpassen.’

Hooijmeijer pleit voor beleid dat natuur-
inclusieve landbouw stimuleert. ‘We moeten 
het landbouwbeleid in Europa koppelen aan 
maatschappelijke diensten, zodat je EU-subsi-
dies kunt geven voor het behoud van weidevo-
gels. Verder moet je de kosten van de melkvee-
houderij eerlijker in beeld brengen. De 
verborgen kosten – watervervuiling, bemaling, 
bodemdaling, gezondheidsproblemen, land-
bouwsubsidies, biodiversiteitsverlies en uitstoot 
van broeikasgassen – zijn hoog. Die kosten moet 
je verrekenen, want nu weegt het agrarisch 
natuurbeheer niet op tegen de marktkrachten 
richting intensivering en maximalisatie van de 
melkproductie.’ 

FRIESLANDCAMPINA

Hens Runhaar, buitengewoon hoogleraar 
Beheer van biodiversiteit en agrarisch land-
schap in Wageningen, kijkt met een bestuurs-
kundige bril naar het natuurbeheer. Hij ziet een 
rol voor ngo’s en het bedrijfsleven. ‘Je moet je 

realiseren dat de subsidieregeling voor agra-
risch natuurbeheer geldt voor hooguit zevendui-
zend boeren die een tiende van het landbouw-
areaal in beheer hebben. Je hebt meerdere 
sturingsopties nodig.’

Runhaar noemt als voorbeeld de coalitie van 
de Vogelbescherming met zo’n honderd melk-
veehouders die samen aan weidevogelbeheer 
werken. ‘En FrieslandCampina werkt aan een 
puntensysteem voor melkveehouders die ver-
duurzamen. Weidevogels beschermen kan daar 
onderdeel van zijn. Die boeren krijgen dan een 
bonus op de melkprijs. Ik zie veel potentie in 
zo’n regeling, want FrieslandCampina heeft een 
enorme sturingskracht.’ Runhaar sluit niet uit 
dat zuivelbedrijven over enkele jaren weide-
gangmelk op de markt brengen, waarbij de con-
sument meebetaalt aan het behoud van de 
grutto. 

Eerdere afl everingen van deze serie 
staan op resource-online.nl.

PvdA-Kamerlid Henk Leenders vraagt zich af of de nieuwe regels voor agrarisch natuurbeheer echt helpen.
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DIPLOMA-UITREIKING 
TE MASSAAL?

Tom Vrolings
Behaalde onlangs zijn masterdiploma 

Biologie

‘In november heb ik met ongeveer 30  
andere studenten mijn masterdiplo-
ma ontvangen. Ik vond de afstudeer-

plechtigheid niet onpersoonlijk. De 

sfeer was wel veel formeler dan bij de 

bachelor. De mensen waren netter gekleed, er was meer pu-
bliek en er waren een aantal hoogleraren en een ceremo-
niemeester in toga aanwezig. We werden met alle studen-
ten voorafgaand aan de ceremonie naar een zaaltje ge-
bracht, waar we de regels uitgelegd kregen van de ceremo-
niemeester en op alfabet geordend werden. Tijdens de ce-
remonie werden we één voor één naar voren geroepen en 
werd over de betreffende student een kort stukje verteld. 
Dit ging vooral over je prestaties tijdens je thesis en stage en 
over je plannen voor je toekomstige carrière. Wat het afstu-
deren voor mij ook persoonlijk maakte, was het feit dat alle 
biologen een roos van Biologica ontvingen. Daarnaast 
kreeg ik nog een oorkonde van Biologica voor mijn bijdrage 
als lid van de activiteitencommissie.’

Marieke Kil
Studentenraadslid voor VeSte

‘Ik vind het jammer dat de uitreikin-
gen minder persoonlijk zijn gewor-
den. De diploma-uitreiking is toch een 

mijlpaal in je studentenleven. Nu wordt 

er redelijk snel overheen gestapt. Ik 
heb wel gemerkt dat het wisselt per 

opleiding en dat het erg afhangt van je studiebegeleider. Bij 
mijn uitreiking mochten we zelf een stukje aanleveren over 

wat we naast onze studie hadden gedaan en daarover werd 
dan kort gesproken. Maar bijvoorbeeld de uitreiking van 
mijn huisgenootje was veel minder persoonlijk. En dat is 
zonde. Je familie en vrienden komen er toch helemaal voor 
naar Wageningen. Ik vind niet dat het een gegeven hoeft te 
zijn dat door het toegenomen aantal studenten de uitrei-
kingen onpersoonlijker worden. De universiteit kan best 
eens onderzoek doen naar wat studenten fi jn vinden en wat 
wel haalbaar is. Dan duurt de uitreiking maar een half uur 
langer.’

Wilbert Houweling
Secretaris examencommissie 

Maatschappijwetenschappen

‘De examencommissie is verantwoor-
delijk voor het organiseren van de ba-
chelordiploma-uitreikingen van de 
maatschappijwetenschappelijke op-
leidingen. Ik ben zelf bij de laatste 

twee uitreikingen betrokken geweest en kreeg het idee dat 
de examenkandidaten en gasten op prijs stelden hoe de uit-
reikingen verliepen. De eerste keer zat ik in een zaal met 20 
examenkandidaten. Inclusief gasten was de zaal vol met 
120 mensen. Het aantal aanwezige kandidaten bij een di-
ploma-uitreiking verschilt per keer. In oktober vorig jaar wa-

ren het er zo’n 120 tot 140 en in april maar 20. In beide geval-
len konden de examenkandidaten zelf enige informatie le-
veren voor de uitreiking. Voor die tijd maakte de studieadvi-
seur een praatje, maar dat kostte erg veel tijd. We organise-
ren de ceremonies altijd samen met bestuursleden van de 
studieverenigingen Mercurius en Ipso Facto. Zij weten ook 
hoe de ceremonies ervaren worden en of er klachten zijn. 
Wat mij betreft gaan we op dezelfde voet verder.’

