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Behind the scenes: Raad van Advies
Lustrumcommissie - Update!
Aankondigingen / Colofon

Redactioneel
De oikos die jullie in handen hebben is alweer de tweede oikos van deze
commissie. Deze oikos staat geheel in het teken van natte voeten. Jullie
weten vast wel dat Nederland, gezien haar ligging, vaak te kampen krijgt
met dreigende overstromingen. Onlangs stond het noorden van ons land
weer blank. Hoe zit het precies in Nederland met de strijd tegen het water?
Zijn we de strijd aan het winnen? Hoe gaan laaggelegen plekken buiten
Nederland hiermee om? Ook in Utrecht zelf wordt er gewerkt aan water. Zo
wordt er geprobeerd om de grachten in hun oude glorie te herstellen. Ook
dit mag niet ontbreken in deze oikos.
We wensen jullie veel leesplezier toe en hopen dat we nog lang van onze
droge voeten mogen genieten!
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Voorwoord, kreten van het bestuur
Bob van der Meij
Beste lezer,
Dat Nederland al eeuwenlang in
gevecht is met water wordt ons al
vanaf de basisschool met de paplepel
ingegoten. Ondanks de technische
vooruitgang slagen we er nog steeds
niet in om het hele jaar door elk
stukje Nederland droog te houden.
Nieuwjaarsdag lag nog geen week
achter ons of grote delen van het
land kampten alweer met veel wateroverlast. Het Groninger Museum
verplaatste zelfs hals-over-kop haar
gehele kunstcollectie een verdieping
hoger, voor het geval het water in
de Noordelijke provincie toch nog
zou stijgen. Gelukkig hield de leus
‘er gaat niets boven Groningen’ dit
keer stand. In deze oikos zal aan
de hand van het onder sociaal geografen en planologen zeer populaire
programma ‘Nederland van Boven’
de gevolgen van water voor ons land
extra worden belicht. Maar natuurlijk
is er ook aandacht voor de positieve
dingen die water met zich meebrengt,
recreatie en, in het geval van Utrecht,
opwaardering van de stedelijke ruimte. Tot aan 2030 staat het Utrechtse
stationsgebied op z’n kop, alles gaat
op de schop en er moet ruimte gemaakt worden voor een modernere
en gebruiksvriendelijkere invulling
van de ruimte. Een belang onderdeel
hiervan is de Catharijnesingel die net
als voor de jaren ’70 in ere wordt
hersteld met bijpassende horecagelegenheden. Ook over dit proces valt
meer te lezen in deze editie.
De afgelopen maanden zijn er ook
weer een groot aantal traditionele
activiteiten de revue gepasseerd.
Denk bijvoorbeeld aan het nachtelijke sportevenement Owattenaait,
het Geo-feest Faculty in de Poema,

de altijd tot de verbeelding sprekende
OV-kroegentocht en natuurlijk de jaarlijkse Wintersport die dit keer plaatsvond
in Valloire. Qua feesten sprong het
V.U.G.S.-feest ‘een hete nacht als een
andere geslacht’ er samen met Faculty
bovenuit. Woorden schieten te kort om
deze avond te beschrijven, daarvoor
verwijs ik je door naar de fotopagina of
de website.
Verder is er in deze oikos meer aandacht voor de langstudeerdersregeling
en het volgen van een minor. Ook de
lustrumcommissie laat in deze editie
weer van zich horen met een update
en een nieuwe lustrumquizvraag! Veel
leesplezier!
Namens het 90ste V.U.G.S.-bestuur,
Met geografische groet,
Bob van der Meij
Penningmeester 2011-2012
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Natuurlijke klimaatbuffers
Duurzame klimaatadaptatie
Marjolein Sterk en Fleur Schilt
In Noord-Nederland was in januari
sprake van ernstige wateroverlast
met de evacuatie van bewoners
tot gevolg. Een van de problemen
was dat het overtollige water
nauwelijks geloosd kon worden
vanwege de harde wind en de
hoge waterstand in de Waddenzee. Had dit probleem voorkomen
kunnen worden? “Jawel,” beweert
de coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers bestaande uit zeven grote
natuurorganisaties.
Natuurlijk veilig
Jarenlang was het motto bij
waterschappen ‘water opvangen en
afvoeren’. Dit leidde ertoe dat er
voornamelijk werd geïnvesteerd in
grote gemalen en het rechttrekken van
waterlopen voor snelle afvoer. Daarnaast beveiligde Rijkswaterstaat onze
kust met grote en zware dijken. Deze
maatregelen blijken met klimaatverandering niet de meest veerkrachtige
en robuuste oplossing. Bij extreme
neerslag krijgen benedenstroomse
gebieden te maken met wateroverlast
en bij langdurige droogte is er kans
op verzilting en leiden sectoren als
de landbouw en scheepvaart schade.
Natuurlijke klimaatbuffers bieden
niet alleen een oplossing voor deze
problemen maar ook extra voordelen: meer ruimtelijke kwaliteit, meer
mogelijkheden voor multifunctioneel
gebruik, robuustere oplossingen en op
de lange termijn lagere beheerkosten.
Vandaar dat de coalitie Natuurlijke
Klimaatbuffers sinds 2006 klimaatbuffers realiseert.
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Wat zijn natuurlijke klimaatbuffers?
Klimaatbuffers zijn natuurgebieden die
de gevolgen van klimaatverandering
beperken. Het kunnen gebieden zijn
waar water zo lang mogelijk wordt
vastgehouden waardoor geen wateroverlast optreedt; denk aan veengebieden, moerassen, natte bossen of
brede rivieroevers. Ze fungeren als
enorme sponzen of als overloopgebieden waar het water geen kwaad
kan. Langs de kust helpen kwelders,
zandplaten, natuurlijke duinen en een
gezonde Waddenzee als bescherming
tegen de stijgende zeespiegel. In steden voorkomen parken, groene daken
en groene gevels dat hitte overlast
ontstaat (ook wel ‘urban heat island’
effect genoemd). Groen in de stad
houdt namelijk water vast, dat water
verdampt en zorgt voor een verkoelend effect.
Zo bieden natuurlijke klimaatbuffers
ons land waterveiligheid, beperking
van wateroverlast, aantrekkelijke natuur voor planten, dieren en mensen,
en meer ruimtelijke kwaliteit een gezond economisch klimaat.
Natte tijden, droge tijden
De zee stijgt, onze bodem daalt, neerslagperioden worden extremer. Alles
wijst erop dat we veel meer water te
verwerken krijgen. Tegelijkertijd krijgen we te maken met langere periodes
van droogte en hitte. Rivieren zullen
een lager zomerpeil kennen, aan de
kust zal water eerder verzilten. Met
alle gevolgen van dien voor bereiding
van drinkwater, kwaliteit van zwemwater, beschikbaarheid van koelwater en
water voor de landbouw.

16-3-2012 12:42:41
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Goede tijden, slechte tijden
Naast de klimaatverandering is een
andere macro trend de zoektocht naar
nieuwe verdienmodellen in de ruimtelijke ontwikkeling. Vastgoed is niet
meer de vanzelfsprekende drijfveer.
Behaalde rendementen bieden geen
garantie voor de toekomst. Vastgoed
is geen betrouwbaar economisch fundament in exploitaties. Natuurlijke
processen die altijd zullen voortbestaan
worden een belangrijkere drijfveer voor
de ontwikkeling van gebieden. Bieden
deze slechte tijden het startpunt voor
duurzame ontwikkeling? Natuurlijke
klimaatbuffers zijn een interessant
ingrediënt voor die duurzame gebiedsontwikkeling.
Klimaatbuffers duur?
Nee. Klimaatbuffers kosten weliswaar
miljoenen euro’s, maar ze leveren
miljarden op doordat ze schade
door overstromingen voorkomen en
een aantrekfactor zijn voor economische ontwikkelingen. Berekeningen laten zien dat klimaatbuffers
vaak een financieel aantrekkelijker
alternatief zijn dan doorgaan met
het huidige beheer. Het inklinken
van veenbodempolders kan bijvoorbeeld worden vermindert en dat
bespaart beheerkosten. Vaak verdienen delfstoffenwinners of andere
bedrijven hun boterham aan het
realiseren van een klimaatbuffer. En
tot slot worden in een klimaatbuffer
meerdere doelen (waterbeheer,
natuur, recreatie) gerealiseerd.
Dit maakt een bundeling van de
benodigde geldstromen voor de
ontwikkeling mogelijk.
Kanttekening is dat een klimaatbuffer meestal meer ruimte vraagt
dan een traditionele oplossing. En
vierkante meters kosten geld. Wegen de kosten op tegen de baten?
Daarover willen Nirov en de Coalitie

