
voorbeelden van onderzoek en onderwijs | examples of research and education

Environmental Sciences2012





voorbeelden van onderzoek en onderwijs | examples of research and education

Environmental Sciences2012



2 

Wederom een fantastisch jaar

Another fantastic year

Het jaar 2012 was wederom een fantastisch jaar voor de Environmental  
Sciences Group (ESG) van Wageningen UR. Dit lijkt een standaard openings-
zin voor een jaarboek, maar velen zouden dit aan het begin van het jaar niet 
hebben durven denken. Immers, de aandacht voor natuur en milieu staat 
sterk onder druk. In economisch moeilijke tijden gaat alle aandacht uit naar 
ruimte voor het bedrijfsleven en economische vooruitgang – en dat gaat  
veelal ten koste van minder ‘harde’ zaken in onze samenleving.

Toch was 2012 voor ons wederom een fantastisch jaar. Juist in de huidige tijd 
is het van groot belang om aandacht te blijven houden voor de onderwerpen 
waar wij onderzoek aan doen en onderwijs in geven. De uitdaging voor ons is 
nu om dat te doen in de context van duurzaamheid, en met nieuwe partners. 
Duurzaamheid gaat namelijk niet alleen over natuur, maar ook over economie 
en samenleving: people, planet èn profit. Zo kunnen we wel degelijk, en op 
vaak verrassende wijze, natuur en milieu een plek geven binnen andere  
ontwikkelingen, of zelfs het startpunt laten zijn van economische en sociale 
vooruitgang. 

Een fantastisch jaar maak je niet alleen. Wij hebben dat het afgelopen  
jaar samen gedaan met oude en nieuwe partners. Naast het ministerie van  
Economische Zaken, onze grootste opdrachtgever, nemen andere ministeries, 
regionale overheden, internationale organisaties, bedrijven en onderzoekfond-
sen een steeds belangrijker deel van de omzet voor hun rekening. Ook krijgen 
we meer en meer aandacht van studenten, die bij ons niet alleen studeren 
maar ook werkervaring opdoen. Wat dat betreft is de toekomst gegarandeerd: 
het aantal aankomende studenten voor de studierichtingen in ons domein is 
wederom toegenomen.

The year 2012 was again a fantastic year for the Environmental Sciences 
Group (ESG) at Wageningen UR. This sounds like a standard opening sentence 
for a yearbook, but at the beginning of the year many would not have dared 
think it would turn out this way. Attention for nature and the environment is 
now under pressure. In times of economic downturns, all attention shifts to 
room for business and improvements in the economy – usually at the cost of 
less ‘hard’ issues in our society.

Still, 2012 was again a fantastic year for us. Especially in these times, it is 
important to keep attention focused on the topics that we research and teach. 
Our challenge is to do that now in the context of sustainability, and with new 
partners. Sustainability, after all, is not only about nature, but also about 
economics and society: people, planet and profit. We can, in fact – often in 
original ways – place nature and the environment in the context of other 
developments, or even at the origin of economic and social progress.

A fantastic year is never the result of just one person’s efforts. These results 
this past year have been achieved in collaboration with old and new partners. 
Besides our largest client, the Ministry of Economic Affairs, other ministries, 
regional government bodies, international organisations, businesses and 
research funds are providing an increasing portion of the budget. Furthermore, 
students’ interest is growing steadily; they not only study in our department, 
but also gain work experience here. This represents a guarantee for the future, 
as the number of students entering disciplines in our domain has again 
increased.



3

Dit alles leverde veel veranderingen op en een enorme werkdruk voor de  
hele organisatie. Een uitdaging waar al onze medewerkers met overtuiging 
hun schouders onder gezet hebben en dat zullen blijven doen. Dat wij goed 
geslaagd zijn in ons werk blijkt wel uit de wetenschappelijke visitaties. Uit het 
visitatierapport van de VSNU over het biologie-onderzoek van universiteiten 
bleek dat wij als ESG een aantal top-onderzoekgroepen op het gebied van 
biologie in huis hebben. En de ‘algehele indruk’ in het visitatierapport over  
Alterra opent met de zinsnede: ‘Alterra continues to be a world-class research 
institute’. 

Het is dan ook met trots dat wij in dit jaarboek enkele van de vele mooie stu-
dies presenteren waar wij in 2012 aan hebben mogen werken. 

Kees Slingerland
algemeen directeur 

All this has resulted in many changes and also put enormous pressure on 
people in the entire organisation. These present a challenge which all of our 
people have taken on with great conviction, and they will continue to do so. 
That our work has been successful is evident from recent scientific visitations. 
The VSNU (organisation of Dutch universities) visitation report on biology 
research reveals that we at ESG have a number of top biology research groups 
under our roof. Not only that, but the ‘overall impression’ recorded in the 
visitation report regarding Alterra opens this way: ‘Alterra continues to be a 
world-class research institute’. 

And thus it is with pride that we present in this yearbook a number of the 
many fine studies on which we have been privileged to work in 2012.

Kees Slingerland
managing director 
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‘De Natuurkalender was al snel een groot succes. Sinds 
de start hebben we in totaal via radio, TV en kranten  
een bruto bereik gerealiseerd van meer dan een miljard 
mensen en in 2011 werden we in meer dan 450 kranten-
artikelen geciteerd. In 2009 werd Allergieradar.nl opgezet, 
in 2011 Splashteller.nl en in 2012 werd Tekenradar.nl  
gelanceerd.

‘Ook met Tekenradar.nl betrekken we het publiek, samen 
met het RIVM, bij het onderzoek. We zijn met de Natuur-
kalender in 2006 samen met vrijwilligers begonnen met 
het maandelijks vangen van teken om de ontwikkeling 
van de tekenpopulatie in kaart te brengen. De vangsten 
vormden de basis voor de tekenactiviteitsverwachting op 
de Tekenradar. Daarnaast gebruiken we de site om te  
onderzoeken hoe vaak men ziek wordt na een tekenbeet. 
We vragen mensen een tekenbeet of een infectie met 
Lyme te melden op Tekenradar.nl. Ze kunnen een teek of 
een foto van de karakteristieke rode ronde vlek, die duidt 
op de ziekte van Lyme, opsturen naar het RIVM voor  
analyse. Daarna vragen we ze om gedurende anderhalf 
jaar elke drie maanden een vragenlijst in te vullen. Het  
is een enorm succes: de website ging gelijk plat toen we 
live gingen en in het eerste seizoen zijn al vele duizenden 
tekenbeten doorgegeven. 
 

‘The Nature Calendar was a big success right away. Since 
the beginning, we have achieved a total gross radio, TV 
and newspaper coverage of more than a billion people, 
and in 2011 we were cited in more than 450 newspaper 
articles. In 2009, the site Allergieradar.nl (allergy data) 
was set up, in 2011 Splashteller.nl (counting insects on 
number plates), and in 2012 Tekenradar.nl (about ticks) 
was launched.

‘We also involve the public in the research on  
Tekenradar.nl, together with the RIVM (National Institute 
for Public Health and the Environment). In 2006, the 
Nature Calendar, together with volunteers, began to go 
out monthly and collect ticks to chart the development of  
the tick population. Our catch formed the basis for the 
tick activity forecast on Tekenradar. We also used the  
site to investigate how often people become ill after a tick 
bite. We ask people to register a tick bite or an infection 
with Lyme on the website. They can send a tick or a 
photo of the characteristic red, round spot that signals 
Lyme to RIVM for analysis. Then we ask them to fill out  
a questionnaire every three months for a year and a half. 
It’s an enormous success: the website was immediately 
knocked out when it went live, and in the first season 
alone, thousands of tick bites were reported there.

We betrekken het publiek 
steeds meer bij ons onderzoek

We are involving the public in our research more 
and more

1
Arnold van Vliet is bioloog bij de  
leerstoelgroep Milieusysteemanalyse. 
Hij heeft in 2001 samen met VARA’s 
Vroege Vogels de ‘Natuurkalender’  
opgezet, een website die bedoeld is 
als educatief-wetenschappelijk waar-
nemingsprogramma over de effecten 
van klimaatverandering op de natuur. 
Burgers en scholieren kunnen hun 
waarnemingen daar melden. 

Arnold van Vliet is a biologist with 
the chair group Environmental Systems 
Analysis. In 2001, together with VARA’s 
‘Vroege Vogels’ (radio programme 
‘Early Birds’), he set up the ‘Nature 
Calendar’, a website meant to be an 
educational-scientific observational 
programme on the effects of climate 
change on nature. Citizens and school 
children can report their observations 
on the site.

arnold.vanvliet@wur.nl
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‘Burgers spelen een cruciale rol bij het onderzoek rond de Natuurkalender 
en onze andere sites. Je ziet inter nationaal ook steeds meer van dit soort 
‘Citizen Science’. Je kunt analyseren: uit welke postcodegebieden komen de 
meeste waarnemingen, in wat voor soort tuin lopen mensen een tekenbeet 
op? Zonder burgers kan dat niet. Het succes van deze projecten staat of 
valt met actieve communicatie naar het publiek. Om de communicatie te ver-
sterken hebben we in 2008 Natuurbericht.nl opgezet waar we dagelijks twee 
berichten over actuele ontwik kelingen in de natuur publiceren, samen met 
meer dan 15 natuurorganisaties. We hebben nu drieduizend unieke bezoekers 
per dag, verzenden bijna zesduizend nieuwsbrieven, en groeien op Twitter 
richting de vijfduizend volgers.

‘Citizens play a crucial role in the research related to the Nature Calendar 
and our other sites. You also see an increasing amount of this kind of ‘Citizen 
Science’ internationally. You can analyse: from which postal codes do we 
receive the most observations, in what kind of garden are people getting a 
tick bite? Without citizens, this isn’t possible. The success of these projects is 
dependent on active communication with the public. In order to strengthen 
the communication, in 2008 we set up Natuurbericht.nl (nature information), 
where we publish, jointly with more than 15 nature organisations, two items 
a day about current developments in nature. We now have three thousand 
unique visitors per day, we send nearly six thousand newsletters, and on 
Twitter we are growing towards five thousand followers.
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‘Allerlei natuurorganisaties publiceren hun nieuws via  
Natuurbericht.nl en komen zo in de media. Je merkt dat 
het in de hoofden van de mensen bij die organisaties  
komt te zitten. Ze schrijven mooie verhalen en beginnen 
te spelen met koppen erboven, de kwaliteit is hoog.  
Ze merken dat Natuur bericht.nl een goed kanaal is om in 
de media te komen. Die brugfunctie tussen wetenschap en 
publiek gaat steeds beter werken. Het duurt lang voordat 
mensen een website of je onderzoek kennen, je moet het 
heel frequent onder de aandacht brengen. Zeg nou zelf: 
hoeveel websites bezoekt iemand per dag? Wij volgen 
de media-aandacht zo goed mogelijk. Je merkt bij journa-
listen dat ze kennis opbouwen. Vervolgens worden nieuwe 
natuurberichten makkelijker door ze overgenomen. We 
hopen dat mensen zich hierdoor bewuster worden van wat 
er om hen heen gebeurt en mee gaan doen met de lopen-
de onderzoeken en waarnemingsprogramma’s. 

‘All kinds of nature organisations publish their news  
via Natuurbericht.nl, and thus reach the media. You can 
see that it infuses the consciousness of people at those 
organisations. They write nice stories and start to play 
with headlines; the quality is high. They notice that 
Natuurbericht.nl is a good means of getting into the 
media. That bridge function between science and the 
public is working better all the time. It takes a long time 
before people know a website or your research, so you 
have to call attention to it frequently. Tell me yourself: 
how many websites does someone visit a day? We follow 
the media attention as closely as possible. You notice that 
journalists accumulate knowledge, and then they pick up 
new nature items more easily. We hope that people then 
become more aware of what is going on around them, 
and that they will participate in the research projects and 
observation programmes.
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Januari
Was de wateroverlast te voorkomen?

Noord-Nederland kende in januari 2012 ernstige wateroverlast met de 
evacuatie van bewoners tot gevolg. Had dit probleem voorkomen kunnen 
worden? Jawel, zo bleek uit onderzoek van Alterra. Waterbergings -
gebieden zijn nuttig, maar het is beter het probleem bij de bron aan te 
pakken. Door bovenstrooms water op een flexibele manier tijdelijk vast  
te houden, kun je problemen benedenstrooms voorkomen. De boven  - 
lopen van drie noordelijke beken bleken meer dan 3 miljoen kubieke  
meter water tijdelijk vast te kunnen houden. Dat levert een reductie in  
de piekafvoer van die beken op van zo’n 50 procent. Nader onderzoek 
kan uitwijzen hoe dit het beste kan. 

January
Could the flooding have been prevented?

The northern part of the Netherlands saw serious flooding in January 
2012, and the resulting evacuation of residents. Could this problem  
have been prevented? Yes it could have, according to research at 
Alterra. Water storage areas are useful, but it is better to tackle the 
problem at its source. By temporarily holding back water flexibly 
upstream, you can prevent problems downstream. The upper parts of 
three northern streams proved to be able to store temporarily more than 
3 million cubic metres of water. This yielded a peak drainage reduction 
for those streams of about 50 per cent. Further research can tell how 
this can best be done.
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‘Ik heb jaren in Portugal onderzoek gedaan naar de  
landbouw in marginale gebieden, krimpgebieden. Toen  
ik voor Alterra ging werken, kwam ik in aanraking met 
onderzoekers die keken naar burgerinitiatieven. Burger-
initiatieven spelen in krimpgebieden een belangrijke rol. 
In mei 2012 vroeg de stichting SintJan via de Weten-
schapswinkel van Wageningen UR om ondersteuning  
voor hun project rondom zorg, cultuurhistorie en recreatie 
in het dorp Kloosterburen in de provincie Groningen.  
De voormalige kloosterboerderij en de gebouwen er om-
heen zullen worden omgebouwd tot een woonwerkplaats. 
Wij kijken als het ware mee over de schouders van de 
dorpsbewoners, en adviseren waar nodig. 

‘Aan de hand van dit project wil ik graag het fenomeen 
van burgerinitiatieven in krimpgebieden in perspectief 
plaatsen. Het gaat hierbij om processen waarvoor geen 
blauwdruk bestaat, en één van de grote vragen is welke 
rol overheden daarbij kunnen spelen. In 2013, als het 
project is afgerond, denken we een aantal bruikbare 
handvatten en lessen te hebben voor onder andere  
gemeenten en provincies. We gaan ook de discussie  
over krimp en burgerinitiatieven aanjagen, bijvoorbeeld 
via opinieartikelen.

‘For years, I conducted research in Portugal on agri culture 
in marginal areas, in shrinking regions. When I went to 
work for Alterra, I was exposed to scientists studying 
citizen initiatives. These initiatives play an important  
role in shrinking regions. In May of 2012 the SintJan 
Foundation asked me, via the Wageningen UR Science 
Shop, for help with their project regarding health  
care, cultural history and recreation in the village of 
Kloosterburen, in the province of Groningen. The old 
monastery farm and the buildings around it will be turned 
into a cooperative workshop. We look over the shoulders 
of the village residents, as it were, and give advice when 
needed.

‘I would like to use this project to put the phenomenon of 
citizen initiatives in shrinking regions into perspective. 
These are processes for which no blueprint exists, and 
one of the big questions is what role government can play 
in these processes. We think that in 2013, when the 
project is completed, we will have a number of useful 
guidelines and lessons for municipalities, provinces and 
others. Also, we plan using tools such as opinion pieces, 
to stir up the discussion about population decline and 
citizen initiatives.

We willen helpen de slagings-
kans van burgerinitiatieven  
te vergroten

We want to help improve the chances that citizen 
initiatives succeed

bas.breman@wur.nl

2
Bas Breman doet bij Alterra onder-
zoek naar krimp. Hij begon in 2012 
met een participatief onderzoek naar 
de ontwikkeling van een burgerinitiatief 
in Kloosterburen om handvatten en 
lessen te leveren voor gemeenten en 
provincies die werken met burger- 
initiatieven in krimpregio's.

Bas Breman does research on 
‘shrinkage’: population decline.  
He began in 2012 with a participative 
study on the development of a citizen 
initiative in Kloosterburen for the 
provision of guidelines and lessons to 
municipalities and provinces who work 
with citizen initiatives in ‘shrinking 
regions’.
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February 
Apps as a research aid

Apps are an interesting way to share knowledge, even for scientists. 
With the right app, citizens can be deployed as observers. At first, apps 
were only about the fun factor, but now they have added value, thanks 
to data flooding in from the public. One example is the app complement 
to the Alterra website ‘Daarmoetikzijn.nl’ (Myplacetobe). This app helps 
users find an appealing landscape. In exchange, users provide a wealth 
of information about their landscape preferences. Many more people 
are participating than in comparable ‘traditional’ research, and the data 
pours in every day.

Februari 
Apps als hulpmiddel bij onderzoek

Apps zijn ook voor wetenschappers een interessante manier om kennis te 
delen. Met de juiste app kunnen burgers ingezet worden als waarnemer. 
Eerst ging het bij apps om de funfactor, nu ook om toegevoegde waarde. 
Dat wordt onder andere bereikt omdat dankzij het publiek de data gratis 
binnenstromen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de app bij de Alterra-site 
‘Daarmoetikzijn.nl’. Die app helpt de gebruiker een landschap te vinden 
dat past bij zijn voorkeur. In ruil daarvoor leveren gebruikers een schat 
aan informatie over hun landschapsvoorkeuren. In vergelijking met 
‘traditioneel’ onderzoek doen er veel meer mensen mee aan het 
onderzoek en stromen de data elke dag volop binnen.

‘The fascinating thing about the project in Kloosterburen is that people are 
involved in various ways and tell very diverse stories. Communication with  
the authorities is about population decline, but the residents talk mostly about 
how they would like to live and work. You see that citizen initiatives often 
focus exclusively on one story, but you can also present a consistent whole 
using varied stories. This does require a great deal of creativity. People  
have to speak a different language in the village than they do with official 
authorities and organisations. The foundation does a lot of lobbying to involve 
all sorts of governance bodies, housing associations and health care facilities, 
and people have to know the right jargon. The people of Kloosterburen 
themselves tend to be very practical; they want to dig in the garden or paint  
a door. That caused some alienation between the foundation and the villagers. 
You can see that people have to manoeuvre, and that it leads to tensions.  
To me as a researcher, this illustrates the limits of such a citizen initiative,  
and also what is necessary for its success.

‘Our research aims to increase the chances that citizen initiatives succeed.  
A hundred per cent chance of success isn’t possible, but you can indicate  
why something doesn’t work and how you could improve it. To this end, we 
primarily focus on municipalities and provinces and other citizen initiatives, 
but the federal government can also contribute. Besides money, the various 
levels of government could definitely show more interest. Because that is  
the biggest frustration in shrinking regions: that they have to do everything 
themselves. They could really use some support.

