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Een verdacht pakket was er de oorzaak van dat op 25 januari het hele
Atlasgebouw moest worden ontruimd. Het pakketje, ter grootte
van een halve schoendoos en om-

wikkeld met folie, was om 11.00
uur bij de balie afgegeven door een
verdacht persoon. Daarop werd het
sein tot de ontruiming gegeven
voor de ongeveer 400 medewerkers, waaronder de raad van bestuur.
De bezorger van het verdachte
pakket kon snel worden aangehouden. Naar verluidt gaat het om een
35-jarige student die nog niet is afgestudeerd en de schuld daarvan

bij de universiteit legt. Frustraties
daarover zouden hem er een week
eerder ook al toe hebben gebracht
om een dreigbrief te sturen naar
een medewerker van de universiteit.
Twee uur nadat het pakket werd
bezorgd, constateerde de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) dat
het pakket geen gevaarlijke inhoud
bevatte. Daarop werd het Atlasgebouw weer vrijgegeven. /YG1
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Studentenﬂat Dijkgraaf wordt geteisterd
door inbraken. Alleen de afgelopen week
al zijn er al drie ruiten op de begane
grond ingegooid. Een bewoonster vond
na een nacht afwezigheid een grote
steen op haar hoofdkussen. Vrijdag 20
januari is er op het terrein zelfs een Duitse student in elkaar geslagen en beroofd
van zijn tas en sleutels. De bewoners
voelen zich onveilig, en het hek dat afgelopen jaar rond het complex is geplaatst
heeft geen eﬀect. Idealis organiseert op
1 februari een bijeenkomst met de wijkagent. NM

Ook studenten die dit collegejaar
aan een twee- of driejarige masteropleiding zijn begonnen, verliezen
vanaf september hun basisbeurs. Die
wordt door staatssecretaris Zijlstra
afgeschaft voor alle masterstudenten. Alleen studenten die vóór 1 september 2011 begonnen aan bijvoorbeeld een research-, bèta- of geneeskundemaster krijgen ‘overgangsrecht’. De rest is zijn basisbeurs
straks kwijt, blijkt uit het wetsvoorstel ‘Studeren is investeren’ dat
staatssecretaris Zijlstra onlangs
naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. +23
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Haarwegbewoners die de gluurders
rond hun complex zat zijn, zijn een
Facebookgroep gestart. Ze lopen
elke avond op een andere tijd rond
het gebouw en zetten hun bevindingen op internet. ‘Net rondje gelopen
met 10 man en niks gezien’, luidt
een post. Even later: ‘iets voor 19.00
stond er iemand te gluren aan de
achterste kamers van afdeling 135.
Sorry jongens’. Enkele weken geleden werd een gluurder door studenten aangehouden, maar er blijken
nog altijd drie à vier concurrenten
actief. NM
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Het is winter, en nu de kou in de lucht is, trekken grote
groepen ganzen vanuit het noorden ons land binnen. Ik
vind het een machtig mooi gezicht, vooral als de dieren ineens massaal op de vleugels gaan. In pulserende wolken
en lange slierten bewegen ze dan boven het land. Het is
een ware sport om tussen de (soms wel) duizenden kolganzen en grauwe ganzen die ene dwerggans te ontdekken, wat kleiner en met een geel ringetje om het oog, of
die prachtig getekende roodhalsgans.
Maar de politiek zit met al die vogels in de maag. Als resultaat van buitengewoon succesvol beleid is het aantal ganzen de laatste jaren spectaculair toegenomen. Met als gevolg dat ze nu bestreden moeten worden om verdere overlast voor boeren te voorkomen. Vergassen is het plan van
het Rijk, maar Europa wil niet meewerken: veel soorten
hebben een beschermde status. Vergassen, het is de
meest humane vorm, las ik in een reactie. Terwijl ik deze
woorden typ, haperen mijn vingers omdat ik me realiseer
hoe verschrikkelijk ze in dit verband klinken. Al een paar
jaar geleden werden op Texel in een gebied van Natuurmonumenten 4.500 ganzen vergast. Dat is een hele vrachtwagen vol.
Grauwe ganzen, kolganzen, brandganzen, rietganzen, je
hebt ganzen in alle soorten en maten. Bepaalde soorten
zullen de dans ontspringen als Europa haar zin krijgt.
Voor de ganzen is het dus zaak de juiste gans te zijn. De
wind draait naar het westen en de temperaturen zullen tot
boven het vriespunt stijgen. Voor veel ganzen is de kou
nog niet uit de lucht. -RRS6FKDPLQ«H
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