Door de groei van het aantal studenten aan Wageningen Universiteit is het soms 
dringen geblazen bij diploma-uitreikingen. Studenten moeten de informatie voor 
hun ‘persoonlijke praatje’ zelf aanleveren en soms zijn er zoveel kandidaten dat 
ze met z’n drieën tegelijk worden toegesproken. Hoe erg is dat?
tekst Nicole Janssen, Carina Nieuweweg, Twan van der Slikke    illustratie Henk van Ruitenbeek



19 mei 2016 — RESOURCE

M.I. << 23

Bram Wennekes
Behaalde onlangs zijn masterdiploma 

Earth and Environment

‘Ik vond mijn afstudeerplechtigheid 
niet te onpersoonlijk. Er werd over 
alle 15 aanwezige studenten een ver-
haaltje van 5 tot 10 minuten verteld. 
Dit werd gedaan door een professor 

van de studie van de betreffende student. Wel moesten al-
le aanwezige studenten van tevoren een formulier invul-
len met vragen over wat ze allemaal gedaan hadden tij-
dens de studie. Dit formulier werd gebruikt voor het praat-
je, maar er was wel een eigen inbreng van de professor die 
over mij vertelde. Ik vond het heel leuk dat er een verhaal 

was over iedere student en ook een borrel achteraf bij Hotel 

De Wereld. Van de studievereniging kreeg ik nog een roos 
met een kaartje en een certifi caat.’

Tom Arfman
Oud-voorzitter studievereniging 

Alchimica

‘Ik vind het jammer dat de uitreikin-
gen niet meer persoonlijk zijn. Je ou-
ders en familie komen langs en zij 
hebben toch andere verwachtingen 
dan een algemeen praatje over de 

studie. Maar ook voor jezelf is het jammer. Je hebt mini-

maal drie jaar lang heel veel tijd en energie gestoken in de 

studie. Dan is zo’n uitreiking met een samenvatting van 
wat je allemaal hebt gedaan een mooie afsluiting. Het 
draagt bij aan het gevoel dat je iets hebt bereikt. Ik heb het 
hier ook met onze studiebegeleider over gehad en ik be-
grijp wel dat het lastiger wordt met toenemende studen-
tenaantallen.’

Tom Tilleman
Masterstudent Management, 

economics and consumer studies

‘Afgelopen juni ben ik geslaagd voor 
mijn bachelor en in oktober heb ik 
mijn diploma opgehaald. Van tevo-
ren moest iedereen iets over zichzelf 
en zijn ervaringen opsturen en daar 

kon je nog leuke foto’s bijvoegen. De studieadviseur riep 
tijdens de ceremonie steeds drie studenten naar voren en 
presenteerde dan de stukjes. Bij de studenten die niks 
hadden ingestuurd, werd er ook niet zo veel verteld. Heel 

persoonlijk was het niet, maar ik denk ook niet dat dit hoort 

en kan op een universiteit. Een universiteit is erg groot en 
studenten zijn autonoom. Het is daarom ook lastig voor 
een studieadviseur om iets persoonlijks te vertellen over 
alle kandidaten. Wat ik jammer vond, is dat we tijdens de 
ceremonie in de zaal op alfabet moesten zitten. Ik kon dus 
niet samen met mijn vrienden zitten.’  
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THUISTHUIS WORDT 
STUDENTENHUIS
Studenten die in Wageningen op kamers 

willen, schrijven zich meestal in bij Idealis of 

gaan hospiteren bij studentenhuizen. Maar 

derdejaars Bedrijfs- en consumentweten-

schappen Anne van der Heijden pakte het 

helemaal anders aan. Terwijl haar vader en 

moeder naar Amerika vertrokken, werd haar 

ouderlijk huis in september 2013 omge-

bouwd tot studentenhuis. 

‘Ik zat in het examenjaar van het vwo en was 
nog niet helemaal zeker van mijn vervolgstu-
die. Hoewel ik altijd geroepen heb dat ik niet in 
Wageningen wilde blijven wonen, wees mijn 
moeder mij op de studie Bedrijfs- en consu-
mentwetenschappen. “Een beetje economie, 
een beetje psychologie, een beetje sociologie 
en statistiek. Precies iets voor jou!”

Ondertussen kreeg mijn vader een baan 
aangeboden bij een groot bedrijf in Amerika. 
Hij werkte bij Wageningen UR, maar mijn ou-
ders speelden al langer met de gedachte om te 
verhuizen. Dit was een goed moment, want 
mijn broer zat in Rotterdam op kamers en ik 
stond ook op het punt om te gaan studeren. Bo-
vendien kon ik dan in het huis blijven wonen. 

Dat leek me heerlijk maar eenzaam, tenzij ik 
medebewoners kon vinden. Van de woonkamer 
zouden we dan met gipswanden slaapkamers 
maken, zodat we met zeven mensen in het huis 
zouden passen. De kelder beneden werd omge-
toverd tot gemeenschappelijke ruimte met een 
tv, een bar en banken. Dat is natuurlijk wel gek. 
De kelder was altijd de “ speelkelder” met een 
legokasteel, garage en een kapotte Baby Born. 
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Het enige wat is overgebleven is een kast met 
glitters en knutselspullen, tegenover de bar van 
bierkratjes. 

IN DE KELDER SLAPEN

Ik zette het huis op kamernet.nl, maar van hos-
piteeravonden had ik nog nooit gehoord. Ik no-
digde iedereen één voor één uit en had een uur 
per persoon gerekend. Vier dagen lang heb ik 
tientallen mensen over de vloer gehad. Ik gaf 
iedereen een rondleiding en peilde of ik het zag 
zitten om met ze samen te wonen. Dat ging niet 
altijd even soepel. Sommige studenten waren 
bijvoorbeeld best arrogant: ze gingen ervanuit 
dat ik graag met ze zou willen samenwonen. 
Ook wilde ik in het begin alleen maar met vege-
tariërs in huis wonen, maar de mensen die ik 

het leukst vond, waren dat niet. Toen moest ik 
kiezen tussen de mensen die ik het leukst vond 
of mijn ideaal van een huis vol vegetariërs. Ik 
koos voor het eerste. 

