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WUR WIL GREEN CHALLENGE VOOR STUDENTEN
Wageningen University & Research wil een
eigen groene studentencompetitie opzetten.
Een werkgroep werkt momenteel plannen uit
voor zo’n innovatiegerichte green challenge.
Een van de ideeën is om studententeams stedelijke kassen te laten ontwerpen die slim
gebruikmaken van energie.
Universiteiten over de hele wereld stimuleren
studententeams om bijvoorbeeld auto’s op zonne-energie te laten rijden (Solar Challenge) of
problemen op te lossen met behulp van synthetische biologie (iGEM). WUR bestaat volgend
jaar 100 jaar en wil als centennialcadeau een eigen jaarlijkse of tweejaarlijkse student challenge
lanceren.
Studenten van alle disciplines, inclusief de
sociale wetenschappen, zouden een rol kunnen

vervullen in de studententeams. De werkgroep
ziet een groots plaatje voor zich: ‘Interdisciplinaire dreamteams van bevlogen studenten die
een jaar fulltime met elkaar aan een ambitieus
project gaan werken.’
Twee groepen Wageningse honoursstudenten werken momenteel elk een potentieel onderwerp voor de competitie uit. De twee voorlopige ideeën zijn urban greenhouses die verbonden zijn met een smart energy grid en het geautomatiseerd oogsten en verwerken van verschillende gewassen op één veld (mixed cropping). De werkgroep hoopt dat de Wageningse
competitie in 2018 met het eerste idee van start
kan gaan.
Volgens Gert Spaargaren, voorzitter van de
werkgroep, kunnen de resultaten van een life sciences challenge ontwikkelingen versnellen en lei-

den tot maatschappelijke vernieuwing. ‘Het zou
bovendien een verrijking zijn voor het onderwijs:
een creatief, out of the box en hands-on project.’
Er is veel enthousiasme voor het initiatief,
aldus Spaargaren en de andere werkgroepleden. Zij onderzoeken momenteel de haalbaarheid en kosten van de competitie. Zo moet er
een locatie komen waar de studenten aan hun
project kunnen werken. Deze innovation space
moet volgens de werkgroep niet enkel een
werkplaats, maar ook een ontmoetingsplaats
worden.
De werkgroep doet binnenkort een voorstel
aan de raad van bestuur. Naar verwachting zal
het bestuur in april een besluit nemen. Geïnteresseerde studenten kunnen contact opnemen
met Rio Pals, secretaris van de werkgroep (rio.
pals@wur.nl). AvdH

BODEMMUSEUM GEEFT VIRTUELE RONDLEIDING

De collectie van het museum op de Wageningse campus is al een tijdje volledig online te bezichtigen op wsm.isric.org. Maar voor een echte rondleiding van museumdirecteur Stephan
Mantel moest je toch echt naar Wageningen
komen. Die reis kun je je voortaan besparen.
‘Het idee leefde al een tijdje om online begeleide rondleidingen te gaan doen’, vertelt
Mantel. ‘Maar het was er gewoon nog niet van
gekomen.’
Totdat er een verzoek kwam van de Concordia International School in Hanoi, Vietnam. ‘Een klas was bezig met een wetenschapsproject over de bodem en de leerkracht
vroeg of de leerlingen een rondleiding op afstand konden krijgen. Dat was een mooie
aanleiding om eens met de techniek te gaan
spelen.’
Mantels dochter adviseerde om een smartphone op een selfiestick te gebruiken. Dat
bleek het ei van Columbus. ‘Op die manier kan
ik net als bij een gewone rondleiding vrij door
het museum lopen en allerlei dingen laten
zien. Ik kan bijvoorbeeld details van bodems
groot op het scherm in de klas laten zien, zoals
plantenwortels of een aslaag van een vulkaanuitbarsting.’ Schakelend tussen de gewone camerastand en de selfiestand kreeg Mantel pre-
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Voor een rondleiding door het Bodemmuseum
van Isric hoef je de deur niet meer uit. Het
museum biedt nu ook rondleidingen via Skype
aan. Een Vietnamese schoolklas beet onlangs
het spits af.

Schoolkinderen in Hanoi krijgen via Skype een rondleiding in het Bodemmuseum van Isric in Wageningen.

cies de interactiviteit die hij zocht.
Op een vrijdagmiddag – Vietnamese tijd –
gaf Mantel zijn eerste Skype-rondleiding aan
een groep 10-jarigen in een klaslokaal 8862 kilometer verderop. De leerlingen konden na afloop per laptop vragen stellen. ‘Ze vroegen bijvoorbeeld: uit wat voor lagen bestaat een bo-

dem, hoe maak je zo’n bodemprofiel aan de
wand en is afval schadelijk voor de bodem?’
Mantel wil de virtuele rondleiding standaard
gaan aanbieden. Tegen betaling uiteraard, want
een live rondleiding kost ook geld. Het bodemmuseum trekt nu jaarlijks 2200 tot 2600 bezoekers. RK

