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Studenten kunnen zich in de
toekomst inschrijven voor alle kamers die Idealis beheert. Daarmee
komt er een einde aan het beleid

waarbij sinds jaar en dag verschillende typen kamers worden aangeboden aan bijvoorbeeld eerstejaars, buitenlandse studenten en
aio’s. De beleidsomslag wordt gepresenteerd het nieuwe ondernemingsplan van Idealis en verderop
in dit nummer toegelicht door directeur Hans van Medenbach. Volgens Van Medenbach kreeg Idealis
veel kritiek op het ‘in hokjes stop-

pen van de doelgroepen’, dat hij
zelf als jaren-zeventigbeleid bestempelt.
In de nieuwe situatie kan iedere
student, ongeacht nationaliteit,
zich via internet inschrijven voor
elke kamer in elk Idealiscomplex,
met meubilair als keuzemogelijkheid. Het maakt daarbij niet meer
uit of je eerstejaars bent of aio, of
uit welk land je komt. ‘Wie het

eerst inschrijft, wie het eerst
maalt’, aldus Medenbach.
Het nieuwe beleid wordt de komende jaren stap voor stap geïntroduceerd. Het deﬁnitieve omslagpunt is 1 januari 2016, wanneer Idealis de beschikking krijgt
over 1200 kamers die de universiteit nu nog van de studentenhuisvester huurt voor buitenlandse studenten. 5*
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Studentenorkest de Ontzetting gaat aan
het einde van het jaar voor twee weken
op tournee in China. Het muziekgezelschap geeft in de omgeving van Shanghai vijf concerten. Als alle optredens
uitverkocht zijn, hebben meer dan
10.000 Chinezen kunnen genieten van
het Wageningse orkest. De organisatie
S&L Cultural Exchange Holland regelt en
bekostigt de gehele tournee, alleen de
reiskosten betalen de studenten zelf.
Hiervoor hopen zij sponsoren te vinden.
Op 26 december 2012 vertrekt de OntSO
zetting richting Shanghai.

Het nog te bouwen studentencomplex
Rijnveste krijgt de eerste (moderne)
windmolen van Wageningen. Het wordt
geen enorme windmolen, aldus Wim van
Alphen van studentenhuisvester Idealis.
‘Maar hij zorgt voor voldoende elektriciteit om de paden bij het complex te verlichten.’ In februari zal de bouw van
Rijnveste aan de Rijnsteeg beginnen. In
totaal worden er 345 kamers gebouwd
van verschillende grootte. De verwachting is dat het gebouw in de loop van
2013 wordt opgeleverd. Naast de windmolen op de vijfde verdieping krijgt elke
woning en elk appartement een eigen
zonnecollector voor de opwarming van
het kraanwater. NM
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Naast de bestaande studieplekken kunnen studenten in het Forum sinds begin
februari ook in de lokalen op de zesde
verdieping terecht. De maatregel is een
antwoord op het tekort aan studieplekken, wat volgens studentenraadsfractie
Veste een groeiend probleem is in Forum. De lokalen zijn niet alleen gedurende de herexamenweek open, maar ook
tijdens de vierde week van de volgende
periode. Willemijn Sneller van VeSte is
blij met de maatregel, die wat haar betreft een vervolg krijgt. ‘Dit past in onze
pogingen om meer studieplekken te creeren. Als het een succes is dan worden
de lokalen ook in de toekomst geopend
tijdens de drukke weken.’ .YG$
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Enige tijd geleden was ik met mijn vrouw en beide kinderen in het Schotse Drumnadrochit, aan de noordoever van
Loch Ness. Alles in dit dorp staat in het teken van het beroemde monster. Speciale attracties, winkels, cruises, een
museum, bedenk het maar en het is er. Een totaal verzonnen wereld. En toch... toen we verder oostwaarts reden
langs het meer in de richting van Inverness, spiedden we
met zijn allen voortdurend over het water of we misschien
toch een glimp van Nessie zouden opvangen.
Wat is waar en wat is bedacht? Wie zal het zeggen? Misschien is Nederland in 1978 helemaal geen wereldkampioen geworden en belandde het schot van Rensenbrink in
de laatste minuut van de verlenging op de paal. En was het
feest in het voetbalstadion van Buenos Aires – die ene dag
– echt. Misschien zijn er werkelijk politici die spreken van
Islamitisch stemvee en van kopvodden, die een collega
medelander bestempelen als een stuk uitgekotst halalvlees. Misschien zijn er echt mensen die geloven dat Vitesse over twee jaar landskampioen wordt.
Bestaat hij dan echt, de Staatssecretaris Natuur die net zoveel waarde hecht aan een opﬂadderende fazant in zijn
bietenakker als aan een natte duinvallei met bloeiende
parnassia’s, die een grasveld met paardenbloemen even
lief is als een krijthelling met trilgras en gentianen? Die
opdraagt natuurgrond te verkopen om er vette graslanden
van te maken. Die probeert onderuit te komen aan internationale afspraken over het behoud van natuur. En die
mij dan een briefje toeschuift met de woorden ‘Zullen we
samen een keer ganzen gaan schieten?’ -RRS6FKDPLQ«H
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