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De collectie historische landbouwwerktuigen van Wageningen UR
krijgt een nieuw leven. De oude
machines, die tot 2008 te zien waren in het Museum voor Histori-

sche Landbouwtechniek, worden
onderdeel van een nieuw ‘belevingscentrum’ in Beesd.
Hoogleraar Marktkunde en
Consumentengedrag Gert van Dijk
is voorzitter van de initiatiefgroep
die dit centrum op poten zet. Volgens hem zijn de plannen voor het
centrum vrijwel rond. ‘Het nieuwe
centrum wil het grotere verhaal
vertellen van de geschiedenis van
de landbouw in ons land. En dat

gaat veel verder dan trekkertjes kijken. De blik wordt nadrukkelijk op
de toekomst gericht. Het moet een
expo worden waar je als bezoeker
je kennis kunt verdiepen over de
landbouw en de organisatie daarvan. Een visitekaartje voor de Nederlandse agro- en foodsector.’
Het centrum krijgt een plek in
Beesd op de Heerlijkheid Marienwaerdt. Voor de ﬁnanciering van
het miljoenenproject wordt ge-

dacht aan een coöperatie. Hierin
kunnen bedrijfsleven, overheid en
instituten als Wageningen UR mede-eigenaar worden van het centrum. Van Dijk: ‘Dit gaat alleen
maar lukken met inhoudelijke
steun van Wageningen UR.’
Eind dit jaar moeten de plannen voor het Nederlands Food en
Agri Marienwaerdt (NFAM) deﬁnitief zijn. Het centrum kan er dan
eind volgende zomer staan. RK
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‘Good initiative. It implies that we’re actually part of the academic community here
in Wageningen. ’ De Chinese studente Jing
Xiao reageert verheugd op de International Edition van Resource, een volledige
Engelse vertaling die voortaan naast de
Nederlandse versie in de bakken ligt. Jing
Xiao nam tijdens een feestelijke borrel bij
de internationale studentenvereniging
ISOW het allereerste exemplaar van
Resource[ENG] in ontvangst uit handen
van Clare McGregor, de hoofdvertaler van
Resource. Afdelingen die (meer) exemplaren van de International Edition willen
ontvangen kunnen contact opnemen met
Resource. RG

Medewerkers van Wageningen UR die veel
reizen, ergeren zich vaak suf aan het nieuwe systeem voor reiskostendeclaraties
MobileXpense. Dat blijkt uit een rondgang
van Resource langs een aantal gebruikers
(zie pagina 22). Veelgehoorde klachten
zijn dat het systeem omslachtig, ingewikkeld en gebruikersonvriendelijk is. Daarnaast ergert het medewerkers dat ze alle
onkosten voortaan met bonnetjes moeten
kunnen aantonen, terwijl dat in de praktijk vaak lastig is. Het facilitair management van ESG, dat sinds een half jaar met
het systeem werkt, kent de geluiden van
de werkvloer, maar meent dat het vooral
gaat om ‘omschakelingsproblemen’. RG
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Zijn linkerarm hangt er nog slap bij en hij
schuifelt rond als een bejaarde. Maar wielrenner Pim de Beer is weer thuis. ‘Er is
goede hoop dat ik helemaal herstel.’ Thuis
bij zijn ouders in Bakel herstelt De Beer
van een zware val tijdens een wielerkoers,
eind augustus, waarbij enige uren voor
zijn leven werd gevreesd. Nu hangt de
huiskamer vol kaarten en geniet hij van
bezoek en sms-jes. Ook van medestudenten en docenten van Internationaal landen waterbeheer. ‘Dat doet toch wel wat.’
De Beer heeft nog last van diverse botbreuken en kneuzingen, een kleine klaplong en hij kan zijn linkerarm nog niet gebruiken. Ondanks alles is hij niet van plan
te stoppen met wielrennen. ‘Ik heb gewoon de pech gehad tegen een boom te
rijden.’ <G*
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Planten en dieren blijken in staat om sneller naar koelere gebieden uit te wijken dan lange tijd werd verondersteld. Op die manier kunnen ze de opwarming voorblijven. Dat stond te lezen in diverse landelijke dagbladen als reactie op een artikel van Engelse onderzoekers
in Science. Het gaat gemiddeld om meer dan een kilometer per jaar. Althans in horizontale richting. Bergopwaarts is moeilijker, dan is het een kwestie van niet
meer dan enkele meters.
Het lijkt goed nieuws en biedt tegenwicht aan alle nare
voorspellingen die over ons worden uitgestrooid. Maar
is het somberen over het dreigende verlies aan biodiversiteit als gevolg van klimaatverandering wel terecht?
Ter overweging het volgende. Modellen houden geen
rekening met verschillen op lokaal niveau. Op een
berghelling zijn op korte afstand altijd wel plekjes te
vinden met een andere expositie of wat meer beschutting. Een metertje opzij en je staat al niet meer in de
brandende zon. Dan is er de invloed van de mens die
de vegetatie beheert. In de hellingbossen van ZuidLimburg groeien minder warmtebehoeftige soorten
dan vijftig jaar geleden, klimaatverandering ten spijt.
Dit omdat de bossen inwendig koeler zijn geworden nu
er niet meer gehakt wordt. En ten slotte: planten en
dieren laten zich niet zo maar wegpesten, net als mensen zijn ze weerbarstig. De befaamde ijstijdrelicten zijn
hiervan een treffend voorbeeld.
Natuurlijk zijn ook allerlei voorbeelden aan te dragen
die van het tegendeel getuigen. Het is het allemaal niet
zo simpel, dát is nu juist wat ik wil zeggen. Zeker is dat
er in ons land een heleboel soorten bijkomen. Laten
we daar in ieder geval van genieten, op een terrasje,
heerlijk in de zon. -RRS6FKDPLQ«H
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