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Het jaarlijkse kennisfestival
Food4you wil terug naar de basis.
Van vijftien dagen gaat het terug
naar vijf dagen en de activiteiten
zullen zich vooral weer op de campus afspelen. De koerswijziging
volgt op het besluit van de gemeen-

ten Wageningen, Ede en Barneveld
om niet langer ﬁnancieel bij te dragen. Ze vonden dat de subsidie te
weinig opleverde.
Daarnaast constateerde de organisatie dat het evenement de
laatste jaren steeds verder afdreef
van het oorspronkelijke doel, te
weten kennisoverdracht. ‘Het
kreeg, met alle respect, een hoog
braderiegehalte’, zegt Elisa
Salentijn van Corporate Communications. ‘Dit jaar gaan we

daarom terug naar de basis.’
Food4you vindt dit jaar plaats
van 3 tot 8 oktober en gaat over
‘zout’. Inhoudelijke evenementen
zoals de Wageningse publieksdag
en de food professional day, gaan
gewoon door. Activiteiten die verdwijnen zijn bijvoorbeeld Ede
smakelijk, het WK spruitjes koken
en de wereldeidagen.
Het wegvallen van de gemeentelijke subsidie wordt deels opgevangen door de provincie Gelderland,

die dit jaar haar bijdrage verdubbelde naar tweehonderdduizend
euro. Hoofdorganisatoren Wageningen UR, vakschool Rijn-IJssel
en het Ziekenhuis Gelderse Vallei
dragen zo’n 80.000 euro bij, waarvan Wageningen UR het leeuwendeel. Dit jaar is tevens het laatste
jaar dat zorgverzekeraar VGZ
hoofdsponsor is van het evenement. RR
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De brand die dinsdagmiddag 27 maart
uitbrak in een kamer van studentenﬂat
Dijkgraaf is aangestoken door de bewoonster zelf. Dat heeft onderzoek van
de politie uitgewezen. De politie gaat
bovendien uit van een poging tot zelfdoding. Onder studenten bestaat hier
twijfel over, maar de politie blijft ook
in tweede instantie bij haar standpunt.
De brandweer zette groot materieel in
omdat de angst bestond dat de brand
zou overslaan naar bovenliggende verdiepingen. Negen kamers in de ﬂat zijn
tijdelijk onbewoonbaar. NM

ǋǋ%8,7(1/$1'6(678'(17(1

&ROOHJHJHOGJDDWRPKRRJ
Internationale studenten die in 2012
beginnen aan een bachelor- of masterstudie, zijn 12.020 euro kwijt aan collegegeld. Dat is ruim 1500 euro meer
dan buitenlandse instellingseerstejaars
nu betalen. Voor het tweede studiejaar
komt er waarschijnlijk nog eens 300
euro bij. Dit blijkt uit een besluit van
het college van bestuur. Volgens
woordvoerder Simon Vink is de stijging

van 15 procent onderdeel van de afspraken om het collegegeld geleidelijk kostendekkend te maken. Vorig
jaar vond er ook al een ﬁkse stijging
plaats. /YG1

6&+$0,1(ǉǉ

ǋǋ5(027(6(16,1*

(6$LQ:DJHQLQJHQ
De European Space Agency ﬁnanciert
de komende twee jaar een project dat
remote sensing onderzoek gaat coördineren naar verandering in landgebruik, bijvoorbeeld de kap van bos.
‘De methode om dat te doen moet internationaal geharmoniseerd worden.
We trainen ook onderzoekers, vooral
uit ontwikkelingslanden’, zegt Brice
Mora die is aangesteld als coördinator
van het project. Het project is ondergebracht bij het Centrum voor Geo-informatie. -7
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Deze week is het klaar: een ﬁetspad
van de Leeuwenborch over het sportterrein van de Bongerd. Dit pad wordt
de komende maanden verder doorgetrokken naar de campus. Enerzijds om
de Leeuwenborch bij de campus te betrekken, anderzijds om het drukke
kruispunt bij de Bornsesteeg te ontlasten. Naar verwachting is dat ﬁetspad klaar voor het nieuwe collegejaar. Om de Bornsesteeg veiliger te
maken voor voetgangers wordt er
ook een voetpad aangelegd vanaf
zwembad de Bongerd naar de forumbrug. Over drie weken zal die
NM
klaar zijn.
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Eli, Eli, lama Sabaktani. Mijn God, Mijn God, waarom hebt
U mij verlaten? In deze verzuchting ligt het gehele lijdensverhaal besloten, zoals nieuw leven in een gerstekorrel of
in het pluis van een paardenbloem. Dood en wedergeboorte, dat zijn de grote thema’s van Pasen. Ja, ook nieuw
leven, want de verrijzenis volgt. En zo is Pasen het feest
van de lente, van voorjaarsbloemen en lammetjes in de
wei, van de grote schoonmaak, van verandering en vernieuwing, het feest van hoop. Een nieuwe lente, een nieuw
geluid, luidt het begin van Mei, het beroemde gedicht van
Herman Gorter. De versregels die volgen zijn minder bekend, maar niet minder mooi. Ze zitten vol muziek.
Economische zaken, Landbouw & Innovatie, het ministerie. ELI, ELI, waarom heb je mij verlaten? Ik zou zo graag
een ander gevoel uitspreken, maar zie weinig licht. De discussies over megastallen, dierenwelzijn (ja, we hebben
animal cops) en ontpolderingen slepen maar voort, zonder
dat iemand knopen doorhakt. Nergens bespeur ik de
wens om de landbouw daadkrachtig te veranderen, terwijl
uit alles duidelijk is dat die noodzaak er ligt. Verantwoordelijkheden worden niet genomen, maar in lege zakken
over de schutting gegooid. Collectieve waarden liggen te
grabbel, de natuur is al bijna twee jaar in de uitverkoop.
Het is lente en ik wil uw en mijn eigen voorjaarsgevoel
niet verpesten. Bovendien ben ik een geboren optimist,
dus ik houd hoop. Op de achtergrond klinkt de Mattheus
Passion. Als Jesus zijn smartkreet slaakt, zwijgen de violen, die hem eerder in het stuk begeleiden. Ik wacht op de
volgende aria. Met vioolbegeleiding. -RRS6FKDPLQ«H
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