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Wageningen UR heeft nog nooit
zoveel papier weggegooid als afgelopen jaar. WUR-breed werd bijna
400 ton papier opgeruimd. Dat is
37 procent meer dan in 2010. Ook
de afvoer van restafval steeg fors

(41 procent). Oorzaak van die toetoename zijn de diverse verhuizingen (Zodiac, De Dreijen, Bestuurscentrum, ESG en Facilitair Bedrijf)
naar en op de campus. Dat staat in
het jongste milieujaarverslag van
Wageningen UR.
Naast de opruimwoede valt op
dat het energieverbruik aanzienlijk
is afgenomen: 7 procent minder
dan in 2010. Dat is ruim boven de
doelstelling van twee procent per
jaar. Dat heeft overigens ook met

de verhuizingen te maken. De
nieuwe gebouwen zijn energiezuiniger. Voor het eerst is nu ook duidelijk wat de totale CO2-voetafdruk
is van Wageningen UR. De berekende afdruk is gebaseerd op gegevens van 2010 en geldt als de nulmeting. De voetafdruk is voor 41
procent toe te schrijven aan woonwerkverkeer. Nog eens 29 procent
komt voor rekening van zakelijk
verkeer met de eigen auto. Het autogebruik is daarmee voor 70 pro-

cent verantwoordelijk voor de omvang van de voetafdruk. Het papiergebruik is goed voor 10 procent. De voetafdruk is nog niet
compleet. Compenserende maatregelen moeten nog beter in kaart
worden gebracht. Voorlopige
schattingen wijzen uit dat een derde van de totale uitstoot al wordt
gecompenseerd. 5.
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Het rapport naar intimidatie binnen ESG
wordt voorlopig nog niet openbaar gemaakt. De directie van ESG vindt het onderzoek van het externe bureau Bezemer
en Kuiper te mager om gedegen conclusies uit te kunnen trekken. Er wordt nu
met het bureau gesproken over een nadere analyse. Bezemer en Kuiper voerde
een enquête uit onder het ESG-personeel
naar aanleiding van de resultaten uit de
Medewerkersmonitor van 2010. Daaruit
bleek dat WUR-breed twintig procent van
medewerkers te maken heeft gehad met
intimidatie op de werkvloer. 5.
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Food4You vindt komende oktober toch
plaats in de binnenstad van Wageningen.
In maart meldde de organisatie dat het
evenement zou verhuizen naar de campus. Door geldgebrek moest het korter
en kleiner. Bovendien was de organisatie

ontevreden over het toenemende ‘braderie-gehalte’ en wilde een sterkere focus
op kennis. Ondernemers blijken zich echter te kunnen vinden in die doelstelling
zodat besloten is om het evenement toch
weer rond Duivendaal te houden. De editie van dit jaar (3 tot 8 oktober) gaat
over ‘zout’. RR

ǋǋ678'(17

3XOVHKHHIWQLHXZEHVWXXU
Pulse kan blijven bestaan. De vakbond,
die een roerige tijd achter de rug heeft,
heeft vier bestuursleden gevonden.
Eerder lukte het Pulse niet om genoeg
mensen enthousiast te krijgen om de
studentenraadsfractie te vullen. Ook
voor de ‘vakbondstak’ bleek het tot het
laatste moment spannend. Chris Verweij
gaat fulltime aan de slag. De rest van het
bestuur zal parttime voor Pulse werken.
Het gaat om Jurre Zwart, Boudewijn Pieters en de Chinese Dao Hong Yang. /YG1
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Van 3 tot en met 5 juli vond in Wageningen de 158ste Faraday discussion plaats.
Op deze conferentie presteren wetenschappers hun resultaten – die ze eerst
als paper opsturen –in slechts vijf minuten. Vervolgens gaat men 45 minuten in
debat. Na aﬂoop verschijnen zowel papers als discussie in het tijdschrift Faraday Discussion. Thema was soft matter,
het natuurkundige deelgebied dat materialen bestudeert die meegeven onder
druk. Het gaat hierbij vaak om voedselproducten, zoals mayonaise, ijs en
brood. RR
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In een kleine motorboot varen we naar It Eilân in het Lage
Midden van Friesland. Varen ja, want It Eilân is een echt
eiland dat je alleen over water kunt bereiken. De overtocht
duurt kort, en dat is maar goed ook want donkere onweerswolken pakken dreigend samen. Ik wist niet dat de
lucht op een zomerse dag in Friesland zo zwart kon zijn.
It Eilân is het trotse bezit van Theo en Joseﬁen, die er een
particulier natuurgebied van hebben gemaakt. Dertig hectaren vogeltjesland en zes hectaren moeras. Liever spreken ze van ‘water en land’, dat klinkt minder somber dan
moeras. Enthousiast vertellen ze over hun samenwerking
met It Fryske Gea en de agrarische natuurvereniging. Vanaf hun woonerf kijken we uit over het moeras, waar lepelaars met hun lange snavels door het ondiepe water zwaaien op zoek naar voedsel. Plotseling klinkt het geluid van
een roerdomp, als een misthoorn in de verte; het is lang
geleden dat ik deze mysterieuze vogel heb gehoord. In
hun moeras broeden ook porseleinhoenders, vertelt Theo
met een brede glimlach.
Twee weken geleden schreef ik dat de natuurbescherming
op zoek moet naar een nieuwe balans, ongeacht de uitkomst
van de verkiezingen in september. De grote organisaties
zullen hun jacht naar zoveel mogelijk grondbezit moeten
ombuigen naar een streven tot daadwerkelijke samenwerking. Op het eiland zie ik dat het niet zomaar een gedachte is: hier zijn de bakens al verzet, de panelen zijn aan het
schuiven. Particulier natuurbeheer, op natuur gerichte
landbouw en georganiseerde natuurbescherming. Het
gaat goed samen, het bewijs is geleverd. -RRS6FKDPLQ«H
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