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Ondanks de opmars van internet is
de waardering voor Resource magazine de afgelopen vier jaar toegenomen. Dat blijkt uit een lezersonderzoek van DUO Market Research.
Het bereik is gelijk is gebleven ten
opzichte van het vorige onderzoek

in 2007: driekwart van de ondervraagden heeft minimaal een van
de laatste drie nummers gelezen.
Lezers waarderen de inhoud
van Resource magazine met een
6,9 (was 6,7 in 2007) en de vormgeving met een 7,5 (was 7,1). Sterke
punten zijn actualiteit, de ‘balans
tussen humor en informatie’, en de
rubriek Typical Dutch op de achterkant. Als zwakke punten worden ‘diepgang’ en ‘onafhankelijk-

heid’ genoemd. Bovendien zou er
een Engelse versie moeten komen.
De website van Resource is matig bekend: slechts de helft van de
medewerkers en tweevijfde van de
studenten kent resource.wur.nl.
De Nederlandse site heeft gemiddeld 700 unieke bezoekers per dag,
de Engelse site ruim 100.
Een volledig tweetalig blad en
website is niet realiseerbaar. Daarom heeft Resource in 2009 geko-

zen voor Engelse samenvattingen
in het blad en de volledige vertalingen online. Aan de Engelstaligen
werden nu verschillende opties
voorgelegd, zoals maandelijks een
Engels magazine of zes Engelse pagina’s per nummer, maar daaruit
kwam geen eenduidige voorkeur.
Redactie en uitgever gaan de resultaten bespreken. Eventuele aanpassingen komen dan na de zo*Y&
mer.
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Hoe werkt een zonnepaneel nou precies
en welk paneel levert de meeste stroom
op? De Zonneweide op het terrein van
Wageningen UR in Lelystad geeft antwoorden. De wei met panelen wordt op
zaterdag 21 mei aan het publiek gepresenteerd tijdens de Energy Adventure.
Het evenement laat het publiek kennis
maken met duurzame energieprojecten
op gebied van landbouw, stroomproductie, voedsel en vervoer. Energy Adventure
is onderdeel van de feestelijkheden rond
het 25 jarige bestaan van Flevoland. De
Zonneweide is van Acrres, het Wageningse centrum voor hernieuwbare energiebronnen. Energy Adventure vindt plaats
op het terrein van Bioscience Center in
Lelystad (zie www.acrres.nl). RK

Via Twitter en Facebook feliciteerden ze elkaar al met hun benoeming. Zo lekte uit wie
de nieuwe bestuurders van studentenorganisaties ISO en LSVb zijn. Een oplettende redacteur van het digitale universiteitsblad
DUB zag de tweets en kwam na enig speurwerk tot een lijst met bestuursleden. Daaruit
blijkt dat Wageningen voor het eerst de voorzitter levert van de LSVb: de student bos- en
natuurbeheer Pascal ten Have. Ten Have
voelt zich echter overvallen door het uitlekken van zijn benoeming en wil daarom nog
geen reactie geven. ISO heeft ook een Wageningse student in het bestuur, zo blijkt inmiddels. Dat is Minke Remmerswaal en die vind
je op pagina 27 van deze Resource. HOP
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Twee studenten Landschapsarchitectuur hebben de tweede prijs gewonnen van de International Federation of Landscape Architects,
een belangrijke ontwerpwedstrijd voor studenten. Jorrit Noordhuizen en Inge Kersten
ontwierpen tijdens hun afstudeeronderzoek
in Amerika een houten hek dat op het strand
de vorming van duinen stimuleert maar ook
gebruikt kan worden als schommel. ‘Speels
en functioneel tegelijk’, aldus de jury. /YG1

SALE OR SELLOUT?
The Ministry of EL&I wants Staatsbosbeheer, the Dutch forestry commission, to sell
some of its land to help absorb budget
cuts. The valuable Koolmansdijk nature reserve was suggested. This is like asking the
Rijksmuseum to sell oﬀ its Rembrandts,
says Joop Schaminee.
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ENERGY ADVENTURE >> 21 May in Lelystad to launch Accres solar panel trial.
TWEETILEAKS >> pose new threat to student politics thanks to webmag DUB.
FENCING >> in the dunes: prizewinning
design idea from Jorrit Noordhuizen and
Inge Kersten.
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Het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en
Innovatie heeft Staatsbosbeheer opgedragen om 17.000
hectare eigendom te verkopen. Alleen op deze manier
zal het mogelijk zijn de enorme bezuinigingen het hoofd
te bieden. De verkochte gronden kunnen dan, na bemesting en ontwatering, weer worden omgezet in vruchtbare
landbouwgrond. Op de lijst van kandidaten staan ook
delen van het natuurgebied Koolmansdijk, gelegen ten
noorden van Lichtenvoorde in de centrale Achterhoek.
Koolmansdijk. Toen het door het Staatsbosbeheer werd
verworven, was het terrein niet meer dan zes hectaren
groot. Maar door gerichte aankopen is het uitgebreid en
dankzij succesvol natuurherstel ontwikkelde het zich
tot een van de belangrijkste natuurreservaten in OostNederland. Een parel, zoals het vorige week in een artikel in de Volkskrant werd genoemd, die zich kan meten
met nabijgelegen Natura 2000-gebieden als Teeselinkven en Stelkampsveld of deze zelfs naar de kroon steekt.
Herstel van blauwgrasland werd lange tijd voor onmogelijk gehouden, zoals door Victor Westhoff en tijdgenoten met nadruk werd gesteld, maar de duizenden
parnassia’s, krielparnassia’s en moeraswespenorchissen en de terugkeer van grote zeldzaamheden als draadgentiaan, wolverlei en moerassmele hebben deze opvatting meer dan gelogenstraft. Van de fraaie parnassia
kwam in 1978 nog welgeteld één exemplaar voor.
Koolmansdijk. Het is alsof het Mauritshuis wordt opgedragen om Rembrandts De Anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp te verkopen. Het Rijksmuseum moet De Staalmeesters maar van de hand doen, of delen ervan. Waarom eigenlijk niet? Van De Nachtwacht zijn tenslotte ook
eerder stukken afgesneden. -RRS6FKDPLQ«H

12 mei 2011 — RESOURCE