In het begin was het wel een uitdaging. De 
gipsen muurtjes waren nog niet geplaatst en 
omdat mijn ouders nog geen huis in Amerika 
hadden gevonden, waren ze soms nog hier en 
stonden hun spullen er ook nog. Tijdens de 
AID hebben we daarom met z’n allen in de kel-
der geslapen. Dat was wel interessant: met een 
groep brakke studenten in een huis wonen met 
ouders en een hond waar ondertussen verhui-
zers druk bezig zijn met inpakken.

GRASMAAIEN

Maar het echte werk begon natuurlijk in sep-
tember, toen mijn ouders naar Amerika ver-
trokken. Toen besefte ik pas hoeveel werk een 
huis is. De loodgieter bellen, grasmaaien, 
snoeien en bladeren van het dak halen. Alle-
maal details die normaal je ouders regelen. 

Voor een studentenhuis zijn we erg burger-
lijk en huiselijk. We eten regelmatig samen en 
iedereen voelt zich verantwoordelijk voor het 
welzijn van het huis. We hebben echt samen dit 
studentenhuis opgezet en mijn huisgenoten 
zijn nu mijn beste vrienden. Maar af en toe kijk 

‘Voor een studentenhuis 
zijn we erg burgerlijk 
en huiselijk’

ik naar de gipsen muurtjes en stel ik me voor 
hoe het was, met een mooie bank, het fraaie 
kunstwerk, mijn prachtige piano. Dan word ik 
wel een beetje nostalgisch.’  CN

Anne en haar huisgenoten tijdens het kerstdiner.

Het ouderlijk huis van Anne dat nu dienstdoet 

als studentenhuis.

Anne van der Heijden: ‘Mijn huisgenoten zijn 

nu mijn beste vrienden.’
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KIES JE KANDIDAAT
Wie moet volgend jaar de studenten van Wageningen Universiteit vertegenwoordigen in de 

studentenraad? Van 23 tot en met 26 mei zijn er weer verkiezingen en er valt echt iets te 

kiezen dit jaar: negentien kandidaten van drie partijen – VeSte, S&I en CSF – strijden om 

twaalf zetels. Heb jij je keuze nog niet gemaakt? Bekijk onderstaande kandidatenlijst en surf 

naar resource-online.nl voor de elevatorpitches van de lijsttrekkers.

VESTE (STUDENT COUNCIL PARTY FOR ACTIVE STUDENTS)

1. Karlijn Hendriks

Opleiding: BSc Gezondheid en 
maatschappij
Leeftijd: 21
Verenigingen: KSV Franciscus

2. Anne Swank

Opleiding: BSc Bodem, water en 
atmosfeer
Leeftijd: 21
Verenigingen: SSR-W, WMHC 
(hockey), WSTV Split (turnen)

3. Daphne de Bruin

Opleiding: BSc Bedrijfs- en 
consumentenwetenschappen
Leeftijd: 20
Verenigingen: WSR Argo (roeien), 
Honours Programma 

4. Ivo van Brandenburg

Opleiding: MSc Urban 
environmental management
Leeftijd: 23
Vereniging: Wageningen Beasts 
(krachttraining)

5. Olimkhuja Askarov

Opleiding: MSc Environmental 
sciences
Leeftijd: 25

6. Robin te West

Opleiding: BSc Biologie
Leeftijd: 22
Vereniging: Shout (vereniging voor 
homo’s, lesbiennes, biseksuelen, 
transgenders en travestieten)

7. Ellen de Jong

Opleiding: MSc Animal sciences
Leeftijd: 22
Vereniging: SSR-W

8. Joep Bresser

Opleiding: BSC Internationale 
ontwikkelingsstudies
Leeftijd: 21 
Vereniging: SSR-W

9. Antonella van Osnabrugge

Opleiding: BSc Internationaal 
land- en water beheer
Leeftijd: 21 
Verenigingen: WSV Ceres, WSR 
Argo (roeien)

S&I (SUSTAINABILITY & INTERNATIONALIZATION) 

1. Wei Xiong

Opleiding: 
Msc Plant sciences
Leeftijd: 25

2. Yanina Willet

Opleiding: 
Bsc Biologie
Leeftijd: 20

3. Andrei Toma

Opleiding: 
Msc Development 
and rural innovation
Leeftijd: 31

4. Peijun Peng

Opleiding: 
Msc Food technology
Leeftijd: 21

5. Caya de Leeuw van Weenen

Opleiding: 
Bsc Moleculaire 
levens weten-
schappen
Leeftijd: 19

6. Aaron Glen Noronha

Opleiding: 
Msc Environmental 
and bio-based 
technology
Leeftijd: 24

7. Silvia Concreto

Opleiding: 
Msc Food safety
Leeftijd: 25

CSF (CHRISTELIJKE STUDENTENFRACTIE)

1. Ties Terlouw

Opleiding: 
Bsc Gezondheid en maatschappij
Leeftijd: 20
Vereniging: CSFR Wageningen

2. Marlene Ras

Opleiding: 
Bsc Internationale 
ontwikkelingsstudies
Leeftijd: 22
Vereniging: Ichthus Wageningen

3. Manon van der Molen

Opleiding: 
Bsc Gezondheid en maatschappij
Leeftijd: 21
Vereniging: Navigators 
Wageningen

SOURCE
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Waar staan de partijen voor? 
Bekijk de video’s op resource-online.nl.
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EELT
Betere punten halen met weinig 

inspanning? Ga dan vlak voor een 

examen een kwartiertje joggen op 

blote voeten. Onderzoekers van de 

universiteit van Noord-Florida heb-

ben dat aangetoond. Het werkgeheu-

gen van de proefpersonen nam 

gemiddeld zo’n 16 procent toe. 

Ze denken dat het komt doordat 

je op blote voeten beter oplet. 

Angst voor pijn maakt je scherper. 

DEPRI
Meer dan 1 op de 3 promovendi 

aan de UvA is klinisch depressief. 

Dat blijkt uit een onderzoek van het 

plaatselijke promovendinetwerk. 

