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Damesenheren,
ikwilvanmiddagmetUnadenken overderolvande
bodemenhetlandinhetbeleidmeteenfocus ophetlandbouwbedrijf enhetruimtelijke regionaleniveau.De
bodemalslevendobject isdoorkunstenaarsbedienten
bezongen.JacquesBreiinzijnprachtigelied:"Mijn vlakkeland" spreektoverhetlanddat "vecht"tegendenatte
westenwind, "wacht"bijdebarreoostenwind, "kraakt" bij
dekillenoordenwind en "juicht"bijdewarme zuidenwind.Inderdaad,hetlandleeft. Hetisgedurendemeerdan
duizendjaarinonscultuurlandschap tegenhetwaterverdedigd,hetisbetreden,bewerkt,gekoesterden verzorgd.
Nadenkend overderolvanbodemenlandwilik,in
gedachten,metUindekomende40minuteneen trapje
metvijf tredenbestijgen enhetisverleidelijk numeteen
deeerstestaptezetten.Ikdoedatniet.Tevaakstortde
onderzoekerzichmeteeninzijn werkzonder voldoende
aandachtte schenkenaandecontextenaanhetmaatschappelijk décor.Overdatdécorisveeltezeggen.Ikvolstahiermethet2-4-6-8scenarioopwereldschaal:verdubbeling vandebevolking,een viervoudige stijging vande
productie,eenzesvoudige stijging vanhetenergiegebruik
eneenachtvoudigegroeivandewereldeconomieper
2050.Koningheeft hierinSpileeninteressantebeschouwingaangewijd (1).
InditdécorrichthetWageningen-UR (WUR)zichopde
voedselkolom endegroeneruimtemetalsfocus: "hoe
kunnenwemetwetenschappelijk onderzoeken onderwijs
mensenhelpen voldoendeengezondvoedselteverwerven
ineenleefbare wereld".DeWageningen-U richtzichprimairoponderwijs maar academisch onderzoekiscruciaal
omhetacademisch onderwijs voortdurend te voeden.

Laten we eens kijken welke rolde kennis van de bodem
speelt bij het werken metde voedselkolom en de groene
ruimte.Het zalU opvallen dat ik naast determ "bodem"
(de verticale opeenvolging van lagen opeen waarnemingspunt) de term "land" gebruik (bodems in landschappelijk verband).
Denodig Unu uit met mij een trapje tebestijgen, waarbij iedere trede eenbepaalde graad vanexpertise vertegenwoordigt.
TVede1heeft betrekking op gegevens, bodemkundige
gegevens indit verband.Alruim honderdjaar worden
bodems beschreven en worden monsters genomen die in
het laboratorium worden geanalyseerd.In Nederland
heeft het Staring Centrum-DLO een Bodemkundig
Informatie Systeem,waarin voor 1500unieke bodemeenheden, voor 5000 locaties niet minder dan 115000
analytische gegevens zijn verzameld.Denkt U,bijv. aan
kleigehalte,zuurgraad enorganische stofgehalte.Inhet
kader van detailkarteringen zijn nu gegevens voor
230000 boringen in het computersysteem opgeslagen.
Ook internationaal zijn veel gegevens beschikbaar: zo
heeft het ISRIC(Int.SoilReference and. Information
Center hierinWageningen) 1400000 analytische gegevens opgeslagen van 8500bodemprofielen uitde hele
wereld.Daarnaast zijn er vergelijkbare systemen in heel
veel landen.Naast dit soort min of meer permanente
gegevens worden,met vaak dure methoden, ook monitoring gegevens verzameld dieeen in detijd variërende
toestand van het systeem karakteriseren. Opdit punt
vinden nieuwe ontwikkelingen plaats:verschillende sensorenworden ontwikkeld dietegen lagekosten continu
monitoring gegevens kunnen leveren.Gegevens in data-