‘Het fascinerende aan het project in Kloosterburen is dat mensen op verschil-
lende manieren betrokken zijn en uiteenlopende verhalen vertellen. Richting 
overheden gaat het over krimp, naar de bewoners vooral over hoe zij willen 
wonen en werken. Je ziet dat burgerinitiatieven zich vaak heel erg focussen 
op één verhaal, maar je kunt ook met verschillende verhalen een consistent 
geheel presenteren. Dat vergt wel veel creativiteit. Mensen moeten in het 
dorp een andere taal spreken dan in hun gesprekken met officiële instanties 
en organisaties. De stichting doet veel lobbywerk om allerlei overheden,  
woningcorporaties en zorginstellingen erbij te betrekken, en men moet daar-
voor ook het nodige jargon kennen. De Kloosterburenaars zelf zijn vaak heel 
praktisch, die willen de tuin spitten of een deur verven. Daardoor zag je een 
vervreemding ontstaan tussen de stichting en de dorpsbewoners. Je merkt 
dat mensen moeten manoeuvreren, en dat het tot spanningen leidt. Dat illus-
treert voor mij als onderzoeker wat de grenzen zijn aan zo'n burgerinitiatief, 
maar ook wat er nodig is om het wel te laten slagen. 

‘Ons onderzoek is er op gericht om de slagingskans van burgerinitiatieven  
te vergroten. Honderd procent slagingskans lukt niet, maar je kunt wel aan-
geven waarom iets niet werkt en hoe je dat zou kunnen verbeteren. Hierbij 
richten we ons allereerst op gemeenten en provincies en andere burger- 
initiatieven. Maar ook de rijksoverheid kan bijdragen. Los van het geld kunnen 
overheden vooral meer betrokkenheid tonen. Want dat is de grootste frus- 
tratie in krimpregio's, dat ze alles zelf moeten doen. Ze kunnen wel een 
steuntje in de rug gebruiken.
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Buurtuinen zijn een goedkoop 
sociaal bindmiddel

Neighbourgardens are inexpensive social glue

‘Jardin sur le Toit, that’s the name of the garden on top of a 
sports facility in Paris: ‘garden on the roof’. They have 
literally picked up the green and put it on the roof.  
A temporary garden, a Jardin Partagé, had been there.  
Now a gymnasium has been built on that spot, and houses. 
The garden has been relocated to the roof because no one 
could do without it. In the Netherlands we used these 
French temporary gardens as a source of inspiration for the 
Neighbourgarden. It is a temporary garden set up for a few 
thousand euros, by and for residents, with the result that 
– for a time – splendid little green areas appear in the city’s 
empty spaces. In 2012 we released the booklet ‘Buurtuin’ 
(‘Neighbourgarden’), and a pilot has begun in Maastricht. 
Now we are going to roll out the concept more broadly.

‘The beautiful thing about Neighbourgardens is that you can 
see that green sells itself, it earns itself a place in the city. 
The Jardins Partagés in Paris are a case in point.  
A common garden creates a living room in the city. It is  
a place for parents with children, for the elderly, a place 
where people meet. We notice that the idea catches on 
quickly with the public. Suddenly, the booklet has spurred 
great interest for this approach among residents’ and 
housing associations. You can see that we have struck  
a chord.

‘Jardin sur le Toit, zo heet de tuin bovenop een sporthal in 
Parijs: tuin op het dak. Daar hebben ze letterlijk het 
groen opgetild en op het dak gelegd. Er lag op die plek 
een tijdelijke tuin, een Jardin Partagé, nu is er een sport-
hal met huizen gebouwd. De tuin is op het dak gelegd, 
omdat niemand hem wilde missen. In Nederland hebben 
we deze Franse tijdelijke tuinen gebruikt als inspiratiebron 
voor de Buurtuin. Dat is een tijdelijke tuin die voor een 
paar duizend euro wordt opgezet door en voor bewoners, 
waardoor er tijdelijk prachtige groengebiedjes groeien op 
lege plekken in de stad. We hebben in 2012 het boekje 
‘Buurtuin’ uitgebracht, en er is in Maastricht een pilot  
gestart met een Buurtuin. Dat concept gaan we nu  
verder uitrollen.

‘Het mooie aan Buurtuinen is dat je ziet dat groen zich  
bewijst en een plek krijgt in de stad. De Jardins Partagés  
in Parijs zijn daar een voorbeeld van. Met zo'n gemeen-
schappelijke tuin creëer je een woonkamer in de stad.  
Het is een plek voor ouders met kinderen, voor ouderen, 
een plek waar mensen elkaar ontmoeten. We merken  
dat het publiek het onderwerp heel snel oppakt. Door  
het boekje worden bewonersverenigingen en woning-
corporaties ineens erg geïnteresseerd in deze aanpak.  
Je merkt dat we een goede snaar hebben geraakt. 

peter.visschedijk@wur.nl

Peter Visschedijk is onderzoeker  
stedelijke openbare ruimte bij Alterra. 
Hij houdt zich onder andere bezig met 
het belang van groen in de stad, met 
name voor de bewoners. Tijdelijk groen 
is een optie die voor omwonenden heel 
aantrekkelijk kan zijn, en bovendien 
braakligging voorkomt. Maar dan wel 
graag procedurevrij.

Peter Visschedijk is an urban public 
space researcher at Alterra. He keeps 
himself busy with issues such as the 
importance, especially to residents, of 
green urban areas. Temporary green is 
an option that can be very attractive 
for residents and prevents abandoned 
properties. And, preferably, without the 
hassle of procedures.
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‘The principle of the Neighbourgarden is simple. It is a public facility; the  
garden belongs to the neighbourhood and must be open to the public at least 
two half-days a week. People who live nearby maintain and are responsible  
for the garden. A contract, by definition temporary and able to be ended at  
any moment, is drawn up between the users and the owner of the property.  
The only things you need are a water source, a shed and a fence. For a few 
thousand euros you’re all set. To the property owner, Neighbourgardens are  
an easy and inexpensive solution for vacant or undeveloped property. And a 
Neighbourgarden prevents urban decay, depreciation, nuisance and hazards.

‘Especially since city budget cuts are also targeting urban green, and new  
green is being pushed even further down the priority lists, the chances for 
Neighbourgardens are improving proportionately. After all, they cost almost 
nothing. And hardly any procedures are necessary. No big-money talks, no 
planning headaches, no bureaucratic fuss. They can be realised in a few months 
and, when it becomes necessary, they can make way for something else.

‘Het principe van de Buurtuin is simpel. Het is een publieke voorziening, de 
tuin is van de buurt, en moet minstens twee dagdelen per week open zijn 
voor het publiek. Omwonenden beheren zelf de tuin en zijn daarvoor zelf  
verantwoordelijk. Er wordt een contract opgesteld tussen de gebruikers en  
de terreineigenaar, per definitie tijdelijk en op ieder moment te beëindigen. 
Alles wat je nodig hebt is een watervoorziening, een schuurtje en een hek. 
Met een paar duizend euro ben je klaar. Voor de grondeigenaar zijn Buurtuinen 
een makkelijke en goedkope oplossing voor leegstand of braakligging.  
En een Buurtuin voorkomt verloedering, waardevermindering en overlast.

‘Juist nu stadsbesturen (ook) op groen bezuinigen en nieuw groen nóg verder 
naar de marge wordt gedrukt, nemen de kansen voor Buurtuinen evenredig 
toe. Ze kosten immers haast niets. Bovendien: Buurtuinen vereisen nauwelijks 
procedures. Geen groot-geld-gesprekken, geen plan-plagen, geen bureau-
cratisch gedoe. Ze kunnen in een paar maanden worden gerealiseerd en  
kunnen zodra het nodig is weer plaats maken voor iets anders. 
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March 
Lights on in nature

On March 15 at 8:00 pm sharp, on the  
heathland near Kootwijk, the lights went on  
for a Wageningen University, Philips and NIOO 
study on the effects on plants and animals of 
everincreasing artificial lighting at night. The 
study examines the effects of white, red and 
green lights. Do species of moths, birds or plants 
appear or disappear because of night-time 
lighting? Does mouse and bat behaviour change? 
Do birds experience the rhythm of the seasons 
differently? What about amphibians?  
The knowledge gained can likely help to limit  
or prevent the damaging effects of night-time 
lighting in the future.

Maart 
Licht aan in de natuur

Op 15 maart om 20.00 uur precies ging het licht 
aan op de heide bij Kootwijk, voor een onderzoek 
van Wageningen University, Philips en het NIOO 
naar de effecten van de steeds verder toenemende 
nachtelijke verlichting op planten en dieren.  
Er wordt gekeken naar de effecten van verlichting 
met witte, rode en groene lampen. Verdwijnen of 
verschijnen er soorten nachtvlinders, vogels of 
planten door nachtelijk licht? Gaan muizen en 
vleermuizen zich anders gedragen? Ervaren vogels 
het ritme van de seizoenen anders? En amfibieën? 
De opgedane kennis kan de schadelijke invloeden 
van nachtelijk licht in de toekomst wellicht beperken 
of voorkomen. 
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In the near future the appearance and spatial organization of urban and rural 
landscapes will be strongly influenced by the generation of renewable energy. 
A critical step will be the re-integration of these sustainable energy landscapes 
into the existing environment—which people value and want to preserve—in  
a socially fair, environmentally sound, and economically feasible manner. 

Sustainable Energy Landscapes: Designing, Planning, and Development 
presents state-of-the-art knowledge in this exciting new field, bridging the  
gap between theory and fundamental research on the one hand, and 
practice and education on the other. The authors present a selection of 
interdisciplinary, cutting-edge projects from around the world, illustrating the 
inspiring challenge of developing sustainable energy landscapes.

“This book is a wonderful opportunity to lift your view on sustainable design 
to a whole new level. ... a ‘tour de force.’ It fearlessly integrates a broad range 
of perspectives, disciplines and case studies. It re-frames the discussion on 
sustainable design by asking deep questions. How might the transition to 
renewable energy systems be accommodated in a crowded world? Does 
the integration of sustainable energy systems require that we redefine our 
approach to urban and rural planning and design? Does it help to see all 
landscapes as energy landscapes? The book is at once playful and revealing.” 
—Sebastian Moffatt, Executive Director of the consEnsUs institute, British columbia, 
canada

“Sven Stremke and Andy van den Dobbelsteen have done a splendid job 
to illustrate the breadth of ongoing research efforts and the relevance of 
diverse and interdisciplinary approaches to the energy-landscape nexus. This 
comprehensive book fills a gap in the literature and will be invaluable to a 
growing number of researchers, practitioners and educators engaging with 
this topic.” 
—Dan van der Horst, University of Birmingham, UK
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‘Interdisciplinary landscape research requires teamwork, and that is what 
we are actually organising with social media. So we have basically created 
two research groups: NRG lab is about sustainable energy landscapes, and 
Landscape Machines is about living, productive landscapes. A blog is a 
very orderly and practical platform, and it has an archive. We post as staff 
about our research, but also calls for papers, invitations for conferences and 
things that we notice. Those we link to LinkedIn groups, Facebook or Twitter. 
Students can also post. You see that they are quicker than the teachers. 
The work of the students grows more rapidly, so our scientific research 
gathers speed.

‘Interdisciplinair landschapsonderzoek vraagt teamwork, en dat is wat we 
eigenlijk met de sociale media organiseren. Daarmee hebben we in feite 
twee onderzoeksgroepen gecreëerd: NRG lab gaat over duurzame energie-
landschappen, Landscape Machines over levende, productieve landschappen. 
Een blog is een heel ordelijk en praktisch platform, en het heeft een archief. 
Wij posten als staf over ons onderzoek, maar ook 'calls for papers', uit  -
nodi gingen voor conferenties en dingen die ons opvallen. Die koppelen we 
aan LinkedIn-groepen, Facebook of Twitter. Studenten kunnen ook posten. 
Je merkt dat zij meer tempo maken dan de docenten. Het studentenwerk 
groeit sneller, en dat maakt dat ons wetenschappelijk onderzoek ook aan 
tempo wint. 

Ons onderzoek wint aan 
tempo door studenten

Our research gathers speed because 
of students

paul.roncken@wur.nl

Paul Roncken is docent bij de leer-
stoelgroep Landschapsarchitectuur. 
Hij lanceerde dit jaar het blog Land-
scape Machines – Design Laboratory 
(landscapemachines.com), zijn col-
lega's Sven Stremke en Renee de Waal 
schrijven op NRG lab (www.nrglab.net). 
Met blogs, Twitter, LinkedIn en Face-
book leggen ze een link tussen het 
onderzoek en het werk van studenten.

Paul Roncken is an assistant 
professor in the chair group Landscape 
Architecture. This year he launched 
the blog Landscape Machines – Design 
Laboratory (landscapemachines.com); 
his colleagues Sven Stremke and 
Renee de Waal write on NRG lab 
(nrglab.net). With blogs, Twitter, 
LinkedIn and Facebook, they link up 
the research and the work of students.
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‘Students used to not know what we as teachers did. Logical, as you don’t 
voice yourself very often as a scientist. You are really something if you write a 
journal article three times a year, but sometimes they don’t get published until 
the students have already graduated. With the blogs, our scientific work is 
immediately visible. Students can also contribute to it. That generally happens 
via a master’s thesis, but it can also be on the basis of design laboratories. 
Such a laboratory is a breeding ground, a network with a memory, a sort of 
viral thing that branches off in all capillaries. We can now say to our students: 
welcome to the club. We as teachers are the omnivores; students can find 
their own niche. It is stacking knowledge. Because we allow our own 
publication process to be seen, so bare and exposed, students also produce 
articles and make presentations for international conferences. It is infectious.  
They get the idea: this I can do, too.

‘Studenten wisten vroeger niet wat we als docenten deden. Logisch, want zo 
vaak treed je als onderzoeker niet naar buiten. Je bent al een hele bink als je 
drie keer per jaar een wetenschappelijk artikel schrijft, maar dat wordt soms 
pas gepubliceerd als je studenten al zijn afgestudeerd. Met de blogs is ons  
wetenschappelijke werk direct zichtbaar. Studenten kunnen daar ook aan bij-
dragen. Dat gebeurt over het algemeen via de MSc-thesis, maar ook wel aan  
de hand van ontwerpateliers. Zo’n atelier is een broedplaats, een netwerk met 
een geheugen, een soort viraal ding, dat zich vertakt in alle haarvaten. We kun-
nen nu tegen onze studenten zeggen: welkom bij de club. Wij als docenten zijn 
de allesvreters, studenten kunnen hun eigen niche vinden. Het is stapelen van 
kennis. Omdat we ons eigen publicatieproces nu open en bloot laten zien, gaan 
studenten ook artikelen produceren en presentaties maken voor internationale 
conferenties. Het is aanstekelijk, ze krijgen het idee: dit kan ik ook.
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April 
Genetic impoverishment due to climate change

Wageningen University investigated the influence of climate change on 
species genetic diversity. Climate change causes species to shift along 
with the climate they find ‘pleasant’. There is a chance that only a 
selection of all individuals makes the move and starts new populations, 
which are genetically different than the populations in the old territory. 
This is dependent on the temperature increase and the size of the 
original territory. Model calculations show, for example, that a 
tempera ture increase of 4 degrees Celsius in the coming century in a 
400 km2 territory could cause the middle spotted woodpecker to lose 
two-thirds of its genetic diversity after fifty years.

April 
Genetische verarming door klimaatverandering

Wageningen University onderzocht de invloed van klimaatverandering  
op de genetische diversiteit van soorten. Door klimaatverandering gaan 
soorten meeschuiven met het klimaat dat zij ‘prettig’ vinden. Hierbij 
bestaat de kans dat slechts een selectie van alle individuen meeschuift en 
nieuwe populaties sticht, waardoor die genetisch anders zijn dan populaties 
in het oude leefgebied. Een en ander is afhankelijk van de temperatuur-
stijging en de grootte van het oorspronkelijke leefgebied. 
Modelberekeningen laten bijvoorbeeld zien dat bij een temperatuurstijging 
van 4 graden Celsius in de komende eeuw en een leefgebied van 400 km2, 
de middelste bonte specht na 50 jaar twee derde van zijn genetische 
diversiteit kan kwijtraken. 

‘Je hoeft niet elke dag te bloggen of twitteren. Als je een of twee keer per 
maand een bijdrage post, creëer je al een idee van een community. Er ont-
staat vaak een vaste kern van studenten rond een onderwerp, de rest doet 
soms mee. Via de sociale media ontstaat ook een breder netwerk richting  
het werkveld. We zien ook dat studenten er gebruik van maken om eigen  
bedrijfjes op te richten. Zo ontstaat een netwerk dat zowel onderzoek als  
onderwijs kwalificeert. We zien het als onderzoekers ook als alternatief voor 
de peer reviewed-bladen. In Wageningen is dat sinds de nieuwe website beter 
mogelijk. We onderzoeken nieuwe, integrale thema's, dat moet nog bekend 
worden in de wereld. We zullen dus moeten blijven netwerken in een tamelijk 
hoog tempo omdat de onderwerpen zo urgent zijn en om daadkracht vragen.

‘You don’t have to blog or twitter every day. If you post something once  
or twice a month, you already create the notion of a community. Often a  
dedi cated core of students emerges around a topic, and the rest participates  
at times. The social media lead to the creation of a broader network towards 
the work field. We also see that students use them to start their own 
businesses. A network emerges that qualifies both research and education. 
We, as researchers, also see it as an alternative to the peer review journals. 
In Wageningen, that is more possible since the new website. We investigate 
new, integral themes; that has to become known in the world. So we will have 
to keep networking at a fairly quick tempo because the topics are so urgent 
and they require decisiveness.
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‘In one way or another, all of my research is about people and 
landscapes. For my dissertation I am studying the interaction 
between spatial and social bonding. What do people do with the 
landscape, and what effect does the landscape have on people 
as individuals and as a community? Are people nowadays more 
able to take initiative themselves? You do see that social aspects 
have become more important in landscape research. That makes 
the research broader, and landscape is certainly not always the 
primary focus. The spatial aspect still plays a role in research for 
the Ministry of Economic Affairs, but its role in research for the 
Ministry of the Interior is much less pronounced.

