gepromoveerd in Groningen
– nam het op tegen acht collega’s van andere faculteiten met een minicollege
over lokale initiatieven op
het gebied van duurzame
energie. Zuidema ‘grijpt het
publiek bij de keel met
prangende vragen, en reikt
oplossingen aan,’ aldus de
jury. Zuidema’s huidige
onderzoek richt zich op het
RUG-thema ‘energy’, vooral
op de overgang van een
grootschalig gecentraliseerd
energielandschap naar een
gedecentraliseerde kleinschalige energievoorziening.

HENDRIK JACOB
KEUNING

S A M E N S T E L L I N G > KIRSTEN OTTEN

studiejaar heeft de RUG
een nieuwe, zelfstandige
Faculteit der Ruimtelijke
Wetenschappen, waarvan
sociale geografie, planologie
en demografie deel uitmaken. (Sociale) geografie is

> Met ingang van het nieuwe
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heeft ontwikkeld tot een
subfaculteit binnen de Interfaculteit der Aardrijkskunde
en Prehistorie. De studieprogramma’s voor planologie en demografie ontstonden pas in de jaren zestig
en zeventig bij die subfaculteit. De afgelopen jaren is
het bovendien mogelijk

DER RUIMTELIJKE WETENSCHAPPEN

OPRICHTING FACULTEIT

Ook in 2013 leverden
FRW-medewerkers weer uitstekend werk.
Viktor Venhorst sleepte de
Gratama Wetenschapsprijs
in de wacht en Christian
Zuidema werd tot RUGdocent van het jaar uitgeroepen. Venhorst krijgt de
prijs voor zijn onderzoek
naar de mobiliteit van recent
afgestudeerden,
waarop
hij in 2012 cum laude is
gepromoveerd. Universitair
docent Ruimtelijke Planning
Zuidema – in 2011 cum laude

>
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Dinsdag 20 september is
Hendrik Jacob Keuning
overleden,
Nederlands
eerste hoogleraar in de
Economische en Sociale
Geografie. Keuning groeide
op in Veendam als enig kind
van een koperslager. Na de
studies sociale en fysische
geografie in Utrecht promoveerde Keuning in 1933
cum laude met een proefschrift over de Groninger
Veenkoloniën. Zijn onderzoek, bezorgde hem de
bijnaam ‘ontdekker van
de veenkoloniën’. In 1948
volgde zijn benoeming tot
hoogleraar in Groningen.
Tot zijn belangrijkste werken behoort Mozaïek der
functies. Keuning is erelid
van faculteitsverenging
Ibn Battuta.

(1904-1985)

dr. R. Tamsma, voorzitter
van de subfaculteit, loopt
Hermans – tevens schrijver
– ‘de kantjes eraf’. Hermans
laat zich amper zien op het
instituut en presteert zowel
op het gebied van onderzoek als onderwijs onder-

maats. Zo weigert Hermans
de eerstejaars studenten
nog langer te onderwijzen,
aangezien zij zich in zijn
ogen onvoldoende voorbereiden op de colleges.
Studenten durven de docent
niet aan te spreken op zijn
verzuim, omdat hij bekend
staat als een ‘bullebak’.
Volgens Tamsma zijn er
geen methoden om Hermans
aan het werk te krijgen,
aangezien hij een ‘lector
oude stijl is’ en zelf kan beslissen hoe hij zijn onderwijs
verzorgt. Hermans heeft de
Kamervragen afgedaan als
waanzin.

Overal blokkendozen.
Industrieterreinen
van
Sneek tot Groningen, langs

>
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ontwikkeld, meent hoogleraar planologie Gert
de Roo. ‘West- en NoordNederland moeten niet
met elkaar concurreren,
ze moeten elkaar aanvul-

schreef hij het boek LILA
en de Planologie van de
Contramal.

NOORDEN ALS LEISURE RICH AREA

ben vragen gesteld over
het functioneren van dr.
W.F. Hermans, lector aan
de Subfaculteit Geografie
van de RUG. Volgens prof.