baseskunnen onder meer worden gebruikt om voorspellende modellen te voeden,waarvan de output met deze
monitoring gegevens kunnen en moeten worden
getoetst.Dezeontwikkeling maakt het mogelijk de
betrouwbaarheid van modellen beter te karakteriseren.
Maar met gegevens alleen bereikje niet zoveel:Ik stel
daarom voor sneleen treetje te stijgen.
T^ede2heeft betrekking opinformatie, dat wil zeggen
gegevens waaraan eenbetekenis wordt toegekend. Het
eerder genoemde kleigehalte hangt,bijv., samen met het
vermogen ompositief geladen ionen te adsorberen,het
organische stofgehalte isbelangrijk voorde vochthoudendheid en de bewerkbaarheid en de zuurgraad hangt
samen met chemische evenwichten inde bodemoplossingen de wortelactiviteit vanplanten.Informatie op
zichzelf heeft een beperkte waarde en wordt interessanter wanneer het wordt gebruikt in breder verband als
onderdeel vankennis,die we onderscheiden op:
IVede3.Onderkennis verstaan we: "Een persoonlijk
vermogen dat gezien moet worden als het product van
de informatie, deervaring,de vaardigheid en de attitude
waarover iemand opeen bepaald moment beschikt en
iemand in staat stelt een bepaalde taak uitte voeren" (2).
In deze zin kan kennis niet worden overgedragen. Het
moeteerst worden omgezet in overdraagbare informatie
om vervolgens door de ander weer teworden toegevoegd aan het genoemdepersoonlijk vermogen.Als
onderzoeker gebruiken wekennis ombepaalde taken uit
tevoeren.Het marktmodel in zijn meestruwe vorm is
hier duidelijk: industrie,overheid en andere opdrachtgevers formuleren vragen en de onderzoeker, als intellectuelewerknemer,krijgt de taak dezevragen op te lossen

binnen de gestelde termijn en tegen de geldende tarieven.In het meest extreme geval: nocure,nopay.
Vroeger washet anders.Het oude lineaire model van
kennisgeneratie en-overdracht voor het agrarische
bedrijfsniveau was eenvoudig: fundamenteel en basisonderzoek werd gedaan door Universiteiten en
Onderzoeksinstituten, toegepast onderzoek door
Instituten en Proefstations en via de landbouwvoorlichting werd opbedrijfsniveau deboer geadviseerd, terwijl
onderwijs werd gegeven opverschillende niveaus.Ieder
onderdeel hadeen vrij grote autonomie.Deeerdergenoemde "taak" is dus inhet verleden breed opgevat.
Inmiddels is ditlineaire,vrij sterk aanbodgerichte model
minder actueel geworden.Overigens is dieomslag in
Australië alin 1988gemaakt bij deintroductie van het
LANDCARE programma (3),waarbij het accent vanaf
het begin lagop vraaggerichte en directe interactie tussen onderzoekers en gebruikers.Men was van mening
dat inhet klassieke,autonome en vrijblijvende model te
weinig interactie optrad tussen onderzoek en praktijk en
dat daarom de effectiviteit tewensen overliet.In
Nederland zijn de afgelopen jaren de meest spraakmakende onderzoekingen opbedrijfsniveau op dezelfde
interactieve wijze tot stand gekomen.Enkele willekeurigevoorbeelden zijn het gemengde bedrijf De Marke op
zandgrond en de Minderhoudhoeve op zavelgrond;
Ecologische bedrijven inFlevoland alsonderdeel van
het prototyperingsonderzoek, het Duurzame Technologie
Onderzoek (DTO) inWinterswijk, het bloembollenonderzoek en het onderzoek aanprecisielandbouw van de
onderzoeksschool ProductieEcologie inVoornePutten.
Indezebedrijfssystemen gaat een optimale productie
samen metmilieu en natuurkwaliteit: de systemen "lek-

ken" niet meer.Ook inontwikkelingslanden komt een
steeds sterker accent teliggen opparticipatief onderzoek,zoals vorigjaar werd benadrukt opeen
Symposium van deWereldbank en deAmerican Society
ofAgronomy: "Sustainability inAgricultural Systems in
transition".
Opplanologisch gebied hebben vorigjaar de Nationale
Raad voorhet Landbouwkundig Onderzoek en het netwerk voor Onderzoek en Ontwikkeling Ruimtelijk
Beleid,ineen commissie onder voorzitterschap van den
Ban,geconstateerd dat toekomstonderzoekers en
beleidsinstanties nietgoed communiceren en dat veel
onderzoek ongebruikt blijft (4).
In beide gevallen is het duidelijk dathet uitvoeren van
een bepaalde "taak",zoals genoemd door Weggeman,
een nadere analyse behoeft. De directe koppeling tussen
die "taak" en vragen vanuit industrie en overheid,volgenshet marktmodel,is relevant wanneer dergelijke vragen duidelijk zijn. Maar vragen rond een optimale agrarische bedrijfsvoering en rond regionale landgebruiksplanning zijn allerminst duidelijk. Tegenstrijdige maatschappelijke, productie- en milieu belangen spelen een
rolen moeten onderling worden afgewogen. De agrarischeondernemer opereert onder fundamenteel andere
omstandigheden dan demeeste van zijn industriële collega's.Immers,hij werkt met levend materiaal en het
weer is onvoorspelbaar. Er moet daarom adaptief
management worden gepleegd dat voortdurend aansluit
opveranderende omstandigheden die vooraf niet bekend
zijn.Het is in ditperspectief het meest effectief wanneer
boer en onderzoeker samen deproblemen analyseren
van het gehele bedrijfssysteem enin voortdurende interactie,ook met andere betrokkenen,formuleren wat de

