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FIETSEN IN WAGENINGEN: ZO DOE JE DAT!
ð 1LHXZHZHEVLWHJHULFKWRS
EXLWHQODQGHUV
ð +RRRRRRRREHWHNHQWVWRSSHQ

In Wageningen studeren en werken mensen uit meer dan honderd
verschillende landen. En die hebben moeite met ons verkeer. Wie
vaak in Wageningen ﬁetst of rijdt,

stuit regelmatig op voorbeelden
van gevaarlijk verkeersgedrag door
buitenlanders. Maar mogelijk verandert dat. De gemeente Wageningen lanceert op 7 april in Forum
een website (www.cyclinginwageningen.nl) die buitenlanders leert
hoe je per ﬁets te bewegen op de
Wageningse wegen.
De site is in opdracht van de gemeente Wageningen gemaakt door

staf en studenten van Wageningen
UR in samenwerking met het bedrijf Mobycon. De website is in het
Engels, op een paar veelgebruikte
Nederlandse woorden na. Die
staan in het nogal brave lemma
Tips & Tricks. ‘Hoooooooo’, with
the ‘o’ sound as in ‘go’; this yell
means that you should stop.
Verder veel aandacht voor de
verkeersborden en verkeersregels.

Vooral de voorrangsregels krijgen
veel aandacht. ‘But beware; if you
have the right of way it does not
mean that you will get the right of
way.’ De bijbehorende plaatjes zijn
Wagenings. Dat wil zeggen Wageningse verkeerssituaties en met internationale studenten als ﬁguranten. Verder beknopte informatie
over ﬁetsenmakers, -accessoires,
RK
-verhuur en dergelijke.

NRUW
>> RAAD VAN STATE

3URPRYHQGDYHUOLHVWYDQXQLYHUVLWHLW
Wageningen Universiteit mag promovendi
in het eerste jaar van hun promotie beoordelen en de deur wijzen. Dat oordeelde de
Raad van State in een zaak die was aangespannen door een buitenlandse promovenda. In februari 2009 bepaalde het college
voor promoties dat een uit Armenië afkomstige promovenda haar promotietraject
niet mocht voortzetten, omdat elf van de
zeventien beoordelingspunten onvoldoende waren. De promovenda vond dat deze
beoordeling te vroeg was gedaan. De Raad

van State oordeelde, net als eerder de
rechtbank, dat de universiteit zelf mag bepalen wanneer ze een promovendus beoordeelt. AS

>> NWO

0HW5XELFRQQDDU+HOVLQNL
De Wageningse onderzoeker Henjo de
Knegt heeft een Rubiconsubsidie gekregen
van NWO waarmee hij twee jaar lang naar
de universiteit van Helsinki kan. De ecoloog onderzoekt hoe de beweging van individuele organismen de dynamiek van de
groep bepaalt en welke invloed het landschap heeft op dat proces. Van de 29 Rubiconsubsidies ging er dit jaar slechts eentje
naar Wageningen. De subsidies zijn bedoeld om jonge onderzoekers enige tijd in
het buitenland te laten werken. RG

>> GIFT

$QRQLHPHGRQRUVFKHQNWPLOMRHQ
Een anonieme particulier heeft Wageningen UR een gift van 3,2 miljoen beloofd, te
besteden aan malaria-onderzoek in Afrika.
Dat is de grootste particuliere gift ooit.
Sinds vorig jaar zet de afdeling Alumni &
Fondsen stevig in op het verkrijgen van giften en legaten. De doelstelling is 15 miljoen in vijf jaar. Tot nu toe kwam er een
half miljoen per jaar aan giften en legaten
binnen. *Y&

www.cyclinginwageningen.nl. Such as: if a
Dutch person yells ‘Ho!’, stop.

CHOOSE YOUR WORDS
A ﬂooding plan for the Hedwig polder has
caused alarm in Zeeland, where the word
‘ﬂood’ evokes bad memories. There was no
outcry when another polder was turned into a marsh. Call it a Marshing Plan then?

LQEULHI
UNIVERSITY WINS >> lawsuit brought by
PhD student, conﬁrming its right to dismiss PhD researchers.
RUBICON GRANT >> for Wageningen ecologist Henjo de Knegt to spend two years
at Helsinki University.
ANONYMOUS DONATION >> of 3.2m euros
to Wageningen UR for malaria research.

SCHAMINÉE <<
Verschorren
De Daily Mail meldde vorige week dat Mahatma Gandhi een biseksuele relatie zou hebben gehad met een
Duitse bodybuilder. In zijn column in de Volkskrant
wijst Bert Wagendorp erop dat het onverteerbare verborgen zit in de combinatie van woorden. Hoe anders zou het effect van dit bericht zijn als was gesproken van een Duitse dichter of een Napolitaanse bodybuilder? Het gaat in veel gevallen inderdaad om de
keuze van woorden.
In de politiek worden woorden om die reden op een
goudschaaltje gewogen. Zo kan het gebeuren dat
men wekenlang debatteert over de vraag of een nieuwe missie naar Afghanistan een militair karakter
heeft of louter het opleiden van politiemensen beoogt. De houdbaarheid van een minister kan afhangen van één enkele uitspraak.
Met België bestaat de afspraak dat het Nederlandse
deel van de Westerschelde voor grote zeeschepen bevaarbaar moet blijven. Daartoe moet de vaargeul worden uitgediept, wat gepaard gaat met het verlies van
schorren. Om de natuurschade te compenseren werd
besloten de Hedwigepolder te ontpolderen. Ontpolderen, dijken doorsteken! In Zeeland, waar de herinnering aan ‘de ramp’ nog lang niet is vervlogen. Het
kan ook anders. Over de natuurontwikkeling in de
Prunjepolder op Schouwen, waar een grote oppervlakte boerenland wordt omgezet in zilte natuur, zijn
veel mensen enthousiast. Het succes kwam snel: alom hoor je nu het gekrijs van zeevogels, en bijzondere zoutplanten als zeegerst keerden terug. Het woord
ontpolderen is hier niet gebruikt. Misschien kunnen
we de Hedwigepolder verschorren? -RRS6FKDPLQ«H
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