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De professor een handje helpen
Stop studenten landschapsarchitectuur twee dagen in een kaasboerderij en er ontstaan originele ideeën. Wetenschappers
kunnen daar wel wat mee.
In een kleine zaal van congrescentrum Hof van Wageningen hangen
drie posters van een Tielse uiterwaard. Nog even en dan worden ze
door een groep studenten van Van
Hall Larenstein Velp gepresenteerd aan wetenschappers die deelnemen aan de conferentie Scaling
and Governance. Die gaat over het
probleem dat ruimtelijke projecten vaak op verschillende schaalniveau’s gevolgen hebben. Hoe ga
je daarmee om? Onderzoekers
hebben volgens VHL-docent Ad
Koolen veel theoretische kennis op
dit gebied. ‘Maar ze willen weten
hoe die kennis in de praktijk kan
worden toegepast’, legt hij uit.
De VHL-studenten stortten
zich op die missie en namen daarvoor het Tielse uiterwaardenproject als een case study. De studen-

ten spraken met mensen van de
gemeente Tiel, Rijkswaterstaat en
een projectontwikkelaar. Vervolgens bleven ze twee dagen intern
in de Bennekomse kaasboerderij
Hoekelum om daar te brainstormen en een plan te schetsen. VHLstudent Ruud Versteegen legt de
dilemma’s uit waar ze op stuitten:
‘De gemeente wil huizen bouwen
in de uiterwaarden. Eigenlijk is
hier onvoldoende ruimte, maar ze
hebben die woningen al beloofd
aan een projectontwikkelaar. Op
landelijke schaal vindt Rijkswaterstaat echter dat dit gebied hoogwater af moet voeren en Europa wil
weer dat Nederland haar riviernatuur verbetert.’
SPELEN MET SCHAALNIVEAUS
In hun presentatie laten de studenten zien welke oplossing ze hebben
gevonden. Vooraf zag Ruud een
beetje op tegen de presentatie voor
een gezelschap van wetenschappers.
‘Zij hebben veel meer verstand van
dit onderwerp dan ik. Eerlijk ge-

zegd begrijp ik niet wat een onderzoeker met ons werk moet.’ Na afloop laat hoogleraar landschapsecologie Paul Opdam weten dat hij
daar heel anders over denkt. ‘Het is
interessant om te kijken hoe je dergelijke creatieve processen in je onderzoek kunt betrekken. Als onderzoeker zeggen we heel gemakkelijk:
Tiel is te klein voor die ontwikkelingen, dat moet maar ergens anders.
Hier laten studenten zien dat dit
niet kan. Een gemeente gaat natuurlijk geen woningen buiten haar
eigen gemeentegrens realiseren.
Voor ons is het interessant te onderzoeken hoe je beleidsmatig met die
schaalniveaus kunt spelen.’
Ruud is inmiddels zelf ook overtuigd van de toegevoegde waarde
van het VHL-project. ‘Ik begrijp
mijn rol als hbo’er beter; eigenlijk
testen wij of de onderzoeken van
academici ook betekenis hebben in
de echte wereld. Van Hall Larenstein noemt zichzelf University of
Applied Science. Eindelijk snap ik
wat daarmee bedoeld wordt.’ SvG

FEUTEN WEKT
BEROERING
De nieuwe BNN-serie Feuten heeft
de nodige opwinding veroorzaakt in
corporaal Wageningen. Landelijk
was door de corpora afgesproken om
geen commentaar te geven op de
serie, waarin onder meer beelden
van ontgroeningen worden nagespeeld. Maar kennelijk was niet
iedereen daarvan op de hoogte,
want Resource kreeg bij Ceresleden
zonder veel moeite een vijftal
meningen los en plaatste die op
resource.wur.nl.
Tot groot verdriet van het Ceresbestuur, zo bleek al gauw toen redactie
en zelfs het bestuur van Wageningen
UR een barrage van boze mailtjes en
telefoontjes van de Cerestop te verwerken kregen. De kern daarvan,
haal de citaten van internet, bleef
ongehonoreerd. Wel werd uit een

WSO UP IN ARMS
The WSO is going into action to ﬁght the Dutch
governments plans for
higher education: no
more grants for Master’s
students and fees for students who take longer to
ﬁnish higher. The measures will aﬀect quality,
says WSO chair Karmijn
van den Berg. Wageningen students do not
stand alone: record numbers have signed a national petition.

JUST THE JOB: SHARP CV
Top tips for a good CV
from internship broker
Integrand: be informative; mention all your extracurricular activities;
start with the present
and work backwards;
give your covering letter
all you’ve got; think outside the box.

APPLIANCE OF SCIENCE
VHL students of landscape architecture presented a case study to
professors at a conference on Scaling and Governance in Wageningen
last week. They designed
a solution for water
meadows near Tiel,
where a contractor wants
to build housing and the
water board wants to
catch ﬂoodwater, while
the EU urges Holland to
improve its riverine nature. That’s real applied
science for you.

CERES CROSS

later bericht de tekst van een mail
verwijderd waarin het Ceresbestuur
het spreekverbod aan de leden
oplegde, omdat het om een vertrouwelijk document zou gaan.
Inmiddels is ook duidelijk dat het

BNN-programma niet bepaald een
kijkcijferkanon is: naar de meest
recente aﬂevering van Feuten keken
slechts 280.000 mensen, ver onder
het zendergemiddelde van Nederland 3.
RG, foto BNN

The Dutch TV series Feuten has caused a stir with
its depiction of student
society hazing practices.
Ceres was cross with Resource for publishing
views of members.
The full story?
resource.wur.nl/en
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