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Vrijwel alle Nederlandse universiteiten en meer dan 100 bedrijven
schreven zich in voor het landelijk
onderzoeksprogramma NanoNext-

NL, waarbij maar liefst 125 miljoen euro te verdelen viel. Met een
kleine 10 miljoen euro aan subsidie voor innovatief en toepasbaar
onderzoek op nano- en microschaal is Wageningen, op Twente
na, de grootste ontvanger van subsidie uit dit FES-programma.’ Samen met bijdragen van het bedrijfsleven krijgt de universiteit
ruim 11 miljoen euro en vult dit

zelf aan tot een kleine twintig miljoen euro.
Volgens hoogleraar organische
chemie Zuilhof heeft Wageningen
over de hele breedte gescoord: ‘We
doen met fundamenteel en toepasbaar onderzoek mee aan zeven van
de tien onderzoeksthema’s. Alle
zes kenniseenheden hebben een
deel van de subsidie bemachtigd,
inclusief de Social Sciences groep.’

AFSG is de grote winnaar en haalde twee derde van de toegekende
subsidie binnen. Wageningen zal
zich vooral proﬁleren met onderzoek op het gebied van voeding.
FES-gelden zijn afkomstige van
de aardgasopbrengsten, waarvan
het huidige kabinet gezegd heeft
ze in de toekomst niet langer te
willen gebruiken voor wetenschap+:
pelijke projecten.
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Een brandalarm rond het middaguur zorgde er op vrijdag 18 april voor dat zo’n honderd medewerkers van het instituut voor
voedselveiligheid Rikilt het gebouw moesten verlaten. De rook bleek afkomstig van
de portacabins van de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) die achter het gebouw van
Rikilt staan opgesteld. Daar was een smeulend vuur ontstaan in de ruimte waar noten
worden vermalen. Nog voordat de brandweer verscheen, wisten bedrijfshulpverleners te voorkomen dat het vuur om zich
heen greep. De oorzaak van de brand is
nog niet bekend. RG
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Over drie weken, op vrijdag 15 april om
half vier in de middag, begint de bouw van
Orion. Precies op dat moment wordt de

nature but spends more than 7 billion on
the Joint Strike Fighter. In some ways the
issue pales in comparison with the suﬀering in Japan. But then if we think like that
we might as well build another nuclear
power station.

eerste paal geslagen. De opdracht voor de
bouw is gegaan naar Heijmans. Het bedrijf
kwam na een Europese aanbesteding als
beste uit de bus. Orion is een ontwerp van
architectenbureau Ector Hoogstad. De oplevering van het gebouw staat gepland
voor december volgend jaar. Op 15 april
markeert de gemeente ook de contouren
van de bouwput. Wie de eerste paal slaat is
nog niet bekend. RK
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Commotie rond de ‘bursalen’. Promovendi
voerden de afgelopen weken actie tegen
het plan om hen een beurs te geven in
plaats van een salaris. Daarbij kwamen ze
hard in aanvaring met universiteitenvoorman Sijbolt Noorda, die beweerde dat de
wetswijziging alleen bedoeld was om buitenlandse promovendi te beschermen.
Noorda ‘liegt’, aldus de promovendi. Die
boude bewering leek vervolgens te worden
bevestigd door staatssecretaris Zijlstra
toen hij in de Kamer onomwonden stelde
dat een bursaal ‘goedkoper is dan werknemerspromovendus’. Wel vindt Zijlstra dat
universiteiten zelf moeten kiezen. Wageningen University sprak zich al uit tegen het
bursalenstelsel. HOP
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%8,/',1*:,//67$57>> on Orion on
the Wageningen campus on 15 April.
FIRE >> at Rikilt caused alarm on 18
April, but was soon put out.
GRANTS ARE CHEAPER >> than salaries,
says minister. Dutch PhD researchers
oppose the idea.
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We besteden nog steeds ieder jaar 450 miljoen euro
aan natuurbeheer, liet de VVD weten in een debat
over de bezuinigingen op natuur. Dat is een hoop
geld. Enige tijd geleden is berekend dat de kosten van
de aanschaf van de Joint Strike Fighter vermoedelijk
een slordige 1,4 miljard euro hoger zullen uitvallen
dan de geraamde 6,4 miljard. Dat is een nog grotere
hoop geld. Het gaat ook om werkgelegenheid en de
investeringen betalen zich dubbel en dwars terug,
zijn argumenten die naar voren worden gebracht om
de JSF te verdedigen. Volgens mij geldt dat voor beide
kostenposten: arbeid in de natuur of het bouwen van
geavanceerd wapentuig. En hoe je het ook wendt of
keert, bij die straaljagers gaat het om gevechtstoestellen waarmee je nog trefzekerder mensen kunt doden.
Maar, ach. De uitstoot van radioactief cesium betekent nu al dat in een straal van kilometers rondom de
kerncentrale van Fukushima de bewoners nooit meer
naar hun plek kunnen terugkeren, nooit meer hun
vertrouwde land kunnen bewerken om rijst en ander
voedsel te verbouwen. In Sendai kunnen slechts veertig doden per dag worden gecremeerd, er is niet meer
capaciteit. Duizenden lijken zijn op ijs gelegd, de
meeste zullen geen naam krijgen. Mensen nemen in
eenzaamheid afscheid van hun geliefden, kinderen,
ouders. Geen dienst met familie en vrienden, geen
plechtigheid, er is niets, er kan niets.
Boos worden over keuzen in de politiek. Zo zwaar als
een veertje, zo licht als een blok beton. Het is maar
hoe je het allemaal bekijkt. Laten we nog maar een
kerncentrale bouwen. -RRS6FKDPLQ«H
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