4 >> nieuws

AGROFOOD-TREIN NAAR CHINA

Transport van voedingsmiddelen
en bloemen van Nederland naar
China kan goed via het spoor, zegt
LEI-onderzoeker Xiaoyong Zhang.
Ze presenteerde haar bevindingen
op 28 oktober aan een handelsdelegatie in China, met toehoorders als de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en
koning Willem-Alexander.
Zhang was in december vorig
jaar bij de opening van de YuXinOu Railway tussen Rotterdam en
Chongqing. Daar hoorde ze dat
goederen zoals laptops in slechts
dertien dagen per trein van de Chinese industriestad naar Rotterdam worden vervoerd. Dat is langzamer, maar ook veel goedkoper
dan per vliegtuig. En het is veel
sneller en niet veel duurder dan
per schip.
Zhang vroeg wat er op de terug-
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• Goederentrein nu vaak leeg
terug
• Vervoer van voedsel en
bloemen mogelijk

De terminal van de YuXinOu Railway in Chongqing.

weg van Nederland naar China in
de trein zat en kreeg een verrassend antwoord: vaak niets. Dit
prikkelde haar om uit te zoeken of
de Nederlandse agrofoodsector de
treinverbinding kan benutten.
‘Chinezen kunnen hun groente,
fruit, vlees, bloemen en melkpoeder ook uit andere landen importeren’, zegt Zhang. ‘Voor hen is het
niet interessant om uit te zoeken
of er verse producten per trein ver-

voerd kunnen worden. De vraag is:
kan Nederland het zich permitteren om deze markt te verliezen?’
Natuurlijk zijn er nog wel wat
problemen om op te lossen.
Zhang: ‘De trein reist door een gebied waar de temperatuur ’s zomers stijgt tot 45 graden en ’s winters zakt naar -45 graden. Bloemen
of fruit moeten worden vervoerd
bij ongeveer dezelfde temperatuur
en luchtsamenstelling. Maar daar-

UITREIKING TEACHER OF THE YEAR
AWARD TIJDENS DIES
• Stembussen open tot en met
6 november
• Dies biedt groter podium

Wie is de beste Wageningse docent van
2016? Vanaf vandaag kunnen tweede- en
ouderejaars studenten stemmen op hun
favoriete docent. De winnaar wordt dit jaar
voor het eerst bekendgemaakt tijdens de
Dies Natalis in maart, in plaats van tijdens
de nieuwjaarsborrel van de Studentenraad.
Het Universiteitsfonds Wageningen is
blij met de nieuwe plek voor de prijsuitreiking, laat Daniëlle Grashuis weten. ‘De
Dies is een feestelijk evenement, met genodigden van binnen en buiten de universiteit’, legt ze uit. ‘Wageningen hecht veel
waarde aan goed docentschap en dat stralen we nu ook uit. Dit podium geeft de Teacher of the Year Award meer cachet en de
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docenten de aandacht die ze verdienen.’
De verplaatsing is in goed overleg met
de Studentenraad gegaan, benadrukt
Grashuis. ‘De studenten begrepen ook dat
de prijs een groter podium verdient.’ Bovendien zien zij het als een kans om hun
nieuwjaarsborrel een minder formeel karakter te geven. Grashuis hoopt wel dat de
studenten in groten getale naar de Dies
zullen komen, want ‘het is toch een prijs
die namens de studenten wordt uitgereikt’. ‘Gelukkig wordt de Dies dit jaar in
Orion gevierd, dat maakt het voor studenten gemakkelijker om langs te komen.’
De digitale stembussen blijven tot en
met 6 november geopend. Tot die tijd kunnen studenten stemmen op de docent die
wat hun betreft bij de top van Wageningen
hoort. Na die tijd bepaalt een studentenjury wie de vijf beste docenten zijn, en uiteindelijk ook de winnaar. De jury hoopt dit
jaar op nieuwe, verrassende kandidaten.
Zie het interview op blz. 25. LvdN

voor zijn gewoon containers beschikbaar.’
De vervolgstap, goederen opslaan en verder distribueren nadat
ze zijn aangekomen Chongqing,
moet ook in orde gemaakt worden.
De douane in treinterminal in de
Chinese industriestad is nog niet
bevoegd om producten als fruit,
groente, vlees en melkpoeder te
keuren, vertelt Zhang, maar de vergunning daarvoor is al aangevraagd. En: ‘Parallel aan onze studie doet Rabobank een studie naar
de kansen om de goederen van
Chongqing naar de rest van China
te vervoeren. Dat ziet er ook veelbelovend uit.’
Er zijn deze week meer Wageningse onderzoekers in China om
koning Willem-Alexander en de
meereizende delegatie te vertellen
over hun werk. Zo bracht de delegatie een bezoek aan het SinoDutch Dairy Development Centre
en de COFCO Eco-Valley nabij
Beijing. In deze beide projecten is
Wageningen UR partner. Ook was
er een excursie naar het Loess
Plateau (zie blz. 10). KG

RUIM 6 PROCENT MEER
EERSTEJAARS
• Meeste groei in masteropleidingen
• Vooral meer studenten van buiten EU

Volgens de laatste cijfers hebben zich dit jaar 2779
nieuwe studenten ingeschreven aan Wageningen Universiteit. Vorig jaar rond deze tijd waren dat er 2616.
Dit komt neer op een groei van ruim 6 procent.
Het gaat om studenten die zich voor het eerst in
Wageningen inschrijven. Eerstejaars masterstudenten
die hier ook hun bachelor deden, zijn bijvoorbeeld
niet meegerekend.
De grootste groei doet zich voor in de masteropleidingen. Het aantal nieuwe inschrijvingen steeg met 12
procent van 1116 naar 1253. Vooral het aantal studenten uit niet-EU landen nam toe. Het aantal nieuwe eerstejaars bachelorstudenten groeide met 4 procent van
1418 in 2014 naar 1469 dit jaar.
Het totaalaantal studenten aan Wageningen Universiteit groeide met 8 procent naar 9885. Daarvan
doet iets meer dan de helft (5092) een masteropleiding. LvdN

