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Opening campus met koningin en premier

Wageningen spettert van ambitie
Méér excellentie, ambitie en dynamiek. Dat was de boodschap van
minister-president Balkenende op 4 september in Wageningen.
Nederland raakt achterop als we er niet wat aan doen. “Wageningen
heeft het goed begrepen”, vond hij tijdens de opening van het
studiejaar over de toekomst van de Nederlandse economie.

Koningin Beatrix, minister-president Jan
Peter Balkenende en op Wageningen
University ook minister van LNV Gerda
Verburg. Dan heb je ongeveer de meest
prominente delegatie die je in Nederland
kunt organiseren.
De dagen voor hun komst is er veel bedrijvigheid. Een stuk straat wordt geasfalteerd, de vijverbrug wordt afgewerkt,
er verrijst een tentenkamp en er wordt
gerepeteerd voor ‘The Valley of the Druves’, een opera op initiatief van Van Hall
Larenstein in uitvoering van studenten
en medewerkers. In het Forumgebouw
worden computers aangesloten, practicumlokalen gefaciliteerd en ramen gewassen. En ramen wassen in een gebouw
met zoveel glas is niet te vergelijken met
mijn keukenruit.   
Spirit
Dinsdagmiddag 4 september landt de koninklijke helikopter. Veel organisatie,
veel pers en honderden mensen die minstens een glimp van haar roze hoed willen zien. Binnen spreekt Balkenende
even later een gehoor van honderden
profs, relaties en genodigden toe. In het
Engels, immers de voertaal op de internationale research university.
“We moeten de mentaliteit van middelmatigheid achter ons laten en het ondernemersbloed sneller door onze aderen
laten stromen”, zegt hij. Veel studenten
zijn tevreden met een zesje. Dat is niet
goed. “We benutten de kansen die markten en nieuw ontwikkelde kennis bieden
onvoldoende. Het ontbreekt ons aan ondernemingszin.” Het gaat misschien wel
‘goed’ in Nederland, maar “we moeten
het beste willen.”
Zijn boodschap is een herhaling van eerdere aanmaningen. Het thema van vanHet regent groene confetti na de openingshandeling van de koningin; naast
haar Aalt Dijkhuizen, voorzitter van het
College van Bestuur van Wageningen
UR
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Minister-president Balkenende luistert naar
rector magnificus Martin Kropff

daag – building our future; for quality of
life – inspireert Balkenende, zo zegt hij,
nog eens te benadrukken dat we beter
ons best moeten doen willen we internationaal een rol blijven spelen. Niet met
een verwijzing naar de VOC deze keer,
maar wel naar het innovatieve vermogen
in de Gouden Eeuw, wetenschappers
zoals Christiaan Huygens, Antoni van
Leeuwenhoek en Herman Boerhaave en
naar ondernemers. Bijvoorbeeld Anton
Philips, Joop van den Ende en Harold
Goddijn (van de TomTom).
Wageningen doet het goed volgens de
premier. Hij prijst de ambitie, de koppeling van kennis en business en het internationale karakter van Wageningen. Zijn
Chinese ambtgenoot onderkende de bijzondere kwaliteiten van het Wageningse
onderwijs en onderzoek, zo vertelt de
premier. En hier zorgde een team van wetenschappers voor een doorbraak bij de
ontwikkeling van resistentie tegen de gevreesde aardappelziekte. “Een mooi
voorbeeld van Wageningse innovatiekracht en van toekomstgeoriënteerde wetenschap; wetenschap die nauw verbonden is met de samenleving.”
Excellentie, dat kan de overheid niet afdwingen, maar Wageningen UR, citeert
Balkenende uit het strategisch plan, wil
zich ontwikkelen tot dé Europese kennisinstelling op het domein van gezonde
voeding en leefomgeving. “That’s the

LNV-minister Gerda Verburg informeert zich bij studenten over hun
onderzoeksthema’s

spirit! That’s what we need!” Wageningen heeft volgens hem ook goed begrepen hoe belangrijk ondernemerschap is.
De universiteit heeft niet alleen “een
roemrijk verleden”, maar zo ook “een
veelbelovende toekomst”.  
Onderwijspaleis
Balkenende krijgt ruim de tijd voor zijn
toespraak. Vooraf spreekt Aalt Dijkhuizen, voorzitter van het College van Bestuur van Wageningen UR. En na Balkenende is het podium voor twee balletdansers. En voor koningin Beatrix, met roze
hoed, die na de vanzelfsprekende druk
op een rode openingsknop verdwijnt in
een regen van groene confetti.
Wageningen UR heeft nu een echte campus, met onderwijs dichtbij proefaccommodaties en onderzoeksinstellingen.
Voorheen was het onderwijs soms heel
verspreid over de stad. Bovendien hadden
veel leerstoelgroepen hun eigen bibliotheek. Dat wordt nu en in de komende
jaren veel meer gecentreerd.
Het Forum-gebouw, in het hart van de
campus, zal vooral studenten ontvangen.
Docenten hebben er geen werkplek, maar
komen hier om hun onderwijs te verzorgen.
Het gebouw ziet eruit als een kasteel. Het
rijst op in een parkachtig gebied aan de
rand van de stad. Een ‘stoer, eerlijk en
sterk’ gebouw; dat was het idee van archi-

tect Paul Wintermans. Een onderwijspaleis. De campus ligt op mijn dagelijkse
fietsroute. De dagen na de opening zijn er
bordjes Mind the steps en Out of order
(op een enkele van de 300 computers),
maar verder een filestroom studenten en
volop facilitaire bedrijvigheid.
De allereerste roltrap van heel Wageningen is in dit gebouw te vinden. Die leidt
naar de grotere collegezalen in het gebouw, op de tweede verdieping. Hogeschool Van Hall Larenstein zit er op de
vijfde. De bibliotheek, met een enorme
holle bol, vormt het hart van het Forumgebouw. En hoog in het gebouw van tien
verdiepingen zijn dry en wet lab areas.
Totaal zo’n 160 onderwijsruimten.    
Gespannen
Koningin Beatrix wordt er dinsdag rondgeleid, maar zo hoog in het gebouw komt
ze niet. Wel op de loopbrug naar de bibliotheek. Daar toont ze veel belangstelling
voor de studenten die haar, enigszins gespannen, opwachten achter computerschermen. Ze vertellen over hun studieonderwerpen. In de bibliotheek is het
tulpenkabinet onderdeel van de koninklijke tour.
Gerda Verburg hurkt bij de studentenuitleg. Reactie later: “this minister, she really understood about viruses and
things.” p
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