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Wageningen UR heeft opnieuw
een goed ﬁnancieel jaar achter de
rug, meldde Aalt Dijkhuizen tijdens de Nieuwjaarsreceptie van
de raad van bestuur op 7 januari.
Zowel de universiteit als DLO

haalden in 2012 een positief resultaat.
Ook de vooruitzichten voor
2013 zijn goed, meldde de Wageningse voorman. Toekenningen uit
de topsectoren levert in 2013 16,5
miljoen euro op, dat is 3,6 miljoen
meer dan afgelopen jaar. Bovendien scoren de kenniseenheden
goed bij het binnenhalen van EUprojecten.
Toch is de komende jaren extra

inspanning nodig om geld voor onderzoek binnen te halen, waarschuwde Dijkhuizen. Doordat de
overheid minder uitgeeft aan onderzoek, moet Wageningen UR
meer geld uit de markt halen. Drie
jaar geleden stelde de raad van bestuur de ambitie om 50 miljoen euro extra aan contractonderzoek
binnen te halen. In 2012 was daarvan 15 miljoen gerealiseerd. Om
de resterende 35 miljoen te realise-

ren, moeten onderzoeksgroepen
de krachten bundelen op de onderzoekmarkt.
Met het onderwijs gaat het onverminderd goed. In september
kwamen 2.197 eerstejaars in Wageningen studeren – een record. En
de universiteit stond opnieuw op
nummer 1 in de Keuzegids Hoger
Onderwijs. Dijkhuizen betreurde
het vertrek van VHL uit de organisatie. AS
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De nieuwsquiz 2012 heeft dezelfde winnaar opgeleverd als die van vorig jaar:
Rolf Heling van Facilitair Bedrijf. Heling
is een van de twee inzenders met nul
fouten. De ander is student Martijn Klaver. Het lot bezorgde Heling de dinerbon
ter waarde van honderd euro. De quiz
over het WUR-nieuws van 2012 was volgens de deelnemers pittiger dan de voorgaande jaren. Dat is dan mogelijk ook de
reden dat slechts zeven mensen een oplossing instuurden. En van hen waren er
dus maar twee foutloos. 5.
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Je kent ze vast wel, die keukens waar je
je ouders liefst niet ontvangt. Verzamelplaatsen van minstens een week experimenteel koken. Maar voze fornuizen zijn
ook prachtige stillevens. Resource zoekt
het mooiste stilleven voor de ‘De Goor’award. De naam verwijst naar de door
Friesland Campina afgekeurde straatnaam De Goor. Stuur een realistisch kiekje van jullie/jouw kookplaat. De foto’s
zullen worden gebruikt voor een verhaal

in Resource. Bij twijfel aan het werkelijkheidsgehalte volgt een onaangekondigde
controle. Inzendingen naar resource@
wur.nl. Je mag ook je buren aanmelden…
5.
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Een jaar vol onzekerheden? Het meest
gekozen kerstgeschenk van de Wageningen UR medewerker laat zich gelukkig
makkelijk raden. De ‘Tinteling’-top drie,
met daarin online boeken, tijdschriften
en uit eten bij Humphries is tot nog toe
dezelfde als vorig jaar. Wel heeft het populaire etentje bij Humphries zich een
weg omhoog gebaand naar een tweede
plaats. Ook heeft het magazine het boek,
vorig jaar de nummer één, van zijn voetstuk gestoten. Internationale medewerkers, die een ander pakket aangeboden
krijgen, kozen voor praktische zaken.
Daar staan de grillplaat, het hartslaghorloge en het Rituals-pakket in de top drie.
Goede doelen scoorden minder hoog. Het
Anne van den Ban Fonds staat op de
veertiende plaats. ('
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‘Denkend aan Holland zie ik breede rivieren traag door
oneindig laagland gaan,’ dichtte Hendrik Marsman in
1936 een van de beroemdste dichtregels van onze taal.
Herinnering aan Holland luidt de titel van het gedicht. Ik
vraag me af welke beelden Marsman voor ogen had, want
onze grote rivieren zijn al eeuwen geleden door de aanleg
van dijken en kribben veranderd in diepe, snel stromende
vaargeulen met smal zomerbed. Hoezo breed? Niks geen
opwassen en aanwassen, zelfs de woorden zijn verdwenen.
In de jaren tachtig van de vorige eeuw leek Plan Ooievaar
de bakens te verzetten, maar na het hoogwater in 1993 en
1995 is de aandacht van het beleid verschoven van natuurontwikkeling naar veiligheid. Rivierbeheerders stellen
vraagtekens bij het beoogde herstel van het oorspronkelijke ooibos. Zo snel mogelijk water afvoeren is het adagium
van Rijkswaterstaat, en bomen en struiken zijn dan een lelijke sta in de weg.
Maar er gloort nieuwe hoop. Recent onderzoek van Deltares laat zien dat de aanleg van stroken wilgenbos langs de
rivieren juist kan bijdragen aan de veiligheid. De griendbossen dempen de golfenergie van het water en daarmee
de belasting van de dijken. Met een groen schild kan een
dijk van ouderwetse hoogte toch aan moderne veiligheidseisen voldoen, lees ik in de Volkskrant, en dan te bedenken dat traditionele dijkversterking drie tot vijf miljoen euro per kilometer kost. De echte oplossingen moeten volgens mij veeleer in het achterland worden gezocht
door de sponswerking van het landschap te vergroten.
Maar afgezien daarvan: wat zou het mooi zijn als in de toekomst weer brede rivieren traag door oneindig laagland
gaan. -RRS6FKDPLQ«H
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