> Tweede Kamerleden heb-

DEN HAAG/ DECEMBER 1971

WERKWIJZE DOCENT

IN DE PRIJZEN IN MEMORIAM KAMERVRAGEN OVER

Faculteit
Ruimtelijke
wetenschappen

FOR INFINITY

Lustrumbode RUG 400: één van de negen faculteiten aan het woord / nummer 8

geworden af te studeren in
de economische en regionale
geografie.

in de economische geografie,
prof.dr. R. Tamsma, pleit
voor een prijsdaling van
aardgas van 25% voor afnemers in Noord-Nederland.
Met goedkoper gas wordt het
voor gasgrootverbruikers in
de chemische industrie voor
de hand liggend om zich
in Groningen te vestigen.
Tamsma wijst erop dat een
prijsdaling in het Noorden
gerechtvaardigd is, aangezien ‘transportkosten van
het gas nagenoeg ontbreken,
en dat in 1967 de produce-

> De Groninger hoogleraar
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rende maatschappij NAMStaatsmijnen 182 miljoen
gulden winst kon verdelen
dankzij het Groninger gas.’

NOORDEN

AARDGAS MOET
GOEDKOPER IN

sinds 1951 een zelfstandige
studierichting in Groningen,
die zich begin jaren zestig

len. De rust en de ruimte
van het Noorden zijn uniek.
Het Noorden moet inzetten
op een woon-, landschapen leisure-economie.’ Over
de planologie van Living
In
Leisure-rich
Areas

Wij zijn de enige nog zelfstandige faculteit Ruimtelijke
Wetenschappen in Nederland. Momenteel zitten we op
zo’n 950 studenten, verdeeld over twee bachelor- en acht
masteropleidingen. We groeien toe naar een middelgrote
faculteit, maar proberen het communitygevoel vast te
blijven houden. Onze studenten werken veel samen en
het contact met de docent is hecht. Dit wordt ondersteund door het onderwijsprogramma. Door middel van
zogenaamde Leerlijnen laten we vakken zo goed mogelijk
op elkaar aansluiten. Vaardigheden zijn bij ons minstens
zo belangrijk als kennis – studenten moeten conceptueel
kunnen denken en communicatief vaardig zijn, dat leer je
niet uit een boekje!

sitair docent aan de afdeling demografie, heeft een
Vidi-beurs van het NWO
toegewezen gekregen. Haar
onderzoek naar groei en
gewicht bij kinderen speelt
zich af in Tanzania, Brazilië,
India en Nederland. Behalve
naar kilo’s en centimeters
gaat zij kijken naar socioculturele en biologische factoren die van invloed zijn
op groei en gewicht. Kennis
van deze factoren kan
voorkomen dat voedingsadvies ouders van kleine
kinderen van de regen in
de drup helpt: ‘Door een
Indiase baby met ondergewicht bijvoorbeeld simpelweg stevig bij te voeden
neemt de kans op suikerziekte toe. Advies op maat is
dus van groot belang.’

> Hinke Haisma, univer-
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KINDERGROEI

AANDACHT VOOR

Bij ons staat internationalisering hoog op de agenda, we
willen een faculteit zijn die in de wereld staat. Op dit
moment komt meer dan 20% van de medewerkers uit het
buitenland en zijn er zo’n 35 buitenlandse promovendi. Bij
de Engelstalige masters is de helft van de studenten internationaal. In ons gezamenlijke facultaire onderzoeksprogramma richten we ons – regionaal, nationaal en internationaal – op onderzoek naar Well-being, Innovation
and Spatial Transformation (tWIST). Daarbij is samenwerking met maatschappelijke partners van groot belang,
zoals met RijksWaterStaat (RWS) en het Nederlands
Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI), beide in
Den Haag.

DECAAN INGE HUTTER / COMMENTAAR

PROF.DR. PIET PELLENBARG
EMERITUS HOOGLERAAR
ECONOMISCHE GEOGRAFIE

Het beeld van
Groningen als
universiteitsstad is
in het buitenland
vaak beter dan
bij de gemiddelde
Nederlander

“

PROF.DR. GERT DE ROO
HOOGLERAAR PLANOLOGIE

“
Windmolens
versterken de lijnen
van het landschap

de hele A7. Een verpauperd landschap, bevolking
die wegtrekt naar overvolle stedelijke gebieden.
Zo zal het Noorden er in
de toekomst uitzien als er
geen nieuwe plannen voor
ruimtelijke ordening worden
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