‘Al mijn onderzoek gaat op de een of andere manier over men-
sen en landschap. In mijn proefschrift doe ik onderzoek naar de 
wisselwerking tussen ruimte en sociale binding. Wat doen men-
sen met het landschap en wat doet het landschap met mensen 
als individu en als gemeenschap? Zijn mensen tegenwoordig 
beter in staat om zelf initiatieven te nemen? Je ziet dat maat-
schappelijke aspecten belangrijker zijn geworden in het land-
schapsonderzoek. Het onderzoek wordt daarmee breder, en 
landschap is zeker niet altijd de primaire insteek. Bij onderzoek 
voor het ministerie van Economische Zaken speelt het ruimte-
lijke aspect nog wel, maar bij onderzoek voor het ministerie  
van Binnenlandse Zaken is dat veel minder.
 

Burgerinitiatieven gaan over 
meer dan landschap alleen

Citizen initiatives are about more than  
just landscapes

rosalie.vandam@wur.nl

Rosalie van Dam is onderzoeker  
burgerinitiatieven bij Alterra. Haar  
onderzoek gaat over mensen in de 
ruimte en het landschap, zoals de  
wisselwerking tussen ruimtelijke  
aspecten en sociale gemeenschappen. 
Wat doet het landschap met mensen  
en hun gemeenschap? 

Rosalie van Dam conducts research 
at Alterra on citizen initiatives: about 
people in the space and the landscape, 
such as the interaction between spatial 
aspects and social communities. What 
effect does the landscape have on 
people and their communities?
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‘Het idee dat de overheid tegenwoordig steeds minder gaat doen en dat  
burgers dat oppikken, is maar een deel van het verhaal. Mensen doen dingen 
ook uit zichzelf. Zo worden markes opnieuw opgericht, omdat mensen zelf  
cultuurhistorische waarden willen terugbrengen in het landschap, niet omdat 
de overheid zich terugtrekt. Het is wel zo dat overheden minder doen en dat 
overheden meer zijn gericht op faciliteren. Het is nu echt anders dan vroeger. 
Daarvoor steek ik mijn hand in het vuur. Wetenschappelijk is het lastig om te 
zeggen of er nu meer burgerinitiatieven zijn dan vroeger. Harde cijfers ont-
breken. Zo zeggen cijfers over het aantal vrijwilligers maar deels wat over 
burgerinitiatieven. En een heleboel initiatieven zijn niet vindbaar. Toch gaan 
steeds meer mensen uit zichzelf dingen organiseren. Vaak zit daar een  
economisch aspect aan, bijvoorbeeld bij de energiecoöperaties die mensen 
opzetten om gezamenlijk een windmolen te exploiteren of samen zonnecellen 
aan te schaffen. Er zijn ook veel voorbeelden van sociaal ondernemerschap, 
waarbij mensen uit een burgerinitiatief een eigen onderneming opzetten.

‘The idea that the government is now going to do less and less and that 
citizens will take up the slack is only part of the story. People also do things 
on their own, because they want to restore cultural-historic values (like 
‘markes’) in the landscape, not because the government is withdrawing. It is 
true that governments are doing less and that governments are more focused 
on facilitating. It is definitely different now than it used to be. I’m sure of that. 
It is difficult to establish scientifically if there are more citizen initiatives now 
than there used to be. There is no hard data. For example, figures on the 
number of volunteers only partially say something about citizen initiatives. 
And a whole lot of initiatives are not traceable. Still, increasing numbers of 
people rely on their own initiative to organise things. Often there is an 
economic aspect involved, like energy companies that set people up to exploit a 
windmill together, or to purchase solar panels. There are also many examples 
of social entrepreneurship, in which people from a citizen initiative start their 
own business.

Mei 
Een Deltaplan voor Bangladesh

Bangladesh is de grootste delta ter wereld. Het land 
wordt gedomineerd door rivieren. En dus bedreigd 
door zeespiegelrijzing. Met hulp van Alterra wordt 
gewerkt aan een Deltaplan dat het land de komende 
50 tot 100 jaar veiliger moet maken. Bangladesh 
gaat een Deltacommissie instellen naar Nederlands 
voorbeeld. De karakteristieken van beide landen zijn 
overeenkomstig. Tot nu toe had men allerlei losse 
plannen voor verschillende aspecten.  
Met Nederlandse hulp komt er nu één geïntegreerd 
en holistisch plan voor alle betrokken sectoren,  
zoals landbouw, visserij, industrie, bosbouw, water-
beheer en gezondheidszorg. Het overkoepelende 
thema hierbij zal zijn: waterbeheer in relatie tot  
klimaatverandering.

May 
A Delta plan for Bangladesh

Bangladesh is the largest delta in the world.  
The country is dominated by rivers, and is 
therefore threatened by the rising sea level.  
With Alterra’s help, a Delta plan is in the works 
that should make the country safer in the next  
50 to 100 years. Following the Netherlands’ 
example, Bangladesh will establish a Delta 
commission. The two countries share certain 
characteristics. Up till now, there were various 
separate plans for the various aspects. Now, with 
help from the Netherlands, one integrated and 
holistic plan is being crafted for all involved 
sectors, including agriculture, fisheries, industry, 
forestry, water management and health care.  
The encompassing theme will be: water 
management in relation to climate change.
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‘Burgerinitiatieven gaan vaak over meer dan landschap alleen. Vaak zijn ze 
integraal van aard, gericht op meerdere aspecten en minder sectoraal dan  
het overheidsbeleid. Zo zie je ook burgerinitiatieven waarin het landschap 
wordt gekoppeld aan energie of scholing. Mensen zetten zich in voor dingen  
die zij belangrijk vinden, en vaak blijkt daarbij dat ze andere dingen belangrijk 
vinden dan de overheid. Landschap staat dan ook vaak niet centraal bij  
burgerinitiatieven. Ondanks dat hebben burgerinitiatieven toch vaak iets  
fysieks. Je hebt natuurlijk mensen die bij het IVN actief zijn en een initiatief 
opzetten dat hardcore ecologisch is. Maar bij initiatieven met energie en  
onderwijs zie je dat mensen het belangrijk vinden dat zoiets een bijdrage  
levert aan hun eigen leven.

‘Citizen initiatives are often about more than just landscape. Often they are 
integral in nature, aimed at several aspects and less sectoral than government 
policy. So you also see citizen initiatives in which the landscape is linked to 
energy or schooling. People make an effort for things that matter to them,  
and often what matters to the people differs from what the government thinks 
is important. Landscape is thus usually not central in citizen initiatives. 
Nonetheless, citizen initiatives often have a physical component. There are,  
of course, people who are active with the IVN and who set up a hard-core 
ecology initiative. But in initiatives involving energy and education you see that 
it is important to people that something like that makes a contribution to their 
own lives.
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‘In 2012 we measured approximately 200,000 tree rings. In Bolivia, Cameroon and Thailand about 
1500 trees were sampled. Peter Groenendijk, Peter van der Sleen and Mart Vlam worked there in 
logging concessions in order to get hold of wood discs and take core samples, which we then 
analysed in the Dendrolab. We scanned the wood discs to count and measure the annual rings. 
This is how you can determine the growth rate, and that says something about the reaction of 
trees to climate change in the past. This is how tree ring research began. Measuring annual rings 
allows you to look back as far as 250 years, much farther than with the available tree growth 
data. We also bring the samples to a chemical lab for isotope analysis. When drought causes the 
pores to close, there are more heavier carbon atoms present in the wood. By measuring the 
isotopes you can say something about the reaction of trees to drought and to the amount of CO2  
in the atmosphere.

‘In 2012 hebben we ongeveer 200 duizend jaarringen gemeten. In Bolivia, Kameroen en  
Thailand zijn zo’n vijftienhonderd bomen bemonsterd. Peter Groenendijk, Peter van der Sleen  
en Mart Vlam werkten daar in houtkapconcessies om hele houtschijven te bemachtigen en boor-
kernen te nemen. Die monsters hebben we geanalyseerd in het Dendrolab. We scanden de hout-
schijven om jaarringen te tellen en te meten. Zo kun je de groeisnelheid bepalen, en dat zegt  
iets over de reactie van bomen op klimaatverandering in het verleden. Dat is waar het jaarring-
onderzoek mee is begonnen. Met die jaarringmetingen kun je tot wel 250 jaar terugkijken, veel 
verder dan met de beschikbare boomgroeigegevens. We brengen de monsters ook naar een  
chemisch lab voor isotopenonderzoek. Bij droogte sluiten de huidmondjes, daardoor zijn er meer 
zwaardere koolstofatomen aanwezig in het hout. Door die isotopen te meten, kun je iets zeggen 
over de reactie van bomen op droogte en het CO2-gehalte in de atmosfeer.

We rekenen aan de rek  
die in een boom zit

We study the resilience in a tree

pieter.zuidema@wur.nl

Pieter Zuidema is tropisch bosecoloog 
bij de leerstoelgroep Bosecologie en 
bosbeheer. Hij doet onderzoek naar 
ver anderingen in het tropisch bos, on-
der andere als gevolg van klimaatver-
andering. ‘Terug in de tijd kijken’ is 
daarbij een van de methoden. Dat kan 
bijvoorbeeld via jaarringen. 

Pieter Zuidema is a tropical forest 
ecologist at the chair group Forest 
Ecology and Forest Management.  
He conducts research on changes in 
the tropical forest, including those 
resulting from climate change. ‘Looking 
back in time’ is one of the methods.  
By way of tree rings, for instance.
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‘Making use of our knowledge of tree physiology and tree growth, postdoc 
Peter Schippers constructed a model to determine tree response to climate 
change. It is a model in which we have really tried to describe tree growth. 
And guess what? The model results match up well with our tree ring data.  
So this model is quite useful for making future predictions about tree growth.

‘A different tree growth model was developed by Frank Sterck. In that model 
we can also look at how trees acclimate to the climate. If we set the model at  
a higher temperature and more CO2, you see trees that develop a more open 
crown, and more functional sapwood with more vessels for better upwards 
transport of water. Trees can take about two more degrees Celsius of warming 
than has been assumed until now. This shows the resilience of trees.

‘As a forest ecologist, I am primarily interested in how a tropical forest 
changes. In this research we are looking at the individual tree level, but I 
would really like to know what happens in a population. We have now taken 
samples from fifteen tree species, yet there are more than three hundred 
species growing in each of our research areas. In the tropical forests, only a 
limited number of species form rings. You could also reconstruct the growth 
history of other species by using isotope analysis. That would allow you to 
create a bigger picture of the reactions of the entire forest to changes in the 
climate. I would love to set up that kind of study in the future.

‘Met onze kennis van boomfysiologie en boomgroei heeft postdoc Peter  
Schippers een model gemaakt om de respons van bomen op klimaat-
verandering te bepalen. Het is een model waarin we geprobeerd hebben de 
boomgroei echt te beschrijven. En wat blijkt? De modeluitkomsten komen 
goed overeen met onze jaarringgegevens. We kunnen dit model dus prima  
gebruiken om voorspellingen te doen over boomgroei in de toekomst.

‘Een ander boomgroeimodel is ontwikkeld door Frank Sterck. In dat model  
kunnen we ook kijken hoe bomen zich aanpassen aan het klimaat. Als we het 
model instellen op een hogere temperatuur en meer CO2 zie je bomen die een 
opener kroon ontwikkelen, en meer functioneel spinthout met meer vaten om 
het water beter naar boven te brengen. Bomen kunnen zo pakweg twee graden 
Celsius meer opwarming aan dan tot op heden werd aangenomen. Dat is de rek 
die in zo’n boom zit.

‘Ik ben als bosecoloog vooral geïnteresseerd in de vraag hoe een tropisch  
bos verandert. Met dit onderzoek kijken we op het niveau van de individuele 
boom, maar ik zou graag willen weten wat er in een populatie gebeurt.  
We hebben nu monsters genomen van vijftien boomsoorten, terwijl er in elk 
van onze onderzoekgebieden meer dan driehonderd boomsoorten voorkomen. 
In de tropische bossen is er ook maar een beperkt aantal soorten dat ringen 
vormt. Met isotopenonderzoek zou je ook de groeigeschiedenis van andere 
soorten kunnen reconstrueren. Zo kun je een breder beeld creëren van de  
reacties van het gehele bos op veranderingen in het klimaat. Zo’n onderzoek 
zou ik graag opzetten als vervolg.
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‘The Ganges is dependent on the Himalayas and the 
monsoons for its water. Until now, this was a reasonably 
stable situation. Especially in periods of little rain, the 
mountain snow and ice have made water available.  
This is going to change. Rainfall will become more 
irregular, more extreme and more unpredictable; there 
will be longer periods of drought, and it will also be 
warmer than the forty degrees it has often been. These 
factors will make the Ganges more dependent on melt 
water from the Himalayas.

‘Even now, water apportionment is an issue within 
agriculture. A lot of water is being withdrawn from the 
groundwater. We have looked at how that is going to 
develop, and also at which measures may be possible. 
With smarter management of land and water, for example, 
water needs will be about thirty per cent less than at 
present. One example is that you can indicate, based on 
weather predictions, how much water should be stored in  
a region, or how much may be used. To do this, you of 
course need better weather predictions, and especially 
better communication regarding the options for farmers.

‘De Ganges is voor zijn water afhankelijk van de Himalaya 
en de moesson. Tot nu toe was er een redelijk stabiele 
situatie. Vooral in de perioden dat er weinig regen is,  
zorgen de sneeuw en het ijs in de bergen dat er water 
beschikbaar is. Dat gaat veranderen. De regenval wordt 
grilliger, extremer en onvoorspelbaarder, er komen lan-
gere periodes van droogte, en het wordt ook nog warmer 
dan de veertig graden die het nu vaak is. Daarmee wordt 
de Ganges meer afhankelijk van het smeltwater uit de 
Himalaya.

‘Nu al speelt er in de landbouw een waterverdelingsvraag-
stuk. Veel water wordt aan het grondwater onttrokken. 
Wij hebben gekeken hoe zich dat gaat ontwikkelen, en 
welke maatregelen er mogelijk zijn. Met een slimmer  
beheer van land en water is bijvoorbeeld zo’n dertig pro-
cent minder water nodig dan nu. Zo kun je op basis van 
weersvoorspellingen aangeven hoeveel water er in een 
gebied opgeslagen moet worden, of wat er gebruikt kan 
worden. Daarvoor heb je wel betere weersvoorspellingen 
nodig, en vooral een betere communicatie over de opties 
voor de boer.

Met slimmer beheer is in Noord-
India 30% minder water nodig

Smarter management in North India reduces water 
needs by 30%

eddy.moors@wur.nl

Eddy Moors onderzoekt klimaat- 
verandering en adaptatie. In het  
project HighNoon werkten hij en zijn 
team in Noord-India aan kennis- 
ontwikkeling, training en onderwijs  
bij beleidsmakers, wetenschappers  
en boeren over de gevolgen van de 
klimaatverandering op de Himalaya  
en het stroomgebied van de Ganges.

Eddy Moors investigates climate 
change and adaptation. In the 
HighNoon project, he and his team 
worked in North India on the 
development of a knowledge base, 
training and education among policy-
makers, scientists and farmers 
regarding the effects of climate  
change on the Himalayas and the 
Ganges river basin.
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‘Early in the year, we organised ‘spring school’ for PhD students and junior 
policy-makers. The goal was to clarify how climate change is going to alter  
the availability of water in the Ganges river basin, what adaptation measures 
exist, and what a local policy-maker or farmer can do with the available 
knowledge. Actually, it was about the question: how can people get to work 
themselves?

‘HighNoon was a successful project, primarily thanks to the efforts of the 
whole team. The spring school was a component of the project. We worked 
out future scenarios for subcatchments, then discussed them in workshops 
with stakeholders at the national, regional and local level. In those discussions 
we showed what is happening at this moment, and also allowed people to see 
how they can use models for their own studies. That really sparked interest. 
In an open ‘policy-science’ workshop with scientists and policy-makers,  
two state secretaries from different ministries participated; that is quite 
extraordinary.

‘In het voorjaar hebben we een ‘spring school’ georganiseerd voor PhD- 
studenten en junior beleidsmakers. Het doel was duidelijkheid scheppen over 
hoe de klimaatverandering in het stroomgebied van de Ganges de beschik-
baarheid van water gaat veranderen, welke adaptatiemaatregelen er zijn,  
en wat een lokale beleidsmaker of boer kan doen met de kennis die beschik-
baar is. Eigenlijk ging het om de vraag: hoe kan men zelf aan het werk?

‘HighNoon was een succesvol project, vooral dankzij de inspanningen van  
het hele team. De spring school was onderdeel van het project. We hebben 
toekomstscenario’s gemaakt voor deelstroomgebieden, en hebben die ver-
volgens in workshops besproken met stakeholders op nationaal, regionaal en  
lokaal niveau. Daarbij hebben we laten zien wat er op dit moment gebeurt, 
maar ook mensen getoond hoe ze modellen kunnen gebruiken voor hun eigen 
studies. Daarvoor was veel interesse. Bij een open ‘policy-science’ workshop 
met wetenschappers en beleidsmakers kwamen twee staatssecretarissen van 
verschillende ministeries, dat is best uitzonderlijk. 
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‘De resultaten van ons onderzoek staan in een boekje, dat is verspreid in  
Pakistan, Nepal, Bangladesh en India, maar ook binnen de Europese Unie  
en bij westerse ambassades. We hopen dat dit helpt om pilot-projecten op  
te zetten om maatregelen in de praktijk te testen en te implementeren.  
De bedoeling is dat bijvoorbeeld de spring school een jaarlijks terugkerend 
evenement wordt. Wij ontwikkelen daarnaast ook weer allerlei nieuw onder-
zoek naar klimaatadaptatie, ook in Europa, zoals een recent aio-onderzoek 
naar de temperatuur van de grote rivieren en het koelwater van energie-
centrales en de relatie tussen klimaatverandering en gezondheid. 

‘The results of our research were published in a booklet which was distributed 
in Pakistan, Nepal, Bangladesh and India, but also within the European Union 
and to western embassies. We hope that this helps in setting up pilot projects 
to test and implement measures in the field. The idea is that, for example,  
the spring school will become an annual event. Additionally, we are developing 
all kinds of new research on climate adaptation – in Europe as well – including 
a recent doctoral study on the temperature of the large rivers and the cooling 
water of power plants, and the relation between climate change and health.

Upstream – High mountains
Midstream –  Indo-Gangetic plain
Downstream – River delta

June 
Energy supply vulnerable 

Power plants requiring cooling water will become increasingly 
vulnerable because of global warming. Wageningen University research 
shows this to be due to increasing water temperatures and lower 
summer water levels in the rivers. From 2031 to 2060, the production 
capacity of power plants in the United States and Europe can fall, 
respectively, 16 and 19 per cent as a result of reduced availability of 
cooling water. It is even possible that, with increasing frequency, 
cooling water problems will cause power plants to close temporarily. 
Because power plants have a long lifespan (50-60 years), it is of great 
importance to anticipate changes in the availability of cooling water.

