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Resource is uitgeroepen tot winnaar van De Gouden Luis in de Pels
2011. Het magazine van Wageningen UR is volgens kenners op dit
moment het beste journalistieke
medium in het hoger onderwijs.

‘Iedereen die Resource vasthoudt,
proeft dat de makers van hun vak
houden’, prees juryvoorzitter Dolf
Rogmans (hoofdredacteur journalistenvakblad VillaMedia) de redactie van het blad. ‘Resource
ademt’, volgens Rogmans ‘alle elementen waar Wageningen UR bekend om staat. De liefde voor de
wetenschap en de rol van die wetenschap in de wereld, zijn geïntegreerd in het tijdschrift. Resource
heeft een duidelijke bladformule

die consequent wordt doorgevoerd.’ Hoofdredacteur Van Caulil
noemt de prijs een ‘mooie schouderklop’ en een steun in de rug.
De Gouden Luis werd in 2008 in
het leven geroepen door het bestuur van de UvA-HvA om het belang van goede, zelfstandige journalistieke verslaggeving op hogescholen en universiteiten te benadrukken. In de categorie ‘beste
productie’ verdiende Resource een
nominatie met de serie Typical

Dutch. Maar deze prijs ging uiteindelijk naar het Rotterdamse universiteitsblad EM.
De nominaties voor de diverse
prijzen vinden plaats door een studentenjury. Vervolgens bepaalt een
vakjury de winnaars. De vakjury bestond naast voorzitter Rogmans
uit Sebastiaan Hamelers (voorzitter Interstedelijk Studenten Overleg) en Pieter Gerrit Kroeger (ScienceGuide). RK
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De sloop van het klooster op het landgoed
Larenstein in Velp is een feit. Deze week is
een sloopkraan begonnen met het neerhalen van de eerste muren van de oudbouw.
De sloop was enkele maanden vertraagd
vanwege problemen met de vergunning.
Ook werd er meer asbest in het gebouw
aangetroﬀen dan van tevoren was geïnventariseerd. De sloop van het klooster stond
in eerste instantie gepland voor augustus.
Wat er op de plek van het klooster komt is
nog onduidelijk. De directie van Van Hall
Larenstein wil het landgoed verder ontwikkelen tot ‘kennislandgoed’. /YG1

De stadscamping voor studenten is voorlopig van de baan. De organisatie heeft besloten er dit jaar van af te zien. Burgemeester en wethouders zetten onlangs het licht
op groen voor een tijdelijke camping aan
de Haarweg. Maar met de winter voor de
deur heeft het nu weinig zin meer, reageert
woordvoerder Tom Rijntjes. ‘We mikken nu
op volgend jaar.’ RK
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De verandermanagers van Ten Have Change Management hebben de eerste bevindingen bekend gemaakt van hun onderzoek naar het draagvlak onder het personeel van Van Hall Larenstein voor de nieuwe strategie voor de hogeschool. Vrijdag
11 november werden de resultaten van de
eerste onderzoeksfase bekend gemaakt in
Leeuwarden, maandag 14 november kregen
personeel en studenten in Velp en Leeuwarden de eerste conclusies te horen. De
inhoud is strikt vertrouwelijk. /YG1
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De Bornsesteeg tussen de campus en de
Kielekampsteeg gaat dicht voor auto’s.
Daarmee verdwijnt een veelgebruikte
sluiproute. Door drukte op de Mansholtlaan maken veel automobilisten gebruik
van de ‘achterom’ via de Kielekampsteeg
en de Bornsesteeg. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Op beide (smalle) wegen rijden veel ﬁetsers. Wanneer de afsluiting
van kracht wordt is nog niet duidelijk. De
bezwaarprocedure loopt nog. RK
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Mij duizelt het al gauw bij grote getallen. Begin deze
maand passeerde het aantal inwoners op onze planeet
de zeven miljard. Is dat veel, te veel? Zo’n getal krijgt
voor mij pas betekenis als ik het verbeeld. Al deze mensen hand in hand overspannen vijftien maal de afstand
tussen aarde en maan, heen en terug wel te verstaan.
Veel! Als we iedereen een vierkante meter gunnen, dan
is alles bij elkaar minder dan een kwart van Nederland
gevuld. Niet zo veel!
In 1972 publiceerde de Club van Rome zijn bekende
rapport Grenzen aan de groei, dat de wereld een doemscenario voorhield met overbevolking als een van de
kwalijke hoofdrolspelers. Zijn we, inmiddels veertig
jaar later, die zorgen voorbij? Het tegendeel lijkt het
geval: consumptiegroei, toenemende vergrijzing en de
kans op onverwachte calamiteiten hebben de onrust
verder vergroot. Op een universiteit die zich bezighoudt met belangrijke vraagstukken als ruimtegebruik, voedselproductie, klimaatverandering en biodiversiteit zou het probleem van de bevolkingsgroei volgens mij hoog op de agenda moeten staan.
Misschien speelt nog iets anders bij het bezorgd zijn
over de toekomst van onze dichtbevolkte planeet een
rol: het menselijk onvermogen. Zijn wij wel in staat de
eenzijdige hang naar geldelijk gewin te weerstaan, welke lessen zijn geleerd uit het verre of minder verre verleden? Het doel heiligt de middelen, verklaarde de Italiaanse staatsgeleerde Machiavelli in 1513 en alle
macht corrumpeert hield de Franse ﬁlosoof Montesquieu ons twee eeuwen later voor. Als dat inderdaad
het geval is, zit het misschien meer tussen de oren dan
tussen de benen. -RRS6FKDPLQ«H
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