Dat liet promovendi 20 vragen 

beantwoorden over blijheid en 

droefheid. Vooral economen en 

bedrijfskundigen zijn de klos: 44 

procent loopt het gevaar depressief 

te worden. Dat is dubbel zoveel als 

‘normale’ mensen. Tandartsen komen 

er met 22 procent het best van af. 

HUFTERS
Vleeseters zijn geen hufters, weten 

we sinds de fraudezaak Stapel. 

Niet per se tenminste. Maar ze 

gaan wel eerder dood, blijkt uit een 

review van de Mayo Clinic in Arizona. 

Minstens 17 jaar vegetarisch eten 

verlengt het leven met gemiddeld 

3,6 jaar. Vooral dagelijks rood en 

bewerkt vlees eten, is killing. 

LUCHTJE
De lucht die bioscooppubliek uit-

ademt hangt af van de soort fi lm die 

er draait. Spannende fi lms ‘ruiken’ 

anders dan grappige fi lms, hebben 

wetenschappers van het Max Planck 

Instituut aangetoond. Zij ontleedden 

de lucht en koppelden de samenstel-

ling daarvan aan de scène die werd 

vertoond. ‘The Hunger Games’- 

lucht bijvoorbeeld blijkt heel anders 

dan ‘Buddy’-lucht. Puur op basis van 

de lucht slaagden de onderzoekers 

erin de vertoonde scène te karakteri-

seren. Zouden colleges ook verschil-

lende ruiken? 

Argo zoekt geld voor nieuw krachthonk

De Wageningse studentenroeiver-

eniging Argo wil via crowdfunding 

geld inzamelen om het kracht-

honk op de zolder te verbouwen. 

De huidige ruimte voor binnentrai-
ning is te klein, slecht geventileerd 
en niet geïsoleerd. Het project gaat 
90 duizend euro kosten. Vanaf 1 ja-

nuari 2017 kunnen mensen geld 
doneren.

Als de roeiers van Argo niet op 
het water zitten, trainen ze in sport-
hal De Bongerd of op de ‘ergome-
terzolder’ in de loods aan de Greb-
bedijk, waar ook de boten liggen. Er 
is een hoekje met wat verouderd 
krachttrainingsmateriaal en er 

staan roeitrainers, vertelt Saskia 
Tersteeg, secretaris van de studen-
tenroeivereniging. ‘Het aantal le-
den neemt elk jaar toe, dus de 
ruimte begint erg krap te worden.’ 
Bovendien zijn slecht geventileerde 
en geïsoleerde ruimtes slecht voor 
de gezondheid, aldus Tersteeg.  

LvdN

Dieren houden op een vleesdak 
De wereldbevolking groeit en steeds meer mensen 

wonen in steden. Reden voor vijf Wageningse stu-

denten om na te denken over vleesproductie in de 

stad. Ze denken dat op daken van scholen en 

bejaardenhuizen prima kippen en schapen kunnen 

worden gehouden. In hun project The Meat Roof, 
onderdeel van het Honours Programma, zoeken ze 

uit wat daarvoor nodig is. 

De vijf studenten – Wietse Wiersma, Anouk Mulder, 
Tanja Meeuwsen, Marijke Zonnenberg en Sabine van 
Oossanen – willen stedelingen middels The Meat Roof 
laten kennismaken met vleesproductie. Daarnaast ho-
pen ze de sociale cohesie te verbeteren. Vrijwilligers 
uit de buurt moeten een boerderij opzetten samen 
met een stadsboer. De boerderij produceert vlees, eie-
ren en wol voor de wijk. 

The Meat Roof kan plek bieden aan vleeskippen, 
leghennen en/of schapen die worden gehuisvest in 
een biologische stal met vrije uitloop. Op de graszo-
den op het dak moeten de dieren kunnen scharrelen 
en grazen. De studenten willen verder dat de mest 
wordt vergist en hergebruikt als meststof voor de teelt 

van groente of veevoer, eveneens op het dak. Het bio-
gas kan worden gebruikt om het gebouw eronder te 
verwarmen. Verder zijn er extra maatregelen nodig 
voor waterbeheer. Minpuntje volgens de studenten is 
dat de milieu-emissies relatief hoog zijn in dit open 
houderijsysteem. Maar omdat The Meat Roof klein-
schalig is en ook gras en wintergroente produceert, 
kan de milieuscore toch meevallen.  AS

De ‘ergometerzolder’ van Argo is te klein voor het groeiend aantal leden.
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Wat voorafging: Na jarenlang ploeteren gaat het met Willem-Jans stu-
die de goede kant op. En dan heeft hij sinds kort ook nog een vriendin. 

Corona 
In gedachten verzonken liep Wil-
lem-Jan de Leeuwenborch uit en 
plofte neer op een bankje. In zijn 
hoofd werd het gesprek van net 
telkens opnieuw afgedraaid. 
‘Jongen’, bromde de stem van 
zijn begeleider, ‘ik heb nog nooit 
iemand zo lang over zijn thesis 
zien doen. Maar eerlijk is eerlijk, 
het eindresultaat is goed.’ 
Onwillekeurig dacht Willem-Jan 
aan de tijd daarvoor: het uitstel-
len, de frustratie en de smoesjes. 
Met een schok kwam hij weer in 
het heden. Hij zou Michelle 
appen. 
‘Het ging heel goed, je raadt 
nooit wat ik kreeg…’ Sent. Een 
acht, dacht hij. Een fucking 
ACHT. Onwerkelijk gewoon. En in 
zijn hoofd begon de band weer 
te lopen. ‘Je hebt meer in je mars 
dan je voor mogelijk houdt en je 
zit nu op het goede spoor. En 
neem van mij aan, genoeg hoog-
leraren hier hebben als student 
meer in de kroeg gehangen dan 
jij.’
Op zijn telefoon golfden de emo-
ji’s ondertussen binnen. Glimla-
chend liep hij naar de fi etsen-
stalling. Dit gevoel, dat wilde hij 
vasthouden en bewaren. Hij 
moest er nog een tijdje op teren. 
Er wachtte nog genoeg werk. 
Het komend uur zat Michelle nog 
op de uni en hij had geen zin om 
naar huis te gaan. Wat doelloos 
fi etste hij daarom langs het cen-
trum. Uiteindelijk kocht hij bij 
de Hoogvliet een sixpack Corona.
‘Ik weet nog wel een stageplek 
met een goede vergoeding. Dat 