Juni 
Energievoorziening kwetsbaar

Energiecentrales die koelwater nodig hebben worden in de toekomst 
steeds kwetsbaarder door klimaatopwarming. Dat komt door stijgende 
watertemperaturen en lagere waterstanden in de rivieren tijdens de 
zomer. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University. Tussen 2031 
en 2060 kan de productiecapaciteit van centrales in zowel de Verenigde 
Staten als Europa in de zomer terugvallen met 16 resp. 19 procent als 
gevolg van verminderde beschikbaarheid van koelwater. Het is zelfs 
mogelijk dat centrales vaker tijdelijk moeten worden stil gelegd door 
koelwaterproblemen. Gezien de lange levensduur van centrales  
(50-60 jaar) is het dan ook van groot belang om tijdig te anticiperen op 
veranderingen in koelwaterbeschikbaarheid.
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‘The big question for the future is how we can predict 
drought in Europe months and years in advance. We 
aren’t able to do that yet. In Europe, we are working  
on improving models that link the land to climate and 
oceans, and we run up against the capacity limits of  
the computers. Drought is large-scale, long-term and 
complex. Europe is also a difficult continent for predicting 
drought. In Australia people are more successful due to 
the known cyclic climatological phenomena there, such as  
El Niño and La Niña. In Europe there is no direct link 
between drought and the climate and the oceans; in 
addition, the geography of Europe has its own way with 
weather processes.

‘Drought is a difficult process; its starting point is tough to 
identify and it can last for years. We call it a ‘creeping 
phenomenon’, as it is highly invisible and sneaky. There is 
still too little attention paid to drought. In Europe we had a 
very big drought in 1976, and again in 2003. We did notice 
that on time, but it doesn’t make as much of an impact as 
the threatening flooding of the Rhine in 1995, or other 
central European rivers. Although Europe does have a 
Flood Directive, drought does not yet have a place in the 
policy. And yet Europe is the natural scale for drought.  
In the Po valley, they are just as dependent on the snow 
and glaciers in the Alps as we are here in the Netherlands.

‘De grote vraag voor de toekomst is hoe we tijdig droogte 
kunnen voorspellen in Europa, maanden en jaren vooruit. 
Dat kunnen we nu niet. In Europa zijn we nu bezig om 
modellen die het land koppelen aan klimaat en oceanen 
te verbeteren, en daarbij komen we aan het eind van de 
computercapaciteit. Droogte is grootschalig, langdurig en 
complex. Europa is ook een lastig continent om droogte 
te voorspellen. In Australië lukt het beter, omdat daar  
bekende cyclische klimatologische fenomenen spelen als 
El Niño en La Niña. In Europa is er geen directe link tus-
sen droogte met het klimaat en de oceanen, bovendien 
heeft Europa een eigenzinnige geografie.

‘Droogte is een lastig proces, waarvan het begin moeilijk 
is aan te geven en dat jaren kan duren. We noemen het 
wel een ‘creeping phenomenon’, het is heel onzichtbaar 
en sluipend. Er is nog steeds te weinig aandacht voor 
droogte. In Europa hadden we in 1976 een hele grote 
droogte, evenals in 2003. Dat hebben we wel gemerkt, 
maar het heeft niet zo’n impact als de dreigende over-
stroming van de Rijn in 1995 of andere Centraal-Europese 
rivieren. Europa heeft wel een Flood Directive, maar 
droogte heeft nog niet die plek in het beleid. Toch is  
Europa het natuurlijke schaalniveau voor droogte. In de 
Po-vallei zijn ze net zo afhankelijk van de sneeuw en  
gletsjers in de Alpen als wij hier in Nederland.

Droogte voorspellen  
in Europa is lastig

Drought prediction in Europe is tough

henny.vanlanen@wur.nl

Henny van Lanen is universitair hoofd-
docent bij de leerstoelgroep Hydrologie 
en Kwantitatief Waterbeheer. Hij doet 
al vijftien jaar onderzoek naar droogte 
in Europa. Droogte veroorzaakt naar 
zijn mening meer schade dan overstro-
mingen.

Henny van Lanen is an associate 
professor at the chair group Hydrology 
and Quantitative Water Management. 
For fifteen years, he has been 
investigating drought in Europe. In his 
opinion, drought is more damaging 
than flooding.
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‘Sometimes I say that drought causes more damage than flooding.  
In Africa that is undeniable, but in Europe we are richer and therefore 
more resilient. Drought will not cause wars in Europe, but it can lead to 
political instability. For example, there has been a long discussion on 
drought and water scarcity in southern Europe. Northern Europe says 
that water scarcity occurs in the south because they don’t have their 
water management in order, while southern Europe claims that it is  
due to climatological variability. Meanwhile, it is mainly about the 
sensitive question of whether European money should flow southwards 
to combat drought.

‘But the concern for drought is growing. In October we held the first  
Pan-European Drought Dialogue Forum. Scientists spoke there with 
policy-makers about drought in Europe. In the past fifteen years, 
collaboration between these two camps has been increasing. And in 
education as well, there has been more interest in drought. I teach  
about it in the master’s programme called Earth and Environment.  
A large part of it is international, and that is fitting to the trans-boundary 
character of drought. There has been also growing numbers of PhD 
students conducting drought research in our chair group.

‘Ik zeg wel eens dat droogte meer schade veroorzaakt dan over-
stromingen. In Afrika is dat direct duidelijk, in Europa zijn we rijker en 
daardoor veerkrachtiger. Droogte zal in Europa geen oorlogen ver  - 
oor zaken, maar kan wel tot politieke instabiliteit leiden. Zo is er een 
lang lopende discussie over droogte en waterschaarste in Zuid-Europa. 
Noord-Europa zegt daarbij dat in het zuiden waterschaarste ontstaat  
omdat men daar het waterbeheer niet op orde heeft, Zuid-Europa claimt 
dat het met name door de klimatologische omstandigheden komt. Onder-
tussen gaat het vooral over de gevoelige vraag of er Euro pees geld naar 
het zuiden moet stromen voor de bestrijding van droogte.

‘Maar de aandacht voor droogte groeit. In oktober hebben we het eerste 
Pan-European Drought Dialogue Forum gehouden. Daar spraken weten-
schappers met beleidsmakers over droogte in Europa. In de af gelopen 
vijftien jaar zijn wetenschappers steeds meer gaan samen werken met 
beleidsmakers. Ook in het onderwijs is er meer aandacht voor droogte. 
In de masteropleiding Earth and Environment geef ik er onderwijs over. 
Een groot deel daarvan is internationaal, en dat past goed bij het grens-
overschrijdende karakter van droogte. Er is ook een groeiend aantal 
PhD-studenten dat bij onze leerstoelgroep onderzoek doet. 
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‘For the past ten years, everyone was calling for integrated 
water management. The question we are now asking 
ourselves is: ‘integrated into what?’ Our earlier research on 
water and the rights of indigenous peoples revealed that 
local water management is revised to reflect the norms 
and values of national and international policy-makers and 
scientists. Our present research also shows that, to an 
ever greater extent, water flows to the political-economic 
elite, leaving both the poor and the environment to bear 
the brunt. This is why we wanted to set up an international 
water justice network. Because water is a human right.

‘De afgelopen tien jaar riep iedereen om integraal water-
beheer, de vraag die we ons nu stellen is: ‘geïntegreerd in 
wat?’. Uit ons eerdere onderzoek naar water en rechten 
van inheemse volkeren bleek vaak dat het lokale water-
beheer omgevormd wordt naar de normen en waarden  
van nationale en internationale beleidsmakers en weten-
schappers. Ons huidige onderzoek toont bovendien aan  
dat water in sterk toenemende mate naar de politiek- 
economische elite stroomt, waarbij arme groepen en het 
milieu het onderspit delven. Daarom wilden we een inter-
nationaal netwerk opzetten over watergerechtigheid.  
Want water is een mensenrecht.

Water is een mensenrecht

Water is a human right

rutgerd.boelens@wur.nl

Rutgerd Boelens is onderzoeker bij  
de leerstoelgroep Water Resources  
Management in Wageningen en buiten-
gewoon hoogleraar aan de PUCP, de 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Hij doet veel onderzoek in Zuid-Ameri-
kaanse landen als Peru, Chili, Ecuador 
en Bolivia, waar de beschikbaarheid  
van water een bron van macht en  
conflicten is. 

Rutgerd Boelens is a researcher at 
the Water Resources Management 
Group in Wageningen and also Visiting 
Professor at the PUCP, the Pontificia 
Universidad Católica del Perú. He 
conducts a great deal of research in 
South American countries such as Peru, 
Chile, Ecuador and Bolivia, where the 
availability of water is a source of 
power and conflict.
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‘Water justice involves not only international and national water policy, but 
also the international food supply system. Water flows from Peru and Ecuador 
to the Netherlands in the form of asparagus or flowers. If you think in terms 
of ‘virtual water’, meaning that you express food as water usage, you see that 
the free market in Peru has led to pumping large amounts of water out of  
the driest regions in order to cultivate asparagus for the water-wealthy West.  
The water table then drops. Local farmers get ‘pumped out of existence’;  
they can’t afford to pump that deep. This is an example of how water flows 
from marginal regions to wealthy regions.

‘Watergerechtigheid heeft te maken met internationaal en nationaal water-
beleid, maar ook met het internationale voedselsysteem. Water stroomt van 
Peru en Ecuador naar Nederland in de vorm van asperges of bloemen. Als je 
gaat denken in ‘virtueel water’, waarbij je voedsel uitdrukt in watergebruik,  
dan zie je dat er dankzij de vrije markt in Peru heel veel water opgepompt 
wordt uit de droogste gebieden, om het hele jaar door asperges te telen voor 
het waterrijke westen. Hierdoor daalt de grondwaterstand. Lokale boeren  
worden zo ‘weggepompt’, omdat zij zich het pompen op grotere diepte niet 
kunnen veroorloven. Zo zie je dat water uit marginale regio’s stroomt naar  
rijke regio’s.
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July 
Kleptomaniac rodents

Ingeniously, thieving rodents move the large 
seeds of American tree species in stages, 
sometimes more than 100 metres from the 
mother tree. By fastening miniature transmitters 
to more than 400 seeds, Wageningen University 
(and other) scientists discovered that agoutis in 
South America store about 85 per cent of the 
seeds for times when food is scarce. The agoutis 
do dig up the seeds again quickly, but they don’t 
eat them right away. Instead they bury them 
again somewhere else. Several times. One of  
the seeds being monitored was moved 36 times.  
This process protects tree species from extinction.

Juli 
Kleptomane knaagdieren

Grote zaden van Amerikaanse boomsoorten worden 
door stelende knaagdieren op ingenieuze wijze 
stapsgewijs verplaatst en kiemen soms op meer  
dan 100 meter van de moederboom. Door minia-
tuurzenders te bevestigen aan meer dan 400 zaden 
ontdekten onderzoekers van o.a. Wageningen  
University dat agoeti’s in Zuid-Amerika zo’n  
85 procent van de zaden hamsteren voor tijden  
van voedselschaarste. De agoeti’s graven de zaden  
weliswaar snel weer op, maar eten ze niet direct.  
In plaats daarvan begraven zij ze opnieuw op een 
andere plaats. Dat gebeurt meerdere keren achter 
elkaar. Eén van de gevolgde zaden werd maar liefst 
36 keer verplaatst. Zo behoeden zij boomsoorten 
voor uitsterving.

‘Om dit onderzoek goed aan te pakken, hebben we de afgelopen jaren een 
brede alliantie opgezet van wetenschappers, beleidsmakers, boeren, ambte-
naren, donoren en waterprofessionals die onderzoek, onderwijs en praktijk 
combineren onder de noemer Justicia Hídrica/Water Justice. We doen inter-
disciplinair en comparatief onderzoek in Amerika, Europa, Afrika en Azië,  
geven trainingen en onderwijs, doen aan publiekscommunicatie en proberen 
maatschappij en beleid te beïnvloeden. 

‘Justicia Hídrica/Water Justice is een collage van onderzoek- en onderwijs-
programma’s, waarin we wetenschappelijke excellentie combineren met maat-
schappelijke projecten. Daarbij is het nodig dat we over de grenzen van onze 
disciplines kijken. Onze leerstoelgroep is de trekker van het programma, maar 
we werken samen met mensen uit de hele wereld die allemaal hun eigen  
inbreng hebben. We hebben een gemeenschappelijk doel. Daarbij koppelen 
we NWO- en Europese onderzoekprogramma’s, Nuffic-projecten en fellowships 
aan de universiteit, maar ook aan programma’s van de internationale vakbond 
over water als mensenrecht, waar ik ambassadeur van ben. Justicia Hídrica/
Water Justice is gericht op de lange termijn met als doel een meer recht-
vaardige verdeling van het water wereldwijd.

‘In order to approach this research properly, we have set up a broad alliance 
in recent years: scientists, policy-makers, farmers, civil servants, donors and 
water professionals who combine research, education and practice under the 
flag of Justicia Hídrica/Water Justice. We do interdisciplinary and comparative 
research in America, Europe, Africa and Asia; we provide training and 
education, participate in public communication and try to influence society 
and policy.

‘Justicia Hídrica/Water Justice is a collage of research and education 
programmes that envisions to combine scientific excellence with projects that 
have strong societal relevance. In order to do this, we need to look beyond 
the boundaries of our own disciplines. Our chair group is the initiator of the 
alliance, but we collaborate with people and institutions all over the world who 
have their own knowledge background. We have a common goal. To this end, 
we link up the NWO (Netherlands Organisation for Scientific Research) and 
European research programmes, Nuffic projects and fellowships with the 
university, but also with the international public services union programmes 
on water as a human right – for which I am an ambassador. Justicia Hídrica/
Water Justice focuses on the long term, with the goal of a more just 
distribution of water around the globe.
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‘Dredging is part of traditional agriculture, done to clean 
out drainage ditches and use the dredged sediment as 
extra fertilizer on the land. The potential presence of 
contaminants has given dredged sediment a bad name. 
Currently dredging is carried out by water boards, not 
only to keep waterways open, but also with the expectation 
that dredging helps to improve water quality. 
Theoretically, there is a relation between water pollution 
and dredging. For example, dredged sediment delivers 
nutrients; this can lead to waterways becoming entirely 
covered in duckweed and to the associated poor water 
quality.

‘Scientifically, however, it is not possible to establish that 
dredging improves water quality. We found out in a 
round-about way. In the western part of the Netherlands, 
we were investigating if applying dredged sediment to the 
banks worsened the soil quality. This research revealed 
that there is no danger in agricultural use because the 
dredged sediment spread on fields in the Netherlands is 
relatively clean. Furthermore, soil quality was determined 
more by the baseline content of the soil than by the 
quality of the sediment. In not a single study location was 
it possible to establish whether dredging has an effect on 
water quality. There was too much background noise, too 
many other factors played a role.

‘Baggeren wordt van oudsher gedaan in de landbouw,  
om sloten op te schonen en het land met de baggerspecie  
extra te bemesten. Door de mogelijke aanwezigheid van 
verontreinigingen heeft baggerspecie een slechte naam 
gekregen. Tegenwoordig wordt baggeren door water-
schappen gedaan, niet alleen om watergangen open te 
houden, maar ook in de verwachting dat baggeren helpt 
om de waterkwaliteit te verbeteren. Theoretisch is er een 
relatie tussen de vervuiling van water en baggeren.  
Bagger levert bijvoorbeeld nutriënten na en dat kan in  
watergangen leiden tot volledige bedekking met eenden-
kroos en een bijbehorende slechte waterkwaliteit. 

‘Toch is het wetenschappelijk niet vast te stellen of  
baggeren de waterkwaliteit verbetert. Via een omweg 
kwamen we daar achter. We hebben in West-Nederland 
onderzocht of het opbrengen van baggerspecie op de  
oevers de kwaliteit van de bodem verslechtert. Daaruit 
bleek dat het landbouwkundig gebruik geen gevaar loopt, 
omdat de verspreide bagger in Nederland relatief schoon 
is. Het achtergrondgehalte van de bodem was bovendien 
meer bepalend voor de bodemkwaliteit dan de kwaliteit 
van de bagger. Bij dat onderzoek bleek het op geen  
enkele locatie mogelijk om vast te stellen of baggeren  
een effect heeft op de waterkwaliteit. Er was teveel ruis, 
teveel andere factoren die een rol speelden. 

Breder kijken maakt effect van 
ons handelen zichtbaar

Taking the broad view makes the effects of our 
actions visible

joop.harmsen@wur.nl

Joop Harmsen is milieuchemisch  
onderzoeker bij Alterra. Hij doet onder 
andere onderzoek naar de gevolgen 
van het opbrengen van baggerspecie 
op landbouwgronden. Wat zijn de  
gevolgen voor het land waar de specie 
wordt opgebracht en verbetert de  
waterkwaliteit door het baggeren?

Joop Harmsen is an environmental 
chemistry scientist at Alterra. His 
research includes examining the effects 
of depositing dredged sediment on 
agricultural land: what are the 
consequences for the land to which  
the sediment is applied, and does 
dredging improve water quality?
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‘Is it a problem that we cannot confirm that dredging helps to improve water 
quality? For policy-makers it is. If such measures do not produce measurable 
effects, how can you justify your policy? Does dredging have the intended 
effects on surface water quality? And does dredging in the Netherlands help 
satisfy the European Water Framework Directive requirements for surface 
water?

‘Is het erg dat we niet kunnen aantonen of baggeren helpt de waterkwaliteit 
te verbeteren? Voor beleidsmakers wel. Als de effecten van zulke maatregelen 
niet meetbaar zijn, hoe kun je dan je beleid verantwoorden? Heeft baggeren 
de beoogde gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater? En helpt 
baggeren om in Nederland te voldoen aan de eisen die de Kaderrichtlijn Water 
stelt aan het oppervlaktewater? 
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August 
An Asiatic error

The introduction of the Asian lady beetle to Europe turns out to have 
been a serious mistake. This bug was introduced deliberately about 
twenty years ago to combat aphids but, according to research at 
Alterra, its benefits are overshadowed by its drawbacks. The Asian 
species is displacing the native European ladybirds. The insects have 
become a plague: they overwinter in great numbers in houses and 
other buildings, where they can be a nuisance due to soiling. When  
the aphids are all gone, the insect feeds on grapes, causing serious 
deterioration in the taste of wine. The introduction of a natural enemy, 
however, is risky. Alterra developed an environmental risk analysis.

