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Vanaf dinsdag 25 september veranderen 503 van de ruim 700 websites binnen Wageningen UR. Ze
krijgen een nieuw uiterlijk en een
nieuw adres. Straks beginnen alle

sites met wageningenur.nl, zo
wordt alterra.wur.nl voortaan wageningenur.nl/alterra.
‘De huidige site is gedateerd,’
verklaart Yno Papen, manager van
het internetproject. ‘Deze gaat uit
van de structuur van je organisatie,
en niet van de gebruiker. Iemand
die bijvoorbeeld al navigerend
kennis over bijen zoekt, moet nu
weten dat hij bij PRI moet gaan kijken. Ook via google is informatie

straks beter te vinden als je werkt
met logische subdomeinen, zoals
wageningenur.nl/alterra.’
Papen noemt nog een reden om
de URL aan te passen: ‘Het communiceert beter als de naam van je
URL hetzelfde is als die van je organisatie, wageningenur.nl dus.’
De overgang van wau.nl naar
wur.nl, zo’n zes jaar geleden, ging
gepaard met een hoop werk en
frustratie voor onderzoekers. Zij

moesten zelf hun adressen aanpassen en merkten een dip in vindbaarheid. Papen: ‘Dit lossen we in
de techniek op. Alle actieve sites
worden met redirects doorverwezen, en die blijven voor altijd actief.’
De extensie van emailadressen
blijft voorlopig wur.nl, omdat het
complex blijkt de toegang tot wetenschappelijke databanken te automatiseren. *Y&
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Maandag 3 september opent debat- en
ontmoetingscentrum Impulse oﬃcieel
zijn deuren in gebouw 114 op de campus. Tussen elf en half twaalf spreken
collegevoorzitter Aalt Dijkhuizen en Gelderse gedeputeerde Annemieke Traag.
Daarna volgt een beursplein met demonstraties van onder andere 3D-printing en
een virtuele supermarkt. Aanwezig bij de
opening zijn zo’n tweehonderd genodigden van nieuwe ‘bewoners’ StartLife, KLV
(professional match) en Studium Generale. Impulse was al enkele maanden informeel open. Qua interesse lijkt Impulse
een succes. Er zijn al zo’n 400 reserveringen binnen. RR
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De universiteit heeft Arion op de Niemeijerstraat verkocht. De universiteit, die
eigenaar was van het herenhuis aan de
rand van het centrum van Wageningen,
wil over de opbrengst op dit moment

niet meer kwijt dan dat ze er tevreden
over zijn. De koper zou een particulier
uit Wageningen zijn. De verkoop liep
via biedingen bij een notaris, omdat dit
naar verwachting in de huidige markt
het beste zou werken. De procedure
werd deze week afgerond. Het monumentale pand was decennialang het onderkomen van de Wageningse studen<G+
tenvakbond.
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Dolf Weijers wordt per 1 september persoonlijk hoogleraar Biochemie van de
plantenontwikkeling. Weijers bestudeert de aanleg van stamcellen in planten. Hij ontving twee grote subsidies,
een VIDI-beurs en een ERC-starting
grant. Weijers is nu de jongste prof in
Wageningen. Weijers is deze maand 36
geworden. De op een na jongste is de
Duitse geoinformaticus Martin Herold
(37). Herold was slechts 34 toen hij be*Y&
noemd werd.
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Banken en verzekeraars erkennen dat
studieleningen iets anders zijn dan leningen voor een dure auto. Ze gaan
daarom minder zwaar meewegen bij het
vaststellen van de maximale hypotheek
die iemand kan afsluiten. In juli werd
bekend dat hypotheekvertrekkers studieschulden opvatten als consumptief
krediet. De maximale hypotheek die ze
mogen verstrekken valt daardoor duizenden euro’s lager uit. +23
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Even leek het erop dat de boete voor langstudeerders van
de baan was, maar de politieke onderhandelingen de
voorbije week hebben tot niets geleid. Er is geen dekking
gevonden voor de gederfde inkomsten in het huishoudboekje van demissionair staatssecretaris Zijlstra. Verkiezingsretoriek en politiek gekonkel zijn debet aan deze
faux pas in Den Haag. ‘Ik garandeer dat geen enkele student de boete hoeft te betalen,’ aldus woordvoerder De
Rouwe van het CDA nog maar een paar dagen eerder.
Ruim drieduizend euro, dat is een hoop geld.
De regeling is oneerlijk voor de studenten die het dit jaar
treft, omdat je nu eenmaal niet halverwege de wedstrijd
de spelregels kunt veranderen. Bovendien lijkt het feitelijk niets op te leveren, omdat veel studenten (gedwongen)
hun studie voortijdig zullen beëindigen, wat economisch
gezien gelijk staat een kapitaalvernietiging. Maar een andere reden is voor mij nog belangrijker: ik vind de gekozen prikkel principieel verkeerd. Ik geloof niet in zulke
boetes, zoals ik evenmin geloof in strenger straffen. Het
leidt tot verharding en polarisatie.
In hetzelfde straatje past de beloning die de VVD in het
vooruitzicht stelt voor de ‘harde werkers’ in ons land. Volgens hun lijsttrekker zal aan mij in 2014 duizend euro extra worden overgemaakt, evenals aan mijn buurman, want
die heeft ook een baan en is dus een ‘harde werker’. Mijn
overbuurman is werkloos en, wat hij ook probeert, komt
nergens aan de bak. Een verkiezingsposter van de VVD bij
ons in de straat heeft als tekst Handen uit de mouwen in
plaats van handen ophouden. Ik hoop voor iedereen op een
goede verkiezingsuitslag. -RRS6FKDPLQ«H
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