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WIND MEE OP TEST SITE LELYSTAD
ð :DJHQLQJHQYHUKXXUWJURQG
YRRUWHVWHQZLQGPROHQV
ð 2SEUHQJVWJDDWQDDURQGHU]RHN
SODQWHQGLHU

Op het terrein van Wageningen UR
bij Lelystad is dinsdag Test Site,
het grootste windlab van Europa

van start gegaan. Bedrijven uit binnen- en buitenland kunnen er hun
nieuwste types windmolens testen.
Alle twaalf locaties op het 1300 hectare grote terrein zijn al vergeven.
Het nieuwe testpark is een ontwikkeling van Acrres, het Wageningse toepassingscentrum voor duurzame energie en groene grondstoffen dat ook op het terrein aan de

Runderweg in Lelystad is gevestigd.
Test Site valt onder verantwoordelijkheid van Eneco-dochter Ecofys. De twaalf locaties zijn verhuurd aan zeven binnen- en buitenlandse bedrijven. De eerste molen is inmiddels in aanbouw en is
van STX Windpower. Dit van oorsprong Koreaanse bedrijf is al een
paar jaar in Lelystad gevestigd. STX

huurt ruimte voor veertig mensen.
De twaalf molens op het hele
terrein zijn straks goed voor dertig
MW. De inkomsten voor Wageningen UR zijn gekoppeld aan de mate van gebruik van de testfaciliteit.
Het verdiende geld moet grotendeels terugvloeien in het onderzoek voor plant en dier. Zie ook
resource.wur.nl. RK
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>> KEUZEGIDS

7HYUHGHQRYHU:DJHQLQJVHPDVWHUV
Niet alleen het bacheloronderwijs, ook het
masteronderwijs is uitstekend in Wageningen. Dat blijkt uit de Keuzegids Masters
2011. In de ranglijst van instellingen die
masteropleidingen verzorgen, hoeft de Wageningse universiteit alleen de Open Universiteit voor zich te dulden. Maastricht
staat op plaats drie. De ranglijst in de Keuzegids is gebaseerd op de antwoorden van
studenten in de Nationale Studenten Enquête en oordelen van deskundigen uit de
accreditatie. HOP

>> BACHELOR

(«QWLWHOYRRUKERHQXQLYHUVLWHLW
Hbo’ers mogen straks dezelfde bachelor- en
mastertitel voeren als academici. Dat
schrijft staatssecretaris Zijlstra in navolging van de commissie Veerman. Afgestudeerden van hogescholen zijn nu bachelor,
die van universiteiten zijn nu ‘bachelor of

DUTCH HUMMINGBIRD
Dutch biodiversity soared last year, gaining 10,000 new species in one day when
the BES islands (Bonaire, St Eustacius and
Saba) acceded to the kingdom. Botanist
Joop Schaminee looks forward to his ﬁrst
ﬁeld trip and wonders whether the hummingbird should be made the national bird.

arts’ of ‘bachelor of science’. Ook bij masterdiploma’s geldt dit onderscheid. Zijlstra
wil daarvan af om verwarring in het buitenland te voorkomen. Hogescholen mogen
zichzelf echter geen university noemen in
het buitenland, maar university of applied
science. Het Nederlandse systeem gaat
daarmee meer op buitenlandse systemen
lijken. Daar wordt de status van een diploma vooral bepaald door de instelling waar
iemand heeft gestudeerd. HOP

>> SELECTIE AAN DE POORT

è+ERSURSSHUVéJHZHHUGYDQ
XQLYHUVLWHLW
Universiteiten mogen voortaan zelf beslissen of ze hbo-studenten toelaten die alleen
hun propedeuse hebben. Dat is een van de
maatregelen waarmee staatssecretaris Zijlstra op korte termijn de kwaliteit van het
onderwijs wil verbeteren. Universiteiten en
hogescholen moeten volgens hem meer selectiemogelijkheden krijgen. De ‘hbo-proppers’ doen het van oudsher slecht op de
universiteiten, daarom vindt de staatssecretaris dat ze het toelatingsrecht tot de
universiteit moeten verliezen. Ter bestrijding van de hoge uitval wil de staatssecretaris verder dat scholieren beter worden
begeleid bij het maken van hun studiekeuze. De instellingen moeten vooraf gesprekken met hen voeren. HOP

LQEULHI
BSc & BA >> titles to be conferred on
Dutch applied scientists in future.
EXCELLENT >> is the verdict on Wageningen MSc programmes in latest
rankings.
STRICTER >> screening on the way for
students transferring from ‘HBO’ to
universities after ﬁrst year.

SCHAMINÉE <<
%(6HLODQGHQ
Door koehandel tussen koning Willem I en de enkele
jaren eerder geformeerde Belgische regering werd
Nederland in 1839 verrijkt met Zuid-Limburg en zijn
kalkheuvels. Bij gevolg maken hazelmuizen, vuursalamanders en vliegenorchissen deel uit van de natuur
van ons land. Sinds enkele maanden kunnen we daar
koraalriffen, mangrovebossen en tropische regenwouden aan toevoegen. Immers, sinds 10 oktober
van het voorbije jaar maken Bonaire, Sint Eustacius
en Saba als zelfstandige gemeenten deel uit van Nederland. Met in totaal 328 vierkante kilometer – net
iets meer dan het eiland Vlieland – dragen de eilanden weinig bij aan het nationale grondgebied, maar
de biodiversiteit is in één klap met tienduizend soorten toegenomen. Het jaartal 2010 kan dan ook met
een dikke viltstift worden bijgeschreven in de annalen van de Nederlandse natuurbescherming. Jaartallen als 1906, 1990 en 1992 met de instelling van het
eerste natuurreservaat in ons land, de inwerkingtreding van het Natuurbeleidsplan en de aanvaarding
van de Europese Habitatrichtlijn verbleken hierbij.
Ook de bestuurlijke gevolgen van de toetreding van
de BES-eilanden zijn niet te overschatten. Nederland
moet zorgen voor het behoud van de natuur in deze
drie gemeenten. Op dit moment worden plannen
ontwikkeld en uitgewerkt voor een gepast natuurbeleid en natuurbeheer. Later dit jaar hoop ik als vegetatieonderzoeker een eerste studiereis naar de eilanden te maken. Het is even wennen aan soorten als
fregatvogel Caribische ﬂamingo en groene leguaan.
Misschien moeten we de kolibrie tot onze nationale
vogel uitroepen. -RRS6FKDPLQ«H
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