scheelt in jouw situatie enorm. 
Die bul, die komt sneller dan je 
denkt’, had zijn begeleider 
gezegd.
Het was niet ver naar de dijk, die 
Willem-Jan hijgend en puff end 
beklom – sporten was er volko-
men bij ingeschoten lately. 
Boven genoot hij even van het 
uitzicht. Op een mooi plekje liet 
hij zijn fi ets lukraak in het gras 
vallen. 
Via de app stuurde hij zijn gps-
coördinaten naar Michelle. ‘We 
moeten dit vieren. Kom je? X 
marks the spot.’ Tevreden leunde 
hij achterover, pakte een Corona. 
Om vloekend zijn telefoon weer 
te grijpen.
‘En neem een fl esopener mee.’
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‘Liever 
selectie dan 
avondcolleges’

Wageningse studenten willen geen avond-

colleges. Dat bleek op maandag 9 mei 

tijdens een drukbezochte discussie met 

rector Arthur Mol.

Het bestuur van Wageningen UR ziet de uit-
breiding van het lesrooster als een van drie 
maatregelen om de studentengroei op te 
vangen. De andere twee maatregelen zijn 
investeren in afstandsonderwijs en effi ciën-
ter roosteren. ‘Avondcolleges zijn de minst 
geprefereerde maatregel, maar we hebben 
deze maatregel nodig’, vertelde Mol. Daar-
om wil hij komend studiejaar een pilot star-
ten. 

Maar veel studenten hebben bij voorbaat 
weinig trek in avondcolleges. ‘Twee jaar ge-
leden hoefde ik nog niet om 6 uur ’s och-
tends op om een werkplek te vinden’, vertel-
de Yufei Wang van de Student Council, ‘en 
toen was er nog geen rij voor de WUR-shop 
en nog genoeg plek in het fi etsenrek. Ieder-
een heeft nu last van de groei. Avondcolle-
ges zijn niet de beste oplossing, het pro-
bleem is dat er te veel studenten zijn.’ Ze 
pleitte voor selectie, om de kwaliteit en 
kleinschaligheid van het Wageningse on-
derwijs te behouden.

Verder vinden de studenten dat de uni-
versiteit meer gebouwen op de Dreijen kan 
inzetten voor onderwijs, tijdelijke contai-
nerlokalen kan neerzetten en desnoods de 
Wageningse schouwburg kan afhuren voor 
colleges. Ook kan de universiteit minder 
geld uitgeven aan werving om de groei te 
drukken, stelden enkele studenten voor.

De aanwezigen wantrouwden de pilot. 
Volgens de rector is het een onderzoek met 
zo’n duizend studenten om de gevolgen van 
avondcolleges te onderzoeken. De studen-
ten vrezen echter dat de pilot een stap rich-
ting invoering is (zie ook de discussie op p. 
11). Maar rector Mol bezwoer: ‘Ik heb nog 
geen besluit genomen.’

Op donderdag 19 mei tussen 12.15 en 
13.15 uur protesteren diverse studentenor-
ganisaties bij Atlas tegen de avondcolleges. 

 AS

Volg de discussie
op resource-online.nl.
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Wie? Sylvia van Doorn, bachelorstudent 
Internationaal Land- en Waterbeheer
Wat? Stage en thesisonderzoek naar 
de eff ecten van verzilting 
Waar? Mekongdelta, Vietnam

‘In de provincie Tra Vinh, in de Mekongdel-
ta, heb ik onderzoek gedaan naar de invloed 
van verzilting op het landgebruik en naar de 
invloed van het veranderde landgebruik op 
de verzilting. Door het hoge zoutgehalte in 
het water stappen boeren namelijk over op 
de garnalenteelt. Dat brengt problemen met 
zich mee, zoals het hoge risico op het mislukken van de garnalenoogst 
en, op de lange termijn, vervuiling en verdere verzilting van het gebied.
Ik heb zoutmetingen gedaan in de waterwegen en lokale boeren geïn-
terviewd. Mijn vertaler was een student Engels van de lokale universi-
teit. Zij nam mij achter op de brommer mee naar de locaties voor de 
zoutmetingen en interviews. Aangezien we van dezelfde leeftijd waren, 
was dat niet alleen nuttig maar ook gezellig.
Wat in het begin heel erg wennen was, was het Vietnamese verkeer. Het 
leek soms net alsof er geen verkeersregels waren en het voelde alsof je 
gewoon met de stroom werd meegesleurd. Maar als ik duidelijk aangaf 
waar ik naartoe ging, anticipeerden de andere weggebruikers op me. 
Ook bij het oversteken was dit zo: je moest gewoon doorlopen terwijl de 
brommers langs je heen reden. Stoppen kan gevaarlijk zijn, omdat ze 
dat niet verwachten. 

ACHTEROP 
DE BROMMER 
DOOR VIETNAM

Na mijn stage ben ik op reis gegaan. In Cambodja heb ik het beroemde 
tempelcomplex Angkor Wat bezocht en in Vietnam de ruïnes van de 
oude Champa-beschaving. Naast cultuur snuiven, heb ik trektochten 
door het tropische regenwoud gemaakt en verscheidene dieren weten 
te spotten. Daarnaast heb ik ook schokkende dingen gezien, zoals The 
killing fi elds, gedenkplaatsen van de Cambodjaanse genocide, waar je 
sprakeloos wordt van de gruweldaden die daar hebben plaatsgevonden. 
In totaal ben ik vier en een halve maand weg geweest en het was een 
ervaring om niet te vergeten.’  AJ

>> FEESTEN
De beste feesten volgens Wageningen 
Uitgaans Promotie. Voor alle feesten, 
check www.wageningenup.nl.

