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Het ziekteverzuim bij Wageningen
UR neemt toe, van 3,4 procent in
2009 naar 3,8 procent in 2010. Dat
staat in het jaarverslag over 2010
dat afgelopen week verscheen.

Omgerekend naar het totale personeelsbestand betekent dit dat er
het afgelopen jaar vijfduizend ziektedagen meer waren dan het jaar
daarvoor. De toename zit hem in
het aantal langdurig zieken: het
aantal zieken is afgenomen terwijl
de gemiddelde ziekteduur toenam
(naar 14 kalenderdagen).
Het ziekteverzuim is het hoogst
bij Van Hall Larenstein: 6,1 pro-

cent. Bij DLO is het verzuim 3,7 en
bij de universiteit 3,5 procent. De
stijging doet zich overigens bij alle
drie de onderdelen voor. Het ziekteverzuim neemt toe met de leeftijd en is het hoogst bij de laagste
salarisschalen.
Financieel was 2010 wel een
goed jaar. Alle drie de onderdelen
sloten het jaar af met een positief
resultaat. DLO had de grootste

winst: 10,5 miljoen euro, vergelijkbaar met voorgaande jaren. De
universiteit eindigde met 6 miljoen in de plus. Grootste stijger is
Van Hall Larenstein. De hogeschool sloot 2010 af met een positief resultaat van 409 duizend euro, na een verlies van 267 duizend
in 2009. GvC
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Studenten van Wageningen Universiteit
hebben nu ook hun eigen intranet. Sinds
maandag 4 juli komen studenten wanneer
ze op de campus hun computer opstarten,
automatisch op de portal van Studentnet
WU terecht. Hierop kunnen zij actuele
nieuwsberichten lezen, de agenda raadplegen en handige links vinden. Het studentenintranet werd ontwikkeld toen studenten lieten weten dat zij behoefte hadden
aan een toegankelijke informatiebron voor
nieuws en evenementen. Studenten van
Van Hall Larenstein hebben al een eigen
LvdN
portal.
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De gemeente Wageningen gaat de universiteit een vergunning geven voor de bouw

caused by excess fertilizer, said Schaminee
two weeks ago. A strong option seems to
be oﬀered by marine crop farming. Could
work, but only if nature and agriculture
managers work together. Picture Bleker
and De Graeﬀ gazing lovingly over their sea
lavender crops. In the Hedwig polder. (You
need to have been following Dutch environmental politics to get this one.)

van 153 tijdelijke studentenkamers aan
de Haarweg. Het bezwaar van Idealis
wordt niet gehonoreerd. De universiteit
kan nu gaan bouwen, maar wil eerst de
vergunning zien. Idealis kan nog roet in
het eten gooien. Na publicatie van de
bouwvergunning door de gemeente kunnen belanghebbenden beroep aantekenen. In afwachting van dat beroep kan
de universiteit toch bouwen. Maar tegenstanders kunnen ook een voorlopige
voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter. AS
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Bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen ontving in 2010 276 duizend euro aan loon,
dat is 1500 euro minder dan het jaar
daarvoor. Zijn pensioenlasten zijn toegenomen zodat zijn totale bezoldiging gelijk blijft: 351 duizend euro. Dat staat in
het jaarverslag over 2010. Bij zijn herbenoeming in maart 2010 heeft de Raad
van Toezicht afgesproken dat zijn bonus
in vier jaar teruggebracht wordt van dertig naar tien procent. Door stijgende
pensioenverplichtingen zijn de kosten
voor de andere twee bestuurders met
duizend euro toegenomen: 276 duizend
voor Martin Kropﬀ en 263 duizend voor
Tijs Breukink. GvC
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*2$+($'!! for temporary rooms at the
Haarweg: Idealis’s objections dismissed
by council.
SAME SALARY !! as last year for board
chair Aalt Dijkhuizen: €351.102.
678'(171(7:8!! A dedicated student
portal is up and running on the Wageningen campus.
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In mijn column van twee weken geleden pleitte ik
voor een heuse revolutie om de problemen van de
overmaat aan stikstof in natuur en milieu het hoofd te
kunnen bieden. Voor een groot deel zijn die te wijten
aan mestoverschotten in de landbouw. Grote veranderingen zullen nodig zijn, merkte ik op. Eén daarvan
ligt in het vinden van nieuwe vormen van landbouw,
met voedselproductie in zout water als een hoopvol
perspectief.
Het gaat daarbij niet alleen om mosselen en oesters,
maar ook om het oogsten van planten. Van klein tot
groot. De teelt van algen in zout water op zee kan resulteren in veevoer en biobrandstof, maar ook zilte groenten lijken meer dan een marginale optie. Zeewieren,
zeekralen en lamsoren, zij gedijen onder omstandigheden die voor de meeste andere planten onleefbaar
zijn. Op tafel kan het zoutvaatje achterwege blijven.
Het is voor landbouw en natuur zaak om vanaf het
begin samen op te trekken. Niet alleen om de fouten
die in het verleden zijn gemaakt te voorkomen, maar
ook omwille van de taal. Lamsoren in de zilte landbouw staan gelijk aan Zulte in de botanie (Aster tripolium), terwijl de botanische lamsoren (Limonium vulgare) in de keuken ongenietbaar zijn. Dat zijn de
planten die in augustus de laaggelegen, onbeweide
kwelders van de Waddeneilanden zo prachtig paars
kleuren. Ik zie het al voor mij: Henk Bleker en Jan
Jaap de Graeff samen in Zeeland, in het land van klotsend water, westenwind en zilte klei. Allebei genietend van hun eigen uitzicht, van hun eigen veldjes
lamsoren. Samen op een dijk aan de rand van de
Hedwigepolder. -RRS6FKDPLQ«H
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