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ONTWERP DE KAS VAN DE TOEKOMST
Wageningen gaat het eeuwfeest opfleuren met
een Green Challenge. In die groene competitie
gaan teams van studenten de stadskas van de
toekomst ontwerpen.
De Green Challenge is het Wageningse antwoord op studentencompetities zoals de World
Solar Challenges en iGem. De eerste aflevering
moet dit najaar van start gaan, zodat in het
feestjaar 2018 de eerste winnaars uitgeroepen
kunnen worden.
De opdracht voor de multidisciplinaire
teams is: ontwerp een zo duurzaam mogelijke
stadskas, die burgers betrekt. De nieuwe kas
moet de stadslandbouw op een hoger plan
brengen door duurzame energieopwekking te

combineren met nieuwe concepten om gezond voedsel in de stad te produceren, aldus
projectcoördinator Rio Pals.
Multidisciplinariteit staat volgens student
Gijs Lysen (Economie en Beleid, Bedrijfs- en
Consumentenwetenschappen) centraal. Hij is
een van de drijvende krachten achter de competitie. ‘We zoeken niet alleen technische oplossingen. Het gaat er ook om hoe je ervoor
zorgt dat de omgeving verbonden wordt aan
de urban greenhouse.’
Deelname aan de Green Challenge kost
studenten ongeveer een half jaar. De registratie voor teams opent in oktober. Op 15, 20 en
22 juni zijn er om 12.30 uur informatiesessies
in Forum P0631. RK

kort
>>QS-RANKING

Einde opmars WUR
Wageningen University is gedaald van plaats
119 naar 124 op de QS World University Rankings. Vorig jaar steeg de universiteit nog 16
plaatsen. De score op het gebied van de academische reputatie is gedaald, evenals de score
voor de student-stafratio. Daar staat tegenover
dat de citatiescore hoger is dan vorig jaar. Afgezet tegen de andere Nederlandse universiteiten staat Wageningen op de zevende plaats in
de QS-ranking. Na de Times Higher Educationranking en de Shanghai-ranking is dat de belangrijkste ranglijst van universiteiten.
AS

>>BIBLIOTHEEK DICHT

Grote verbouwing
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Komende zomer gaat de bibliotheek in Forum
dicht voor een ingrijpende verbouwing. Er
komen 165 nieuwe studieplekken bij. Eind oktober moet het werk klaar zijn, vertelt Petra Otten,
projectleider van de verbouwing. ‘De nieuwe
plekken variëren van losse tafels en stoelen tot
bankwerkplekken, loungeplekken en themakamers voor groepswerk.’ Vanaf 4 juli is de bibliotheek gesloten. Studenten kunnen dan voor zelf-

studie terecht in de onderwijszalen van Forum.
Rond 11 september gaat de tweede verdieping
weer open. Otten: ‘ Ook hebben we vanaf 4 september alle niet-ingeroosterde onderwijsruimtes
geclaimd voor studenten. Maar helaas is er in
periode 1 ook enig improvisatietalent bij de studenten gewenst. Studeren kan dan in Orion, de
Leeuwenborch of thuis.’ LvdN

>>TWEE KOPPEN

Bijzondere bruinvis
Vissers hebben een tweekoppige bruinvis opgevist in de Noordzee. Ze hebben foto’s gemaakt
en het dier teruggegooid in zee. ‘We hebben
in recordtijd een wetenschappelijke publicatie geschreven, want dit hebben we nog nooit
gezien bij bruinvissen’, zegt onderzoeker Mardik Leopold van Wageningen Marine Research.
Uit angst voor een boete brachten de vissers de
dode bruinvis – een beschermde soort – niet
aan land. Leopold: ‘Dat is zonde, want hierdoor
gaat uniek materiaal voor de wetenschap verloren.’ Hij hoopt dat de wetgeving zodanig kan
worden aangepast dat opgeviste dode zeezoogdieren voortaan voor de wetenschap aan land
kunnen worden gebracht. AS
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Rust
Eigenlijk mag het niet, maar ik vind het heerlijk om met een biertje langs te Rijn te zitten.
Liefst met een moment van volledige stilte,
om vervolgens tot aan zonsondergang met
vrienden over het leven te praten. Bij drukte
rond de Rijn vind ik het eigenlijk al niet zo
leuk meer, maar meestal valt dat mee.
Al met al voel ik me dolgelukkig in Wageningen. Niet vanwege het bruisende stadsleven
of toffe musea: die zijn hier niet. Wij hebben
wat anders: rust, kleinschaligheid, persoonlijkheid. En volgens mij ben ik lang niet de
enige die er zo over denkt. Zowat iedereen
die ik spreek, is tevreden. ‘Zo mooi als nu,
wordt het elders nooit meer’, hoor ik regelmatig.
Tuurlijk. Kleine dingen houd je altijd. Ik
hoor wel eens wat gemopper over avondcolleges. Ja, en werkstress, vanwege de stijgende
studentenaantallen, dat is ook wel vervelend.
Maar op andere plaatsen is het ook geen
pretje. Steeds als ik elders ben, valt het me
weer op hoe gemoedelijk het in Wageningen
eigenlijk gaat. Ik snap dat meer mensen hier
willen studeren. Ik snap dat Wageningen
blijft groeien.
Maar, waarom willen wij dat nog? Hoe klein
ook, feitelijk hangen zowat alle problemen
die we dan hebben samen met groeiende
studentenaantallen.
Ook hebben we welbeschouwd niets te bieden aan nieuwe studenten als het niet kleinschalig is. Een fietsexcursie is minder boeiend als je met tweehonderd mensen achter
elkaar aanfietst. Trouwens, veel van onze opleidingen bieden helemaal geen werkplek
aan grote groepen mensen. Het zal maar gebeuren zeg, honderden landbouweconomen
per jaar op de arbeidsmarkt.
Eigenlijk bestaat heel het onderscheidend
vermogen van Wageningen slechts bij de gratie van relatief kleine aantallen. Groeien we
verder, dan blijft er niets meer over. Jemig,
wie wil hier dan nog studeren?

Stijn van Gils (29) doet
promotieonderzoek naar
ecosysteemdiensten in de
landbouw. Maandelijks
beschrijft hij zijn
worsteling met het
systeem wetenschap.
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