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Wageningen UR gaat toch onderzoeken of er een relatie bestaat tussen pesticiden en de alarmerende
bijensterfte in Nederland. Enkele
weken geleden werd die relatie ge-

legd in een uitzending van Zembla. De makers suggereerden dat
Wageningen UR geen onderzoek
doet naar deze middelen vanwege
zakelijke banden met chemiegigant Bayer.
Het nieuwe onderzoek naar
neonicotinen, een bepaalde pesticidesoort, is een uitbreiding van
bestaande programma, zegt
Tjeerd Blacquière, die het onderzoek gaat coördineren. Eerder was
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Bij de opening van het academisch jaar in
september komt de zogeheten gouden driehoek bijeen. De sprekers zijn EL&I-minister
Maxime Verhagen (namens de overheid),
VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes (bedrijfsleven) en SSG-directeur Ruud Huirne
(wetenschap). Daarnaast zal bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen een jaaroverzicht en
‘doorkijk’ presenteren. Het voorlopige thema is ‘Ondernemerschap en innovatie in de
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gouden driehoek’.

er volgens hem te weinig geld om
ook de invloed van neonicotinen
te onderzoeken. Mede daarom
concentreerde het onderzoek
zich op de belangrijkste verdachten van de bijensterfte: de varroamijt en een darmparasiet (nosema). Vanwege de zorgen over de
rol van pesticiden vroeg het
ministerie onlangs om deze mogelijke oorzaak toch mee te nemen. ‘Dat was nog voor de uit-
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Het werven van studenten uit buurlanden
heeft niets te maken met internationalisering maar dient slechts om de kas van de
onderwijsinstelling te spekken. Dat zegt
voormalig OCW-topambtenaar Ferdinand
Mertens in het tijdschrift Transfer. Mertens
noemt het absurd en ‘maatschappelijk onverantwoord’ dat universiteiten en hogescholen actief buitenlandse studenten werven om op Nederlandse kosten te komen
studeren. Een kostendekkend collegegeld
is op langere termijn de enige werkbare
oplossing voor het probleem, oppert hij.
Wageningen UR telt ongeveer 1800 studenten uit het buitenland, meer dan helft
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komt van buiten Europa.
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De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de sloop van de leegstaande oude gebouwen van het voormalige klooster
op landgoed Larenstein in Velp. De sloop
wordt aanbesteed en vindt waarschijnlijk
in de zomer plaats. De hogeschooldirectie
wil de plannen voor een kenniscentrum
verder ontwikkelen. Zo kan de hogeschool
het landgoed beter benutten. Het kenniscentrum moet VHL Velp landelijke bekendheid geven op gebied van landschap en waAB
ter.

UNCONSTITUTIONAL CUTS
The Dutch cabinet can ignore the petition
from professors worried about its swingeing nature budget cuts. But surely it cannot
ignore the constitution, says Joop Schaminée. Article 21 says the government conserves and improves the environment we
live in. It does?

zending van Zembla’, zegt de projectleider.
De Utrechtse onderzoeker Jeroen van der Sluijs, die een sterke
relatie vermoedt tussen pesticiden
en bijensterfte, zit in de begeleidingscommissie. ‘Een goede zaak’,
vindt Blacquière. ‘Dan kunnen we
als onderzoekers onder elkaar uitvechten hoe je het verband tussen
pesticiden en de sterfte van bijenvolken kunt meten en duiden.’ AS
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Dutch higher education cheap, says Ferdinand Mertens.
'(02/,7,21!! of old buildings at VHL
Velp agreed.
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‘Het is voor alle Nederlanders van belang om te kunnen leven in een gezonde en gevarieerde leefomgeving,’ schrijven 79 hoogleraren deze week in een open
brief aan de leden van het kabinet. In deze brief uiten
zij hun bezorgdheid over het natuurbeleid van de regering. Even verderop lezen we dat de kwaliteit van de
natuur zwaar onder druk staat als gevolg van onze snel
toegenomen bevolking en bedrijvigheid, door vervuiling en door intensivering van de landbouw. Op grond
van deze alarmerende veranderingen zou een verhoogde inspanning verwacht mogen worden op het gebied
van natuurbeheer en natuurontwikkeling. Het is een
bekend verhaal en het lijkt allemaal vanzelfsprekend.
Vanzelfsprekend, ja, dat zou het moeten zijn. Ik heb
de Grondwet er bij gehaald. De Grondwet, die iedere
Nederlander geacht wordt te kennen. Zeker geldt dat
dus voor de leden van ons kabinet. Aan de kwaliteit
van onze omgeving is een eigen artikel gewijd. ‘De
zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid
van het land en de bescherming en verbetering van
het leefmilieu’, stelt artikel 21.
Het kan zijn dat de leden van het kabinet de brief van
de verontruste hoogleraren ongelezen ter zijde schuiven, maar de woorden van onze Grondwet – 1500 in
totaal, meer is het niet – kan men toch niet negeren?
Waar blijft het CDA met zijn rentmeesterschap? Waar
de VVD met haar liberaal groene overtuiging? Op een
bedrag van 500 miljoen voor natuur zal jaarlijks 300
miljoen worden bezuinigd. Wat moet er in godsnaam
gebeuren om de bestuurders duidelijk te maken dat
juist zij het zijn die zorg moeten dragen voor een beter leefmilieu? -RRS6FKDPLQ«H
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