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Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap Ingrid van Engelshoven sloot
op vrijdagavond 9 november het eeuwfeest
van Wageningen University & Research af
met de onthulling van een zeven meter hoog
carillon. Deze nieuwe aanwinst op de campus, een cadeau van het Universiteitsfonds
Wageningen, Kadans Biofacilities en een
aantal alumni, zal spelen bij speciale gelegenheden. Het idee voor de klokkentoren komt
van emeritus hoogleraar Rudy Rabbinge.
Een week eerder zag een ander aandenken

aan het honderdjarig bestaan het levenslicht:
het Wageningenvijfje, een herdenkingsmunt
die Koninklijke Nederlandse Munt uitgeeft
ter ere van honderd jaar academisch onderwijs in Wageningen. Jeroen Dijsselbloem,
alumnus en oud-minister van financiën,
sloeg het eerste exemplaar.
De munt markeert een bijzonder jaar voor
de Wageningse gemeenschap. Het honderd
jarig bestaan werd uitgebreid en wereldwijd
gevierd tijdens alumnibijeenkomsten,
symposia, tentoonstellingen, kunst, films
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en een boek over de rumoerige laatste
25 jaar van de organisatie. Bij de afsluiting
van het feestjaar gaf bestuursvoorzitter
Louise Fresco haar visie op Wageningen
University & Research in 2118. De universiteit zal dan hopelijk kunnen terugblikken op
het uitbannen van honger, op een bloeiende
natuur en een gezond leven voor eenieder
op deze planeet. De campus zal volgens
Fresco onherkenbaar zijn veranderd. Met
het carillon als een gekoesterd reliek uit
de oude tijd. www.wur.nl/100years
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Consument ziet lightproduct
liever in een rood jasje
Fabrikanten verpakken lightproducten vaak
in lichtblauwe verpakkingen. Maar consumenten zien liever warme en felle kleuren,
zoals rood en oranje, ontdekte promovendus
Irene Tijssen. Bij een computerspel bleek dat
de deelnemers aan haar onderzoek warme
en fel gekleurde yoghurtdrankverpakkingen
aantrekkelijker vonden dan lichtblauwe.
Tijdens het spel maakte Tijssen bovendien
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Einde van
een feestjaar

hersenscans van de deelnemers. ‘Vooral bij
de verpakkingen met warme, felle kleuren
zagen we meer activiteit in het deel van de
hersenen dat te maken heeft met beloning’,
aldus Tijssen. Het onderzoek, dat draaide
om het stimuleren van gezondere keuzes,
deed ze in samenwerking met Unilever en
FrieslandCampina.
Info: gerry.jager@wur.nl

Duurzaam
bodembeheer
Duurzaam bodembeheer vraagt om
een geïntegreerde aanpak op fysisch,
chemisch en biologisch gebied. Voor
het opdoen van inhoudelijke kennis
en het vertalen daarvan naar de praktijk, biedt het Centre for Soil Ecology
in samenwerking met Wageningen
Academy de masterclass Living Soils
aan. De vierdaagse cursus onder leiding
van dr. Gerard Korhals biedt de meest
recente inzichten uit onderzoek voor
onder meer adviseurs en specialisten
van diverse instellingen en organisaties.
Ook is er aandacht voor het toepassen
van die inzichten in de eigen praktijksituatie. Tijdens de bijeenkomsten wordt
ervaringsuitwisseling tussen de deelnemers gefaciliteerd en gestimuleerd.
Voor het programma is een Bodem
Management Case ontwikkeld.
Voor meer informatie: www.wur.nl/academy
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