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DIESVIERING ZOEKT INSPIRATIE IN HET ALLERKLEINSTE
ð 0DUWLHQ&RKHQ6WXDUWVSUHHNW
over de chaos in zijn vakgebied.
ð 8LWUHLNLQJ2QGHU]RHNVSULMV
WUF.

Vvrijdag 9 maart viert de universiteit haar 94e verjaardag. De viering zoomt dit jaar in op de inspiratie en de succesfactoren die
nodig zijn voor goede wetenschap.
Gastspreker Bertil Andersson laat

verstek gaan, maar sprak wel een
videoboodschap in.
De Diesrede wordt dit jaar gehouden door professor Martien
Cohen Stuart, hoogleraar Fysische
chemie en kolloïdkunde. ‘Een eer’,
zegt hij zelf. Hij vindt het spannend over zijn vakgebied te vertellen voor zoveel niet-ingewijden. ‘Ik
ben benieuwd hoe dit landt en
naar de feedback die ik krijg.’
Hij wil zijn publiek komende
vrijdag meevoeren naar de wereld

van het allerkleinste. Hier heerst
niet de orde van onze macroscopische wereld, maar slechts chaos.
Moleculen bewegen niet voorspelbaar, maar dansen willekeurig
rond: de Brownse beweging. Met
behulp van kansberekening kunnen we iets over deze wereld vertellen. Deze chaos is niet alleen te
vinden in Cohen Stuarts eigen vakgebied. Je ziet haar ook terug in
ecosystemen en het gedrag van
grote aantallen mensen.

Het diesprogramma begint
rond half twee met een symposium over de opleiding van PhD’s.
De daadwerkelijke ceremonie
duurt van vier tot zes. Behalve Cohen Stuart zullen ook rector magniﬁcus Martin Kropff en Universitair hoofddocent Dolf Weijers
spreken. Afsluiter is de uitreiking
van de Onderzoeksprijs van het
WUF die één keer in de vier jaar
RR
plaatsvindt.

kort
>> ZIJLSTRA
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Delen universiteiten vaak ‘genadezesjes’ uit aan studenten die dat eigenlijk niet verdienen? Vier VU-studenten
journalistiek meenden van wel, na
een onderzoek onder 180 docenten.
De Volkskrant nam hun conclusie
dankbaar over, maar anderen, waaronder staatssecretaris Zijlstra, zijn
niet onder de indruk. Zo zijn de studenten niet bereid hun onderzoek
openbaar te maken en hebben ze zelf
aangegeven dat het hun doel was om
de media te halen. Het onderzoek is
dan ook ‘geen basis voor uitspraken
over niveaubewaking in het wetenschappelijk onderwijs’, constateert
Zijlstra niet onterecht. Enkele Wageningse studenten zeiden op de Resource-site het beeld dat in de Volkskrant
geschetst werd overigens wel te herkennen. HOP

>> NATUURBEHEER

Eﬀect eierrapen onder loep
Wageningen gaat onderzoek doen
naar de achteruitgang van de kievit in

ons land. De Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) heeft dat verzoek gedaan aan hoogleraar Ron
Ydenberg (Resource Ecology). Het
onderzoek vloeit voort uit opmerkingen van de Raad van State. Die
wees de bezwaren van Faunabescherming af tegen de tijdelijke
ontheﬃng om kievitseieren te rapen. Maar de RvS vraagt zich wel
af of, gezien de dalende kievitenstand, het rapen in de toekomst
nog wel kan. Onderzoek moet uitwijzen wat de rol is van het eierrapen in de neergaande trend. RK

>> OPKNAPBEURT

Imares-IJmuiden op de schop
Niet alleen op de campus in Wageningen wordt druk ge- en verbouwd. Ook de vestiging van Imares in IJmuiden ondergaat een ﬂinke opknapbeurt. Sinds een maand
is de renovatie nu bezig. De verbouwing duurt tot oktober. In fasen trekt de bouwploeg door het
gebouw aan de Haringkade, waar
110 mensen werken. De verbouwing volgt op het besluit twee jaar
terug dat de vestiging in IJmuiden
daar zeker de komende jaren nog
blijft. De voormalige bibliotheek is
verbouwd tot vergaderzaal.
De collectie van 400 meter boeken
is naar de Forum-bieb op de campus gegaan. Naast een esthetische
opknapbeurt worden ook de
technische installaties vervangen
en komt er energiezuinige verlichting. RK

SCHAMINÉE <<
Exclusief
Exclusief Oostvaardersplassen, zo luidt de aanhef van een glanzende brochure van het Staatsbosbeer over dit uitgestrekte
moerassengebied, die me deze week onder ogen kwam. Met
daarboven: Out of Africa, into the Polder. Nu heb ik voor mijn
Wageningse onderzoek het voorrecht gehad om diverse malen
de Afrikaanse wildparken te bezoeken, maar ik moet eerlijk
bekennen dat ik daarbij nog nooit aan onze eigen Oostvaardersplassen heb gedacht; de edelherten, heckrunderen en konikpaarden ten spijt. Op mijn witte ﬁets onderweg van de ingang in Otterlo naar het museum Kröller-Müller doen delen
van de Hoge Veluwe me trouwens wel aan de Afrikaanse vlakten denken, en ja, dat geldt ook voor de Beekse Bergen bij Hilvarenbeek.
Die Beekse Bergen hebben overigens meer gemeen met de
Oostvaardersplassen dan je misschien zou denken. De aanwezige grazers zorgen in beide gebieden voor het beheer en zowel voor de plassen als voor de bergen heeft de mens de nodige randvoorwaarden geschapen. De rondwarende herbivoren
zijn er niet vanzelf gekomen en grotendeels uitheems, en ... je
moet entree betalen wil je dieren kunnen bekijken.
In Afrika worden de wildparken alleen door rijke blanken bezocht, en dát is dan wel weer een overeenkomst met de Oostvaardersplassen, als ik de intenties van het Staatsbosbeheer
goed begrijp. Een excursie van twee uur met maximaal vijf
personen gaat zo’n slordige 300 euro kosten (exclusief btw),
lees ik in de folder. Als je dat leuk vindt, wordt midden tussen
de wilde dieren een tafel voor je gedekt, voor een optimale natuurbeleving. Dat is dan weer iets dat je in de Afrikaanse wildparken beter niet kunt doen. Joop Schaminée
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