Augustus 
Een Aziatische vergissing

De invoering van het Aziatisch lieveheersbeestje in Europa blijkt achteraf 
een ernstige vergissing. Het beestje is zo’n twintig jaar geleden bewust 
geïntroduceerd als bestrijder van bladluizen. Maar dat voordeel weegt niet 
op tegen de nadelen, blijkt uit onderzoek van Alterra. De Aziatische soort 
verdringt de inheemse, Europese lieveheersbeestjes en is inmiddels een 
plaagdier want het overwintert in grote aantallen in huizen en andere 
gebouwen waar het door vervuiling voor overlast kan zorgen. Als de 
bladluizen op zijn doet het diertje zich te goed aan druiven waardoor  
wijn ernstig in smaak wordt aangetast. Het invoeren van een natuurlijke 
vijand is ecologisch echter risicovol. Alterra ontwierp een milieu-risico-
analyse.

‘We willen een betere waterkwaliteit, maar we kunnen niet met kleine onder-
zoekjes meten of individuele maatregelen zoals baggeren werken. Je zult  
dus in grotere en innovatieve onderzoekprogramma’s moeten kijken naar de 
effecten van baggeren op de waterkwaliteit, in combinatie met alle andere 
processen als vermesting en peilbeheer. Maar ook naar bijvoorbeeld de  
effecten van klimaatverandering of van toevallige omstandigheden als een 
extreme regenbui. Dat is onze taak als onderzoekinstituut. Als we de doelen 
van de Kaderrichtlijn Water willen halen, en daar meetbare maatregelen voor 
willen kunnen nemen, dan zullen we onze kennis in de volle breedte moeten  
inzetten.

‘Je moet blijven baggeren, al is het maar om de watergangen open te houden. 
De schonere bagger kan worden verspreid, maar waar laat je de niet  
verspreidbare bagger? Bagger wordt tegenwoordig als afval gezien, maar  
gelukkig komt daar verandering in en wordt baggerspecie een grondstof.  
In veenweidegebieden wordt de bagger in de lagere gebieden gebruikt in 
weide depots om de bodemdaling van laaggelegen percelen te compenseren. 
Bagger is niet alleen geschikt voor de landbouw, maar ook om bijvoorbeeld 
industrieterreinen op te hogen en voor het maken van kaden. Ook hier  
moeten we creatiever gaan denken.

‘We want better water quality, but small research projects cannot measure the 
effects of individual measures such as dredging. We will have to set up larger 
and more innovative research programmes to examine the effects of dredging 
on water quality, in combination with all of the other processes, like 
overfertilization and water level management. But also to study, for example, 
the effects of climate change or of coincidental circumstances such as an 
extreme rainstorm. That is our task as a research institute. If we want to 
achieve the objectives of the Water Framework Directive, and want to be able 
to undertake measurable actions to those ends, we will have to apply our 
knowledge to the fullest.

‘You have to keep dredging, even if only to keep waterways open. The cleaner 
sediment can be spread on the land, but what do you do with the sediment 
that cannot be used? These days, dredged sediment is viewed as waste 
matter, but fortunately this is changing; this sediment is becoming a raw 
material. In peat meadow regions, the sediment is used in the lower areas in 
meadow sediment depots to compensate the subsidence of low-lying parcels. 
Dredged sediment is suitable not only for agriculture, but also, for example, 
for raising industrial sites and making embankments. Here as well, we have  
to start thinking more creatively.
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‘By the first of January, 2015 the primary database must 
be completed. That is important to the planner who was 
involved with the Betuweroute. He told us that he had to 
go to all sorts of institutions for his soil and geology data, 
and that those data were also stored in all different 
forms. So that is going to change.

‘Op 1 januari 2015 moet de basisregistratie klaar zijn. Dat 
is bijvoorbeeld belangrijk voor die planner die betrokken 
was bij de Betuwelijn. Hij vertelde dat hij voor zijn onder-
grondgegevens op zoek moest naar allerlei instanties, en 
dat die data ook nog eens in allerlei verschillende vormen 
werden opgeslagen. Dat gaat dus veranderen. 

Totaalplaatje van de 
ondergrond wordt zichtbaar

The big picture of the soil and geology  
comes into view

joop.okx@wur.nl

folkert.devries@wur.nl

Joop Okx en Folkert de Vries zijn 
onderzoekers voor de Basisregistratie 
Ondergrond bij Alterra. Met deze Basis-
registratie komt er voor Nederland één 
centraal loket en één centrale registra-
tie voor alle data over de ondergrond. 
TNO verzorgt de geologische en hydro-
geologische gegevens, Alterra heeft 
bodemkundige en geomorfologische 
kaarten, gegevens over grondwater-
trappen en enkele honderdduizenden 
boorbeschrijvingen. 

Joop Okx and Folkert de Vries 
conduct research at Alterra for the 
Primary Database of the Dutch Soil  
and Geology. With the introduction of 
this fundamental registration, the 
Netherlands will have one central portal 
and one central registration for all soil 
and geology data. TNO provides the 
geology and hydrogeology data;  
Alterra has soil and geomorphology 
maps, data on groundwater depth 
classes and a few hundred thousand 
soil profile descriptions.
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‘The existing soil maps require maintenance, as changes 
occur in the soil profile. In peat soils, for example, the 
organic material oxidizes and the peat layer gradually 
shrinks. Our inventory of the peat soils in the eastern part 
of the Netherlands showed that in 48 per cent of the area, 
new soil types had formed. That is why we have started 
to update the soil map of the peat soils. We used to have 
to carry out an extensive field study for such an update, 
and do soil drilling in several locations. Now we drill less 
often and make use of digital soil mapping. This method 
combines soil data from field observations with information 
on things like the peat degradation rate, ground level, 
topography, subsidence and groundwater table into  
a statistic model. The model, in turn, makes spatial 
predictions possible regarding soil characteristics such  
as peat thickness and soil type. In the primary database 
we can then indicate where, for instance, the soil 
classification has changed.

‘De bestaande bodemkaarten vergen onderhoud, doordat 
er veranderingen optreden in de bodemopbouw. Bij veen-
gronden bijvoorbeeld oxideert de organische stof, waar-
door de veenlaag geleidelijk slinkt. Uit onze inventarisatie 
bij de veengronden in Oost-Nederland bleek dat er bij  
48 procent van het areaal nieuwe bodemtypen zijn ont-
staan. We zijn daarom gestart met de actualisatie van de 
bodemkaart van de veengronden. Vroeger moesten we 
voor zo’n actualisatie een uitgebreid veldonderzoek uit-
voeren en op veel plaatsen grondboringen doen. Nu boren 
we minder vaak en passen we de methode van ‘digitale 
bodemkartering’ toe. Deze methode combineert bodem-
gegevens uit veldwaarnemingen met informatie over o.a. 
afbraaksnelheid van veenlagen, maaiveldhoogte, reliëf, 
maaivelddaling en grondwaterstandsdiepte tot een statis-
tisch model waarmee bodemkenmerken als veendikte  
en bodemtype ruimtelijk voorspeld worden. Zo kunnen  
we in de basisregistratie aangeven waar bijvoorbeeld de 
bodemclassificatie is veranderd.
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‘Zulke veranderingen zijn belangrijk voor bijvoorbeeld  
natuurbeheerders die bepaalde natuurdoeltypen willen  
rea liseren. Als er heel veel veen is verdwenen, dan kan dat  
mogelijk niet meer. Ook overheden gaan deze informatie  
gebruiken. Daarom is het ook belangrijk dat alle data uit de 
verschillende vakgebieden bij één loket beschikbaar komen. 
Via dat loket kan ook informatie gegeven worden over  
regelingen die veranderen, en grenzen voor subsidies die 
aangepast worden.

‘Een gemeente kan ook constateren dat de informatie die 
men heeft niet toereikend is, en opdracht geven voor extra 
onderzoek. Ze zijn dan verplicht die resultaten op te laten 
nemen in de basisregistratie. Zo komt er steeds meer in-
formatie bij. Ingenieursbureaus boren ook heel vaak gaten 
voor gegevens, en zij kunnen die vrijwillig bijdragen. Nadat 
de basis in 2015 is gelegd, willen we in een tweede tranch 
ook andere informatie meenemen, zoals archeologie of  
bodemvervuiling. De database wordt zo steeds groter, dus  
is het steeds makkelijker om een totaalplaatje te krijgen. 

‘Such changes are important for people like natural resource 
managers who want to achieve specific nature target types. 
If a great deal of peat has disappeared, that might no longer 
be possible. Governmental bodies will also be using this 
information. That is why it is also important that all the data 
from the various fields be made available through one single 
portal. At that one place, information can also be provided 
about changing regulations, and adjusted subsidy limits.

‘A municipality can also determine that the information 
available is insufficient, and contract for extra research. 
They will then be obligated to have the results entered into 
the primary database. That way, more information will keep 
being added. Also, engineering bureaus drill holes for data 
quite frequently, and they can elect to contribute those data. 
After the foundation has been laid in 2015, we would like  
to include other information, such as archeology or soil 
contamination, in a second phase. The database will keep 
growing like that, so it will become easier all the time to get 
the big picture.
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September 
The return of the wolf

The wolf is coming, that much is certain. Last summer, a litter of  
young German wolves was found only 200 kilometres from the border. 
The chance of permanent establishment seems small, but they will 
surely show themselves incidentally. Alterra has advocated at the 
Ministry for a ‘wolf plan’. Besides the addition of the wolf to the list of 
protected native species, the plan should include a description of which 
territory is suitable for the wolf and how problems will be approached. 
The residents of the Netherlands should be directly involved in the 
development of such a plan. 

September 
De terugkeer van de wolf

De wolf komt er aan, zoveel is zeker. Afgelopen zomer is op 200 kilometer 
van de grens al een nest jonge Duitse wolven aangetroffen. De kans op 
permanente vestiging lijkt klein, maar incidenteel zullen ze zich zeker 
laten zien. Alterra pleit in een advies aan het ministerie daarom voor een 
‘wolvenplan’. Behalve het opnemen van de wolf in de lijst beschermde 
inheemse soorten moet daarin ook worden beschreven welk leefgebied 
voor de wolf geschikt is en hoe er moet worden opgetreden bij problemen. 
Bij de ontwikkeling van een dergelijk plan zouden de inwoners van 
Nederland direct moeten worden betrokken. 
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‘Interest in soil information is growing. Meteorologists, ecologists and climate-
change scientists notice, for instance, that they cannot run their models with 
soil data at the resolutions they are used to working at because there is 
insufficiently resolved data available. For example, the European Space Agency 
has produced maps of land cover at a resolution of three hundred metres, and 
they also want to be able to follow the land use change in time. For soil data, 
the best global resolution we currently possess is about five kilometres and we 
have no comparable information about the temporal changes in soil properties. 
As soil is central to the functioning of the ecosystem and global biogeochemical 
cycles, we need better soil data as input into global models.

‘Er is een groeiende interesse voor bodemdata. Meteorologen, ecologen en 
klimaatonderzoekers merken bijvoorbeeld dat ze hun wereldwijde modellen 
niet kunnen draaien met bodemdata met een resolutie die zij nodig hebben, 
omdat die onvoldoende beschikbaar zijn. De European Space Agency heeft 
bijvoorbeeld kaarten geproduceerd over landgebruik in een resolutie van  
driehonderd meter, en ze willen het landgebruik ook in de tijd kunnen volgen. 
Bij bodemdata is wereldwijd de beste resolutie die we hebben vooralsnog  
vijf kilometer en vergelijkbare informatie over veranderingen in de bodem  
is niet beschikbaar. Omdat de bodem essentieel is bij het functioneren van 
ecosystemen en biogeochemische cycli, hebben we betere en meerdere  
soorten data nodig als input voor onze modellen.

Via crowd sourcing verzamelen 
we steeds meer noodzakelijke 
bodemdata

Through crowdsourcing we are collecting  
more soil information all the time

tom.hengl@wur.nl

Tom Hengl is onderzoeker bij ISRIC - 
World Soil Information. Het ISRIC be-
heert een grote collectie bodemdata, 
doet wereldwijd bodemonderzoek en 
ontwikkelt met zijn Gobal Soil Informa-
tion Facilities autonome web-based 
applicaties met gegevens over bodems 
overal in de wereld. 

Tom Hengl is a researcher at ISRIC - 
World Soil Information. ISRIC manages 
a large collection of soil data, conducts 
international soil research and is 
developing web-based applications for 
global soil data called Global Soil 
Information Facilities.
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‘So there is a data vacuum. For eighty per cent of the world there are little or 
no soil data available. A lot of soil data remains hidden in books or reports.  
I think that fifty to sixty per cent of the soil data is lost that way. That is why 
we at ISRIC are developing a world-wide database for soil in collaboration with 
the FAO. This makes us fairly unique, particularly because we are an 
international institute concerned about global soil data able to partner with 
national agencies that are focused on regional data. In building the databases, 
we are making use of open-source systems and crowdsourcing, comparable  
to the approach used by Wikipedia - this is because soils are a public concern 
and we need to engage a wider audience. This process is not just about the  
soil data itself, but also about opening up the data and ensuring equity of 
access across countries.

‘Via ISRIC’s data portals e.g. WorldSoilProfiles.org people can upload soil data 
themselves. We want any soil data we can get. Soil profiles, but also photos  
of soil profiles, are all very useful. We aim at collecting millions of soil field 
observations that probably still have no ‘home’ in sense of data repository.  
We want to motivate people to get involved and contribute their data into  
public repositories, and in return we offer access to automated analysis and 
visualization of results in Google Earth. We are also proposing a sponsoring 
system to encourage participation in the developing countries where the data  
is most sparse and most needed. Our dream is to build a system to support the 
creation of a ‘live world soil map’.

‘In 2013, our new museum will open on the Wageningen Campus. We will  
be holding workshops, seminars, and our spring and summer schools there. 
People will learn not only how to use the systems themselves, but also how to 
use Open Source software to develop their own projects. We envisage that the 
majority of the activity will happen online however. This way we can reach the 
greatest audience and contribute to collation of open global soil information. 
Soils after all are the fundamental basis of our society, and we all need to get 
involved.

‘Er is dus een datavacuüm. Van tachtig procent van de wereld zijn bodemdata 
niet of nauwelijks beschikbaar. Veel bodemgegevens blijven ook verborgen in 
boeken of rapporten. Ik denk dat vijftig tot zestig procent van de bodemdata 
zo verloren gaan. Wij werken als ISRIC dan ook, samen met de FAO, aan het 
ontwikkelen van een wereldwijde database met gegevens over de bodem. 
Daarin zijn we redelijk uniek, juist omdat we een internationaal instituut zijn, 
dat wereldwijd regionale bodemdata verzamelt in samenwerking met nationale 
instanties. Hiervoor maken we gebruik van open source systemen en van 
crowd sourcing, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de werkwijze van Wikipedia. 
Het gaat niet alleen om het verzamelen van data, maar ook om het delen  
ervan met gebruikers.

‘Via ISRIC’s dataportalen, zoals WorldSoilProfiles.org kunnen mensen zelf  
data uploaden. Hoe meer hoe liever. Bodemprofielen, maar ook foto’s van een 
bodemprofiel zijn heel nuttig. We verzamelen miljoenen bodemprofielen die 
nog steeds ‘nergens’ te vinden zijn. Mensen die meedoen krijgen toegang tot 
automatische analyses en visualisaties in Google Earth. We willen ook ontwik-
kelingslanden kunnen subsidiëren voor het invoeren van bodemgegevens, 
omdat daar nog de minste data beschikbaar zijn, en ze het hardste nodig zijn. 
Onze droom is het maken en onderhouden van een ‘live wereldbodemkaart’. 

‘In 2013 wordt ons nieuwe museum op de Wageningse Campus opgeleverd, 
waar we ook onze workshops, seminars en spring en summer schools houden. 
Zo leren mensen zelf de systemen te gebruiken, maar ook met Open Source 
software eigen projecten te ontwikkelen. Maar het meeste zal online gebeuren, 
via de web-based applicaties die we ontwikkelen. Zo kunnen we het grootste 
publiek bereiken en het beste bijdragen aan openbare bodeminformatie.  
Per slot van rekening is de bodem het fundament van ons bestaan, en moet 
iedereen er bij betrokken worden. 
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‘Soil research was always the ‘poor relation’ in the climate 
arena, but that is changing. You can use drought to 
demonstrate that the discussion about the climate  
has everything to do with the soil. Drought can cause 
irreversible changes in soil characteristics. Some soils 
become encrusted and can’t take up water, others 
become water-repellent. In the large conventions of the 
United Nations as well, it has become clear that the soil 
plays an important role in many processes and that you 
have to take soil and land use into account when looking 
at climate change.

‘Bodemonderzoek was altijd een ondergeschoven kindje 
als het ging over klimaat, maar dat verandert. Aan de 
hand van droogte kun je laten zien dat de discussie over 
het klimaat van alles te maken heeft met de bodem. 
Droogte kan zorgen dat bodemeigenschappen irreversibel 
kunnen veranderen. Sommige bodems raken verkorst en 
nemen geen water meer op, andere worden waterafsto-
tend. Ook bij de grote conventies van de Verenigde Naties 
is inmiddels duidelijk dat de bodem een belangrijke rol 
speelt in veel processen en dat je bodem en landgebruik 
moet verdisconteren als je kijkt naar klimaatverandering.

We hebben verwoestijning op 
de politieke agenda gezet

We have put desertification on the political agenda

coen.ritsema@wur.nl

Coen Ritsema is hoogleraar Bodem-
fysica en landgebruik. Hij ziet dat de 
onderlinge samenhang van bodem, 
water en plant steeds belangrijker 
wordt in onderzoek naar droogte en 
verwoestijning, in het licht van de  
klimaatverandering. Hij was namens 
Alterra projectleider van Desire, een 
groot internationaal onderzoekproject 
naar verwoestijning en landdegradatie 
en wat de lokale landgebruikers en 
beleidsmakers ertegen kunnen doen. 

Coen Ritsema is a professor of soil 
physics and land use. He sees that  
the mutual relationships between soil, 
water and plant are becoming 
increasingly important in research on 
drought and desertification due to 
climate change. On behalf of Alterra, 
he was project leader for Desire,  
a large international research project 
on desertification and land degradation 
and what local land users and policy-
makers can do about them.

13



49

‘This year we completed the Desire project, a large international study on 
desertification. Areas degrade because people don’t consider how to use land 
in such a way that it does not become exhausted. Desertification manifests  
in various forms of degradation, such as water erosion, wind erosion or 
salinization. In combination, these cause ecosystems to collapse. Although  
the parameters leading to desertification can be diverse, the inability to retain 
rainwater is characteristic. You would prefer to see rainwater infiltrate into  
the ground so that the water stays in the system, or otherwise conserve it in 
water basins.