Natuurlijke Klimaatbuffers in 2012 in
gesprek met hun beider partners.
Robuuste oplossingen
Louter technische oplossingen blijken
in toenemende mate ontoereikend als
duurzame oplossing. Vergelijk een
breed duingebied met een traditionele
zeedijk: de zeedijk is kwetsbaarder
voor terroristische aanslagen. Anderzijds heeft een breed duingebied een
groter ruimtevraag. Dat kan ten koste
gaan van andere functies zoals wonen
en werken. Een duingebied biedt echter
ruimte aan recreatie en ecologische
waarden. Wat de coalitie Natuurlijke
Klimaatbuffers en Nirov betreft, staan
techniek en natuur echter niet tegenover elkaar, maar trekken ze samen op.
Natuur waar het kan, techniek waar
het moet.

Nederland boven en onder de zeespiegel.
Bron: energysurvival.nl
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Vakbroeders voor klimaatbuffers
Traditionele, technocratische oplossingen tegen klimaatverandering zijn
al lang niet meer in elke situatie
een duurzame keuze. Klimaatbuffers
bieden kansen voor een mooi, veilig
en duurzaam Nederland. Voor toepassing van het concept is expertise nodig
van waterbeheer, natuur, ruimtelijke
ordening en landschap. In de ruimtelijke vakwereld is het concept klimaatbuffer nog beperkt bekend. Daar ligt
een opgave. Daarom werkt de Coalitie
Natuurlijke Klimaatbuffers samen met
Nirov aan kennisdeling over toepassing
van klimaatbuffers.

Marjolein Sterk studeerde Bos en
Natuurbeheer en werkt voor ARK
Natuurontwikkeling.
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Fleur Schilt is planoloog en werkt voor
Nirov het Nederlands Instituut voor
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.
De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers
bestaat uit ARK Natuurontwikkeling,
De12Landschappen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming
Nederland, Waddenvereniging en het
Wereld Natuur Fonds.
Meer informatie over natuurlijke 		
klimaatbuffers: www.klimaatbuffers.nl

Voorbeeld Kempen-Broek
Het Kempen-Broek is van oorsprong een nat gebied; een laagte, waarin grote
en kleine beekjes vanuit moerassen hun weg naar de Maas zochten. Door natte
natuurgebieden in noord-zuidrichting weer aan elkaar te koppelen, ontstaat een
tientallen kilometers lange klimaatbuffer die bovenstrooms een neerslagoverschot
van ca. 150.000 m3 per jaar vasthoudt. Zo voorkomt dit natuurgebied wateroverlast stroomafwaarts en vergroot ze de zoetwatervoorraad van omliggende
natuur- en landbouwgebieden.
Grondbank en vrijwillige kavelruil
In het Kempen-Broek liggen natuurgebieden en landbouwgronden vaak dicht naast
elkaar. Dat is onhandig, want de natuur is gebaat bij hoge grondwaterstanden,
terwijl de landbouw het hele jaar door graag droge voeten houdt.
Vijwillige kavelruil van honderden hectaren zorgt voor aantrekkelijke natte
natuurgebieden en betere verkaveling van de landbouwgronden. Een consortium van ARK Natuurontwikkeling, Habitura en Rentmeester Van Soest, heeft
de kavelruil innovatief vorm gegeven. Daardoor worden overheidsdoelen op het
gebied van natuurontwikkeling, recreatie, waterbeheer en verbetering van de
landbouwstructuur vier maal sneller en twee maal goedkoper gerealiseerd. Het
inzetten van een grondbank als 'revolving fund' voor gebiedsontwikkeling is nog
niet eerder op deze schaal ingezet.
Natuur en recreatie binnen ieders handbereik
Met Waterpark Kempen-Broek ontstaat een ongekende rijkdom aan planten en
dieren: van bever tot boomkikker en van wespendief tot weerschijnvlinder.
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Nederland van boven

Hét programma voor geografen
Christel van Wijk, redactie
‘’De wereld vanuit een spectaculair, nieuw perspectief, dit is ...
Nederland van boven!’’. Zo luidt
de welbekende openingszin van
hét programma voor ons sociaal geografen en planologen. In
Nederland van Boven wordt er
met behulp van indrukwekkende
luchtbeelden, datavisualisaties en
vogelperspectief naar de ritmes en
patronen van Nederland gekeken.
Elke aflevering komt er weer een
ander interessant onderwerp aan
bod, zoals: 24 uur Nederland, handel, vrije tijd, wonen, het luchtruim en natuurlijk gaat er ook een
aflevering over water!
Water, is het onze vriend of wordt het
toch weer onze vijand? In het verleden
heeft het water de kwetsbaarheid van
ons land al aangetoond: in het jaar
1287 verdronken er door de SintLucia vloed meer dan 50.000 mensen
en in 1953 werd Nederland getroffen
door de watersnoodramp. Sindsdien
vechten we terug. We leggen polders
aan, bouwen dijken en veroveren
steeds meer land op het water. Onze
waterwerken hebben ons zelf wereldberoemd gemaakt: de Maaslandkering, de balgstuw bij Kampen, Neeltje
Jans en de Afsluitdijk. Nu is er een
nieuwe manier van kustverdediging
genaamd ‘’building with nature’’. Men
wil stranden en duinen op een meer
natuurlijke wijze gaan versterken.
Het eerste experiment hierbij is al
van start gegaan. Er is maar liefst 20
miljoen kubieke meter zand voor het
strand neergelegd. Doel is dat de zee
samen met de wind gaat zorgen voor
verspreiding van het zand in richting

van de noordelijke kust: richting Den
Haag, Scheveningen en verder.
Van over de hele wereld komt men kijken naar de manieren die onze voeten
droog houden. Toch kan het zomaar
een keertje helemaal mis gaan. De
huiveringwekkende gevolgen hiervan
zijn niet te overzien: als de dijken
doorbreken loopt de schade op tot z’n
121 miljard en het aantal doden wordt
geschat op ruim 10.000 personen.
Verder mag een interactieve kaart
natuurlijk niet ontbreken bij dit sociaal geografische, planologische programma: dit keer kon je ontdekken
op welk plekje in Nederland je droge
voeten houdt. De situatie in Utrecht:
de gemiddelde neerslag ligt tussen de
799 en 899 millimeter per jaar, er zijn
tussen de 1 en 10 pompgemalen/sluizen/stuwen en bij een overstroming
staat het water maximaal tussen de
0 en 4 meter hoog. Droge voeten zijn
dan dus niet helemaal gegarandeerd!
Heb je Nederland van Boven nou
helemaal gemist? Wees niet getreurd
want gelukkig bestaat er altijd nog
uitzendinggemist.nl. Veel kijkplezier!

