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Wageningen UR blijft maar groeien. Volgens de laatste cijfers van
de universiteit hebben zich dit jaar
1950 eerstejaars studenten inge-

schreven. Vorig jaar rond deze tijd
waren dat er 1801. Dat betekent
een groei van ruim 8 procent. Vorig
jaar leek de groei van eerstejaars
zich juist te stabiliseren.
Er hebben zich 1189 nieuwe
eerstejaars gemeld voor een bachelorstudie, tegenover 1110 vorig
jaar. Het aantal eerstejaars masterstudenten is gegroeid van 691 naar
771. De sociale studies, die in au-

gustus op een groei stonden van 70
procent, hebben die prognose niet
kunnen verzilveren. De opleidingen Bedrijfs- en consumentenwetenschappen, Gezondheid en
maatschappij en Toegepaste communicatiewetenschappen hebben
echter nog steeds een ﬂinke groei
doorgemaakt. Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen is na Voeding & gezondheid en Biologie de

populairste studie onder nieuwe
studenten, met 126 eerstejaars.
Bij Van Hall Larenstein lopen
de inschrijvingen iets terug. De hogeschool telt dit jaar 1046 nieuwe
eerstejaars, tegenover 1130 in 2011
en 1204 in 2010. De krimp zit met
name bij de opleidingen in Velp en
Wageningen. /YG1
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Omdat ze de sociale verplichtingen te
zwaar vonden, hebben twee Chinese studentenraadsleden zich afgescheiden van
de studentenfractie Veste. Shaoyang Xu
en Yingying Zhang blijven als onafhankelijke leden in de raad. De bezwaren van
het tweetal richtten zich tegen het beleid
van Veste om zich meer te proﬁleren op
informele bijeenkomsten, zoals constitutieborrels. De Chinese studenten vonden
de impact daarvan op hun dagelijks functioneren te groot. ‘Ik heb al twintig jaar
een heel regelmatig leven, zegt Yingying.
‘Ik kan mijn bioritme hier niet op aan$6
passen.’
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Cisgenese moet niet onder de Europese
wetgeving voor genetisch gemodiﬁceerde gewassen vallen, vindt de Nederlandse regering. De nieuwe veredelingstechniek is even veilig als klassieke veredeling. Joop Atsma, staatssecretaris voor
milieu, steunt daarmee een Kamermotie

om cisgenese (planten veredelen met
soorteigen genen) minder zwaar te beoordelen dan transgenese (genen uit andere
soorten inbrengen). Door die versoepeling vervalt mogelijk de plicht tot een risicobeoordeling voor cisgene gewassen, zoals de aardappel die Wageningen UR ont$6
wikkelt.
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Ab Groen, beleidsdirecteur Education, Research & Innovation van Wageningen UR,
wordt de nieuwe voorzitter van het college van bestuur van Helicon Opleidingen.
Hij treedt per 1 februari in dienst. Groen
is sinds 1986 verbonden aan de Wageningen UR, waar hij sinds 2005 Director EduRR
cation, Research & Innovation is.
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Bestuursvoorzitter Aalt Dijkuizen was vorig jaar opnieuw de hoogst bezoldigde onderwijsbestuurder van Nederland. In
2011 nam hij, inclusief bonussen en toelagen, 346.495 euro mee naar huis. Dat
blijkt uit de jaarlijkse lijst van de Algemene Onderwijsbond. Op twee staat René
Smit van de VU met 291.900 euro, maar
zijn salaris wordt de komende tijd afgebouwd. Dat betekent dat de andere
Wageningse bestuursleden, Martin
Kropﬀ en Thijs Breukink, volgend jaar
waarschijnlijk op plaats twee en drie
staan (nu nog drie en vier). Het nieuwe kabinet gaat de maximale beloning
verder terugbrengen naar 172.000 euro.
De Wageningse Raad van Toezicht wil
echter niet tornen aan bestaande contracten. Wel zal voor nieuwe bestuurders
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de Balkenende-norm gelden.
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“In een brief aan de informateurs Kamp en Bos bepleit topman Aalt Dijkhuizen de Wageningse zaak” kopte de website van Resource op 19 oktober, waarna de volledige brief
volgt met een vijftal wensen en mogelijkheden die aan de
opstellers van het regeerakkoord worden meegegeven. Alles draait om het versterken van het groene domein met
een noodzakelijke omslag naar een biobased economy. De
vijfde aanbeveling in de brief van Dijkhuizen luidt: ‘Een samenhangend natuurbeleid, gericht op een versterking van
de economie, ondersteuning van de recreatiefunctie en behoud van de gewenste biodiversiteit.’
Op zijn minst een opmerkelijke stelling na alle kruitdampen van de voorbije weken over de gewenste intensivering
van de landbouw. Natuurlijk ben ik blij met deze aandacht
voor het natuurbeleid en het behoud van biodiversiteit in
de brief van Dijkhuizen, laat ik dat voorop stellen, maar
een nadere beschouwing dwingt me toch om een paar
vraagtekens te plaatsen. Het Europese natuurbeleid, lees
Natura 2000, is het kompas waarop Nederland de komende
decennia zal varen. Deze wettelijke regeling biedt hier en
daar misschien ruimte voor interpretatie, maar laat over
twee uitgangspunten geen enkele onduidelijkheid bestaan.
Allereerst: waar het gaat om de beoogde biodiversiteit dienen ecologische waarden te prevaleren boven het economische belang, dus waarom moet het natuurbeleid dan gericht zijn op een versterking van de economie? Ten tweede:
met het behoud van de resterende natuur komen we er
niet. De lidstaten hebben zich verplicht de biodiversiteit te
herstellen in een zogenaamde gunstige staat van instandhouding. Daarmee is het ‘behoud van de gewenste biodiversiteit’ een contradictio in terminus. -RRS6FKDPLQ«H

1 november 2012 — RESOURCE

5(6SQLHXZVLQGG