‘We documented all of the techniques used to counteract desertification.  
We looked at technical issues like tillage, water management, crop rotation or 
grazing, and also at methods for training, communication or rural development. 
Then we described these as practically and briefly as possible: how much  
time is necessary, what are the revenues... Additionally, we tested techniques 
and methods at 38 international locations, prioritised by the local population. 
In this way we worked out which techniques and methods are the most cost 
effective in the local context. Not every method is equally effective in all 
locations; they need to be adapted to local circumstances.

‘Dit jaar hebben we het project Desire afgerond, een groot internationaal  
onderzoek naar verwoestijning. Gebieden degraderen, omdat men niet  
goed nadenkt over hoe je land moet gebruiken zonder het uit te putten.  
Verwoestijning manifesteert zich in verschillende vormen van degradatie,  
zoals watererosie, winderosie of verzilting. Gecombineerd zorgt dat ervoor  
dat ecosystemen instorten. De onderliggende parameters die leiden tot  
verwoestijning kunnen verschillen. Typerend is de regenval die je niet kunt 
vasthouden. Het liefst zou je die ofwel direct infiltreren in de grond, zodat  
het water in het systeem blijft, of conserveren in bassins.

‘We hebben alle technieken gedocumenteerd die gebruikt worden om ver-
woestijning te bestrijden. Daarbij keken we naar technische zaken als land-
bewerking, waterbeheer, gewasrotatie of begrazing maar ook naar methoden 
voor training, communicatie of plattelandsontwikkeling. Die hebben we heel 
praktisch en zo kort mogelijk beschreven: welke tijdsinspanning is nodig, wat 
zijn de revenuen... Daarnaast hebben we op 38 locaties wereldwijd technieken 
en methoden getest, geprioriteerd door de lokale bevolking. Zo hebben we op 
een rijtje gezet welke technieken en methoden het meest kosteneffectief zijn 
in de lokale context; niet elke methode is even effectief op alle locaties, maar 
moet worden aangepast aan de lokale omstandigheden.
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‘Verwoestijning staat hoog op de politieke agenda. Wij hebben met Desire  
op alle niveaus input geleverd, van de individuele boer of lokale beleidsmaker  
tot de internationale politiek. Zo is ons onderzoek gericht op alle lidstaten  
van de United Nations Convention to Combat Desertification, de internationale 
conventie die zich richt op het bestrijden van verwoestijning. Al die landen 
moeten een actieplan hebben. Daarvoor kunnen ze gebruik maken van de  
resultaten van Desire.

‘Desire was mondiaal gericht, in het nieuwe project Cascade richten we ons op 
Zuid-Europa. We gaan daar onderzoeken wanneer droge systemen omslaan 
van de ene stabiele situatie in een andere. Stel je gaat de droogteperiode  
verlengen, hoe lang kun je dat doen totdat de plantensystemen instorten?  
Je ziet hierbij, net als bij de verwoestijning, dat je bodem, water en plant heel 
erg aan elkaar moet koppelen. We gaan droogteproeven doen, en maken 
daarbij net als in Desire gebruik van de lokale bevolking.

‘Desertification is high on the political agenda. With Desire, we delivered  
input on all levels, from the individual farmer or local policy-maker to the 
international political arena. For example, our research is directed at all 
member nations of the United Nations Convention to Combat Desertification. 
All of those countries must have a plan of action. To draft a plan, they can 
make use of the Desire results.

‘Desire had a global focus; in the new project, Cascade, we focus on Southern 
Europe. There we are going to investigate when dry systems suddenly shift 
from one stable situation to another. For example, if you lengthen the period, 
how long can you do that until the plant systems collapse? In this context  
you can see, as with desertification, that you must link soil, water and plant. 
We will be doing drought experiments and, as we did with Desire, we will be 
involving the local population.

October 
Together for Burundi

For the rebuilding of impoverished Burundi, a special joint venture has 
been formed by Alterra, the insurance firm Achmea, and the aid 
organisation HealthNet TPO. Together, they wish to improve health 
care, introduce new agricultural techniques and increase economic self-
sufficiency – all in one project. The introduction of micro insurance of 
both crops and health care costs takes down barriers to development. 
This puts the rural population in a position to develop new agricultural 
techniques, thereby increasing their income and food security without 
creating unacceptable risks. At the same time, the project is working on 
access to health care. Together with farmers and local organisations, 
measures are being designed that will lead to sustainable increases in 
production.

Oktober 
Samen voor Burundi

Voor de wederopbouw van het straatarme Burundi is een bijzonder 
samenwerkingsverband gevormd van Alterra, verzekeringsmaatschappij 
Achmea en hulporganisatie HealthNet TPO. Gezamenlijk willen zij de 
gezondheidszorg verbeteren, nieuwe landbouwmethoden introduceren en 
de economische zelfredzaamheid vergroten. En dat gecombineerd in één 
project. Door microverzekeringen voor zowel gewassen als ziektekosten 
te introduceren worden barrières voor ontwikkeling weggenomen.  
Het stelt de plattelandsbevolking in staat nieuwe landbouwtechnieken te 
ontwikkelen en daarmee hun inkomsten en voedselzekerheid te verhogen 
zonder dat daarbij voor hen ondraagbare risico’s ontstaan. Tegelijkertijd 
wordt gewerkt aan toegankelijke gezondheidszorg. Samen met boeren en 
lokale organisaties worden maatregelen opgesteld die leiden tot duurzame 
productieverhoging.
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‘Stricter norms for the use of nitrogen have placed 
farmers before the challenge of combining optimal 
crop production with efficient mineral management. 
Knowledge of natural soil fertility is crucial here, as 
one soil can supply more nitrogen to crops than 
another. Soil testing can be used to predict nitrogen 
supply. Until now, however, testing has been applied 
on a limited scale.  
The use of a good predictor can help to raise nitrogen 
efficiency at the farm scale and thus to reduce losses 
to the environment.

‘I combined applied and fundamental research.  
For example, I compared soil tests, and looked at 
which nitrogen fraction they measure. At first,  
I essentially only got negative results: that quality  
of soil tests turned out to differ very little, and they  
do not measure if the nitrogen in the soil actually 
becomes available for the crop. Concretely, that meant 
that the tests cannot be used directly for fertilization 
advice. This insight made us focus on the forms of 
nitrogen released in the soil and the processes and 
mechanisms that play a role. We then arrived at the 
key role of dissolved organic nitrogen: DON.

‘Door strengere normen voor stikstofgebruik staan boeren 
voor de uitdaging om optimale gewasproductie te combi-
neren met een efficiënt mineralenmanagement.  
Kennis van de natuurlijke bodemvruchtbaarheid is daarbij 
cruciaal, omdat de ene bodem meer stikstof kan leveren 
aan gewassen dan de andere. Om deze natuurlijke stik-
stoflevering te voorspellen, kunnen bodemtesten worden 
gebruikt. Tot op heden worden deze echter beperkt toe-
gepast. Het gebruik van een goede voorspeller kan helpen 
om op bedrijfsniveau de stikstofefficiëntie te verhogen en 
daarmee verliezen naar het milieu te verkleinen. 

‘Ik combineerde toegepast en fundamenteel onderzoek. 
Zo vergeleek ik bodemtests, en keek welke fractie stikstof 
die meten. Eigenlijk had ik eerst alleen maar negatieve 
uitkomsten: bodemtests bleken in kwaliteit weinig te  
verschillen, en ze meten niet of de stikstof in de bodem 
ook daadwerkelijk beschikbaar komt voor het gewas.  
Dat betekende concreet dat ze niet rechtstreeks gebruikt 
kunnen worden voor bemestingsadviezen. Hierdoor  
gingen we ons richten op de vormen van stikstof die  
vrijkomt in de bodem en de processen en mechanismen 
die daarbij een rol spelen, en kwamen we op de sleutelrol 
van opgeloste organische stikstof, oftewel DON, Dissolved 
Organic Nitrogen.

Bodemtesten zeggen nog weinig 
over beschikbare stikstof

Soil tests still say little about available nitrogen

gerard.ros@nmi-agro.nl

Gerard Ros promoveerde in 2011 bij 
de leerstoelgroep Bodemkwaliteit op 
fundamenteel en toegepast onderzoek 
naar bodemtesten voor duurzaam  
stikstofgebruik in de landbouw. Hij past 
dat onderzoek nu toe in zijn werk bij 
het Nutriënt Management Instituut 
(NMI).

Gerard Ros earned his doctoral degree 
in 2011 at the Soil Quality chair group, 
having done fundamental and applied 
research on soil testing for sustainable 
nitrogen use in agriculture. He now 
applies that research in his work at the 
Nutrient Management Institute (NMI).
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‘By using stable isotopes, I was able to gain insight into the role of DON in soil 
processes. That revealed that this form of nitrogen is a very labile fraction 
that disappears before you can measure it. It turns out that the bacteria and 
moulds in the soil process this nitrogen fraction so quickly that soil tests 
primarily measure nitrogen that remains behind in the soil as a by-product. 
That changed our understanding of soil processes. It was thought that you 
could always measure nitrogen available for soil life, but my research showed 
that the DON fraction is actually a by-product or waste product of the 
mineralization process.

‘These results pointed us to the significant effect of temperature and moisture 
on the availability of nitrogen in the soil. Which made it very practical. If you 
want to predict how much nitrogen you need to add for fertilizer, then besides a 
soil test, you also need to take into consideration the influence of environmental 
factors during the growth season. At NMI I am now working on an app that 
takes into account not only the soil tests but also varying weather conditions. 
For that work I am collaborating closely with the soils and crop laboratory 
BLGG AgroXpertus.

‘Door het gebruik van stabiele isotopen kon ik de rol van DON in bodem-
processen inzichtelijk maken. Daaruit bleek dat deze vorm van stikstof een 
zeer labiele fractie is, die verdwijnt voordat je het kunt meten. De bacteriën 
en schimmels in de bodem blijken deze stikstoffractie zo snel te verwerken, 
dat bodemtests voornamelijk stikstof meten die als bijproduct in de bodem 
achterblijft. Dat veranderde ons inzicht in de bodemprocessen. Men dacht dat 
je met bodemtests altijd de voor het bodemleven beschikbare stikstof kunt 
meten, maar uit mijn onderzoek blijkt dat de DON-fractie juist een bij- of  
restproduct is van het mineralisatieproces. 

‘Deze resultaten wezen ons ook op de belangrijke invloed van temperatuur  
en vochtigheid op de beschikbaarheid van stikstof in de bodem. Dat maakte 
het heel praktisch. Wil je voorspellen hoeveel stikstof je moet bemesten, dan 
moet je naast een bodemtest ook rekening houden met de invloed van om-
gevingsfactoren gedurende het groeiseizoen. Bij NMI ben ik nu bezig met  
een app die naast de bodemtests ook rekening houdt met variërende weers-
omstandigheden. Hierbij werk ik nauw samen met het bodem- en gewas-
laboratorium BLGG AgroXpertus.
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‘It is an atypical programme, in that four universities work together on equal footing to offer the 
course. Geo-information science is a young specialism. In the field, many people are working with 
geo-information, but without training. Ten years ago there was a big demand for a part-time 
programme at the master’s level. For one university, the costs were too high to set it up, but 
collaboration made it possible. That collaboration also allows each university to put its own 
specialty into the programme: ITC Enschede does a lot internationally, Delft with the visualisation 
of the city and architecture, Wageningen is in rural areas and planning, and Utrecht focuses on 
transport and logistics. This way, a very broad programme has come into existence, where classes 
are almost always taught by a specialist on that topic. The teaching staff is, of course, four times 
as big. Which makes the quality of education very high.

‘Het is een atypische opleiding, in de zin dat vier universiteiten gelijkwaardig samenwerken om  
het onderwijs te geven. Geo-informatiekunde is een jong vakgebied. In de praktijk blijkt dat er 
veel mensen zijn die al met geo-informatie werken, maar er eigenlijk geen opleiding voor hebben. 
Tien jaar geleden bleek er een grote behoefte te zijn aan een deeltijdstudie op MSc-niveau.  
Voor één universiteit waren de kosten te hoog om een deeltijdstudie op te zetten. Door samen te 
werken, lukte het wel. Die samenwerking zorgt ook dat alle universiteiten hun eigen specialiteit in 
het onderwijs kunnen stoppen: ITC Enschede doet veel met het buitenland, Delft met de visuali-
satie van de stad en bouwkunde, Wageningen zit in het landelijk gebied en de planning, en Utrecht 
richt zich op transport en logistiek. Zo ontstaat een hele brede opleiding waar het onderwijs bijna 
altijd gegeven wordt door een specialist op dat gebied. Het docentencorps is immers vier keer zo 
groot. Daardoor is de onderwijskwaliteit erg hoog.

Blended learning zorgt voor 
verbreding en verdieping

Blended learning provides breadth and depth

arnold.bregt@wur.nl

Arnold Bregt is hoogleraar Geo- 
informatiekunde in Wageningen.  
Wageningen verzorgt samen met de 
universiteiten van Utrecht, Delft en 
Enschede een gezamenlijke master-
opleiding: Geographical Information 
Management and Applications. Dit jaar 
bestaat deze opleiding tien jaar. 

Arnold Bregt is a professor of  
Geo-information science in 
Wageningen. Together with the 
universities of Utrecht, Delft and 
Enschede, Wageningen offers a 
master’s programme: Geographical 
Information Management and 
Applications. This is the programme’s 
tenth year.
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‘The way the courses are offered is also special. We have developed a form  
of ‘blended learning’, whereby students participate partially from home and 
partially on location. Our students take six modules of ten credits each before 
they do an internship and write their thesis. Each of the modules ends with a 
week of coursework on location in Enschede, Delft, Wageningen and Utrecht. 
There is intensive interaction between the part-time and full-time students. 
The part-time students, who work for an organisation like NATO or Audi, know 
a great deal about the working world. That is inspiring for full-time students, 
but also for the teachers.

‘All of our graduates land a job quickly. They are in demand. Everyone brings 
their own network with them. Even full-time students have gotten to know 
many people from a diverse field. Now, after these ten years, we will be 
continuing the collaboration. We want to find the right mix of students; the 
interaction between full-time and part-time students is just as essential as the 
collaboration between the universities. Thanks to blended learning, we can 
offer such a broad and high-quality programme in which students can profit 
from others’ practical experience.

‘Ook de manier van onderwijs geven is bijzonder. We hebben een vorm van 
‘blended learning’ ontwikkeld, waarbij studenten hun studie deels thuis volgen 
en deels op locatie. Onze studenten volgen zes modules van tien studie-
punten, voordat ze op stage gaan en hun eindscriptie schrijven. Die modules  
worden telkens afgesloten met een week onderwijs op locatie in Enschede, 
Delft, Wageningen en Utrecht. Er is een intensieve wisselwerking tussen de 
deeltijd- en voltijdstudenten. De deeltijdstudenten, die bijvoorbeeld werken 
bij de NAVO of Audi, weten veel van de praktijk. Dat is voor voltijdstudenten 
maar ook voor de docenten inspirerend.

‘Al onze afgestudeerden krijgen snel een baan. Ze zijn erg gewild. Iedereen 
brengt een eigen netwerk met zich mee. Ook voltijdstudenten hebben immers 
veel mensen uit een veelzijdige praktijk leren kennen. Na deze tien jaar gaan 
we de samenwerking dan ook voortzetten, waarbij we willen letten op de juis-
te mix van studenten. De wisselwerking tussen voltijd- en deeltijdstudenten  
is immers net zo essentieel als de samenwerking tussen de universiteiten. 
Dankzij blended learning kunnen we zo een brede en kwalitatief hoogstaande 
opleiding aanbieden waar studenten ook profijt hebben van de praktijk-
ervaring van anderen.
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‘We have at the Sinderhoeve a total of eleven hectares  
of land. There are twenty experimental ditches, and also 
smaller basins, where we can do controlled experiments. 
This makes us, as far as I know, one of the most extensive 
aquatic outdoor research laboratories in Europe.  
Our research covers, among other topics, the ecological 
effects of pesticides, nutrients and other pollutants on 
aquatic systems. 

‘Now we are going to develop terrestrial research on our 
site as well. Seven hectares of our land has actually been 
just lying dormant. There is more than just water here. 
On one of our fields, colleagues at the chair group 
Resource Ecology will be investigating wild pollinators.  
In the past, research was conducted on our site with mice 
and insects, but we are going to do even more terrestrial 
eco(toxico)logical research.

‘We hebben op de Sinderhoeve in totaal een terrein van 
elf hectare. Hier liggen twintig proefsloten, maar ook  
kleinere bassins, waarin we gecontroleerd onderzoek  
kunnen doen. Daarmee zijn we naar mijn weten een van 
de meest uitgebreide aquatische outdoor onderzoek-
laboratoria in Europa. We doen onder andere onderzoek 
naar de ecologische effecten van bestrijdingsmiddelen, 
nutriënten en andere verontreinigingen op aquatische 
systemen. 

‘We gaan nu op ons terrein ook meer terrestrisch onder-
zoek ontwikkelen. We hebben zeven hectare land, en  
dat lag eigenlijk te slapen. Er ligt hier meer dan water.  
Op een van onze velden gaan collega’s van de leerstoel-
groep Resource Ecology onderzoek doen naar wilde  
bestuivers. In het verleden is er op ons terrein al onder-
zoek gedaan met muizen en insecten maar we gaan hier 
nog meer aan terrestrisch eco(toxico)logisch onderzoek 
doen. 

Er ligt hier meer dan water

There’s more here than just water

ivo.roessink@wur.nl

Ivo Roessink is beheerder van de 
Sinderhoeve, het wetenschappelijke 
proefcomplex van Alterra. Dat is een 
openluchtlaboratorium waar in proef-
sloten allerlei aquatisch onderzoek 
wordt gedaan, bijvoorbeeld naar de 
invloed van bestrijdingsmiddelen. En 
binnenkort wellicht ook terrestrisch 
onderzoek. 

Ivo Roessink is the manager of the 
Sinderhoeve, the Alterra scientific 
testing complex. It is an outdoor 
laboratory where all kinds of aquatic 
research are conducted in experimental 
ditches, investigating such topics as 
the effects of pesticides. And soon 
maybe terrestrial research as well.
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‘The Sinderhoeve was bought just after World War II for 
research on, among other things, drought resistance in 
crops. Since the 90’s we have been concentrating more 
on aquatic systems. Much of our work is about testing 
legislation and policy. For instance, in soil columns we 
investigated the leaching of nutrients; this helped to 
stipulate Dutch fertilization policy. We do comparable 
research on pesticides, for example. In addition, we  
carry out commercial assignments for businesses.

