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Voor kozijnen hoeft geen tropisch
bos te sneuvelen. Met hout en hulp
van WUR is er nu een polderkozijn op
de markt.
Het woord dekt de lading: het hout
komt uit een proefveld van WUR
in de Flevopolder. Het kozijn is het
tastbare resultaat van een geslaagd
EU-project om een duurzaam alternatief te maken voor kozijnen van
tropisch hardhout. WUR selecteerde
de houtsoort (esdoorn) en bracht de
beschikbaarheid in kaart.
Onderzoeker Ute Sass-Klaassen
(Bosecologie en Bosbeheer) is
enthousiast over het resultaat. ‘Hout
is een
prachtig
‘Hout is een
hernieuwprachtig
baar matehernieuwbaar
riaal. Als
materiaal’
hout wordt
geoogst uit
duurzaam beheerde bossen is het
een CO2-neutrale bouwstof. Hout is
van groot belang voor de bio-economie.’ Om het hout te beschermen
tegen schimmel en werking, wordt
het behandeld met azijnzuur anhydride (sla-olie). Het polderkozijn is
modulair. Alleen het buitenste deel,
dat weersbestendig moet zijn, is
gemaakt van behandeld esdoorn.
Het binnenste gedeelte is vurenhout.
Beide delen zijn eenvoudig op elkaar
te klikken.
De nieuwe circulaire kozijnen zijn al
op de campus in gebruik. Onderwijsgebouw Aurora heeft ze. Sass-Klaassen: ‘Maar helaas niet met het verduurzaamde esdoorn. De architect
en WUR wilden er niet aan. Voor de
buitenkant is gekozen voor aluminium. Een gemiste kans.’ rk
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Meer studenten door
coronapandemie
Het aantal studenten aan de Wageningen Universiteit is
met 5 procent gegroeid naar 12,973. Een forse toename,
maar lager dan de landelijke groei van 8 procent.
Het gaat om het totaal aantal inschrijvingen op 1 oktober 2020. Na 1 oktober komen er vaak nog gegevens
binnen bij DUO die met terugwerkende kracht verwerkt moeten worden,
waardoor de cijfers nu pas definitief
zijn.
In Wageningen nam het aantal eerstejaars bachelorstudenten toe met
6 procent. Fors, maar niet vergeleken
met het landelijk gemiddelde. De
instroom van nieuwe bachelorstudenten groeide landelijk namelijk met 13
procent (!) ten opzichte van hetzelfde
moment in 2019.

Geen centrale examens

De stijging komt voor een groot deel
doordat de centrale examens niet zijn
doorgegaan. Hierdoor kregen meer
scholieren hun diploma dan normaal. Daar komt bij dat veel jongeren
afzagen van een tussenjaar wegens
corona, waardoor het deel van de
geslaagden dat meteen ging studeren
verder toenam.
Het aantal studenten dat aan een

Wageningse masteropleiding begon,
groeide met 4 procent. Net als bij de
bacheloropleidingen komt dat voornamelijk door de instroom van Nederlandse studenten.
Het was lang de vraag hoeveel internationale studenten naar Nederland
zouden komen tijdens de coronapandemie. In Wageningen daalt de
instroom daarvan, maar niet zo hard

Veel jongeren zagen af
van een tussenjaar
als eerder werd verwacht. De instroom
van studenten van buiten Europa
daalt fors (28 procent bij de bachelors
en 12 procent bij de masters), maar de
instroom van studenten uit de European Economic Area daalde relatief
weinig: 6 procent bij de bachelors; bij
de masters bleef het stabiel. lz
Lees verder op
www.resource-online.nl

‘Dankjewel’

Nul euro, zoveel moet volgens een meerderheid
in de Tweede Kamer een extra studiejaar kosten
voor studenten die door corona vertraging
hebben opgelopen. Premier Rutte belooft
niets, maar zegt het idee mee te nemen in
het meerjarig nationaal programma tegen
leer- en studieachterstanden. De landelijke
studentenvakbond LSVb vindt dat álle studenten
een extra studiejaar moeten krijgen, niet alleen
die met studievertraging.

Studenten Bos- en Natuurbeheer
namen een ‘dankjewel-video’ op om
hun docenten een hart onder de riem
te steken. Bachelorstudent Erine de
Man (23) nam het initiatief: ‘We lazen
een stuk in Resource waarin docenten
aangaven dat ze het best zwaar hebben
in deze tijd en dus besloten we om ze
eens goed in het zonnetje te zetten, om
ze te laten zien waar ze het ook al weer
allemaal voor doen.’
‘We kregen erg veel leuke reacties
binnen’, vertelt De Man. ‘Een docent zei:
“Als ik me minder fijn voel in coronatijd
kijk ik dit filmpje en daarna voel ik me
weer beter.”’ lz
Ga voor de video naar resource-online.
nl (bericht ‘Kleine moeite, groot plezier’)
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Typical (old-) Dutch
‘Van lessen aardrijkskunde vroeger op
school leerde ik dat Nederland een plat
land is dat beneden het zeeniveau ligt.
Tijdens mijn eerste maanden hier vertelde een vriendin mij over Wageningen
en hoe bijzonder deze plaats was gezien
de rol die de stad speelde aan het einde
van de Tweede Wereldoorlog. Een andere bijzonderheid die zij noemde was het
feit dat Wageningen een berg heeft. Dat

Bergen
verraste mij en ik vroeg haar er samen
heen te gaan. Een week later togen we
op pad. Ik had veel zin om de berg op
te gaan en had me voorbereid op een
stevige klim. Toen we bij de berg arriveerden, ontstond
deze conversatie:
‘Ik beschouw
Zij: We zijn er!
het maar als
Ik: (om me heen
een soort
stadslegende’ kijkend) Waar?
Zij: Dit is het.
Ik: (gniffelend omdat ik
dacht dat ze een grapje
maakte) Dit is wat?
Zij: De berg. We staan op
de top van de berg.
Ik keek naar de grond in de
veronderstelling dat daar
het woord ‘berg’ geschreven zou staan en dat dit
allemaal een geintje zou
zijn, maar nee...zij meende
het.

Ze voelde mijn aarzeling en ze zei: ‘Het
is niet veel misschien, maar dit is onze
berg.’ Ik dacht: ‘Dit is niet eens een heuvel, hoe kun je het een berg noemen?’
Iedere keer als ik sindsdien iemand hoor
praten over de berg beschouw ik dat
maar als een soort stadslegende. Ik kom
namelijk uit Pakistan en daar zijn wel
100 bergtoppen hoger dan 7000 meter
en ook wel zoveel boven de 6000 meter.
Nederlanders hebben blijkbaar moeite
met deze waarheid over hun land: het
land is plat en ook Wageningen heeft
geen berg.’

Heb jij een leuke anekdote over een 'typisch
Nederlands' ervaring? Stuur hem ons (max 300
woorden)! Beloning bij plaatsing: 25 euro en een
pot Nederlandse snoepjes. resource@wur.nl

Deze Typical Dutch is eerder gepubliceerd in Resource op 6 april 2010 en werd ingezonden door Haider Ali Javed, destijds
PhD Environmental Policy. Illustratie Henk van Ruitenbeek
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Polderkozijn
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tropisch bos
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