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DEFENSIE BLOKKEERT NOODHUISVESTING STUDENTEN
ð 6WXGHQWHQQRJQLHWZHONRP
 LQRXGHND]HUQH

De Wageningse ondernemer Jaap
Veenendaal had twee barakken geregeld op een kazerneterrein in Ede
voor noodhuisvesting van tweehonderd Wageningse studenten. Maar
op 9 augustus kreeg hij een tele-

foontje uit Den Haag dat de deal
niet doorgaat.
Op 1 januari 2011 koopt de gemeente Ede drie kazerneterreinen
van het ministerie van Defensie.
Ede wil daar huisvesting realiseren, maar dat gaat nog jaren duren. Voorlopig gaan de barakken in
de tijdelijke verhuur. Ede heeft het
beheer uitbesteed aan het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

(RVOB), een onderdeel van het ministerie van Financiën. Klaas Klinkert van het RVOB wil enkele barakken graag verhuren aan de universiteit of een corporatie voor studentenhuisvesting, stelt hij.
Tot 1 januari is het ministerie
van Defensie echter nog de beheerder. In haar exitplan staat dat er
vanaf 1 september geen overnachtingen meer mogen plaatsvinden

op het kazerneterrein, meldde het
ministerie aan Jaap Veenendaal,
directeur van hotel Hof van Wageningen. ‘Je loopt aan tegen bureaucratie’, klaagt deze. Hij heeft wel
bedden en kasten overgenomen
van Defensie voor de noodhuisvesting van buitenlandse studenten in
AS
Wageningen.
Zie ook: Kamernood neemt toe, p.19
en Hotel hutjemutje, p.21
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Wageningen Universiteit is gestegen van
plaats 38 naar 36 op de ARWU-wereldranglijst van universiteiten in de life sciences.
Vier jaar geleden stond Wageningen nog op
plaats 46 van deze ranking, opgesteld door
de universiteit van Shanghai. AS

>> OOSTVAARDERSPLASSEN

$OWHUUDKHUWHOW+HFNUXQGHUHQ
Beesten tellen is een kunst. Dat kun je
maar beter aan experts overlaten. Begin
2010 liepen er volgens Staatsbosbeheer
400 heckrunderen in de Oostvaardersplassen, maar dat bleken er in werkelijkheid
slechts 260 te zijn. Dat leidde in de zomer
tot grote commotie. Reden om de hulp van
Alterra in te roepen en de dieren opnieuw
te tellen. Volgens de experts was het klusje
in een halve dag gedaan. HW

WHAT’S IN A NAME?
Names matter to nature experts. Having
changed names twice, the ministry of Agriculture, Nature and Food Quality is now
threatened with a merger into Economic Affairs. To economize. Joop Schaminée hopes
minister Verburg will ﬁght her corner.

De PVV wil van demissionair minister Van
Middelkoop weten of Wageningen UR buitenlandse studenten voortrekt bij het toewijzen van huisvesting. Twee kamerleden
hebben half juli vragen gesteld omdat buitenlandse studenten onderdak krijgen in
hotel Hof van Wageningen. De PVV’ers memoreren dat ook Nederlandse studenten
moeite hebben met het vinden van een
kamer in Wageningen. Ze willen dat Van
Middelkoop ongelijke behandeling voorkomt. GvC

>> OPENING ACADEMISCH JAAR

3HFKWROGKRRIGVSUHNHURSVHSWHPEHU
D66-leider Alexander Pechtold, oud-burgemeester van Wageningen, is hoofdspreker
bij de opening van het academisch jaar van
Wageningen Universiteit op 6 september.
Hij gaat het belang van kennis en innovatie
toelichten. Directeur Kees Slingerland van
de Environmental Sciences Group spreekt
over ‘de natuur als basis’. Voorafgaand aan
de opening van het academisch jaar wordt
een symposium georganiseerd over duurzaam gebruik van onze leefomgeving.
Zie: www.openingacademischjaar.wur.nl/
UK/ AS

WAGENINGEN GOES UP >> to 36 in the
ARWU global rankings for Life Sciences
universities.
MAIN SPEAKER >> at the academic year
opening on 6 september will be politician Alexander Pechtold.
UNFAIR PRIVILEGE >> is the PVV’s view
of Wageningen’s guarantee of accommodation for foreign students.

SCHAMINÉE <<
0LQLVWHULH
‘Nu zijn we overgeleverd aan de vijand’, verzuchtte natuuronderzoeker Victor Westhoff vele jaren geleden,
toen bekend was geworden dat natuur zou worden
overgeheveld van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk naar het ministerie van
Landbouw. Ik zag hoe berusting, verbijstering en woede met elkaar wedijverden. Zijn schouders hingen
laag, zijn lippen trilden en uit zijn ogen schoot vuur.
In de loop van de jaren is de naam van het ministerie
tweemaal veranderd, om uit te komen bij ‘landbouw,
natuur en voedselkwaliteit’. Drie pijlers die prachtig
samenvallen met drie kerntaken waarvoor Wageningen UR staat. In de Volkskrant van twee weken geleden stond het bericht dat ‘ons’ ministerie in het kader van de aangekondigde bezuinigingen op de overheidsuitgaven zal moeten verdwijnen en zal worden
samengevoegd met Economische Zaken.
In hetzelfde artikel werd gemeld dat minister Verburg
de hoop nog niet heeft opgegeven en dat zij strijdbaar is voor het behoud van haar ministerie. Mijn gedachten gaan naar Jac.P. Thijsse, die zich ruim honderd jaar geleden bleef inzetten voor het behoud van
het Naardermeer, op een gegeven moment zelfs tegen beter weten in. De ‘waardelooze, onvruchtbare
plassen’ zouden worden aangekocht om afval te dumpen. ‘Ik geef niet op, totdat de eerste kar huisvuil in
het moeras is gestort’, liet hij weten aan vrienden en
bestuurders die de moed allang hadden opgegeven.
Ik hoop dat Verburg uit hetzelfde hout is gesneden.
Ik kijk in de spiegel en zie dat mijn schouders laag
hangen, mijn lippen trillen, mijn ogen vol vuur.
Het is vooral verbijstering dat mijn gemoed vervult. -RRS6FKDPLQ«H
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