‘De Sinderhoeve is vlak na de Tweede Wereldoorlog aan-
gekocht om onderzoek te doen naar bijvoorbeeld droogte-
resistentie in gewassen. Vanaf de jaren negentig zijn  
we ons meer gaan concentreren op aquatische systemen. 
Veel van ons werk gaat over de toetsing van wetgeving 
en beleid. Zo hebben we in grondkolommen de uitspoeling 
van nutriënten onderzocht. Dat heeft de mestwetgeving 
mede bepaald. Vergelijkbaar onderzoek doen we naar  
bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen. Daarnaast doen we 
commerciële opdrachten, ook voor het bedrijfsleven  
bijvoorbeeld. 
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November 
Nature under fire 

The debate on nature conservation is polarised. 
Critics know how to express their criticisms 
effectively, but conservationists do not seem  
to be able to make the importance of nature 
sufficiently clear. A case in point are the 
discussions about the Hedwigepolder and the 
Oostvaarderswold. And yet, Wageningen 
University discovered, there is much public 
support for nature. Ninety-five per cent of those 
polled state that nature conservation is 
important; only 16 per cent want to cut these 
budgets. But for the public at large, terms like 
‘target species policy’ aren’t useful. We need to 
go back to the powerful stories, those told by the 
founders of nature conservation in the 
Netherlands: Jac P. Thijsse and Eli Heimans.

November 
Natuur onder vuur 

Het debat over natuurbescherming is gepolariseerd. 
Critici weten hun kritiek effectief te uiten, natuur-
beschermers lijken onvoldoende in staat om het  
belang van de natuur voor het voetlicht te brengen. 
Denk aan discussies zoals die over de Hedwigepolder 
en het Oostvaarderswold. Toch is er nog veel  
draagvlak voor de natuur, ontdekte Wageningen 
University. Nog steeds vindt 95 procent natuur-
bescherming belangrijk; slechts 16 procent wil hierop  
bezuinigen. Maar bij het grote publiek hoef je niet 
aan te komen met termen als ‘doelsoortenbeleid’. 
We moeten terug naar de krachtige verhalen, zoals 
de grondleggers van de natuurbescherming in  
Nederland, Jac P. Thijsse en Eli Heimans, die al  
hielden. 

‘We zijn heel goed in staat de data uit het aquatische onderzoek te verwerken 
in modellen die gebruikt worden voor het beleid. Dezelfde vragen die we  
krijgen vanuit beleid en wetgeving, over de effecten van allerlei stoffen op 
aquatische ecosystemen, spelen ook in de terrestrische ecologie. Wij kennen 
dus de routes naar de praktijk en het beleid en gaan hierin meer met onze 
terrestrische collega’s samenwerken.

‘Ons motto is dat bijna alles kan. Natuurlijk kan onderzoek naar zware meta-
len niet in de proefsloten, omdat je die anders onmogelijk weer schoon krijgt, 
maar onderzoeken met stoffen die binnen twee maanden afgebroken worden 
lukt wel. Datzelfde geldt voor het land. Zo zijn we met collega’s van het team 
Duurzaam Bodemgebruik bezig met een pilot om fosfaat te mijnen, een heet 
hangijzer nu fosfaat wereldwijd op raakt en er enorme hoeveelheden van die 
meststof in de bodem liggen opgeslagen. Maar we kunnen ook onderzoek 
doen naar ecoysteemdiensten, zoals de bestuiving of de effectiviteit van  
waterzuivering met verschillende plantensoorten. We zijn daarom altijd op 
zoek naar nieuwe dingen. Mensen met interessante vragen en ideeën zijn  
dus altijd welkom bij ons.

‘We are very capable of processing the data from aquatic research in models 
that are used for policy. The same questions that we are asked from the 
standpoint of policy and legislation, about the effects of all kinds of substances 
on aquatic ecosystems, are germane to terrestrial ecology as well. So we 
know the routes to both practice and policy and will be collaborating more 
with our terrestrial colleagues in these areas. 

‘Our motto is that almost anything is possible. Naturally, research on heavy 
metals can’t be done in the experimental ditches because you wouldn’t be 
able to get them clean again, but studies with substances that take up to two 
months to break down are fine. The same is true for the land. With colleagues 
from the team Sustainable Soil Use, for instance, we are working on a pilot to 
mine phosphate – a hot issue now, with phosphate running out worldwide and 
enormous amounts of the fertilizer stored in the ground. But we can also carry 
out research on ecosystem services, such as pollination or the effectiveness of 
water purification with various plant species. That’s why we are always 
searching for something new. So people with interesting questions and ideas 
are always welcome.
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‘You have to see many of the typical characteristics of water before you can 
understand them. For instance, I can’t give you a simple explanation of a 
hydraulic jump; you have to see it. And if you are investigating sediment 
transport, measuring sediment at just one point in a river says very little. 
People who don’t themselves take measurements often mistake numbers for 
the truth, even though measuring involves many assumptions and insecurities. 
We can demonstrate that in the lab. This gives students a good feel for research 
processes. In addition, we use the lab for research: we have basins with an 
effective working length of approximately twelve metres. These we use to 
simulate water systems on a scale from 1:1 on up to 1:60. The important thing 
is that the simulated system is comparable to reality in terms of dynamics.

‘Veel karakteristieke eigenschappen van water moet je zien voordat je ze kunt 
begrijpen. Ik kan je bijvoorbeeld niet eenvoudig uitleggen wat een hydrau-
lische sprong is, dat moet je zien. En als je naar het sedimenttransport kijkt, 
zegt het weinig als je maar op één punt in een rivier aan sediment meet. 
Mensen die zelf niet meten, nemen getallen vaak aan als waarheid, terwijl er 
bij het meten veel aannames en onzekerheden spelen. Dat kunnen wij in het 
lab laten zien. Studenten krijgen hierdoor een goed gevoel voor onderzoek-
processen. Daarnaast gebruiken we het lab voor onderzoek. We hebben daar-
voor bakken met een werklengte van circa twaalf meter, waarmee we water-
systemen nabootsen op een schaal van één op één tot één op zestig. Het gaat 
er daarbij om dat de nagebouwde situatie in dynamisch opzicht vergelijkbaar 
is met de werkelijkheid. 

We kunnen met lage snelheden 
een sterke stroming nabootsen

With low speeds we can simulate a strong current

ton.hoitink@wur.nl

Ton Hoitink is beheerder van het  
Kraijenhoff van de Leur water- en  
sedimentlaboratorium van het depar-
tement Omgevingswetenschappen.  
Hij begeleidt aio’s en studenten en  
doet onderzoek naar de effecten  
van waterbouwkundige ingrepen op 
waterstromen en waterbodems. 

Ton Hoitink is head of the Kraijenhoff 
van de Leur water and sediment 
laboratory of the Environmental 
Sciences department. He supervises 
researchers in training and students  
and conducts research on the effects of 
hydraulic interventions on water 
currents and creek and river beds.
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‘Zo hebben we langsdammen in rivieren nagebouwd op een schaal van één  
op zestig. Dat zijn dammen evenwijdig langs de rivierdijken, die op sommige 
plekken in de rivier de kribben moeten gaan vervangen. Die kribben liggen 
daar soms al honderdvijftig jaar, en zijn steeds vaker aan vervanging toe. 
Langsdammen zorgen voor een betere doorstroming bij hoogwater en zijn bij 
laagwater veiliger voor de scheepvaart. Wij kijken hoe het sediment zich rond 
zo’n langsdam gedraagt. Het nabootsen van het sedimenttransport is een 
kunst apart. We kunnen bij een lage snelheid van het water een sterke  
stroming nabootsen. Dat doen we door met lichtgewicht polystyreen, slechts 
een fractie zwaarder dan water, sediment na te bootsen. Dan is het de kunst 
om het polystyreen niet te laten drijven, daarvoor moet de elektrostatische 
lading uit de kunststof korrels.

‘We built models of training dams in rivers on a scale of 1:60. These are  
dams parallel to the river dikes which are going to need to replace the 
groynes at some points in the river – some of those groynes have been in 
place for 150 years, and replacements are needed with increasing frequency. 
Training dams ensure better circulation at high water, and at low water they 
are safer for navigation. We examine how the sediment around such a training 
dam behaves. Simulating sediment transport is an art in itself. At low water 
speeds we can simulate a strong current. We use lightweight polystyrene,  
just a fraction heavier than water, to simulate sediment. Then the tricky part 
is to keep the polystyrene from floating, which you do by removing the 
electrostatic charge from the plastic beads.
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December 
Democratic promises not fulfilled

'Governance’ is often seen as a way to compensate the democratic 
deficit of the European Union. In his cum laude doctoral dissertation, 
Jelle Behagel demonstrated how these democratic promises of new 
modes of governance are not being fulfilled in the implementation of 
the Water Framework Directive. Behagel revealed how the political 
establishment in the Netherlands resisted ‘the Brussel bureaucrats’, 
how governments’ pragmatic considerations blocked transparency,  
and how nature stakeholders slowly lost their interest in a nature 
directive. Still, the author concludes optimistically that democracy is 
not only at work in The Hague, but also in the everyday conflicts and 
collaborations between governmental bodies, societal institutions and 
actors, and the scientific community.

December 
Democratische beloften niet waargemaakt

'Governance’ wordt vaak gezien als een manier om het democratisch  
tekort van de Europese Unie te ondervangen. Promovendus Jelle Behagel 
toonde hoe deze democratische beloften van nieuwe vormen van bestuur 
niet worden waargemaakt bij de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water. 
Hij promoveerde cum laude op deze studie. Hij liet zien hoe de  
Nederlandse politiek zich tegen ‘de bureaucraten van Brussel’ verzette, 
hoe pragmatische overwegingen van overheden transparantie in de weg 
zaten en hoe natuurpartijen langzaam hun interesse verloren in een  
natuurrichtlijn. Toch concludeert hij optimistisch dat democratie niet  
alleen plaatsvindt in Den Haag, maar ook in de alledaagse conflicten en 
samenwerkingen tussen overheden, maatschappelijke partijen en de  
wetenschap.

‘A creek bed we can simulate one to one. Together with ecologists we conduct 
research on creek bed repair necessary to creating water storage and 
providing for more biodiversity in the creek. The value of allowing creeks to 
meander again, as is often done, is primarily a landscaping value. Ecologically, 
the key word is instead reduced discharge dynamics; ecologists want a still 
creek bed with twigs and leaves, with lots of life. We want to quantify at which 
current speeds the creek bed shifts from ‘still’, with twigs and leaves, to a 
rapidly flushing sand desert.

‘We do this kind of research on contract from organisations such as 
Rijkswaterstaat (the department of waterways and public works) or the water 
boards. With the revenues from the research, we can ‘maintain the level’ of 
the lab. With each new inquiry, each new project, you notice a need for new 
instruments or a different infrastructure. In this way, we are becoming more 
complete all the time, in terms of both expertise and instrumentation.  
Lab work is not the goal; the challenge is to do genuine scientific research.  
In our chair group there are several researchers in training, working on creek 
restoration and other projects. That gives our work great scientific depth.

‘Een beekbodem kunnen we één op één nabootsen. We doen samen met eco-
logen onderzoek naar beekherstel, dat is nodig om waterberging te creëren  
en voor meer biodiversiteit in de beek te zorgen. Het laten hermeanderen  
van beken, zoals nu veel gebeurt, heeft vooral landschappelijke waarde.  
Ecologisch is juist de gedempte afvoerdynamiek het kernwoord, ecologen  
willen een rustige beekbodem met takjes en bladeren waarin veel leven zit. 
Wij willen kwantificeren bij welke stroomsnelheden de beekbodem omslaat 
van ‘rustig’, met takjes en bladeren, naar een snel doorspoelende zandwoestijn.

‘Dit soort onderzoek doen we in opdracht van bijvoorbeeld Rijkswaterstaat of 
waterschappen. Met de inkomsten van het onderzoek kunnen we het lab ‘op 
peil houden’. Bij iedere nieuwe vraag, ieder nieuw project, merk je dat je 
nieuwe instrumenten of een andere infrastructuur nodig hebt. We worden zo 
steeds completer, zowel qua expertise als qua instrumentarium. Labwerk is 
niet het doel, de uitdaging is om echt wetenschappelijk onderzoek te doen. 
Binnen onze leerstoelgroep werken er diverse aio’s, onder meer aan het  
onderzoek naar beekherstel. Dat geeft veel wetenschappelijke diepgang aan 
ons werk.



Publications according to type DOW

2010 2011 2012

Book chapters/articles refereed 497 637 631

Book chapters/articles non-refereed 238 121 120

Books 34 20 5

Reports 101 159 133

Publications according to type Alterra

2010 2011 2012

Book chapters/articles refereed 220 279 180

Book chapters/articles non-refereed 103 34 27

Books 22 14 5

Reports 247 311 303
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Wetenschappelijke organisaties als Wageningen Universiteit en Alterra  
produceren, behalve wetenschappelijke en vakinhoudelijke publicaties,  
met enige regelmaat boeken. Zowel populair geschreven boeken voor een 
breed publiek als wetenschappelijke boeken, voor collega-wetenschappers, 
studenten en beleidsmakers. Hierbij een selectie van de oogst van 2012.  
De beschrijvingen staan in de taal waarin het boek is verschenen. 

English books: see next pages.

Publicaties  
Publications 

Landschappen van Nederland
Nederland kent een kleurrijke variatie aan landschappen. Er bestaan vaak ver-
rassende verbanden tussen geologie, klimaat verandering, landschapsvormen, 
bodem en (historisch) landgebruik. ‘Landschappen van Nederland’ geeft inzicht 
in deze verbanden en is daarmee relevant voor iedereen die geïnteresseerd is 
in de Nederlandse landschappen. Het boek bevat meer dan 1000 illustraties: 
foto’s, fragmenten van bodem- en hoogtekaarten en schematische aardkundige 
doorsneden. Onderdelen zijn: Bodem en Landschap, Tektoniek en Klimaat, IJs 
en Wind, Rivieren, Veen, en Kust en Zee. 
Per type landschap wordt beschreven welke 
klimatologische en tektonische aspecten 
hebben bijgedragen aan de totstand koming. 
Daarnaast wordt uitvoerig aandacht besteed 
aan de rol van de mens in de vorming van 
de landschappen. De zes delen zijn samen-
gebracht in twee volumes in een luxe box.

Recht voor de groenblauwe ruimte
Dit juridische boek geeft een compact overzicht van het ruimtelijk bestuurs-
recht, het landschapsrecht en het Europese en nationale natuurbeschermings-
recht, zowel op land als op zee. Het is ook voor niet-juristen geschikt als intro-
ductie en als rechtskritiek op (de transitie van) het groenblauwe omgevings-
recht. Het gaat in op actuele ontwikkelingen binnen 
het omgevingsrecht zoals de integrale omgevings-
vergunning, Europees landbouw- en visserijbeleid, Be-
sluit algemene regels ruimtelijke ordening, Crisis- en 
herstelwet, ontwerpwet Natuur en andere nieuwe 
(ontwerp) wetgeving. Volgens de auteur dreigt het 
groenblauwe omgevings recht vast te lopen. De huidige 
en in wetsontwerpen voorgestelde rechtsvindingsme-
thodieken zullen duurzame gebiedsontwikkeling en 
een balans tussen economie, maatschappij en ecologie 
steeds vaker in de weg staan. Het boek is te lezen als 
een pleidooi voor rechtswetenschappelijke innovatie.
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Buurtuin…!
Buurtuinen zijn groene ruimten in de stad die geschikt zijn gemaakt als 
ontmoetingsplek voor buurtbewoners. De buurtbewoners beheren zelf de 
tuin en kunnen er talrijke activiteiten ondernemen. In principe zijn ze tijdelijk, 
aangelegd op terreinen die wachten op een andere bestemming. Zo maken 
ze deel uit van de stedelijke dynamiek. 
Zij zorgen op steeds wisselende plekken voor 
meer groen in de stad, iets wat anders niet 
mogelijk zou zijn. Ze zijn dus niet alleen 
voor de bewoners goed, maar ook voor de 
gemeenten, en ze voorkomen braakligging. 
Het boekje gaat in op de (eerste) toepassingen 
in Nederland, evenals op de spelregels en de 
juridische inbedding ervan. En, belangrijk voor 
mensen die het idee willen navolgen, er staat 
een voorbeeldcontract in. 

Geochemische Bodematlas van Nederland 
Wat hebben we de afgelopen eeuw met onze bodem gedaan? Het antwoord 
staat in dit boek. Een uniek overzicht van de chemische samen stelling van de 
bodem in Nederland. En deze atlas geeft niet alleen informatie over de door 
de mens beïnvloede toplaag van de bodem, maar ook over de dieper gelegen 
C-horizont die nog niet of nauwelijks door de mens is beïnvloed. De lijst van 
elementen omvat uiteraard bekende metalen als cadmium, koper en lood 
en relevante meststoffen als fosfor en kalium. Daarnaast geeft de atlas ook 
inzicht in gehalten van elementen waarvan 
minder bekend is, zoals thallium, uranium 
en lithium. De Geochemische Bodematlas 
van Nederland is de eerste in zijn soort en 
een uiterst waardevol hulpmiddel bij onder 
andere de evaluatie van andere gegevens-
bronnen, normstelling voor de bodem, 
en bij milieukundige en ecologische risico-
beoordelingen. 

De Soortenstorm 
Wat is het nut van biodiversiteit? Hoe erg is het als soorten uitsterven? 
Daarover is veel discussie. ‘De Soortenstorm’ biedt hier een nieuw denkkader 
voor. Belangrijk daarbij is de vraag: wat is eigenlijk leven? Het boek geeft daar-
voor een analyse waarbij de diversiteit van hersenen 
meeweegt. Verder behandelt het boek de begrippen 
nut en evolutie. Daarover bestaat nog weinig weten-
schappelijke overeenstemming. Bij evolutie denken we 
vaak direct aan Darwin. Maar wat is evolutie eigenlijk? 
De Soortenstorm benadert evolutie als een recept, ge-
baseerd op handelingen en ingrediënten. Wie daarmee 
varieert, kan verschillende evolutietheorieën ontwerpen. 
Volgens de auteur volgt evolutie voorspelbare patronen, 
en is niet richtingloos. En hij voorspelt de volgende stap 
in de evolutie: technische levensvormen. Een conclusie 
die tot veel discussie heeft geleid. 

