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OPMARS CHINA IN RANGLIJSTEN
Chinese universiteiten doen het steeds beter
in de top 200 van het Britse tijdschrift Times
Higher Education (THE). Sommige zijn de
Nederlandse universiteiten al gepasseerd.
Wageningen staat op plek 64, één plaats
hoger dan vorig jaar.
Zeven van de dertien Nederlandse universiteiten staan in de top 100 in de jaarlijkse World
University Rankings THE. De Universiteit van
Amsterdam scoort het hoogst op nummer 59,
Wageningen University & Research volgt als
tweede op plaats 64.
Voor het eerst voeren twee Britse universiteiten de ranglijst aan: Oxford staat op 1, Cam-

bridge op 2. Nog altijd domineren Amerikaanse en Britse universiteiten de hoogste regionen
van de ranglijst. Maar de Aziatische universiteiten rukken op. Dit jaar horen twee Chinese universiteiten bij de beste dertig van de wereld en
in totaal staan er zeven in de top 200, drie meer
dan vorig jaar. Ook Hong Kong telt vijf universiteiten in de ranglijst.
‘De opmars van China is opmerkelijk en laat
zien hoe het landschap van het hoger onderwijs
wereldwijd verandert’, stelt ranglijstmaker Phil
Baty. ‘China’s topuniversiteiten maken nu werkelijk deel uit van de wereldwijde elite en passeren prestigieuze universiteiten in de Verenigde
Staten, Groot-Brittannië en Europa.’ HOP

kort
>>DRIJVENDE EILANDEN

>>NIEUW LAB

Sla, tomaten, paksoi en aardappelen; het is allemaal te telen op drijvende eilanden van piepschuim. Een eerste proef van Wageningen
Plant Research en stichting Drijvende Eilanden
is geslaagd. WUR-onderzoeker Marcel Vijn:
‘Door de eerste oogst van de eilanden te halen,
hebben we aangetoond dat landbouw op het
water mogelijk is.’ Al valt er ook nog genoeg te
verbeteren. ‘Een deel van onze oogst is aangevreten door watervogels.’ Groenteteelt op drijvende eilanden kan een uitkomst zijn voor gebieden die vaak onder water staan. ‘En denk
ook aan een stad als Singapore met weinig
landbouwgrond’, zegt Vijn. VK

De leerstoelgroep Fysiologie van Mens en Dier
opent volgende week een nieuw onderzoekslab in Zodiac. Alle onderzoek naar het energie-metabolisme in mensen, muizen en cellen
is daar bij elkaar gebracht. Hoogleraar Jaap
Keijer. ‘We integreren fysiologisch en moleculair onderzoek. Dit doen wij binnen onze groep
met mensen, proefdieren en cellen. Hierdoor
kunnen we steeds het optimale onderzoekmodel kiezen om een onderzoekvraag zo goed
mogelijk te beantwoorden.’ Het nieuwe lab is
al in bedrijf, maar wordt op 19 september
feestelijk geopend in Zodiac, na een minisymposium over energiemetabolisme dat om
AS
15.00 uur begint.

Proef geslaagd

Fysiologisch onderzoek

>>AZIATISCHE HOORNAAR
Wageningse bijenexperts gaan inventariseren of en hoe de Nederlandse bijenhouderij zich kan voorbereiden op de
komst van de Aziatische hoornaar (Vespa vetulina). Deze exotische wespachtige is in 2004 vanuit China met een
vracht aardewerk naar Frankrijk overgekomen. Vandaar verspreid hij zich
over het continent; het beestje is recentelijk in België gesignaleerd, vlak
bij de Nederlandse grens. Bram Cornelissen van Biointeracties en Plantgezondheid gaat nu de mogelijke gevolgen van de komst van de exoot
voor Nederlandse bijenhouders op
een rij zetten. De honingbij staat
prominent op het menu van de Aziatische hoornaar. RK

Pretstudie
Ik slik. Dit is niet een moment om geïrriteerd
te reageren. Haar opmerking was oprecht en
vast niet persoonlijk voor mij bedoeld. Volgens mij weet ze niet eens dat ik zelf Bos- en
Natuurbeheer gestudeerd heb. Misschien
heeft ze ook wel een punt. Misschien is Bosen Natuurbeheer echt de pretstudie van de
WUR.
Ik hoor het in elk geval vaker, vooral van mensen die ik hoog heb zitten. Biologen zouden
wetenschappelijker zijn ingesteld en beter
presteren, al vanaf het moment dat ze aan hun
opleiding beginnen. ‘Bos- en natuurbeheerders vinden hun studie heel leuk, maar daar is
alles mee gezegd’, vertrouwde een hoogleraar
me onlangs toe. ‘Dat is bij biologen toch wel
anders.’
Zijn opmerking gonst door mijn hoofd als ik
met een groepje eerstejaars biologen en een
grondboor de Wageningse Berg op fiets. ‘Hier
stoppen we’, roep ik. Een ovaal van slaperige
jongeren vormt zich rondom mij en mijn
grondboor. ‘En, hebben jullie nog vragen over
de vorige excursie?’, vraag ik hoopvol.
De groep kijkt mij glazig aan. Een stilte ontstaat. ‘Oké’, zeg ik. Ik probeer mijn teleurstelling niet te laten horen en besluit een aantal
basisvragen over de vorige excursie te stellen.
De groep glazige ogen probeert mijn blik te
ontwijken. Zou deze groep nou echt zo veel
slimmer zijn dan de bos- en natuurbeheerders
die ik morgen heb?
De volgende dag kijken de bos- en natuurbeheerders mij glazig aan. Ik adem hoopvol in,
dan begin ik. ‘En, voor we beginnen, hebben
jullie al vragen?’
Bijna de helft van de groep steekt onmiddellijk de hand op. Ik kan een tevreden glimlach
niet onderdrukken, en wijs enthousiast naar
een willekeurige student. ‘Ja, ik heb een belangrijke vraag’, klinkt het zelfbewust.
‘Wanneer tekent u onze map precies af?’

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