KSV – OPEN PARTY: THE EMPIRE

Donderdag 19 mei van 23:00 tot 05:00
We gaan al langzaam richting het einde van het 
collegejaar. Deze donderdag houdt KSV het laat-
ste open feest met als thema ‘Franciscus the Em-
pire’. Trek je beste Starwarsoutfi t aan, ontketen 
the force in jezelf – of de dark side, naar keuze – 
en kom genieten van goed foute hits. Deur open 
van 23.00 tot 02.00, entree 4 euro.

CAFÉ LOBURG - ROCK, SOUL & FUNK BY RAMS-

HACKLE

Zaterdag 21 mei van 23:00 tot 04:00
Café Loburg zorgt voor de nodige liveoptredens 
in Wageningen. Ook met Ramshackle halen ze 
weer een groep enthousiaste muzikanten bin-

nen. De band speelt dampende en swingende 
covers met veel ruimte voor improvisatie en ei-
gen interpretatie. Daarnaast speelt Ramshackle 
ook eigen werk in een kenmerkende stijl. Ben je 
into funk en soul, dan mag je dit optreden zeker 
niet missen. De toegang is gratis.

SSR-W - OPEN PARTY: CRAZY CARNIVAL

Donderdag 26 mei van 22:00 tot 05:00
Disco, popcorn, suikerspinnen, een lichtgeven-
de dansvloer en kermisattracties. SSR-W haalt de 
kermis naar binnen en neemt jou mee voor een 
ritje in de rollercoaster. Botsauto’s op de dans-
vloer of het spookhuis in? Wij zijn benieuwd wat 
er deze avond allemaal zal gebeuren. Deuren 
open om 22.00 uur, entree 3 euro.  

>> HET ECHTE WERK
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Register via www.aidwageningen.nl

Have a great week and make 
a lot of new (international) 

friends. 
This is it, Become a mentor!

Become MSc Mentor 
or MSc Light Mentor
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MEANWHILE IN... <<

Ondertussen in de VS
In het nieuws: Donald Trump is de enige overgebleven 
Republikeinse kandidaat voor de Amerikaanse presidents-
verkiezingen in november. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen?

Commentaar door promovendus William Clark Cook

‘Een simpel antwoord op deze vraag is dat mensen een eenvoudige 
uitleg willen voor hun problemen. Ze voelen zich comfortabel als 
hun gedachten worden vertaald tot één slogan: Make America great 
again. Wie wil dat niet? Trump raakt de juiste snaar. Hij 
presenteert de wereld zwart-wit en dat gebrek aan nuance trekt 
mensen aan. Voor veel Amerikanen is alles eng sinds de aanlagen 
op 11 september 2001. Als iemand dan veiligheid belooft, luisteren 
mensen.
Jaren geleden kozen wij een fi lmster als onze president: Ronald 
Reagan. Hij had enige politieke ervaring, maar zijn fi lmcarrière is 
de echte reden waarom hij werd gekozen. Naamsbekendheid is van 
grote waarde in de Verenigde Staten. Trump speelde in fi lms, tv-
programma’s en reclames; hij is erg beroemd. Als kind al bezocht 
ik de Trump Tower in New York. Ik denk dat mensen niet 
verwachtten dat naamsbekendheid zo krachtig zou zijn in de 
campagne en dat ze Trump daarom onderschat hebben. Wij 
denken dat om een politicus te zijn, je ook echt een politicus moet 
zijn, maar dat is niet het geval. Wij houden van fi lmsterren in de 
VS. In Californië, waar ik vandaan kom, kozen we Arnold 
Schwarzenegger als gouverneur.
Ik ben een geregistreerde Republikein, maar ik zal niet op Trump 
stemmen. Hij gedraagt zich als een bullebak. Ik kan niemand 
steunen met zulke conservatieve sociale denkbeelden. Of hij ook 
de presidentsverkiezingen kan winnen, is een lastige vraag. Ik weet 
het niet. Ik hoorde dat dit jaar veel jonge mensen zich registreren 
om te stemmen. Als dat waar is, dan is Clinton of Sanders in het 
voordeel, omdat ik denk dat de meeste jongeren zich niet 
aangetrokken voelen tot het sociale conservatisme en de negatieve 
standpunten over moslims.
Toen George Bush aan de macht was, noemden het centrum en 
links hem een idioot. Je wordt echter geen president als je niet slim 
bent. Niet sociaal progressief zijn, is niet hetzelfde als dom. Trump 
is ontzettend slim. Daarom heeft hij een kans.’   LdP
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GEZOCHT: 
STUDENT-
REDACTEUREN
Sta je middenin het studentenleven 

en weet je wat er speelt? Houd je van 

schrijven en van nieuwsgierige vragen 

stellen? 

Word dan student-redacteur 

bij Resource!

We bieden een goede beloning en 
intensieve begeleiding. Interesse? 
Mail je motivatie en voorbeelden 
van je schrijfwerk voor 2 juni naar 
resource@wur.nl.



30 >> service

RESOURCE — 19 mei 2016

Uw ervaren en  

 

Promoveren?
All-inclusive luncharrangement voor € 11,00 per 
persoon (vanaf 20 personen):

