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De tweejarige masters bij Social
Sciences moeten behouden blijven. Dat staat in het voorlopige
rapport van een commissie onder
leiding van hoogleraar Arthur Mol.
De tweejarige masters van Social

Sciences kwamen eerder dit jaar in
het nieuws toen bleek dat de studenten mogelijk in de problemen
zouden kunnen komen door de
Halbehefﬁng. Op het gebied van
de sociale wetenschappen worden
slechts eenjarige masters bekostigd, het tweede jaar wordt als uitloop gezien. De raad van bestuur
besloot daarop de studenten te
compenseren, maar gaf de commissie Mol tegelijkertijd opdracht
om een toekomstperspectief te

schetsen voor de tweejarige masters.
De commissie concludeert dat
het inkorten van masters geen goede optie is. Tweejarige masters maken Wageningse studenten juist
uniek. Mol: ‘Het levert veel winst
op wanneer je de masters terug
brengt naar een jaar, maar dat levert hele beperkte programma’s
op. Voor speciale competenties,
zoals internationale ervaring en integratie van bèta en gamma is geen

ruimte meer. Breed opgeleide studenten die de diepte in kunnen,
dat is onze kracht. Je kunt je afvragen of je dat wil veranderen.’
Om de tweejarige masters te
kunnen blijven ﬁnancieren, moet
het huidige programma wel geherstructureerd worden, zegt Mol.
‘Het moet meer gefocust. De programma’s betrekken nu meerdere
leerstoelgroepen. Dat is kostbaar.
Een reorganisatie op dat gebied
kan veel winst opleveren.’ /YG1
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Het Wageningen Universiteits Fonds
(WUF) heeft een toezegging voor een
donatie van 2,5 miljoen euro ontvangen van een particulier persoon. De gever, die anoniem wil blijven, schenkt
de middelen voor fundamenteel onderzoek naar de aardappelziekte en naar
waterbesparing in de natte rijstteelt.
Het Wageningen Universiteits Fonds en
Wageningen UR (University & Research
centre) startten in oktober 2010 een
campagne om private middelen te werven, vooral gericht op oplossingen van
de wereldvoedselproblematiek. Inmiddels heeft de Food for Thought,
Thought for Food-campagne 6,4 miljoen euro opgeleverd. 5*
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Wageningen UR ontvangt samen met
Chileense kennispartners 17 miljoen
dollar van de Chileense overheid voor
voedingsonderzoek. Met zes Chileense
kennisinstellingen en acht bedrijven
richt Wageningen UR
het instituut ICEFood
op, dat de innovatie-

kracht van de Chileense voedingsbedrijven moet vergroten. Chili is de grootste
fruitexporteur ter wereld, de een na
grootste exporteur van zalm en een belangrijk wijnproducent. $6
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Movie W verhuist mogelijk naar kunstencentrum ’t Venster. De stichting wil
de activiteiten het liefst daar voortzetten. Maar of het doorgaat is nog uiterst
onzeker. Het benodigde geld voor een
doorstart is er nog niet, zegt woordvoerder Huib de Vriend. Movie W moet eind
dit jaar uit LA 13, omdat Wageningen UR
dat pand wil verkopen. Als serieus alternatief waren ’t Venster en de bioscoop
aan de Heerenstraat in beeld. De Vriend:
‘Wij hebben gekozen voor ’t Venster.
Onze identiteit blijft daar het best behouden en we kunnen daar programmeren op de tijdstippen die ons het best
uitkomen. Bovendien kunnen we er verbindingen leggen met andere kunsten.’
In het nieuwe businessplan voor de komende tien jaar komt de stichting echter twee ton te kort. Overleg met Wageningen UR om dat gat te dichten zit
muurvast. ‘We zijn bereid om een bijdrage te leveren, maar over twee ton
valt absoluut niet te praten’, reageert
woordvoerder Simon Vink. Volgens hem
biedt het businessplan bovendien geen
basis voor een gezond ﬁlmhuis op de
lange termijn. ‘Ook na tien jaar blijft onze bijdrage in de exploitatie staan. We
willen niet tot in lengte van jaren bijdragen.’ RK
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In de klassieke horrorﬁlm The Day of the Trifﬁds bedreigen
exotische planten de wereld. Is dit pure scienceﬁction? Termen als invasieve soorten of – in het Engels – aliens doen
vermoeden dat de komst van nieuwe soorten alles behalve
onschuldig hoeft te zijn. Neem de brede waterpest, een ondergedoken waterplant. Toen een geleerde (wie, waarom?)
in het midden van de negentiende eeuw wat plantjes daarvan in een Utrechts kanaal uitzette, kon hij niet bevroeden
dat deze waterpest binnen de kortste keren een belemmering voor de visserij en de scheepvaart zou vormen: de planten moesten worden bestreden. In de tweede helft van de
vorige eeuw kreeg de soort het moeilijk en tegenwoordig
staat ze op de Rode Lijst. Van exoot via pest naar bedreigde
soort.
Invasieven, je hebt ze in alle soorten en maten, alle met hun
eigen verhaal. Soms zijn ze bewust ingevoerd, zoals het Engels slijkgras (slikpest) voor het invangen van slib of de
Amerikaanse vogelkers (bospest) voor het verbeteren van de
strooiselkwaliteit in bossen. Enkele jaren geleden werd berekend dat de jaarlijkse schade door exoten in ons land 1,3
miljard euro bedraagt. Wat te doen? Die vraag houdt zowel
beheerders, beleidsmensen als onderzoekers bezig.
Muskusratten ondergraven dijken, dus daar moet gehandeld worden, maar geldt dat ook voor reuzenberenklauw,
Japanse duizendknoop of de genoemde vogelkers? De open
plekken die ontstaan wanneer je deze woekeraar uit Amerika verwijdert, worden al gauw door nog meer vogelkersen
ingenomen. Misschien is geduld in veel gevallen nog niet zo’n
slechte optie. Het ministerie van EL&I moet dit als muziek
in de oren klinken, want geduld kost niets. -RRS6FKDPLQ«H
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