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Wageningen University ziet weer
een ﬂinke groei in studentenaantallen tegemoet. In collegejaar
2013-2014 zullen er 15 procent
meer studenten beginnen aan een
opleiding dan dit jaar. Althans, dat
voorspellen de vooraanmeldingen
voor bacheloropleidingen. Met
1076 inschrijvingen op 27 mei
komt komt Wageningen nu al in
de buurt van de 1136 eerstejaars in
2012.
Ook bij andere universiteiten
stijgt het aantal vooraanmeldingen
fors. Volgens een woordvoerder
van de VSNU is dat een gevolg van
de verwachte invoering van het sociaal leenstelsel in 2014. Veel jongeren anticiperen daarop, door

een mogelijk tussenjaar te schrappen en direct aan een vervolgopleiding te beginnen.
(;3/26,(
Binnen de opleidingen van Wageningen UR zitten grote verschillen.
Eén van de uitschieters is de bachelor Gezondheid en maatschappij. De 60 inschrijvingen die binnen zijn overschrijden nu al de totale 49 inschrijvingen van vorig
jaar. Zo voorspellen de cijfers een
groei van 87 procent. ‘Het is een
behoorlijke explosie’, beaamt Gerry van Nieuwenhoven, opleidingsdirecteur, ‘en dat terwijl we niets
speciaals gedaan hebben naast onze normale promotie. Wel zijn we
al jaren ‘topopleiding’ in de Keuzegids Hoger Onderwijs. Dat trekt
mensen die normaal Wageningen
links laten liggen, maar nu toch
komen kijken. Ook behandelt onze opleiding een maatschappelijk
relevant thema. Misschien dat
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mensen in deze tijden zich liever
hiermee bezig houden dan met bijvoorbeeld de bankensector?’
Het wordt sowieso gezellig druk
op de Leeuwenborch: Bedrijfs- en
consumentenwetenschappen lijkt
met 117 vooraanmeldingen de
meeste eerstejaars van Wageningen UR aan te trekken, nog voor de
traditionele koplopers Biologie en
Voeding en gezondheid.
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Ook Moleculaire levenswetenschappen doet het goed, daar zijn

al 49 inschrijvingen geteld, 81 procent meer dan rond dezelfde tijd
vorig jaar. Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning ziet
juist een daling van 46 procent en
Joint Degree Tourism noteert 41
procent minder vooraanmeldingen. Toch weet opleidingsdirecteur Jan Philipsen deze cijfers te
relativeren. ‘We zien alweer een
herstel in de meest recente cijfers
voor Landschapsarchitectuur. De
open dagen zijn ook goed bezocht
en bezoekers hebben een erg positief beeld van de opleiding gekregen, dus we verwachten geen
scherpe daling. De schattingen
van Tourism zijn zeer onvoorspelbaar doordat er zoveel buitenlandse inschrijvingen zijn. Andere cijfers zijn een stuk rooskleuriger,
dus ik heb goede hoop dat we uitkomen op ongeveer hetzelfde aantal eerstejaars als vorig jaar.’ 5$
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Wageningen UR Glastuinbouw in
Bleiswijk had op 16 mei zo’n 250
tuinders over de vloer die de mogelijkheden van led-verlichting in de
tuinbouw wilden verkennen. In samenwerking met Philips is het
praktijkcentrum verschillende
proeven gestart.
Onderzoeksleider Leo Marcelis
denkt dat de led-belichting de fotosynthese van kasplanten vergroot, waardoor de productie met
zo’n 10 procent kan toenemen.
Met name het rode licht in het
lichtspectrum in de led’s zorgt
voor die productiegroei. Verder
kun je met led de vorm van de
planten beter sturen en kun je met
led’s tussen de planten (in plaats
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van lampen erboven) de groei en
productie van kasgroenten verhogen, verwacht hij. Ook onderzoekt
het praktijkcentrum of tomaten
met intensieve led-belichting meer
vitamine C bevatten, of ze langer
houdbaar zijn en beter bestand

zijn tegen de plantenziekte meeldauw. Naast de tests in Bleiswijk
doen drie promovendi in Wageningen onderzoek aan led-verlichting,
in het kader van het BioSolarCells
programma .
Led kost minder energie dan

gangbare lampen, zegt Leo Marcelis, maar is ook veel duurder. Daarom moet de led-verlichting ook andere voordelen bieden aan de tuinder. De interesse voor de led-verlichting bij de tuinders is groot,
bleek op 16 mei. $6