 
Colors World Food -

Laan der Verenigde Naties 150
www.cinemec.nl / 0900 - 321 0 321

DONDERDAGAVOND € 3  STUDENTENKORTING

FILM EVENTFILM

Kunst in CineMec
Monet to Matisse

X-Men
Apocalypse 3D 

Alice Through the 
Looking Glass 3D 

di 24 & zo 29 meiv.a. 26 meiv.a. 19 mei

In Memoriam 

Anne van den Ban, emeritus profes-

sor of Extension Education

Last week Professor Anne van den 
Ban, founding father of several aca-
demic groups in our University, 
passed away at the age of 88. Anne 
van den Ban studied in Wageningen 
and graduated in Agricultural Eco-
nomics in 1953. Under the infl uence 
of Professor Evert Willem Hofstee 
and Professor Everett Rogers he be-
came interested in the adoption and 
diff usion of innovations. Already in 
his dissertation (1963) he stressed 
the importance of anticipating di-
verse farmer realities, and the sig-
nifi cance of horizontal knowledge 
exchange among farmers. 
In 1964 Anne van den Ban was ap-
pointed chair of the newly estab-
lished Extension Education group 
(Vakgroep Voorlichtingskunde). Un-
der his leadership, the group fl our-
ished and appointed specialists for 
diff erent sectors and methodical ap-
proaches. In 1974, he published his 
classic book Inleiding tot de Voorli-

chtingskunde (Introduction to Exten-
sion) which was revised several 
times, and translated into 13 lan-
guages. 
In 1983, at the age of 55, he took 
the unusual step of resigning from 
his position at Wageningen Univer-
sity. He wanted to become more 
practically engaged, and apply his 
expertise to international develop-
ment work. With the purpose of 
supporting international students 
aspiring to study in Wageningen, he 
co-established a foundation (Sticht-
ing Redelijk Studeren) in 1992 
which later evolved into the Anne 
van den Ban fund. This organization 
has supported more than 250 stu-
dents to date.
Today his academic heritage is built 
upon by three groups that have 
roots in the old Extension Education 
group: Strategic Communication, 
Knowledge, Technology and Innova-
tion, and Health and Society. Until a 
few weeks ago, he remained a 
weekly visitor to these groups. We 
will remember him with deep re-
spect and are grateful for his gener-
osity as an academic and as a per-
son.

Cees Leeuwis, on behalf of many staff  
and students in and outside Wagen-
ingen

Mededelingen

Periode 6: Lenteroeien voor niet-

Argonauten

Kom jij net uit je winterslaap en wil 
je fi t de zomer in en nieuwe mensen 
leren kennen? Zorg dan dat je er 

deze lenteperiode bij bent! Ervaren 
Argonauten brengen je in vijf weken 
tijd de fi jne kneepjes van het roeien 
bij. Lenteroeiers trotseren samen 
met andere lenteroeiers de Rijn met 
als ultieme doel het winnen van de 
Head of the Rhine. Bovendien kan 
er elke dinsdag gegeten en gebor-
reld worden. 
WSR-ARGO.NL

Green Offi  ce is recruiting!

We are looking for two new people 
to join our team: Operations Coordi-
nator (catering) and Outreach Coor-
dinator. If you’re interested, con-
tact us as soon as possible.
WWW.GREENOFFICEWAGENINGEN.NL

Dagelijkse Walk-in counselling

Voor dringende of korte vragen op 
psychologisch of sociaal gebied kun 
je laagdrempelig je verhaal doen 
aan een studentenpsycholoog of 
-decaan via peer support door ge-
trainde studenten of medewerkers. 
Openingstijden: elke middagpauze 
(12.30-13.30) of ’s avonds van 
maandag t/m donderdag van 17.30-
19.00. Locatie: Forum, kamer 011 
(de gang in, rechts naast de Student 
Desk).

Ideeën gezocht voor Duurzame 

Dinsdag

Duurzame Dinsdag zet zich al 18 
jaar in voor een duurzame samenle-
ving. Het samenwerkingsverband 
met vele partners biedt een podium 
aan innovatieve, creatieve ideeën 
op het gebied van energie, mobili-
teit, techniek, voedsel, sociale in-
teractie en natuur. Op de eerste 
dinsdag van september neemt 

Staatssecretaris Dijksma de koff er 
met ideeën in ontvangst. Indieners 
van een idee maken kans op één 
van de zes prijzen. Indiening via 
duurzamedinsdag.nl tot 15 juni. 

Volleyballen? Kom bij Invicta

Invicta is een actieve volleybalver-
eniging in Wageningen. We spelen 
met drie heren- en drie damesteams 
op verschillende niveaus in de Ne-
vobo-competitie en hebben een en-
thousiaste gemixte recreanten-
groep. Daarnaast organiseren we 
diverse feesten, beachavonden, 
mixtoernooien e.d. 
WWW.INVICTA-WAGENINGEN.NL

Game On

Ben jij tussen de 18 en 20 jaar en 
wil je geld verdienen met gamen? 
Vul deze vragenlijst in: tiny.cc/ruga-
me en misschien word jij uitgeko-
zen om mee te helpen aan een on-
derzoek van de RU naar de positie-
ve aspecten van gamen waarmee je 
€35 verdient.

Pop Up Guitarshop Wageningen

Voor muzikanten is het een diep ge-
koesterde wens: een muziekwinkel 
in Wageningen. Galerie The True 
Limpet is tijdelijk t/m 28 mei omge-
toverd tot een heuse gitaarwinkel. 
Uiteenlopende gitaren worden ge-
toond uit diverse periodes (bijv. het 
model van George Harrison uit z’n 
Beatles-periode), evenals andere 
snaarinstrumenten, gitaarverster-
kers en accessoires. Er is regelma-
tig een gitaarbouwer aanwezig die 
ter plekke snaren vernieuwt of je ei-
gen meegebrachte gitaar afstelt. 
Info over de Popup Guitarshop via 
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6708 PB Wageningen
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Facebook of Jaap: 06-28882835. 
Locatie: Herenstraat 11, Wagenin-
gen. Openingstijden: woensdag 10-
17 uur, donderdag en vrijdag 13-17, 
zaterdag 11-17.

Student(e) gezocht voor hulp bij het 

leren van de Zweedse taal/gramma-

tica

Enthousiaste (vrouwelijke) 50-plus-
ser wil zich verdiepen in de Zweed-
se taal en spreekvaardigheid. Ver-
goeding in overleg. Notabene: een 
Engelssprekende student(e) is geen 
probleem. Contact: 0317-416517.

Neus voor geld?

