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Idealis verkoopt
studentenhuizen
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Studentenhuisvester Idealis heeft zes
kleinschalige studentencomplexen
verkocht aan twee Nederlandse particuliere beleggers. In totaal maken 54
studenten de huur voortaan over naar
een andere eigenaar.
Het gaat om de Oude Bennekomseweg, Vijzelstraat 10, Salverdaplein 17,
Boterstraat 2, Kloostersteeg, Wilhelminaweg en Salvocomplex.
Volgens Boterstraatbewoner Jasper
(24, achternaam bekend bij redactie)
zijn de bewoners door Idealis goed
meegenomen in het verkoopproces.
‘Alleen het contact met de nieuwe
eigenaren gaat nog niet heel soepel. We kregen een mailtje van een
bureautje waar de nieuwe eigenaar
blijkbaar mee samenwerkt. Daarin
stond: “Maak de huur maar over
naar dit rekeningnummer.” Die mail
was in het Nederlands, terwijl de
helft van de bewoners geen Nederlands spreekt.’
Ook is er onduidelijkheid over het
contract, dat volgens Jasper nog
niet eens is opgemaakt. Hij hoopt
dat het mogelijk blijft om kamers
onder te verhuren. ‘Dat gebeurt
hier regelmatig, bijvoorbeeld in de
zomervakantie, als internationale
studenten een tijdje bij hun ouders
gaan wonen. Bij Idealis was dat altijd
goed geregeld. Maar zonder contract is niet helemaal duidelijk wat de
mogelijkheden daarvoor zijn.’
Volgens Marisca Wind van Idealis
hoeven de bewoners zich daar geen
zorgen over te maken. ‘Het contract
is volledig overgenomen. Alles wat
daar in staat, blijft van toepassing.’
Idealis besloot in 2020 om de zes
complexen te verkopen vanwege
de relatief hoge beheer- en onderhoudskosten. De opbrengst wordt
gebruikt om te investeren in nieuwbouw of om complexen te verduurzamen.’ lz

Geert Hoekstra eerste
practor maritiem onderwijs
Geert Hoekstra, economisch onderzoeker Seafood bij WUR, is op 10 juni geïnstalleerd als practor Visserij, Innovatie en
Ondernemerschap bij ROC Friese Poort.
Een practoraat is een lectoraat op het
mbo, vertelt Hoekstra. ‘Het komt erop
neer dat ik samen met mbo-studenten
toegepast en praktisch onderzoek op ga
zetten. Daarbij richt ik me vooral op het
stimuleren van innovatie in de praktijk.’
Hoekstra zal twee dagen per week op
locatie werken bij Friese Poort in Emmeloord en Urk. ‘Op het mbo worden mensen opgeleid tot een vak, bijvoorbeeld
schipper, visser of matroos. Dan is het
belangrijk dat zij op de hoogte zijn van
de laatste inzichten vanuit onderzoek.
Ik breng die WUR-kennis die kant op en
neem praktijkinzichten vervolgens mee

terug naar Wageningen, dus als het goed
is, versterken de functies elkaar. Het
onderzoek dat we in Wageningen doen,
is niet voor de boekenplanken bestemd.
Dit practoraat is een manier om het te
toetsen in de praktijk en impact te hebben.’
Er zijn veel verduurzamingsuitdagingen
voor de visserij, ziet Hoekstra. ‘Hoe gaan
vissers met zo weinig mogelijk emissies
varen in de toekomst? Hoe kunnen ze na
het verbod op pulsvistechniek toch met
minder impact op natuur vissen? Ik hoop
samen met de creativiteit van de studenten en lokale bedrijven, antwoorden te
vinden op deze en andere vragen.’ lz
Bekijk Hoekstra’s practorale rede op
www.resource-online.nl

Water voor water
In de ecologische tuin The Field is een vijver gegraven. Het water compenseert voor
een stukje gedempte vijver bij Zodiac. Een tipje van die vijver moest wijken voor het
nieuwe fietspad tussen onderwijsgebouw Aurora en de rest van de campus. Die
uitruil viel niet bij iedereen goed. Met name de timing in het broedseizoen bracht
ecologen op twitter in het geweer. De nieuwe vijver dient als opslag voor overtollig
water op de campus. rk Foto Roelof Kleis