Kroonjuwelen van de Kaap
'Hemelse velden’, jubelde Willem ten Rhyne toen hij in 1673 voet aan wal 
zette ten noorden van Kaap de Goede Hoop. Deze VOC-chirurgijn was, zoals 
alle artsen in die tijd, geschoold in plantkunde. De ongekende luister van de 
Kaapse flora begees terde hem in hoge mate. Het boek ‘Kroonjuwelen van de 
Kaap’ gaat niet alleen over de biologische rijkdom van het unieke Kaapse 
fynbos, maar ook over de geschiedenis van het gebied 
en zijn bewoners. Na eeuwenlang op zichzelf te 
hebben geleefd, in nauw samenspel met de natuur, 
kregen de oorspronkelijke bewoners, de Khoikhoi en 
de San, vanaf de zeventiende eeuw te maken met 
kolonialisme, en de daaruit voortgekomen apartheid. 
Recente ontwikkelingen, waaronder de grootschalige 
teelt van rooibosthee, zetten het kwetsbare gebied en 
haar oeroude bevolking sterk onder druk. Maar dank-
zij lokale initiatieven doen duurzaamheid en eerlijke 
handel geleidelijk hun intrede.

Jos Jonkhof
Matthijs Philippa
Peter Visschedijk

BUURTUIN..!

 
Leren van de Jardins Partagés in Frankrijk 

WAT IS EEN BUURTUIN?
De Buurtuin is een groene ruimte in 
de stad die geschikt is gemaakt voor 
ontmoetingen tussen bewoners van 
de buurt waarin de tuin is gesitueerd.
De buurtbewoners kunnen in de 
Buurtuin talrijke activiteiten onder-
nemen, zij beheren zèlf de tuin en 
zijn daarvoor zelf verantwoordelijk. 
Belangrijk is dat de tuin voor ieder-
een toegankelijk is. 
Een ander opvallend kenmerk: de 
tuin is er in principe tijdelijk! Vroeger 
of later zal de oorspronkelijk beoogde 
functie van dat stukje grond worden 
gerealiseerd. Het kan dus bijvoor-
beeld weer bebouwd worden

Lees meer....

B
U

U
R

TU
IN

..!   Leren van de Jardins Partagés in Frankrijk
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The Pursuit of Complexity
What is the use of biodiversity? Does it matter if species become extinct? These 
topics generate a great deal of discussion. ‘The Pursuit of Complexity’ provides 
a new framework for this debate. The central question is: what is life? The book 
offers an analysis in which the diversity of brains is 
taken into consideration. In addition, the book looks  
at the terms ‘utility’ and ‘evolution’, terms on which, so 
far, there is very little scientific agreement. Evolution 
often brings Darwin to mind – but what, exactly, is it?  
The Pursuit of Complexity approaches evolution as a 
recipe based on actions and ingredients. Anyone who 
varies these can design various evolutionary theories. 
The author asserts that evolution follows predictable 
patterns and that it is not without direction. He also 
predicts the next step in evolution: technical life forms. 
A conclusion which has sparked much discussion.

Forest and Nature Governance
Born of extensive field research and intense theoretical debates, ‘Forest and 
Nature Governance’ introduces the practice-based approach to forest and 
nature governance: a new and innovative approach. In most governance 
studies, the dominant approach is either rational choice  
or neo-institutionalism. This book takes a different 
perspective. Departing from ‘practice theory’, it seeks  
to move beyond established understandings of 
institutions, actors, and knowledge and critically 
assesses the performance of people, projects, rules and 
data in forest management and nature conservation.  
In doing so, the book presents not only an innovative 
framework, but also rich case studies, ethnographies 
and policy analyses. Examples are participatory forest 
management in the tropics, REDD+ policy at the global 
level, European water policy, forest certification and the 
production of biodiversity databases. 

Desire for Greener Land
This book is the result of the DESIRE project on combatting land degradation, 
and describes the methodology that was applied at the various study sites to 
identify promising strategies. It also describes ways of extending the results  
for application on a broader spatial scale. All of the case studies are presented 
using harmonised formats and address cropping 
management, water management, cross-slope 
barriers, grazing land management and forest 
management. Special attention is given to stakeholder 
participation and dissemination, which are embedded 
in the project approach from start to finish. Another 
key emphasis is assessing the state of degradation 
and conservation by means of a recently developed 
mapping methodology. Two detailed examples are 
presented - from the Chinese and Turkish study  
sites - that demonstrate the strengths, advantages, 
and potentials of the developed methodology.

Science organisations like Wageningen University and Alterra produce, 
besides scientific and topical publications, regularly both popular science 
books for a broad audience and scientific books for colleague scientists, 
students and policy-makers. Here is a selection of the 2012 harvest; each 
description is presented in the language in which the book was published. 

Publicaties  
Publications 

Arts · Behagel · van Bom
m

el 
Koning · Turnhout   Eds.

World Forests XIV 

Bas Arts · Jelle Behagel · Séverine van Bommel · Jessica de Koning · Esther Turnhout Editors

Forest and Nature Governance
A practice based approach

World Forests XIV

Forest and Nature 
Governance

Bas Arts 
Jelle Behagel
Séverine van Bommel 
Jessica de Koning
Esther Turnhout Editors

Life Sciences

XIV

Forest and Nature Governance

A practice based approach

Problems such as deforestation, biodiversity loss and illegal logging have provoked 
various policy responses that are often referred to as forest and nature governance. 
In its broadest interpretation, governance is about the many ways in which public and 
private actors from the state, market and/or civil society govern public issues at multiple 
scales. Examples range from the United Nations’ Convention on Biological Diversity to 
national forest programmes.

In studies of forest and nature governance the dominant approaches are rational choice 
and neo-institutionalism. This book takes another perspective. Departing from ‘practice 
theory’, and building upon scholars like Giddens, Bourdieu, Reckwitz, Schatzki and 
Callon, it seeks to move beyond established understandings of institutions, actors, 
and knowledge. In so doing, the book not only presents an innovative conceptual and 
methodological framework for a practice based approach, but also rich case studies and 
ethnographies. Examples are participatory forest management in the tropics, REDD 
policy at global level, European water policy, forest certification and the construction 
of global biodiversity databases.

Taking social practices as the key unit of analysis, this book describes how different 
practitioners, ranging from local forest managers on the ground to policy makers at 
the global level, work with trees, forests, biodiversity, wildlife, and so on, and act upon 
forest policies, environmental discourses, codes of conduct, or scientific insights. It is 
also about how communities, NGOs, stakeholders, and citizens get involved in forest 
and nature governance.

ISBN 978-94-007-5112-5

306333_Print.indd   1 6/30/2012   12:26:57 PM
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Energetic Food Webs
Presented in this book is an analysis of real and model ecosystems. The  
first book to synthesise and thoroughly integrate research on community 
dynamics, ecosystem energetics and stability, it bridges the gap between the 
energetic and species approaches to studying food webs, addressing many 
important topics in ecology. The authors explore how the 
inextricable relationship between species, matter, and 
energy can explain how systems are structured and how 
they persist in real and model systems. Food webs are 
viewed as open and dynamic systems. The central 
theme of the book is that the basis of ecosystem 
persistence and stability rests on the interplay between 
the rates of input of energy into the system from living 
and dead sources, and the patterns in utilization of 
energy that result from the trophic interactions among 
species within the system. 

Sustainable Energy Landscapes 
This book discusses approaches to energy-conscious planning and design.  
It describes how to develop sustainable, rather than ‘just’ renewable, energy 
landscapes. In the near future the appearance and spatial organization of urban 
and rural landscapes will be strongly influenced by the generation of renewable 
energy. One of the critical tasks will be the re-integration of renewable energy 
into the existing environment in a socially fair, 
environmentally sound, and economically feasible 
manner. Accordingly, the book focuses on the municipal 
and regional scale, where energy-conscious interventions 
are effective and stakeholders can participate actively in 
the transition process. This comprehensive book 
presents state-of-the-art research, education, and design 
practice with respect to sustainable energy landscapes. 
It addresses how to quantify the impact of energy 
transition on both landscape quality and energy 
economy, issues of growing importance. 
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ESG carried out about 1315 projects in 2012, world-wide, which is 
about 15 more than in 2011, and 65 more than in 2010. About 70% 
of all ESG projects was located in the Netherlands (just as last year, 
in 2010 it was 75%). About 82% of the projects in the Netherlands 
had a nationwide coverage and 18% took place at a regional level. 
Most regional projects were carried out, as usual, in the province of 
Gelderland, our home province. Many projects were also located in 
Zuid-Holland, mainly because this economic important region is 
vulnerable for climate change and flooding. Of the international 
projects almost 60% was located in Europe, about 12% in Asia, 
10% in Africa, 5% in the America’s and 1% in Oceania. About 12% 
was carried out world-wide (such as projects on biodiversity and 
climate change).  

ESG projects around the world 

Distribution of projects across the Netherlands:
In 2012 ESG carried out a total of 896 projects
(a decrease of 1.5% compared to 2011), of which 
741 are nation-wide and 155 are regional.

Distribution of European projects:
In 2012 ESG carried out a total of 248 projects (an increase of 6% compared to 
2011), of which 201 are European-wide and 47 are regional.

EU

Netherlands
896

Europe
248
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Distribution of projects in the rest of the world:
In 2012 ESG carried out 43 projects in Africa, 50 in Asia (of which one fourth in China), 24 in North and South 
America, 4 in Oceania, 1 in Antarctica and 49 world-wide. In total 171, which is almost the same as in 2011. 

Rest of
the world

171
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An overview of the main Seventh European Framework Programme projects being 
coordinated by ESG 

ENVIRONMENT (INCLUDING CLIMATE CHANGE) CONTACT

AMAZALERT (Raising the alert about critical feedbacks between climate and long-term 
land use change in the Amazon)

Bart Kruijt

MEDIATION (Methodology for effective decision-making on impacts and adaptation) Rob Swart

HIGHNOON (Adaptation to changing water resources availability in northern India with 
Himalayan glacier retreat and changing monsoon pattern)

Eddy Moors

DROUGHT-R&SPI (Fostering European drought research and science-policy interfacing) Henny van Lanen

VOLANTE (Visions of land use transitions in Europe) Bas Pedroli

MIRAGE (Mediterranean intermittent river management) Jochen Froebrich

CASCADE (Catastrophic shifts in drylands: how can we prevent ecosystem 
degradation?)

Coen Ritsema

BESAFE (Biodiversity and ecosystem services: arguments for our future environment) Rob Bugter

WAHARA (Water harvesting for rainfed Africa: investing in dryland agriculture for 
growth and resilience)

Coen Ritsema

EBONE (European biodiversity observation network; a project to design and test a 
biodiversity observation system integrated in time and space)

Rob Jongman

LIAISE (Linking impact assessment instruments to sustainability expertise) Sander Janssen

FOOD, AGRICULTURE AND FISHERIES, AND BIOTECHNOLOGY

FORGER (Towards the sustainable management of forest genetic resources in Europe) Koen Kramer

LIBERATION (Linking farmland biodiversity to ecosystem services for effective 
ecofunctional intensification)

David Kleijn

FORMIT (Forest management strategies to enhance the mitigation potential of 
European forests) 

Frits Mohren

FERTIPLUS (Reducing mineral fertilisers and agro-chemicals by recycling treated organic 
waste as compost and bio-char products)

Peter Kuikman

EAU4FOOD (European Union and African Union cooperative research to increase food 
production in irrigated farming systems in Africa)

Jochen Froebrich

FOODMETRES (Food planning and innovation for sustainable metropolitan regions) Dirk Wascher

SPACE

MOCCCASIN (Monitoring crops in continental climates through assimilation of satellite 
information)

Allard de Wit

ESG contributions to the European Seventh Framework Programme 

ESG conducts a lot of research for the European Union. 
The European Commission wants to turn Europe into  
a knowledge-intensive, competitive and sustainable  
economy. The main aim of the Seventh Framework  
Programme (2007-2013) is to strengthen the scientific 
and technological basis of the European Union and boost 
Europe’s competitive power. It is a large-scale, ambitious 
research programme consisting of numerous projects.  
One of the aims is to enhance national and cross-border 
cooperation between industry and research institutes.
A wide range of organisations is taking part in the  
Seventh Framework Programme, including universities, 
research schools, multinationals and the small and  
medium-sized business sector. 

The importance of the research being conducted in ESG is 
reflected in the fact that Alterra and the university’s De-
partment of Environmental Sciences are participating in 
around 60 of the major research programmes. ESG is co-
ordinating 18 of these programmes, and working as a 
partner on all the others. The projects involve working 
alongside a large number of other institutes, amongst 
them the members of the Partnership for European Envi-
ronmental Research (PEER): Irstea (France), Centre for 
Ecology & Hydrology (Great Britain), SYKE (Finland), UFZ 
(Germany), JRC (Italy, European Union) and DCE (Den-
mark). 

See www.peer.eu.

 



Bachelor programme

2010 2011 2012

Forest and Nature Management 48 64 57

Soil, Water, Atmosphere 74 59 76

International Land and Water Management 34 48 43

Landscape Architecture and Spatial Planning 58 59 49

Environmental Sciences 24 16 25

Tourism (new programme in 2010) 27 50 30

Total 265 296 280

Master programme

2010 2011 2012

Climate Studies 12 18 11

Environmental Sciences 73 43 86

Forest and Nature Conservation 57 52 77

Geo-information Science 21 22 31

Hydrology and Water Quality 20 - *

International Land and Water Management 26 20 27

Leisure, Tourism and Environment 28 20 28

Landscape Architecture and Planning 37 27 32

Meteorology and Air Quality 7 -*

Soil Science 6 -*

Urban Environmental Management 30 34 33

Earth and Environment 28* 26

Total 317 264 351

*  In 2011 the programmes Hydrology and Water Quality, Meteorology and Air Quality and Soil Science were combined to form the 
new master programme Earth and Environment. 
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First years BSc students 

First years MSc students 
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De ESG-gebouwen op de Wageningse Campus

De ESG is gehuisvest in drie markante gebouwen op de 
Campus van Wageningen UR: Lumen, Gaia en Atlas. 
Gelegen aan de ingang van de Campus zijn zij beeld-
bepalend voor wie vanuit het noorden Wageningen 
binnenrijdt. De gebouwen kenmerken zich door een 
hoogwaardige architectuur, duurzaamheid, openheid en 
flexibiliteit. In 2012 zijn de gebouwen van binnen opnieuw 
ingericht, om beter te voldoen aan hedendaagse eisen.

Het Lumen-gebouw (1998) is van architect Stefan 
Behnisch, en is een voorbeeld van mens- en milieu-
vriendelijk bouwen. Het kenmerkt zich onder andere door 
twee overdekte binnentuinen die een rol spelen bij de 
klimaatbeheersing van het gebouw. In Lumen zijn ESG-
onderzoekgroepen gehuisvest die zich bezig houden met 
natuur, biodiversiteit, waterbeheer en klimaat.
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Het Gaia-gebouw (1998) is ontworpen door B&D 
architecten en heeft een indrukwekkende ontvangsthal  
en een bijzondere lift, met een bodemprofiel langs de  
hele zijkant en stromend water aan de buitenzijde. In 
Gaia zijn de stafafdelingen van de ESG gehuisvest, 
alsmede onderzoekgroepen die zich bezig houden met 
gebiedsontwikkeling en geo-informatie.
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Het Atlas-gebouw (2006) van architect Rafael Viñoly  
is een iconisch gebouw dat aan de buitenkant geheel 
wordt gedomineerd door een opvallend betonnen raster, 
en binnen door een grote hal die doorloopt tot aan de 
hoogste verdiepingen. Het gebouw heeft een warmte-
koude-opslagsysteem waar ook andere Campus-gebouwen 
op aangesloten zijn. In Atlas zijn ESG-onderzoekgroepen 
gehuisvest die zich bezig houden met bodembeheer. 
Op de bovenste verdiepingen is de concernstaf van 
Wageningen UR gehuisvest. 
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Raad van Advies ESG   
ESG Advisory Board 

Chris Kalden  directeur Staatsbosbeheer (tot 1 mei 2013)
 director Staatsbosbeheer (nature management organisation) (untill 1 May 2013)

Harry Baayen  algemeen directeur Deltares
 managing director Deltares (institute for applied research on water, subsurface and infrastructure)

Rob van Brouwershaven  directeur Natuur, Landschap en Platteland, ministerie van Economische Zaken 
 director for Nature, Landscape and Rural Affairs, Ministry of Economic Affairs

Hans Haerkens  directeur Haerkens Resultancy
 director Haerkens Resultancy

Eric Luiten   rijksadviseur voor Landschap en Water, ministerie van Binnenlandse Zaken; Belvedere-hoogleraar TU Delft, 
Landschapsarchitectuur

  gouvernement advisor on Landscape and Water, Ministry of the Interior; professor at Technical University Delft, Landscape 
Architecture

Renske Peters  directeur Water, ministerie van Verkeer en Waterstaat
 director Water, Ministry of Infrastructure and the Environment 

Sylvo Thijsen  voormalig voorzitter raad van bestuur Grontmij; directeur Staatsbosbeheer (vanaf 1 mei 2013)
  former chairman Executive Board Grontmij (consultancy); director Staatsbosbeheer (nature management organisation) (as 

from 1 May 2013)

Chris Zevenbergen   directeur Business Development, Dura Vermeer; hoogleraar afdeling Waterbouwkunde TU Delft
  director Business Development, Dura Vermeer (building and infrastructure); professor at the Water Engineering Department, 

Technical University Delft
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Colofon   
Colophon

samenstelling en redactie | compilation and editing  Bert Jansen

interviews | interviews  Martin Woestenburg

vormgeving | design  Wageningen UR, Communication Services

Engelse vertaling | English translation  Diane Schaap

druk | print  MediaCenter Rotterdam

Fotografie door of via | photography by or via  

6-9 Arnold van Vliet, Fedor Gassner | 10-13 Bas Breman | 14-17 Peter Visschedijk, Matthijs Philippa, Jos Jonkhof | 18-21 Paul Roncken | 22-25 Loek Kemming, 

burgerinitiatieven | 26-27 Pieter Zuidema | 28-31 Tanya Singh | 32-33 Henny van Lanen | 34-37 Rutgerd Boelens | 38-41 Joop Harmsen, waterschap Rivierenland 

42-45 Fokke Brouwer, Ebbing Kiestra, Nanny Heidema | 46-47 ISRIC, Tom Hengl | 48-51 Erik van den Elsen, Hanspeter Liniger, Cyprien Hauser, Gudrun 

Schwilch | 52-53 Ivar Pel  | 54-55 studenten Geo-informatie, Martijn Snelder | 56-59 Ivo Roessink, Bart Koelmans | 60-63 Guy Ackermans

Meer informatie op www.wageningenur.nl/alterra en www.wageningenuniversity.nl

Dit is een uitgave van de Environmental Sciences Group (ESG) van Wageningen UR (University & Research centre). 

De ESG is een samenwerkingsverband tussen het onderzoekinstituut Alterra en het departement Omgevingswetenschappen van Wageningen University. 

This is a publication of the Environmental Sciences Group (ESG), Wageningen UR (University & Research centre). 

ESG is a cooperation between the research institute Alterra and the department of Environmental Sciences of Wageningen University. 
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