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De HOV-busbaan (Hoogwaardig
Openbaar Vervoer) over de campus
zal er op zijn vroegst pas begin volgend jaar zijn. Het project heeft
vertraging opgelopen omdat er

ﬂink wat bomen moeten wijken
voor de bus. Het gaat om bomen
van het zogeheten Dassenbos voor
het Rikilt. De busbaan komt aan
de noordkant van de ﬁetsroute die
vanaf de Dijkgraaf naar de Bornsesteeg loopt. In totaal 214 bomen
(groot en klein) langs deze route
moeten wijken voor de busbaan.
De twee grote eiken op grasveld
voor Actio mogen blijven. Ter com-

pensatie voor de kap wordt elders
groen aangeplant bij het Dassenbos tegen de woonwijk NoordWest aan. Het Wagenings Milieu
Overleg vindt dat niet genoeg en
heeft bezwaar aangetekend. Dat
bezwaar is volgens Ad van der Have (Facilitair Bedrijf) het enige
‘hangpunt’ dat de busbaan nog tegenhoudt. Over de route en de uitvoering van de baan is overeen-

stemming met alle betrokkenen.
Achter de schermen wordt druk
overlegd om tot een vergelijk te komen tussen WMO, provincie, gemeente en Wageningen UR. Mogelijk wordt de boel deze week al vlot
getrokken. In dat geval wordt volgens Van der Have in september
met de kap begonnen. De aanleg
van de busbaan zal zeker vijf
maanden in beslag nemen. 5.
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Studentenfractie VeSte blijft ook komend
jaar de grootste fractie in de studentenraad, maar de partij moet wel wat van
haar dominantie inleveren. Naast acht
VeSte-kandidaten zijn er bij de verkiezingen voor de studentenraad vier Chinese studenten gekozen die onder de naam
‘Independents’ een alternatieve groep
vormden. De opkomst was redelijk: meer
dan 30 procent van de kiesgerechtigde
studenten had de moeite genomen zijn
of haar stem uit te brengen. Van de 2311
stemmen gingen er 1601 naar VeSte en
653 naar de Independents. Zij kregen
ook de restzetel. De Chinese Bowen Tian
(Independent) en Jeroen Roest (VeSte)
veroverden een plekje in de studentenraad met voorkeursstemmen. Meer hierover op pagina 24. /YG1

ǋǋ678'(17

7RFKRYNDDUW
Minister Bussemaker overweegt de ovstudentenkaart toch te behouden. Meerdere Haagse bronnen zouden dit hebben bevestigd.

Hiermee zou Bussemaker het afschaﬀen
van de basisbeurs willen verzachten. Het
kabinet wil per september 2014 een ‘sociaal leenstelsel’ invoeren, waarin studenten geen basisbeurs meer krijgen en
hun studieﬁnanciering moeten lenen.
Dat maakt een studie duizenden euro’s
duurder. Bussemakers woordvoerder
ontkent niet dat de ov-kaart blijft, maar
bevestigt het evenmin. +23
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De omgevingsvergunning op basis waarvan Unitas opereert in een pand op het
industrieterrein in Wageningen deugt
niet. Dat heeft de rechtbank in Arnhem
bepaald naar aanleiding van bezwaren
van enkele ondernemers. De gemeente
moet nu de vergunning aanpassen. Voor
de korte termijn heeft dit volgens Unitasvoorzitter Emilie Oosterveen geen gevolgen. De rechter vindt dat in de huidige
vergunning niet goed is omschreven welke activiteiten de jongeren in het pand
mogen ondernemen. De gemeente moet bovendien beter onderbouwen waarom
Unitas maar vijf parkeerplaatsen hoeft te realiseren. De gemeente beroept
zich erop Wageningen een
studentenstad is en dat
Unitas vooral jongeren
trekt zonder auto. De
rechter neemt geen genoegen met deze onder5.
bouwing.
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In de klassieke speelﬁlm Who is afraid of Virginia Woolf?
spelen Richard Burton en Elizabeth Taylor twee echtelieden van middelbare leeftijd die voortdurend met elkaar in
de clinch liggen. Ze zijn innig met elkaar verbonden, maar
vechten elkaar tegelijkertijd de tent uit. Het doet mij denken aan de verbondenheid van natuur en landbouw. Deze
is historisch bepaald omdat de natuur in ons land voor
het overgrote deel het resultaat is van menselijk gebruik,
maar schaalvergroting en intensivering hebben de relatie
onder zware druk gezet.
Politiek is het huwelijk van veel latere datum. Om precies
te zijn dateert het van 1989, toen natuur werd overgeheveld van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk naar het destijds nog machtige Ministerie van Landbouw en Visserij. Niet iedereen was daar blij
mee. Ik herinner me nog heel goed de van woede vervulde
reactie van Victor Westhoff toen het bericht bekend werd:
‘Joop, ze hebben ons uitgeleverd aan de vijand’.
Landbouw en natuur: gaan ze nu wel of niet samen? Het
antwoord op deze vraag is eigenlijk opvallend eenvoudig.
Ja, en nee, het hangt ervan af. ‘Natuurbeheer door boer
groot ﬁasco’ kopten diverse kranten eerder deze maand
naar aanleiding van een advies van de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur. Deze conclusie mag terecht
zijn voor het korte termijn subsidiëren van boeren in gebieden met intensieve landbouw, maar doet onrecht aan
het succes van collectieven en de betekenis die extensieve
landbouw kan hebben voor het verbinden en bufferen van
natuurgebieden. Anders gezegd: scheiden waar moet en
verweven waar kan. -RRS6FKDPLQ«H
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