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Er lijkt een einde gekomen aan de
moeizame opvang van buitenlandse studenten in Wageningen. Begin december werd bekend dat de
universiteit het voormalige zorg-

centrum Beringhem in Bennekom
heeft aangekocht. Dat telt zo’n
honderd kamers en 34 aanleunwoningen die geschikt kunnen worden gemaakt voor de opvang van
studenten en promovendi.
Samen met de kamers die al
eerder werden gerealiseerd in Wageningen en op het kazerneterrein
in Ede, zo’n 800 in totaal, is daarmee de druk van de ketel. Er zijn
nu zelfs zoveel kamers beschik-

baar dat er ruimte beschikbaar
komt voor Nederlandse studenten,
aldus woordvoerder Simon Vink.
’We hebben nu voldoende kamers
voor de piekopvang van de buitenlandse studenten in september’,
zegt Vink. ‘Daardoor kan er tijdelijke leegstand ontstaan in de loop
van het studiejaar.’ In augustus, als
er weer een nieuwe lichting buitenlandse studenten op de stoep
staat, moeten de Nederlandse stu-

denten er weer uit. Het complex
Beringhem zou aanvankelijk worden gekocht door projectontwikkelaar Ballast Nedam. Deze heeft de
aankoop uitgesteld, waardoor de
tijdelijke studentenhuisvesting
kan worden gerealiseerd. Over 5
jaar wordt het complex doorverkocht door Wageningen University
aan Ballast Nedam. In februari
wordt begonnen met de aanpassing van het gebouw. $6
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Twee ‘sterﬂats’ van Idealis, waar in totaal ongeveer 1200 studenten wonen,
krijgen mogelijk te maken met een
adreswijziging. Reden is de invoering
van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen door de gemeente Wageningen.
Dit is een landelijk systeem waarin alle
huizen staan geregistreerd. Dat heeft
consequenties voor Idealisﬂats Bornsesteeg en Dijkgraaf. Een adres als
Dijkgraaf 4-10A10 is te lang voor het
systeem. Idealis en de gemeente zoeken
nog naar de beste oplossing voor de betrokken studenten. Voor 1 januari 2013
moet het opgelost zijn. In elk geval krijgen grote instellingen als DUO automatisch een adreswijziging, zo verzekert
de gemeente. 10

Nog enkele nachtjes slapen en dan valt
het kerstgeschenk, de ‘Tinteling’, in de
brievenbus. Net als voorgaande jaren
kunnen medewerkers hun eigen presentje kiezen: producten, belevenissen
of –helemaal in de kerstgedachte- goede doelen. Twee van de zes goede doelen zijn dit jaar door medewerkers aangedragen. Zo is er de mogelijkheid om
tien ASG’ers te sponsoren die volgend
jaar juni mee gaan doen met Alpe
d’Huzes. Het geld gaat naar kankeronderzoek. Geven kan ook aan het onderzoek naar de ziekte van Duchenne, het
WNF, het sportfonds Niels Smith, het
Anne van den Ban-fonds en het Wagenings Universiteits Fonds. In tegenstelling tot voorgaande jaren is de ‘houdbaarheid’ van het cadeau, toen nog
Pluim geheten, eindig. Voor maart moet
5.
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De Tweede Kamer heeft unaniem een
motie aangenomen tegen censuur op
universiteitsbladen. De motie stelt dat
de regering tegenover universiteitsbestuurders moet benadrukken dat ‘universiteitsbladen onafhankelijk zijn en
dat redactionele inmenging ongewenst
is.’ Eerder gaf staatssecretaris Zijlstra
aan niets te voelen voor een wettelijke
basis van deze onafhankelijkheid. In
zijn optiek mag een universiteit haar
blad richtlijnen meegeven. Indieners
van de motie waren Jasper van Dijk (SP)
en Anne-Wil Lucas (VVD). +23
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Wat hebben Pluk van de Petteﬂet en Flevoland met elkaar
gemeen? Juist ja, de heen- en weerwolf. In het verhaal van
Annie M.G. Schmidt is het de wolf die Pluk met zijn rode
kraanwagentje naar de overkant brengt. In het verhaal van
Flevoland speelt de wolf eveneens een centrale rol. Wanneer de beoogde robuuste verbinding tussen Flevoland en
de Veluwe tot stand wordt gebracht, zal er ook overgestoken moeten worden. Maar in dit spannende verhaal is nog
onduidelijk hoe de herten, zwijnen en wolven het brede
water tussen de polder en de hoge zandgronden moeten
zien te overbruggen.
De winter staat voor de deur, dus het is weer wachten op
rumoer rondom de nieuwe natuur van de Oostvaarderplassen en de daar rondlopende grote grazers. Ditmaal is
de heibel wat eerder ontstaan: niet vanwege het vraagstuk
hoe de dieren al dan niet de winter doorkomen, maar over
de robuuste verbindingszones. De provincie is van plan
deze toch aan te leggen, samen met het Wereld Natuur
Fonds, het Flevo-landschap en het Staatsbosbeheer. Het
beleid van Bleker ten spijt.
Zo lijkt in de nabije toekomst aan twee randvoorwaarden
voldaan te worden om de nieuwe natuur grootschalig een
kans te bieden. Met alle belangrijke processen, dus compleet met roofdieren. Want niet alleen komen die verbindingen er, ook de wolf keert terug in Nederland. En mogelijk is hij er al, als we de wat vage foto’s mogen geloven.
Misschien kan Henk Bleker zelf als roerganger de pont
gaan besturen. Bleker wordt dan Veerman: dat is toch te
mooi om waar te zijn. -RRS6FKDPLQ«H
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