Logo Nederland van Boven. bron: vpro.nl
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Jouw studievereniging
wil het je zo voordelig en
makkelijk mogelijk maken.
Dus hebben ze een
boekenleverancier
die daarbij past.
Jouw studievereniging werkt
nauw samen met studystore.
En dat heeft zo z’n voordelen.
Doordat we snugger te werk
gaan, kunnen we jouw
complete boekenpakket
snel aanbieden tegen een
scherpe prijs.

nl
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De vernieuwde Catherijnesingel

10 Wat gaat er veranderen?
Reinout van der Schalie, redactie
Laat me jullie meeslepen in een
spelletje. Doe je ogen dicht en
roep de eerste drie dingen die
bij je opkomen als je aan Utrecht
denkt. Nu zal ik mijn gave van
helderziendheid bewijzen door te
onthullen dat de meeste van jullie
dachten aan de Dom, de Uithof en
de grachten.
Andere pennen zullen de enorme geografische relevantie van de Dom en de
Uithof beschrijven, in dit artikel zal ik
jullie onderdompelen in de kennis van
de grachten van ons mooie stadsie.
Specifiek de kennis van het restauratieproject dat de catherijnesingel .
Als onderdeel van het ambitieuze
CU2030 wordt het hele Utrechtse
stationsgebied op de schop genomen.
Er komt een nieuwe OV-terminal, een
vernieuwd Hoog Catharijne, hotels,
bioscopen, kantoren, verkeerspleinen, een vernieuwd casino en, voor
ons studenten interessant, een compleet vernieuwde Catharijnesingel,
compleet met terrasjes en kroegen.
Helaas belanden wij tussen de wal en
het schip; het project is als alles goed
gaat pas voltooid in 2019. Met een
beetje pech zijn ze dus net op tijd klaar
om ons onze midlifecrisis op een mooi
nieuw terras te laten vieren.
Voor de leken onder ons: de Catharijnesingel was origineel een gracht,
maar is in de jaren ’70 drooggelegd om
de stad beter bereikbaar te maken met
de auto en vermoedelijk ook om al die
vervelende hippies een hak te zetten.

Nu is de tijd aangebroken om het
stationsgebied weer op te knappen,
wat eerlijk gezegd hard nodig is. Het
schijnt te zijn doorgedrongen bij het
stadsbestuur dat het centrum van
Utrecht autovriendelijk maken een
verloren zaak is en dus zijn ze tot de
conclusie gekomen dat het voor iedereen leuker, mooier en winstgevender
is als de singel weer een gracht wordt.
Het plan is hiernaast heel mooi weergegeven in vier kaartjes. De Catharijnesingel wordt weer opengebroken
zodat de Utrechtse singel weer rond
de hele binnenstad loopt. Ook wordt
de Leidsche Rijn op de Utrechtse singel aangesloten zodat je gemakkelijk
bij de lucasbrug in een bootje kunt
stappen en gelijk door kan varen om
in Amsterdam een paar biertjes te
drinken.
Om het gebied beter te integreren
met de rest van de stad, wordt de
Catharijnesingel beter verbonden met
Hoog Catharijne, door middel van het
Catharijneknooppunt. Dit knooppunt
met hoogst originele naam, op het
kaartje aangegeven met een ovaaltje,
moet de loopbrug vervangen die nu
Hoog Catharijne niet met de Catharijnesingel verbindt. Er komen stijgpunten om van de winkels en horeca
op singelniveau naar de winkels en het
atrium van Hoog Catharijne te komen
op +1 niveau en door het Atrium is een
verbinding naar de centrumboulevard
die van het centrum door het station
naar de jaarbeurs loopt.
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Situatie Catharijnesingel.
Bron: cu2030.nl
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De Catherijnesingel wordt ook een
stuk groener dan nu het geval is. Er
komen grastaluds langs het water, met
brede trappen naar het waterniveau
en er worden veel bomen geplaatst
om de singel een natuurlijke sfeer
te geven. Op deze afbeelding is de
Catharijneknoop te zien, met op de
achtergrond het glazen Atrium van
Hoog Catharijne.

Al met al klinkt de nieuwe Catharijnesingel met alle winkels, horeca en
bomen als een hele verbetering op de
oude, die vooral ‘je kunt iets sneller
ergens komen’ voor zich te spreken
had. Het is jammer dat het niet tijdens onze studententijd klaar is, maar
wellicht kunnen we er nog eens een
biertje gaan doen na de meeloopdag
van onze kroost, om ze vervolgens
dood te vervelen door ze te vertellen
dat ‘ik nog weet hoe het vroeger was.’

Zicht op trappen voor Muziekpaleis en Catharijneknoop vanaf Vredenburgknoop. bron: cu2030.nl
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Dutch Dialogues

14 Natte voeten in andere lage landen
Fabian Kreulen, redactie
Het is duidelijk dat de hele wereld
ons kleine koude kikkerlandje
kent vanwege de eeuwige strijd
tegen het water. Dit geldt echter
niet alleen voor Nederland. Er zijn
ook andere landen die hem knijpen als het waterniveau stijgt. Er
zijn naast Nederland zelfs nog 32
andere landen met landgebieden
die beneden zeeniveau liggen.
Het gebied dat het laagste onder
zeeniveau ligt is de kust van de dode
zee in Israel en Jordanië. Deze plek
ligt meer dan vierhonderd meter beneden zeeniveau. De meeste plekken
die technisch gezien onder zeeniveau
liggen verdienen echter eigenlijk
geen plekje in deze oikos, omdat
ze niet hoeven te vrezen voor natte
voeten. Integendeel, droogte is juist
vaak de reden voor het lager liggen
van deze gebieden omdat door weinig regenval en veel verdamping de
gebieden zich niet met water vullen.

New Orleans en de ‘Dutch Dialogues’
Bijna de helft van de stad New Orleans
ligt onder zeeniveau. In dit geval komt
het niet door droogte en is er zeker
sprake van een gevaar voor overstroming. Dit werd pijnlijk duidelijk
door de orkaan Katrina die deze stad
in 2005 trof. De dijken bleken niet
bestand tegen de orkaan en Hansje
Brinker was ook nergens te bekennen. Tachtig procent van de stad liep
onder water, er was voor miljarden aan
schade en meer dan duizend mensen
vonden de dood. Onder de noemer
‘Dutch Dialogues’ is er een paar jaar
na de ramp een team van Nederlandse
water- en stedenbouwdeskundigen
naar de stad vertrokken om deze te
helpen met de problemen die het water met zich mee brengt. Ons land is
immers al van oudsher gespecialiseerd
in het omgaan met deze problemen.

bron: roadtripusa.net
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New Orleans onder zeeniveau
bron: imageshack.us

De boodschap die onze landgenoten
aan hun Amerikaanse collega’s hebben
gegeven is dat ze moeten samenwerken
met het water. Zie het water als een
vriend in plaats van een vijand, net
zoals wij dat in Nederland doen. Deze
visie was revolutionair, daar de Amerikanen in New Orleans voornamelijk
dachten dat profiteren van het water
en bescherming tegen het water niet
hand in hand gingen. De Nederlandse
visie op waterbeleid is niet tegengevallen, dit blijkt onder meer uit het feit
dat er in meer gebieden waar water
een bedreiging vormt Dutch Dialogues
zijn gestart. Niet alleen in steden in de
Verenigde Staten maar ook in andere
landen zoals Taiwan.

oikos 2 versie 3.indd 15

Uit het succes van de Dutch Dialogues
blijkt eens te meer dat de gebieden die
last hebben, of dreigen last te hebben
van natte voeten, veel kunnen leren van
de Nederlandse deskundigheid op het
gebied van water. Steeds meer wordt de
Nederlandse visie om samen te werken
met het water in plaats van het tegen te
werken overgenomen. Een ontwikkeling
die alleen maar valt toe te juichen, al is
het maar om watersnoodrampen zoals
die met orkaan Katrina in de toekomst
te voorkomen.
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De week van... Rachel & Florien
Engelse les geven op de Fillipijnen
Florien Willems
Maandag
Om 7.00 gaat de wekker. Natuurlijk
zijn we allang wakker, in een stad als
Manilla moet je niet denken dat je uit
kunt slapen. In onze straat begint om
5.00 al de spits met tientallen jeepneys, toeterende tricycles, roepende
verkopers langs de straat, sidecars en
mensen, heel veel mensen. Daarnaast
wonen naast ons hostel nog een aantal hanen die elkaar aflossen met hun
schorre gekraai.
We frissen onszelf wat op met koud
water uit een emmer en maken ons
klaar om te gaan: vandaag begint ons
project in de allerarmste wijk van de
Filippijnen: Tondo.
We spreken af met een maatschappelijk werkster die ons de weg moet
wijzen naar het project en ontmoeten
de moeders met wie we Engels zullen
gaan oefenen, maar we starten nog niet
vandaag. Morgen pas, want alles gaat
hier op z’n gemakje: Bahala na.
Dinsdag
De weg naar het project is ons gisteren
niet goed uitgelegd, onderweg naar
Tondo kunnen we de juiste jeepney niet
vinden. Iedereen aan wie we de weg
vragen herhaalt wat we vragen, knikt
vrolijk ‘ja’ en wijst een andere kant op.
Ineens staan we in een sloppenwijk
waar we absoluut niet moeten zijn.
Mensen komen ons aanraken, vragen
geld of roepen ons na; als twee blanke
meisjes vallen we natuurlijk ontzettend
op. We voelen ons niet bepaald veilig en
besluiten om toch maar in een jeepney
te stappen om hier in ieder geval snel
weg te komen. De chauffeur besluit echter een paar straten verder dat daar zijn
eindpunt is, en verteld ons dat we maar
richting de zee moeten lopen. Gelukkig

