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De Wageningse Studenten Organisatie staakt per direct alle activiteiten, omdat ze geen nieuw bestuur
heeft kunnen vinden. De huidige
bestuursleden hebben hun taken
neergelegd, en zoeken niet meer

naar nieuwe kandidaten. Dat besloot de WSO maandag tijdens een
Algemene Vergadering.
‘Het was een donderslag bij
heldere hemel’, zegt voorzitter
Karmijn van den Berg. Aanvankelijk leken er namelijk genoeg
kandidaten te zijn voor het nieuwe
bestuur, maar ze haakten een voor
een af. ‘Studenten zijn minder
betrokken en idealistisch’, zegt
Van den Berg. ‘En de kabinetsplan-
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>> ATTRACTIE
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Wellicht zal Nederland over enkele jaren
een unieke attractie rijker zijn: het Food
Experience Center. Hier kunnen bezoekers
zich vergapen aan alles wat met voedsel en
voedselproductie te maken heeft. Het Edese bedrijf Projectbureau BV is de bedenker
van het project. Naast exposities over
voedsel en voedselgerelateerde onderwerpen moet er ook ruimte zijn voor kookworkshops, voedselproeven, lezingen en congressen. De betrokken partijen zijn zeer terughoudend met informatie, maar wel is
duidelijk dat Wageningen UR een rol zal
spelen. Over een mogelijke locatie van de
voedselattractie overleggen de partijen
nog, maar Food Valley ligt volgens betrokkenen voor de hand. HW

nen werken natuurlijk ook niet
mee.’
De studentenvakbond heeft een
bewogen en zeer actief jaar achter
de rug. Ze zette zich in voor internationale studenten in noodhuisvesting, streed tegen de langstudeerboete en kwam op voor cultuur in Wageningen. Dat was blijkbaar toch niet genoeg om studenten te trekken voor een
bestuursfunctie. ‘Er ligt een groot

>> INTERNATIONALISERING
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Binnenkort verschijnen twee versies van
Resource magazine: een volledig Nederlandstalige en een volledig Engelse.
Dat hebben redactie en uitgever besloten.
De twee versies komen straks naast elkaar
in twee bakken te liggen. De website
resource.wur.nl blijft tweetalig. Al langer
was duidelijk dat internationale studenten
en medewerkers een volledig Engelstalig
magazine willen. Na overleg met de drukker bleek dit ﬁnancieel haalbaar. Omdat de
teksten straks volledig vertaald en opnieuw opgemaakt moeten worden, zal de
deadline vervroegd worden. Maar dat is
een probleem voor de redactie… GvC

>>STUDENTENHUISVESTING
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Idealis gaat in december beginnen met de
bouw van studentenhuisvesting aan de
Rijnsteeg (foto links). Het nieuwe studentencomplex, met 345 kamers, gaat Rijnveste heten. ‘We beginnen in september
met het bouwrijp maken van het terrein’,
zegt woordvoerder Corina van Dijk van Idealis. Eerst zou de bouw dit voorjaar starten, maar dat liep vertraging op door de
bestemmingsprocedure, zegt ze. ‘Eerder
aan de bouw beginnen kon niet.’ De kamers
zijn gereed in het voorjaar van 2013. AS

WORRIES
Even in the holiday, so much to worry
about, muses Joop Schaminee. From the
latest ﬁnancial crisis to how the cat is
coping, home alone. The conﬂict between
its directors is a big worry for VHL. Let’s
hope they can solve it, says Joop. That
would be one worry less.

aantal uitdagingen waarbij studenten ons echt nodig hebben’, meent
Van den Berg. ‘Maar die urgentie
zien ze blijkbaar niet.’
Typische WSO-diensten als de
Cheapshop en het Forum Ofﬁce
zijn per direct dicht. De Kamerbalie blijft voorlopig wel open. De
WSO wordt niet opgeheven, maar
zal een sluimerend bestaan leiden
tot er een nieuw bestuur is. NM
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A FOOD EXPERIENCE CENTRE >> is
planned for Food Valley.
RESOURCE GOES BILINGUAL >> from the
next magazine. Choose a Dutch or an
English copy.
1(:52206!! will be built for
Wageningen students, starting December.
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Vijf biljoen euro is vorige week op de aandelenbeurzen wereldwijd verdampt. Vijf biljoen, een één met
twaalf nullen. De omvang van het bedrag is niet te bevatten. Wat zullen de gevolgen zijn van deze ﬁnanciële
crisis? Ik moet denken aan de overtocht met de boot
van Newcastle naar IJmuiden afgelopen zondag. Ik
stond voor de keuze: een ﬂesje Heineken of een ﬂesje
Stella Artois. Twijfel. Het eerste was veertig eurocent
duurder. Londen brandt, in Libië en Syrië is het nog
steeds lente, er heerst rampzalige hongersnood in de
Hoorn van Afrika. Op de boot gingen mijn gedachten
naar onze kat Tinto en hoopte ik dat hij onze vier weken vakantie goed zou hebben doorstaan.
Grote zorgen, kleine zorgen. Zorgen zijn er ook op Van
Hall Larenstein, waarover Resource nog net voor de vakantie kon berichten. Onderwijsdirecteur Hans van
Rooijen is op non-actief gesteld na een ernstig meningsverschil met directeur Ellen Marks. Van Rooijen,
geliefd bij studenten en docenten, is de drijvende kracht
achter de opleiding Bos- en natuurbeheer. Marks is
verantwoordelijk voor het beleid van de school, koersend op meer centrale sturing. Bestuursvoorzitter Aalt
Dijkhuizen betreurt de ontstane situatie en vraagt om
loyaliteit en professionaliteit. Inderdaad, loyaliteit en
professionaliteit, van alle betrokkenen. Laat de onderwijsdirecteur verder werken aan de zo succesvolle opleiding, de algemeen directeur aan het toekomstige
beleid van de hogeschool. Ik gun het Van Rooijen,
Marks, Dijkhuizen, de opleiding Bos en Natuurbeheer
dat men zo tot een voor ieder werkbare oplossing
komt, en ik gun het Van Hall Larenstein. Dan kunnen
we één van onze zorgen wegstrepen. -RRS6FKDPLQ«H
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