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De masteropleidingen in Wageningen zijn op een enkele uitzondering na van goede kwaliteit. Dit
blijkt uit de Keuzegids Masters
2013, die onlangs verscheen. De
masteropleiding Earth & Environ-

ment komt als beste uit de bus.
Maar volgens de Keuzegids kun je
je eigenlijk aan geen enkele Wageningse masteropleiding een buil
vallen. Ze scoren nagenoeg allemaal bovengemiddeld. Alleen de
opleiding Landschapsarchitectuur
en ruimtelijke planning blijft
steken op ‘gemiddeld’. Dat vindt
de Keuzegids opvallend. ‘Anders
dan we van Wageningen UR gewend zijn, [worden] door studenten noch experts duidelijk sterke

punten aangewezen.’
De Keuzegids besteedt ook aandacht aan de prijzen die universiteiten vragen voor hun tweede
masteropleiding. Aan sommige
universiteiten kost deze duizenden
euro’s meer dan aan andere. Wageningen rekent 9.480 euro voor de
gamma en beta-masters en 14.750
euro voor de medische masters, zoals Biotechnology. Dat is een ﬂink
stuk duurder dan het wettelijk collegegeld van 1835 euro, maar nog

altijd goedkoper dan wat de meeste andere universiteiten vragen
voor een tweede master. Alleen de
technische universiteiten van Delft
en Eindhoven hanteren het lage
wettelijke collegegeld.
Studentenorganisaties ISO en
LSVb noemen de prijsverschillen
tussen tweede masterstudies
‘schrikbarend groot’ en ‘belachelijk’. Ze willen dat minister Bussemaker ervoor zorgt dat tweede studies betaalbaar blijven. /YG1+23
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Vijftienhonderd scholieren kwamen op
13 april naar de bachelor open dag in
Wageningen, ruim 30 procent meer dan
vorig jaar. Het aantal voorinschrijvingen
ligt inmiddels 13 procent hoger dan vorig jaar. Dat maakt het aannemelijk dat
het aantal studenten komend academisch jaar weer zal stijgen. Tijdens de
dag was het social media team actief op
twitter en facebook om vragen direct te
beantwoorden. De volgende open dag
voor bacheloropleidingen, in november,
zal voor het eerst (deels) in Orion gehouden worden. 10
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Green Oﬃce Wageningen is samen met
Idealis een duurzaamheidswedstrijd begonnen voor kamerbewoners van Rijnveste. Iedere maand ontvangt de woning
met het laagste energieverbruik een
‘huisprijs’. Het doel van actie is om de
bewoners van Rijnveste te stimuleren zo
zuinig mogelijk om te gaan met gas en
elektra. Op het nieuwe Idealiscomplex
heeft iedere woning een gas- en elektri-

citeitsmeter. Een vergelijking tussen de
verschillende woningen is dus goed mogelijk. Alle huizen doen automatisch
mee, tenzij ze hebben aangegeven dat
niet te willen. De Rijnveste Sustainability Challenge Accepted loopt door tot het
einde van 2013. Aan het einde van het
jaar wacht voor de meest duurzame woning nog een speciale prijs. /YG1
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Studentenorganisaties worden overspoeld met klachten van studenten die
niet weten hoe ze hun ov-kaart moeten
stopzetten. Studenten die hun opleiding
beëindigen en vergeten om hun ov-kaart
op tijd af te melden, krijgen van DUO een
boete van 97 euro per veertien dagen.
De LSVb meent echter dat veel studenten
niet weten dat ze de kaart zelf moeten
opzeggen, of hoe ze dat moeten doen.
DUO is verbaasd over de verwarring omdat alle studenten om wie het gaat een
brief krijgen waarin staat wanneer en
hoe zij hun reisproduct stop moeten zetten. De LSVb meent dat niet iedereen die
brief ontvangt. +23
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De laatste tijd lees ik steeds vaker over ‘vergeten groenten’. Is deze aandacht een protest tegen de algehele vervlakking en globalisering of is het simpelweg een hang
naar het verleden – ik weet het niet. Er bestaat zelfs een
heus Genootschap voor de vergeten groenten (toch alweer
tien jaar geleden opgericht) en ieder jaar wordt in het Limburgse Beesel het Feest der vergeten groenten gevierd. Aardpeer, schorseneer, kardoen, pastinaak, eeuwig moes, zij
alle maken deel uit van een welhaast eindeloze optocht
van knollen, wortelen en gebladerte.
Het meest tot mijn verbeelding spreekt de huttentut, een
gewas dat vroeger als oliezaad werd verbouwd, vaak samen met vlas. De bladeren werden als groente gegeten en
van de stengels werden bezems gemaakt. Uit de gekweekte vorm ontstond een nieuwe ondersoort, de vlashuttentut, waarvan de zaden dezelfde grootte en vorm hadden
als die van het vlas. Zo probeerden de planten aan de
zaadzuivering te ontkomen, maar het heeft weinig mogen
baten. Vlashuttentut werd voor het laatst waargenomen in
1931 in Watergraafsmeer bij Amsterdam.
In de begeleidende verhalen worden de vergeten groenten
aangeprezen als vol van smaak, de een wat zuurder, de ander wat frisser, alsof het de duurste wijnen betreft. Op het
internet wemelt het van de recepten, er zijn speciale kookboeken uitgegeven, en meesterkoks verwerken de ouderwetse groenten van eigen bodem in hun favoriete gerechten. Wat nu als ze toch verdwijnen? Eerlijk gezegd denk ik
niet dat ik de smaak van aardpeer, pastinaak of huttentut
zal missen. Maar missen wel al die prachtige namen die
onze taal verrijken. -RRS6FKDPLQ«H
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