blijkt dit te kloppen en herkennen we
ineens de weg! Een uur te laat komen
we opgelucht aan in Tondo, waar de
moeders al ongerust op ons zitten te
wachten.
Woensdag
Een ontmoeting met één van de vrouwen uit de sloppenwijk ging als volgt:
‘Hello, my name is Florien but you can
call me Flo if that is easier.’
‘Plo?’
‘No, haha, FFFlo!’
‘Okay. Plo.’
De Engelse uitspraak is niet altijd perfect, wel vaak heel grappig. Ook volzinnen lijken voor een aantal vrouwen erg
moeilijk te zijn. De vraag of je wil douchen luidt: ‘Ma’am Rachel, shower!?’,
en als ze willen weten of je nog honger
hebt: ‘Ma’am Plo, rice!?’
Aan ons de taak om Engels met de
moeders te oefenen. De meeste moeders blijken het best wel te kunnen,
ze moeten alleen aangespoord worden
om het te doen en wat zelfvertrouwen
krijgen zodat ze het ook durven.
Donderdag
De moeders met wie we Engels oefenen
wonen in een sloppenwijk in Tondo, we
gaan bij een aantal van hen op bezoek.
Het gedeelte ‘Happyland’, waarvan de
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naam niet echt bepaald overeenkomt
met de werkelijkheid, is gebouwd op
palen in de zee. Instabiele krotjes, op
palen in de zee. Bij de minste storm
of als er een keer hoog water is, stort
alles in en stroomt alles weg. Nu is Happyland weer net opgebouwd sinds de
laatste overstroming van oktober. Onder
de huisjes in de zee drijft afval, overal
lopen honden en katten, het is er warm
en stoffig en het stinkt. Overal lopen
kleine kinderen, ze spelen in, tussen en
met het vuilnis. De moeders wonen met
gemiddeld vijf kinderen op zo’n 10 m2,
ze slapen allemaal op de grond.
De zon schijnt en alle mensen zijn vrolijk, dat is het enige kenmerk van Happyland dat de naam eer aan zou doen.
Een Vlaming die we later die dag ontmoeten zegt ooit te hebben gelezen dat
‘Poverty looks nicer in the sun’.
Vrijdag
Makati is het CBD van Manilla, hier werken en wonen alle rijke zakenlui. Het
is overal schoon, goed onderhouden,
mooi en fris. De tientallen hotels met
zwembaden stralen louter luxe uit, er
rijden mooie auto’s en de Starbucksen
zitten vol met mensen in mooie kleding.

oikos 2 versie 3.indd 17

Het voelt gek om daar te lopen. De
verschillen in de stad zijn veel te groot.
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Zaterdag
Na een week in stinkstad Manilla is het
voor ons tijd hier even weg te gaan. We
boeken voor het weekend een hotel in
Talipanan op het eiland Mindoro. We
beseffen ons dat de moeders uit onze
lessen zelf nog nooit zo ver weg zijn
geweest, we durven hen bijna niet te
vertellen dat we hierheen gaan. Het
hotel waar we heengaan is met 350
pesos voor ons spotgoedkoop, ongeveer
7 euro. Voor de moeders, die knoflookpellers zijn, is dat een ontzettend hoog
bedrag waarvoor zij 7 kilo knoflook
moeten pellen. We proberen hier maar
niet teveel aan te denken..
Zondag
Talipanan is prachting! Witte stranden,
palmbomen en blauwe zee. Veel groen,
watervallen en heuvels. Fijn om even
bij te komen van alle indrukken van
afgelopen week.
Komende week weer naar Tondo, om
daar de knoflook-pellende moeders
even een aangename afwisseling in hun
dagelijkse sleur te bieden…
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Lang leve de minor!
Minors volgen, hoe zit dat?
Emma Hesselink, redactie
Heb jij ook altijd moeite om
mensen uit te leggen wat je nu
precies studeert? Goochel jij ook
altijd met “het heeft te maken
met…”, “nee, het gaat niet over
vulkanen” en kijken je gesprekspartners je daarna knikkend aan
met een blik in hun ogen alsof
ze water zien branden? Dat kan
komen omdat sociale geografie
(en planologie, maar vooral geografie) een behoorlijk brede studie is. Je bestudeert nu eenmaal
een behoorlijk breed en wijdvertakt object; geografie is immers
overal! Die verbreding kan ook
gaan vervelen wanneer er meer
behoefte aan specialisering ontstaat. Daar is een oplossing voor
en daar kun je hier van alles over
lezen; lang leve de minor!
Pfff, daar komt weer zo’n studiegerelateerd verhaal over weet ik wat voor
oninteressants, hoor ik je denken.
Niet stoppen met lezen! Dit is een fijn
stukje! Het biedt je namelijk zeer veel
perspectief en kan een grote toevoeging aan je studie vormen (lees: een
gratis cursus “pimp je cv”). Ook is
het belangrijk om er vroeg bij te zijn
want met al die langstudeerboetes
loop je liever niet meer uit. Dus, lieve
eerstejaars, ook voor jullie is dit een
interessant stukje! Daarnaast kun je
al die mensen die willen weten wat
je nu precies studeert in ieder geval
vertellen dat je een minor economie,
Spaanse taal en cultuur of archeologie en landschap volgt; is er tenminste nog iets duidelijk aan je studie.

