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Wageningen UR begint volgende
week met een nieuwe wervingscampagne onder scholieren. De
vorige campagne, een online karaktertest die de scholieren uitsluitsel gaf over de opleiding die
bij hen paste, heeft een jaar gelo-

pen. Jongeren werden daarbij ingedeeld in categorieën met fantasierijke namen als Nano Mysterioso of Investigo Curiosus.
Volgens studentenwerver Edwin
Kelhout was de site www.watvoorsoortbenjij.nl op zich een succes;
150.000 studiekiezers begonnen
aan de karaktertest, de helft maakte hem af. ‘Zulke bezoekcijfers
hebben we nooit gehad. Alleen het
doorklikken naar de sites van de
universiteit en VHL gebeurde te
weinig.’

Ook stuitte de online test op wat
kritiek bij scholieren. ‘Ze vonden
het te abstract, te reclame-achtig’,
aldus Kelhout. ‘De keuze voor een
studie is een belangrijke, die moet
je niet te spannend of te mooi maken. Daarom hebben we er nu voor
gekozen om dichterbij het gevoel
van jongeren te gaan zitten.’
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De nieuwe campagne werkt met
internetbanners en reclamespots
op zenders als MTV, Animal Planet

en Discovery Channel. Ook komen
er zogenaamde preloaders; ﬁlmpjes van 15 seconden die worden
vertoond tijdens het laden van televisieprogramma’s op sites als
uitzendinggemist.nl.
Doel van de campagne is twijfelende studiekiezers over de streep
te trekken. ‘Scholieren gaan kijken
in studentensteden als Amsterdam
en Utrecht, maar twijfelen nog
over de opleiding. Dat is onze kans
om te zeggen: ‘Heb je al eens aan
Wageningen gedacht?’ /YG1
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Speciaal voor kleine vragen is Alterra
een nieuwe dienst gestart: de Groene
Helpdesk. Na een mailtje, enige administratie en een relatief kleine vergoeding, gaat een onderzoeker aan
het werk. ‘We willen onze kennis
dichter bij de maatschappij brengen’,
aldus de bedenker. Ondertussen
moet de nieuwe service ook gewoon
geld opleveren ter compensatie van
de overheidsbezuinigingen. Half juli
ging de site in alle stilte online en nu
wordt voorzichtig reclame gemaakt.
Voorlopig richt die reclame zich op
Alterra-gerelateerde vragen van gemeenten. Van de andere Wageningse
instituten heeft PPO (Praktijkonderzoek Plant en Omgeving) zicht bij de
pilot aangesloten. Uiteindelijk moet
de helpdesk voor heel Wageningen
UR gaan gelden. Website: www.degroenehelpdesk.wur.nl. 6Y*

De ondernemingsraad van DLO en
de medezeggenschapsraden van de
universiteit en hogeschool hebben
de handen ineen geslagen. Ze hebben een gemeenschappelijke raad
gevormd: de WUR Council. Oﬃcieel
blijven de deelraden van de instituten, universiteit en hogeschool, met
afkortingen als COR, GV, SR, en
GMR, bestaan. Dat komt omdat Wageningen UR geen werkgever is.
Door de bundeling worden alle
kwesties in principe in de WUR
Council besproken. Stemmen mogen
alleen de leden die van rechtswege
bij dat onderwerp advies- of instemmingsrecht hebben. $6
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De studentencamping aan de Marijkeweg gaat hoogstwaarschijnlijk
door. Burgemeester en wethouders
van Wageningen hakken in hun vergadering van dinsdag 4 oktober de
knoop door. ‘Voor die tijd moeten
we een volledige begroting aanleveren en moeten alle vergunningsaanvragen zijn gedaan’, zegt initiatiefnemer Tom Rijntjes. Het beheer van
de camping wordt ondergebracht in
een stichting. Op het gemeentelijk
terrein aan de Marijkeweg is ruimte
voor 48 staanplaatsen. Een plek
gaat 160 euro per maand kosten.
Dat is conform de prijzen die camping De Wielerbaan in WageningenHoog rekent. RK
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Enkele maanden geleden schreef ik over Bleker naar aanleiding van zijn visie op de Ecologische Hoofdstructuur. In
Trouw had hij zichzelf een realistisch idealist genoemd en ik
vestigde mijn hoop op zijn idealisme. Henk Bleker, Staatssecretaris van economie, landbouw, internationale handel,
natuur en nog zo het een en ander. De vorige week lanceerde
hij een tienpuntenplan over Natura 2000.
Bleker schrijft (punt een) dat voor Natura 2000 een ander ambitieniveau zal gelden, waarbij de komende jaren vooral
wordt ingezet op behoud van bedreigde natuur en minder
op verbetering of uitbreiding. En dit terwijl de Europese
Unie iedere lidstaat verplicht zich in te spannen om de bedoelde soorten en habitattypen in een gunstige staat te brengen. Voor het merendeel van deze natuur is in ons land de
toestand ongunstig en rinkelen de alarmbellen. De makke is
dat de Europese Unie niet aangeeft wanneer de gewenste
staat bereikt moet zijn. Met sint-juttemis of in ieder geval
pas na mijn ambtsperiode, hoor ik Bleker denken.
Het woord natuur komt in de Troonrede niet voor. Dat vind
ik triest en doet onrecht aan ‘wat groeit en bloeit en ons
steeds weer boeit’, zoals de bioloog Fop Brouwer het verwoordde. Natuur wordt door onze regering vooral als een
probleem gezien en staat de verdere economische ontwikkeling in de weg. Ik raad Bleker aan om eens in een roeiboot
de Wieden of een ander plassengebied te verkennen, op de
ﬁets de hellingbossen en kalkgraslanden van Zuid-Limburg
te bezoeken of om een lange wandeling te maken in het Verdronken Land van Saeftinghe. Niet voor natuurherstel maar
voor herstel van ambitie. -RRS6FKDPLQ«H
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