Heb jij een goed reukvermogen en 
wil je makkelijk geld verdienen (€ 9 
netto p/uur)? Buro Blauw te Wage-
ningen zoekt mensen voor haar 
geurpanel. Info of afspraak maken 
via: geurlab@buroblauw.nl / 0317 
466699.

agenda

donderdag 19 mei t/m woensdag 1 
juni
DRIE FILMS VOOR STUDENTEN

1. Tomorrow, inspirerend reisverslag 
over klimaatactivisme waarin op lo-
kaal niveau in tien landen land-
bouw, energie, economie, democra-
tie en educatie opnieuw worden uit-
gevonden. 2. Prejudice, ambivalent 
psychologisch drama waarin de nog 
thuiswonende zoon bij een familie-
diner de zwakke plekken in het ge-
zin blootlegt. 3. The Land of the En-
lightened, fabelachtige reis waarin 
een jeugdbende wordt gevolgd door 
het door oorlog geteisterde Afghani-
stan, met ruige, associatief gemon-

teerde (landschaps)beelden. Loca-
tie: Wilhelminaweg 3A. 
WWW.MOVIE-W.NL

Thursday 19 May, 12.30-13.20
LUNCH WORKSHOP WAGENINGEN 

WRITING LAB AND WAGENINGEN 

UR LIBRARY: SEARCH 

EFFICIENTLY IN THE RIGHT 

DATABASE.

There are many ways to fi nd specifi c 
information you’re looking for. 
Knowledge of databases and search 
strategies will help you to fi nd sci-
entifi c publications on your topic in 
an effi  cient and systematic way. You 
can submit your own research ques-
tion. Venue: Forum Library, room 
460. info.wageningenwritingLab@
wur.nl

donderdag 19 mei, 19.30
SP ORGANISEERT DEBAT OVER 

ONAFHANKELIJKHEID 

WETENSCHAP

De wetenschap staat onder druk en 
heeft te weinig ruimte voor langdu-
rig, fundamenteel en van het be-
drijfsleven onafhankelijk onder-
zoek. De overheid investeert te wei-
nig en te selectief. De SP vindt het 
de hoogste tijd voor een nieuwe de-
mocratische universiteit. Tijdens 
het debat spreken: Bas Arts, Leon 
Pijnenburg , Suzanna van der Meer 
en Jasper van Dijk. Locatie: Café 
The Spot.

Thursday, 26 May, 12.30-13.20
LUNCHTIME WORKSHOP 

WAGENINGEN WRITING LAB: ALL 

ABOUT WRITING STYLE

In this workshop you’ll discover 
your personal writing style and 

learn about typical pitfalls and how 
to avoid them. It works best if you 
bring along an assignment you’re 
currently working on, but it’s also 
possible to join the workshop if you 
don’t have one. Venue: Forum Li-
brary, room 460.
info.wageningenwritingLab@wur.nl

Friday 27 May & Saturday 28 May, 
20.00-22.30
SPRING CONCERTS WSKOV

Conducted by Krista Audere, the 
choir and orchestra of the WSKOV 
will perform Meeresstille und glück-
liche Fahrt by Beethoven. Addition-
ally the cello concerto Variations on 
a Rococo Theme by Tchaikovsky with 
the cello soloist Inge Grevink of the 
Gelders Orkest. Student tickets: €5. 
Venue: Aula, Generaal Foulkesweg 
1, Wageningen. Reservations: www.
wskov.nl / wskov@wur.nl

Tuesday 31 May, 19.30
VAN UVEN FESTIVAL 2016

This open stage festival is organized 
yearly by the student orchestras De 
Ontzetting and WSKOV. Register 
your group and acoustic act by 
mailing to vanuvenfestival@gmail.
com before the 24 May or join the 
audience and enjoy the performanc-
es. Venue: Café the Spot.
WWW.ONTZETTING.WUR.NL / WWW.WSKOV.NL

donderdag 2, vrijdag 3, vrijdag 10 
en zaterdag 11 juni, 20.30
VOORSTELLING STICHTING LENS: 

ANTIGONE

Na 5 maanden repeteren, schaven 
aan het script en vormgeven brengt 
Lens Antigone op de planken. Anti-
gone is een Griekse tragedie en 
gaat over eer: persoonlijke eer, fa-
milie-eer en eer voor het volk. Wat 
is belangrijker? Locatie: theater De 
Wilde Wereld, Burgtstraat 1, Wage-
ningen. 
WWW.STICHTINGLENS.NL

Deadline indienen: één week voor 
verschijningsdatum (max. 75 
woorden). Mail: resource@wur.nl



Dressing room secrets  
It was just my initial days in Wageningen and I decided to join the hockey team. I and my 

friend from India were the only two international students in the team, and from a very dif-

ferent culture. It was in the dressing room after our fi rst match that we experienced our cul-

ture shock. 

We played the fi rst match of the season in Nijmegen. After the match when we got back to 
the dressing room, everyone except me and my friend threw off all their clothes to take a 
shower. I stared at my friend with shock and saw he had the same reaction on his face. We 
went out for a moment and returned when everyone was decently dressed. 
It has been more than ten matches now for both of us and it all seems normal now, but we 
never took a bath after the match which may make our teammates question our hygiene. 
I always joke with my Indian friend, imagining if we could somehow disguise ourselves and 
get into the women’s dressing room for a day. That would certainly be one hell of an 
experience. 
  Amit Choudhary, MSc student of Management, Economics and Consumer Studies, from India

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 briefl y. 300 words max. Send it to 
resource@wur.nl and earn twenty-fi ve euro and Dutch candy.

>>TYPICAL DUTCH
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KLEEDKAMERSCÈNE 

Zijn eerste hockeywed-
strijd in Nijmegen heeft 
een verpletterende in-
druk gemaakt op master-
student Amit Choudhary. 
Of liever gezegd, de 
kleedkamerscène na de 
wedstrijd. De Nederlan-
ders gooiden allemaal de 
kleren van hun lijf om 
lekker te gaan douchen, 
Amit en zijn Indiase 
vriend in verbijstering 
achterlatend. Inmiddels 
zijn de twee het gewend, 
al doen ze zelf niet mee. 
Wel vragen ze zich af of 
ze vermomd de dames-
kleedkamer binnen zou-
den kunnen komen. ‘Dat 
zou nog eens een erva-
ring zijn!’