Blijkbaar hebben veel SGPL’ers behoefte aan het volgen van een minor.
Dat bleek uit de hoge opkomst op
de minormiddag, gehouden op 16
januari en georganiseerd door de
Onderwijscommissie. Hier vertelde
Jos Bierbooms een inhoudelijk verhaal over het volgen van een minor,
waarna een aantal minoren zich
presenteerden in de vorm van een
minormarkt.
Hoe werkt zo’n minor? Er zijn een
paar zaken waar je rekening mee
moet houden. Ten eerste moet een
minor minstens 30 ECTS omvangen;
meer mag natuurlijk ook. Die 30 ECTS
zijn onderdeel van de zogeheten profileringsruimte in de bachelorsfase,
wat niets meer is dan een moeilijke
benaming van het keuzedeel in je
bachelor. Die profileringsruimte bestaat uit 45 ECTS, wat omgerekend
in Utrechtse vakken betekent dat je
zes keuzevakken mag volgen, naast
je verplichte vakken. Nu zit dat bij
SGPL een beetje anders, wij kunnen
namelijk al vanaf de tweede periode
in het eerste jaar zelf vakken kiezen. De toevoeging van een minor
zit meer in het feit dat je vakken
buiten je eigen faculteit kunt volgen.
Sterker nog, je kunt ook een minor
volgen aan een andere universiteit.
Zo komen we gelijk op het tweede
punt; let goed op hoe het werkt met
de inschrijfperiodes en –procedures.
Op andere universiteiten, maar zelfs
al op andere faculteiten in Utrecht,
worden namelijk andere inschrijfperiodes gehanteerd. Zo werken de universiteiten in Amsterdam en Leiden
bijvoorbeeld met een geheel andere
academische kalender, die vanuit
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het perspectief van een Utrechtse
student niet altijd even logisch in
elkaar zit. Let hier dus goed op! Vaak
kunnen de studieadviseurs van de
faculteiten waar je minor onder valt
je hiermee helpen. Ten derde ben je
hoogstwaarschijnlijk niet de enige
die heeft bedacht iets buiten het
reguliere studieprogramma te willen
doen, houd daarom rekening met een
teveel aan inschrijvingen waardoor
je buiten de boot valt. Een aantal
minorprogramma’s zijn zeer gewild,
wat kan betekenen dat er bepaalde
inschrijfeisen worden gesteld, of dat
je een ander programma zult moeten
kiezen. De meeste universiteiten vermelden dat op hun websites.
Wil je je wel graag buiten je eigen
studiegebied oriënteren maar vind
je een minor een beetje teveel van
het goede? Geen probleem, dan kun
je ook willekeurig een aantal vakken
volgen aan andere faculteiten. Er zijn
bijvoorbeeld veel mensen die beginnen met het volgen van een taal- en
cultuurminor. Ze zijn echter alleen
geïnteresseerd in het leren van de
taal. Pas de problème, dan schrijf
je je alleen in voor die taalvakken
en niet voor de cultuurvakken. Het
is stiekem zo makkelijk allemaal!
Wel moet je hierbij ook letten op de
inschrijfperiodes, want die verschillen nog steeds onderling binnen de
Universiteit Utrecht.
Lijkt dit je wel wat? Kijk dan eens
op www.uu.nl/minors. Hier kun je
meer informatie vinden over wat een
minor precies is en welke minors de
Universiteit Utrecht je kan bieden.
Ook kun je een keertje langslopen
bij onze geliefde Jos Bierbooms, die
je alles kan vertellen over het volgen
van een minor en het aanbod dat de
Nederlandse universiteiten voor je
hebben klaarliggen. Hij kan je ook
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helpen met het volgen van losse
vakken buiten de faculteit Geowetenschappen. Loop dus een keertje bij
hem langs óf bezoek volgend jaar de
Minormiddag óf ga zelf op onderzoek
uit. Nogmaals, wacht niet te lang,
voor je het weet heb je een boete
aan je broek hangen!
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Hier volgen een paar mogelijk interessante minors voor de studie SGPL:
• Educatieve minor - Deze minor
biedt je gelijk kansen op de arbeidsmarkt, je behaalt namelijk
na het afronden ervan een tweedegraads lesbevoegdheid. Dat
houdt in dat je aardrijkskundeles
mag gaan geven aan de onderbouw HAVO/VWO en VMBO-t. Er
wordt geselecteerd op motivatie!
• Economie - Is economische geo
grafie jouw ding? Volg dan een
minor binnen economie. Hierbij
heb je nog veel keuze; internationale economie bijvoorbeeld. Of
een minor bedrijfseconomie, voor
als je later een rijke business(wo)
man wil worden. Er zijn een heleboel keuzevakken waaruit gekozen kan worden; lekker breed
dus!
• Milieu- en natuurwetenschappen - Voor als je ook de fysische
geografie interessant vindt; “De
minor milieu-natuurwetenschappen richt zich op de natuurwetenschappelijke analyse van de oorzaken van milieuproblemen en
het ontwerpen van innovatieve
onderbouwde oplossingsrichtingen”, aldus de UU-site.
Staat jouw minor er niet bij? Kijk dan
op www.uu.nl/minors!
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Overheidsmaatregelen studeren

22 Wat verandert er en hoeveel gaat je dat kosten?
Jessy Oosterbosch, redactie

De overheid is druk bezig en heeft
al verscheidene maatregelen ingevoerd die van toepassing zijn
op het hoger onderwijs, dus ook
op jullie! Maar wat zijn die maatregelen nou precies en in welke
mate zijn deze van toepassing
op jou?
Aankomend studiejaar 2012-2013
zijn er vijf maatregelen die belangrijk
zijn voor studenten aan het hoger
onderwijs. Deze zijn:
• Het afschaffen van de basisbeurs in
de masterfase.
• Het inkorten van het studentenreisrecht.
• De langstudeerboete.
• De harde knip.
• Het collegegeld voor tweede studie
Afschaffen basisbeurs:
De basisbeurs voor de masterfase ligt
in de planning om afgeschaft te worden, deze regeling moet nog goedgekeurd worden door de kamers.
Maar wanneer deze goedgekeurd
wordt, zal deze ingaan voor studiejaar 2012-2013, ook voor studenten
die al bezig zijn met hun master. Dit
houdt in dat de basisbeurs nog wel
drie jaar beschikbaar is voor de bacheloropleiding maar dat tijdens de
master er voortaan alleen nog maar
geleend kan worden. In plaats van de
basisbeurs is het voor studenten wel
mogelijk om meer te lenen tijdens
de master. Met deze nieuwe regeling
wordt dan ook de termijn waarbinnen
men de schuld moet terug betalen
aangepast. De terugbetalingstermijn
is op dit moment 15 jaar, maar zal

dan waarschijnlijk verlengd worden
naar 20 jaar.
Het inkorten van het studentenreisrecht:
De regeling houdt op dit moment in
dat een student tijdens zijn bachelor
en master plus daarboven op nog 3
jaar recht heeft op een ov-kaart. Met
de nieuwe regeling wordt dit ingekort
tot de nominale studieduur plus één
jaar. Wanneer je dus meer dan één
jaar studievertraging hebt, heb je
geen recht meer op een ov-reisproduct. De regering wil deze regeling
vanaf 1 september 2012 in laten
gaan. Dus opgelet! Als je al meer dan
één jaar langer hebt gestudeerd dan
je nominale reisduur heb je dus geen
recht meer op het studentenreisproduct. Gelukkig wordt deze regeling
niet ingevoerd met terugwerkende
kracht. Als studenten op 1 september
al een jaar of langer onterecht gratis
OV hebben (volgens de nieuwe regeling), hoeven deze dit niet terug te
betalen. Met deze regeling wordt ook
de boete verhoogd bij het onterecht
bezit van een studentenreisproduct,
deze wordt verhoogd van €68,- naar
€97,- per twee weken. Deze boete
kan voorkomen worden door je studentenreisproduct van je ov-kaart
te halen wanneer je afgestudeerd
bent of geen recht meer hebt op het
studentenreisproduct.
Langstudeerboete:
Op 8 juli 2011 is er een wetswijziging
aangenomen waarin de langstudeerboete is geïntroduceerd.
Hierbij mag elke student over zowel de bachelor als de master één
jaar langer doen dan het nominale
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aantal jaren dat de bachelor/master
duurt. Dus over een eenjarige master
mag je twee jaar doen en over een
tweejarige master mag er drie jaar
gedaan worden, zonder met de boete
in aanraking te komen. Zolang hieraan voldaan wordt, betaalt de student
alleen het wettelijke collegegeld. Dus
wanneer je meer dan één jaar uitloop hebt bij de bachelor of master,
dan betaal je bovenop je collegegeld
3.000 euro extra. Wanneer je meer
dan één jaar uitloop hebt betaal je
dus een bedrag van ongeveer 4.700
euro per jaar! Helaas kun je de uitloopjaren niet bij elkaar optellen,
wanneer je nominaal je bachelor
afgerond hebt, is het niet zo dat je
twee jaar mag uitlopen met je master.
Deze regeling was dit jaar(20112012) eigenlijk al ingevoerd, maar
bedroeg dit jaar een boete van 0 euro.
Vanaf het collegejaar 2012-2013
wordt de boete 3.063 euro(3.000
euro+inflatie).
De harde knip
De harde knip is ook een belangrijk
punt om rekening mee te houden.
De harde knip houdt in dat studenten
hun bachelor volledig moeten hebben
afgerond voordat ze aan een master
mogen beginnen. Dus er mogen
geen vakken meer ingehaald worden
tijdens de master, ook niet wanneer
deze master gevolgd wordt aan dezelfde instelling als waar de bachelor
gevolgd werd. Deze regeling gaat in
voor studenten die in 2009-2010 gestart zijn met hun bachelor opleiding.
Er zijn wel uitzonderingen mogelijk
op deze harde knip, zoals ziekte,
familieomstandigheden, stoornissen,
handicaps en zwangerschap. Dit biedt
echter geen garanties voor individuele gevallen.
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Collegegeld voor tweede studie
Een andere regeling betreft het collegegeld voor een tweede studie.
Voor het volgen van een tweede bachelor of master zijn echter 2 mogelijkheden:
Mogelijkheid 1: Je volgt een tweede
studie naast je eerste studie;
Tijdens een bachelor of master kun je
vakken volgen van een andere opleiding. Zolang er
nog geen diploma is behaald, kun je
ook een complete tweede opleiding
volgen (aan dezelfde of een andere
instelling). Hiervoor kan geen extra
collegegeld worden gevraagd naast
het wettelijk collegegeld dat er al betaald wordt voor de eerste bachelor of
master.
Mogelijkheid 2: je volgt je tweede studie na de eerste;
Wanneer je een tweede studie wilt
starten na het behalen van je eerste
diploma betaal je altijd het instellingscollegegeld. Instellingscollegegeld is
minimaal de hoogte van het wettelijk
collegegeld, maar is vaak een hoger
tarief en wordt door een hogeschool
of universiteit zelf bepaald. De tarieven variëren flink tussen de diverse
instellingen. Op de Universiteit Utrecht
is bijvoorbeeld het instellingstarief
voor bachelor Sociale Geografie en
Planologie 6.200 euro per jaar, voor
de masters zijn de instellingstarieven
ongeveer rond de 14.400 euro per jaar,
hoewel dit kan verschillen per master.

