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PSF OVERLEEFT VERKIEZINGEN STUDENTENRAAD
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Komend collegejaar heeft VeSte
9 zetels in de studentenraad, en
PSF 3. Daarmee blijft de verdeling
hetzelfde als dit jaar. 2075 studen-

ten brachten een geldige stem uit.
De opkomst bedroeg 33 procent, 6
procent hoger dan vorig jaar.
VeSte kreeg 1485 stemmen,
goed voor 8 volle zetels, PSF 590,
goed voor 3 plekken in de raad. De
verdeling van de restzetel was nog
erg spannend; 15 stemmen maakten daarin het verschil, dat in het
voordeel van Veste uitviel.

Voor de PSF waren het erg spannende verkiezingen, want het
voortbestaan van de fractie was
in het geding. Bij twee zetels zou
de PSF er de brui aan hebben
gegeven, maar met deze uitslag
verdween dat spookbeeld snel
naar de achtergrond. ‘De PSF
leeft!’, glunderde lijsttrekker
Romy Appelman tijdens de be-

kendmaking van de uitslag in Forum.
Sanne Mirck, lijsttrekker van
VeSte, is ook blij dat ze gekozen is.
‘Maar stiekem had ik zelfs op tien
zetels gehoopt’, zegt ze. Wat VeSte
komend jaar wil bereiken kan ze
nog niet zeggen. ‘Eerst maar eens
goed doorkrijgen hoe het in elkaar
NM
zit.’
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Studenten van Van Hall-Larenstein in Leeuwarden gaan inwoners van Haïti trainen in
het gebruik en onderhoud van mobiele waterzuiveringsinstallaties die de hogeschool
vorig jaar heeft geschonken na de grote
aardbeving. Speciaal voor dat doel wordt
op Haïti een Waterschool gebouwd, waar
studenten in de vorm van een stage de bevolking gaan voorlichten. Docent Leo
Groendijk is initiatiefnemer van het project
en tevens uitvinder van de waterzuiveraar,
de WaterPuriﬁer. Dat apparaat kan per dag
tussen de 300 en 600 liter schoon drinkwater produceren uit vuil oppervlaktewater, zonder gebruik van externe elektriciteit en chemicaliën. LvdN

De Academische Jaarprijs hebben de Algenieurs niet gewonnen, maar dat wil
niet zeggen dat hun idee bij het grof vuil
gaat. De wetenschappers willen een app
voor FaceBook ontwikkelen waarmee
jongeren spelenderwijs leren om algen
te kweken. De speler is een algenboer
die in opdracht van een vliegtuigmaatschappij biodiesel gaat produceren om
de wereld rond te vliegen. De app maakt
deel uit van een edutainmentpakket, bedoeld voor scholen en musea waar veel
kinderen komen. LvdN
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Peter Vos en Jochem van der Hout hebben samen met stuurvrouw Ilse Voskamp
zaterdag een NK-titel behaald in de dubbel twee met stuurman. Op de Amsterdamse Bosbaan werden de Thetis Sprint,
ARB en het Nederlands Kampioenschap
verroeid, met zesmaal winst voor Argo,
waarvan twee NK-titels. Vos en Van der
Hout maakten in hun topdagen deel uit
van de trainingsgroep van de Holland
Acht, maar verkeren inmiddels in de
afbouwende fase van hun roeiersbestaan. YdH

NO SALAD DAYS THIS JUNE?
Nature secretary Bleker is forking out 10m
euros to compensate horticulturalists for
lost salad sales in the wake of the E. coli
outbreak in Germany. Apparently cucumbers count as nature. And Bleker is making
enough savings elsewhere to be able to afford the gesture, says Joop Schaminee.
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VHL HELPS HAITI >> with WaterPuriﬁer
and users’ training given by students.
ALGAE APP >> developed by the Algenieurs to go online on FaceBook.
ARGONAUTS WIN >> national title for
coxed pair.
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Drukke tijden breken weer aan voor Wageningse onderzoekers. Na de varkens met hun varkenspest, de
koeien met hun gekke-koeienziekte, de kippen met
hun vogelgriep, de schapen met hun blauwtong en
de geiten met hun Q-koorts lijkt nu de tuinbouw
aan de beurt. Niemand weet wat er precies aan de
hand is: de vragen van het hoe en waarom zijn nog
niet beantwoord. Wat we wel weten is dat onze verse
komkommers, verse sla en verse tomaten op de
tocht staan, en dat vele miljoenen euro’s schade geleden worden.
Wie had dat kunnen bedenken? In de veeteelt met
zijn ingewikkelde voedingslijnen en een voortdurend heen en weer sjouwen met beesten, voer en
mest kun je zoiets misschien verwachten, maar in
de wereld van groente en fruit? Bovendien, dieren
kunnen ziek worden, maar komkommers, sla en tomaten? Je stopt een zaadje in de grond, wat sproeien en wat stikstof, kalium en fosfaat erbij, en je hebt
toch wat je hebben wilt?
In een eerste reactie liet staatssecretaris Bleker vorige week weten naar de Europese Unie te zullen stappen met een verzoek tot schadeloosstelling voor de
getroffen ondernemers, en bij wijze van gebaar stelde
hij alvast tien miljoen euro van zijn eigen begroting
beschikbaar. Tien miljoen euro, waar haalt Bleker
die vandaan? De staatssecretaris die alleen maar te
kort komt. Op natuur zijn al honderden miljoenen
bezuinigd, dus daar valt nog wel wat extra’s weg te
halen. Wie zal daar om malen en zo gek is het toch
niet? Een veldje met komkommers is tenslotte ook
natuur. Zeker Bleker zal dat zo zien. -RRS6FKDPLQ«H
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