23

16-3-2012 12:43:33

oikos 2 versie 3.indd 24

16-3-2012 12:43:37

Carrièremiddag

Workshops, borrels en netwerken
Hester Hellinga, redactie.
Wordt jou ook elk familiebezoek
weer gevraagd wat je nou eigenlijk
kan worden met Sociale Geografie
en Planologie? En weet jij ook nooit
wat je moet antwoorden? Dat komt
omdat er ook niet één antwoord is
op deze vraag! Met deze studie kun
je namelijk alle kanten op, en kun je
terecht komen bij zeer uiteenlopende
bedrijven. Om de studenten vast een
idee te geven van waar ze terecht kunnen komen organiseert de V.U.G.S.
een aantal keer in het jaar carrièreactiviteiten.
Op dinsdag 13 december was het
dan zover, hét carrièreevenement
van 2011: de V.U.G.S. carrièremiddag! De middag stond in het teken
van het leren kennen van verschillende bedrijven door middel van twee
workshoprondes en een netwerkborrel. De middag begon voor veertig
V.U.G.S.-ers met koffie om goed
wakker te worden. Iedereen had zich
van tevoren opgegeven voor twee
workshoprondes, die gegeven werden
door Jongehonden en Stadkwadraat.
Dit zijn twee jonge en dynamische
bedrijven die veel te bieden hebben
voor studenten Sociale Geografie en
Planologie.
Stadkwadraat is een bedrijf dat
overheden, corporaties, projectontwikkelaars, zorginstellingen en overige grondeigenaren adviseert
bij financieel management van
locatieontwikkelingsprojecten.
Studenten konden aan de hand
van een ontwikkelingscase kennis
maken met het vakgebied. Een
nieuwe wijk moest ontworpen
worden en in een groepje moest
je keuzes maken over de invulling
van verschillende soorten huizen,
vijvertjes, slootjes, parken en
groenstroken. Hierbij moest rekening gehouden worden met de
financiële haalbaarheid van het
plan, maar ook met de algemene
ruimtelijke kwaliteit van het plan.
Naar aanleiding van presentaties
werd het winnende groepje gekozen en deze kregen behalve de
eer, ook een energiezuinige reken-
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machine die op zonne-energie werkt!
Ook Jongehonden is een zeer gevarieerd bedrijf. Zij geven jonge academici niet alleen de kans om een
bedrijf runnende te houden, maar
ook om verschillende werkervaringen
op te doen. Jonge honden werken op
projectbasis voor gemeenten, corporaties, freelancers en adviesbureaus.
Op de carrièremiddag verzorgden ook
zij een actieve workshop. Men kon
kiezen uit drie thema’s, waarvoor een
plan opgesteld moest worden. Hierbij
leerde je brainstormen, pitchen en
investeerders overtuigen. Aan het
eind van de workshop werden er
presentaties gehouden en werd het
winnende plan gekozen. Hierna kon
in een informele sfeer verder kennis
gemaakt worden met de bedrijven.
Op balkon Pi kon onder het genot van
een drankje genetwerkt worden. Ook
het UUMUN (Utrecht University Model
United Nations) was hierbij aanwezig.
Dit is een organisatie die ambitieuze
studenten met een passie voor internationale betrekkingen traint in de
wereld van de Verenigde Naties.
Na deze middag waren alle deelnemers weer wat slimmer en ging iedereen tevreden weer naar huis. Ben jij
ook geïnteresseerd in de carrièreactiviteiten van de V.U.G.S.? Houd dan
de www.vugs.nl in de gaten voor het
komende bedrijfsbezoek en de grote
carrièredag in november!
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Gala

Activiteiten en Commissies

26 De zeven zonden
Emma Hesselink, redactie

8 december 2011 was het eindelijk
weer zover; gala! Wat dranknuttiging
betreft, vormt het gala één van de
hoogtepunten van het academisch
jaar en daarnaast is het enorm fijn
om iedereen eens in rokkostuum,
pak of jurk te mogen bewonderen.
Het thema van afgelopen gala was,
zeer toepasselijk, Zeven Zonden; er
wordt immers duivels gezondigd op
een doorsnee gala…
De verschillende zonden waren door
de Galacommissie, zowel bestaande
uit V.U.G.S.’ers, Alcmaeon’ers en SV
Contact’ers, op posters afgedrukt
en verspreid door Number Four, de
zaal in het Galgenwaard waar het
gala plaatsvond. Zo konden de gasten geconfronteerd worden met hun
daden. Om iedereen nog wat verder
in de verleiding te brengen, waren
snoepjes en spiegels neergezet om
ijdelheid en gulzigheid wat verder te
tarten. De afkoop van de drank was
echter de doorslaggevende factor in
gulzigheid: wijn, bier en binnenlands

gedestilleerd goot naar binnen bij
menig galabezoeker.
Waarschijnlijk mede door de drank,
maar vast ook omdat het een grote
zonde is, konden een aantal jongemannen de druk niet weerstaan
om een poging te wagen het veld
van FC Utrecht te betreden. Helaas
voor hen was de bewaking van ’t
Galgenwaard nog wél nuchter en
werden ze, niet allemaal zonder
kleerscheuren, weer fijn teruggesleept naar de gebieden waar ze wel
mochten komen. Eén vent-met-moed
spande de kroon. Hij was namelijk
zijn telefoon verloren op het veld
en snapte niet waarom hij die niet
eventjes snel mocht gaan halen. De
afgunst en woede waren aanwezig…
Lust, ook een zonde die veelvuldig
werd beproefd tijdens het gala. Hier
en daar waren op de glibberige galavloer genoeg stelletjes (of scharreltjes) te vinden die het prima met
elkaar uithielden. Jammer dat lust
toch ook vaak jaloezie opwerkt,
zoals wanneer een wederhelft van
een stelletje
besluit om ’t
vandaag maar
eens te doen
met een scharrel, pijnlijk!
Hoe dan ook,
het was een
geslaagd gala,
zowel te zien
aan de hakke n d i e u i tgingen, de
b e zo p e n h e i d
van sommigen
en zeker ook
aan de ontiegelijke luiheid
die velen de
volgende dag
trof; de kater
komt later!

oikos maart 2012

oikos 2 versie 3.indd 26

16-3-2012 12:43:44

Faculty
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Het grote geowetenschappelijk faculteitsfeest
Jessy Oosterbosch, redactie
Op donderdag 22 december vond het
befaamde Faculty feest weer plaats!
Feesten met vier andere verenigingen
staat natuurlijk garant voor een knalfuif! Dit bleek wel want om 23.00 uur
begon de Poema vol te stromen en voor
00.00 uur was het feest overduidelijk al
uitverkocht!
Het thema van het feest was Rubic’s
Cube, en met het faculty filmpje werd
al duidelijk wat hiermee bedoeld werd.
Massaal kwamen mensen dan ook met
de gekste, kleurigste outfits die onderling ook druk uitgewisseld werden.
Een leuke verassing was ook de dansvloer! Deze heerlijke blokjesvloer straalde verschillende, knipperende kleuren
uit die in combinatie met de opzwepende
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muziek zorgde voor een fantastische danssfeer waar iedereen op los ging. Helaas
hield deze vloer er halverwege de avond
mee op, maar dit deed zeker niet onder
aan de feestsfeer die natuurlijk sterk bevorderd werd door de aanwezige alcohol.
Tot diep in de avond werd er doorgefeest,
totdat het helaas weer 4 uur was en we
er door sommige portiers wat hardhandig
buiten gezet werden. Sommige mensen
verlieten het feest met te grote, te kleine
of zeer bijzonder gekleurde kleding aan,
hulde aan deze mensen die naar het thema
hadden geluisterd! Oftewel een geweldige
avond met geweldige mensen(zie foto’s
:P).
Tot volgend jaar bij Faculty!
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OV-Kroegentocht
New Kids in Brabant
Jip van Weezel, redactie
Heeft u als trots V.U.G.S.-lid ooit
aan uw vrienden, uw huisgenoten of uw familie het principe van
de OV-kroegentocht proberen uit
te leggen? Dat zou dan zo kunnen
gaan: Men neme een studenten
OV-chipkaart, een aantal steden
met een station en een aantal dubieuze kroegen in die steden. Mix
dit geheel met een paar niet al te
moeilijke spelletjes en een aantal
alcoholische versnaperingen. Het
gevolg: populairste eendaagse
activiteit van de V.U.G.S.!
De editie van dit jaar kan wederom
wedijveren voor de titel populairste
eendaagse activiteit. Het begon al
met het thema, namelijk New Kids,
en de bijbehorende locatie, de oostelijke helft van Noord-Brabant. Er is
geen betere plek te verzinnen voor
een vrijmibo (vrijdagmiddagborrel)

dan in Brabant, waar het concept er
met de paplepel wordt ingegoten.
Het thema spreekt voor zich. Dus
vol goede moed vertrok men vanaf
11 uur richting het Brabantse land.
De steden die bezocht moesten
worden, waren Den Bosch, Boxtel,
Tilburg, Eindhoven en Helmond. De
spellen waren in Den Bosch een bierestafette, in Boxtel een wedstrijdje
hakken, in Tilburg een ronde ‘raad
het plaatje’, in Eindhoven een potje
darten en in Helmond dialect vertalen. Dit alles onder voortreffelijk
toezicht van de sport en spelcommissie. Aan het einde van de dag kwam
men weer tezamen in de Oude Dikke
Dries waar de Duiven de verrassende
winnaar bleken te zijn.
Tot zover het officiele, gecensureerde
verslag van de OV-kroegentocht.
Maar de legendariteit van deze activiteit zit hem niet in de spelletjes,
maar in al de dingen die eromheen
gebeuren. Dit is beter bekend als
de schaduwkant van
de OV-kroegentocht.
Deze schaduwkant
kent een bepaalde
mate van het nuttigen van o.a. bier.
Zo zijn er ieder jaar
aan het begin van de
dag de tassen met
bvo'tjes (bier voor
onderweg). Sommigen bedenken echter
creatievere creaties
en populair dit jaar
was de Skittleswodka
(wodka, Skittles voor
de kleur).
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Een ander aspect wat ieder
jaar terugkomt, is het uittesten van de duurzaamheid van
de treinen en de tolerantie
van het NS personeel en de
reizigers die de pech hadden
toevallig met dezelfde trein
te moeten. Ook dit jaar zijn
er weer een aantal mensen
in het bagagerek beland.
Gelukkig waren dit niet de
medepassagiers, maar een
aantal deelnemers zelf. Wat de
medepassagiers wel moesten
doorstaan was de permanente
geluidsoverlast, met of zonder
megafoon. Dit leidde soms tot
een glimlachje, maar meestal was
er meer ergernis te bespeuren. En
hierbij wil ik ook een pluim geven
voor het personeel van de NS. In
plaats van een stelletje dronken,
schreeuwende studenten de trein
uit te zetten, liet de conducteur
ons verder reizen en mochten
we zelfs het V.U.G.S. dranklied
aanheffen!
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Dan zijn er altijd nog de dingen
die gebeuren. Normaal gesproken
debiele ideeen, maar bij de OVkroegentocht lijken deze ineens briljant. Zo moest Tommy Keune ineens
zijn begeleiders de weg wijzen, wat
eindigde tegen een paal. Een ander
briljant idee had iets te maken met
een fles blauwe haarspray. Het
gevolg was dat een stamgast van
Cafe Verroest in Boxtel ’s avonds
bij zijn vrouw thuiskwam met een
blauw hoofd. Leg dat maar
eens uit. Ook was het niet
betalen na het uiteten gaan
van een aantal deelnemers
niet zo'n succesverhaal en
moest alsnog de rekening
betaald worden.
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Maar de mooiste actie van de
dag kwam niet op naam van
een van de deelnemers, maar
van de twee bestuursleden
die verplicht kamerdienst
hadden. Het is namelijk nog
steeds niet slim om je facebook open te laten staan op de
V.U.G.S.-kamer. Het bericht:
'goed begin van de dag, nu al
twee Duiven opgepakt en nog
niet eens in de eerste kroeg
geweest' werd door velen serieus genomen, wat leidde tot
ophef onder alle deelnemers.
Het zegt genoeg dat niemand
twijfelde aan het verhaal...
Al met al was het weer een
mooie, epische dag, op naar
volgend jaar!
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Een weekje in de Franse Alpen
Fabian Kreulen, redactie
Het is vrijdag 27 januari, vijf uur
’s middags. De in Nederland verwachte horrorwinter heeft nog
niet van zich laten horen. Des
te meer reden voor de V.U.G.S.
om de sneeuw op te zoeken en
met de bus naar Valloire te vertrekken. Met een nieuwe trui die
volgens velen is uitgezocht door
iemand met een lichte vorm van
kleurenblindheid en vol goede
moed stapte iedereen de bus in,
waarvan achteruit de bus gelijk
de eerste hitjes klonken.
Met als thema: Disco snowgo, vous
etes des animaux, passeerde de
eerste diergerelateerde outtfits ook
de revue. Busreizen zijn verder nooit
echt interessant en deze busreis was
daarop geen uitzondering.
Eenmaal aangekomen begon het
wachten. De skifanaten konden niet
wachten en kochten voor de eerste
dag gelijk een skipas om ongewassen
en moe op de piste te verschijnen,
terwijl anderen in de lobby dutjes deden en de sauna opzochten om bij te
komen. Aan het eind van de middag
had iedereen echter wel zin om lekker
te chillen in het appartement. En daar
was ze, net op tijd, als een oase in
de woestijn bij naderende uitdroging,
als het zakdoekje dat je net op tijd
beet hebt als je moet niezen terwijl je
neus verstopt zit; reisleidster Leonie!
Na het verslepen van alle spullen uit
het depot en de eerste boodschapjes,
kon de wintersport dan echt beginnen. De volgende dag bleken de pistes in prima staat te zijn en bleken
de Franse Kronenbourgjes nog net zo
lekker als vorig jaar. Hoewel je ze niet
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op het balkon moest laten staan om
bevriezing te voorkomen. Helaas viel
er deze dag wel gelijk een onfortuinlijk slachtoffer, die haar pols op een
nare manier brak. Ze ging er gelukkig
mee om alsof ze slechts een blauw
plekje had en bleef als een volleerd
bikkel totdat de Bizztravel bus haar
en de rest aan het eind van de week
kwam ophalen.
Het uitgaansaanbod bleek dit jaar
net zo gering als in Flaine, wat de
kans voor V.U.G.S.-ers om elkaar
tijdens het stappen te ontmoeten
des te meer vergrootte. Vooral tijdens het dierlijke feest bleek dit een
prettige uitwerking te hebben op de
gemoedstoestand van de geografen
in spé. De truc was hier om zo dierlijk
mogelijk verkleed te gaan. Hoewel
sommigen ten onrechte dachten dat
een tros druiven een dier was, ging
Puck Jeekel er met de hoofdprijs vandoor, wat eens te meer bewijst dat
vrouwen en panterpakjes een niet te
versmaden combinatie is. Nog minder
te versmaden zelfs dan mannen in
roze konijnenpakken.
				

16-3-2012 12:43:58

Activiteiten en Commissies

32

Hoewel dit artikel niet is geschreven
door iemand die puur op wintersport
gaat om zo lang mogelijk op de piste te staan, was er voor iedereen
een spannend dagje gepland op de
pistes van het populaire skioord ValThorens. Hoewel de sneeuw net zo
wit was en de horeca iets duurder,
scheen dit voor sommigen toch iets
extra’s toe te voegen, ondanks de
temperaturen van onder de min twintig.
Al met al was het wederom een
geslaagde wintersport. Ik hoop dat
ik ook spreek voor degenen die het
balkon onderaan het appartemen-

tencomplex hadden, waardoor er
tamelijk onverwachte spullen naar
beneden kwamen vallen vanuit de
commissiekamer. Ook hoop ik dat
ik spreek voor degenen die aan het
eind van de week bij de kamercontroles keihard ruzie kregen met
de klusjesman, nadat bleek dat de
complimenten van laatstgenoemde
over de schoonheid van het appartement puur sarcastisch bleken.
Gelukkig is recentelijk gebleken dat
wintersporten nog veel slechter kunnen uitpakken en gaan wij sowieso
volgend jaar weer!
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Behind The Scenes
Aflevering 2: RvA
Floor Dil, RvA-lid
De Raad van Advies, ofwel de RvA,
is de commissie die het bestuur gevraagd en ongevraagd advies geeft
over allerlei kwesties. Hiervoor komt
de RvA ongeveer 5 keer per jaar samen om te vergaderen over punten
die aangedragen zijn door het bestuur
en punten die zij zelf zien. Na een
onderlinge vergadering komen er
twee bestuursleden mee vergaderen,
waarbij de punten besproken worden.
De RvA brengt een advies uit, dat ter
inzage ligt bij de ALV. Het bestuur is
verplicht een reactie hierop te geven,

waarin wordt verantwoord wat er wel
en niet met het advies gedaan wordt.
Hiermee dient de RvA als waardevol
adviserend orgaan voor het bestuur,
enerzijds om het bestuur te adviseren
over zaken waar zij zelf niet uitkomen,
anderzijds om zaken die gesignaleerd
zijn door te geven aan het bestuur. In
de commissie zitten mensen uit alle
jaarlagen: van eerstejaars tot zelfs
zesdejaars. Hiermee is het een representatieve commissie waarin iedereen
zijn zegje kan doen over bestuurszaken. Ondanks haar serieuze rol is het
ook een erg gezellige commissie: wie
dacht dat zuipavondjes niet konden bij
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Lustrumcommissie - Update!
Waarde Lustrummers,									
Sinds de laatste oikos is er een hoop gebeurd binnen de organisatie van het 18de
Lustrum. Heel wat mallen zijn inmiddels volgegoten en de strums zijn al halverwege de route van het neerzetten van intens interessante, leuke of knettergekke
activiteiten in de aanstormende lustrummaand. Deze maand zal iedereen voor altijd
herinneren als de memorabele maand waarin je je écht student, écht V.U.G.S.-er
in hart en nieren voelde en waarin het einde der tijden werd overwonnen. Inmiddels heeft de reisstrum bekend gemaakt dat er 60 enthousiaste V.U.G.S.-ers zullen afreizen naar Litouwen voor misschien wel de laatste reis van hun leven. Daar
zullen we onder andere een bezoek brengen aan het voormalig hoofdkwartier van
de verwoestende KGB-machine van de Sovjets die al eens dicht bij een Apocalypse
waren. De andere strums zitten overigens niet stil, maar houden hun plannen liever
nog even geheim tot het Lustrumcafé in juni. Jawel, een hele zomeravond lang in
het teken van het 18de Lustrum! Hier zal onder andere het thema van het lustrumsymposium onthuld worden en zal tevens het startsein van een apocalyptische
promo-actie gegeven worden.
										
Met
het thema benadrukt deze oikos nog maar eens het aanstormende gevaar van de
naderende Apocalypse. Vieren we het lustrum straks op het strand hier in Utrecht
aan zee? Met natte voeten en een biertje in de hand genietend van de openingsstunt waarbij een meteoriet de Dom vernietigt? Het klinkt niet eens zo gek, laat die
Apocalypse maar komen! 						
Lustrum quizvraag oikos.
Gok een vrijkaartje voor het Lustrumgala bij elkaar! In navolging van onze fenomenale eerste editie van de quizvraag, waarvan het correcte antwoord overigens
233 minuten was, dagen we jullie nu uit met een nieuwe kritieke hersenkraker:
Hoeveel reünisten is de V.U.G.S. rijk? 						
Deze vraag dient zo accuraat mogelijk beantwoord te worden. Inzendingen kunnen
gestuurd worden naar vugslustrum2012@gmail.com, onder vermelding van ‘oikos
quiz’, tevens kan er een formulier ingevuld worden op www.vugslustrum2012.nl. De
volgende oikos zal een tussenklassement van deze strijd bevatten.
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Aankondigingen
Landelijke Manifestatie Bezuinigingen Hoger Onderwijs – 23 maart 2012
Op vrijdag 23 maart is er een landelijke manifestatie waar gerouwd wordt om de vervlogen dromen en ambities van studenten. Ga daarom met de V.U.G.S. mee naar de Dam
in Amsterdam. Deze begint om 16.00 uur en rond 15.00 uur zullen we verzamelen op
Utrecht Centraal. De periode van rouw is afgekondigd, dus kom in het zwart!
World Food Game – 30 maart 2012
Samen met de Rabobank organiseert de ontwikkelingscommissie een workshop over
voedselproblematiek. Rabobank wil een facebookgame over voedselproblematiek ontwikkelen, en wij gaan deze game helpen ontwikkelen op de Ipad! Inschrijven kan op de
V.U.G.S.-kamer, maar er is slechts beperkt plaats!
Geocafé met pubquiz- 4 april 2012
Het is weer tijd voor geocafé en de tweede ronde van de pubquiz! Kom je eer verdedigen en pak die titel! Geocafé begint om 21.00 uur in café Jij&Wij.
Bestuursinfoavond – 5 april 2012
Benieuwd hoe het is om een jaar V.U.G.S.-bestuur te doen? Kom dan naar de bestuursinfoavond, waar je alle ins and outs van een bestuursjaar te weten komt! De avond begint
om 19.00 uur in café Jij & Wij, en het bestuur zorgt voor een heerlijk avondmaaltje!
Lezing – 10 april 2012
Dinsdag 10 april is er weer tijd voor een lezing, met dit keer een zeer bijzondere spreker!
David-Jan Godfroid is buitenland correspondent bij de NOS. De lezing vindt plaats in
de Cambridgebar en begint om 19.15 uur. Wil je gratis mee eten? Dit kan om 18.30 uur!
Buitex Marokko – 12 tot 22 april 2012
In april vertrekken 50 V.U.G.S.-ers voor een rondreis naar Marokko. Op 29 maart vindt
de voorbereidingsavond plaats in de Hoogt 13 vanaf 19.00 uur. Ook zal er op 30 maart
statiegeld ingezameld worden, om geld in te zamelen voor het goede doel Education
for all. Heb jij nog bierkratten of lege flessen liggen? Mail dan naar buitex2012@gmail.com.
Brainborrel – 26 april 2012
Op dit moment gebeurt er van alles en nog wat binnen de V.U.G.S. en het bestuur wil
daarom graag jullie mening over een aantal actuele onderwerpen. Tijdens een heerlijke
borrel in de Jij&Wij zal er gebrainstormd worden over onderwerpen als de website,
de oikos maar ook over het nieuwe geogebouw! Het begint rond 19.00 uur.
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