kernvragen zijn en daarna tot actieovergaan.Die actie
kan inhouden dat nieuw onderzoek wordt gestart, maar
niet noodzakelijkerwijs. Soms kan bestaande kennis heel
effectief worden ingezet.Deze benadering is gevolgd in
Australië inhetLANDCARE programma,bij onderzoek
van verschillende Proefstations inNederland en bij de
eerder genoemdeNederlandse voorbeelden,en betekent
een nieuwe wijze van onderzoek.Er is hier sprake van
voortdurende interactie inde context van een gemeenschappelijke leerervaring,zoals dat is bestudeerd door
onderzoekers opdeLeeuwenhorendieindit opzicht
mijn overtuigende leermeesters zijn.
Ishiermee de rol van de moderne onderzoeker, als partner,volledig getekend? Ik denk van niet omdat de
onderzoeker vanuit zijn expertise de verantwoordelijkheid heeft om verder tekijken dan zijn neus lang is,en
dat ook zou moeten kunnen opeen wijze die menin alle
redelijkheid niet kan verwachten van een gebruiker van
het onderzoek.Washet nietzodat wetenschappers juist
doorde overheid werden betaald om onafhankelijk te
kunnen fungeren alshet intellectueel geweten van de
natie?Met name universitaire wetenschappers hadden
als missie om onafhankelijk kritisch te zijn en een nieuwe generatie vanonafhankelijk kritische denkers op te
leiden die innovatieprocessen inde maatschappij kunnen
initiëren.Er istoch blijkbaar ietsmisgegaan als teveel
wetenschappers gaan spreken met "hismaster's voice".
Er is iets misgegaan als de Universiteit niet meereen
broeinest is van nieuwe ideeën,alsvermoeide wetenschappers nietmeer dehorzels zijn in de maatschappelijke pels.Waarom komt het,bijvoorbeeld, dat er geen
debat ontstaat binnen de Universiteit wanneer een eminente wetenschapper als Lycklema in zijn afscheidsrede

in 1995principiële,thermodynamisch onderbouwde,
vragen aan de orde stelt rond deeconomische groei,een
gouden kalf waar we met zijn allen omheen dansen?
(5).Zijn we te druk met vergaderen? Het lijkt erop dat
weer met kennis alleen nietkomen,omdat we kennelijk
nietprecies meer weten wat onzetaak is:een treetje
hoger dus:
Trede 4is de trede van de wijsheid, zeerkortweg volgens van Dale teomschrijven als metinzicht gebruiken
van kennis.Een beeld van wijsheid in onzecultuur is
Salomo.Twee vrouwen vechten omeen kind.Hij identificeert de werkelijke moeder door aan de dames voor te
stellen het kind intweeën tedelen.Alleen de echtemoeder knapt af op dit voorstel.Tegenwoordig zou een
DNAvingerprint de vraag wetenschappelijk oplossen en
zou opbasis van informatie eeneenduidig oordeel
mogelijk zijn. Minderbehoefte aan wijsheid dus naarmateonze kennis toeneemt? Zeker niet in onzecomplexe wereld omdat een steeds grotere cirkel van kennis
betekent dat het grensvlak methet daarbuiten liggende
onbekende ook steeds groter wordt.Wehebben
Salomo's meer dan ooit nodig.
Terug naar delandbouw: daaris veel wijsheid nodig.De
komendeWTOronde,dieis gericht op liberalisering
van de wereldhandel, in een wereld waarin de politieke
macht van de agrarische sector afneemt, lijkt steeds minderruimte tebieden voorprijs- en inkomenssteun voor
deagrarische ondernemer.Opkorte termijn legthet tijdelijk wegvallen van deAziatische en de Russische
markt een sterke druk opde agrarische prijzen. Donkere
wolken komen aandrijven nu deCAP( Common
Agricultural policy van deEU) mogelijk wordt vervan-

gen door de CARPE (CommonAgricultural and Rural
Policy inEurope),waarin een accent ligt op multifunctionele landbouw met directe milieu- en natuurdoelen,
dieprimair gehonoreerd zullen worden. Ecologische
duurzaamheid als nieuw contract met de samenleving.
Maar of men in deEU na 2006 nog bereid zal zijn 50%
van hetEUbudget aan deze zaken tebesteden is zeer de
vraag.Hier ligteen structurele taak voor het onderzoek
waarbij de aandacht veel verder moet reiken dandeeconomie.Overigens moet wel worden opgemerkt dat de
WTOheelgunstigkan zijn voor ontwikkelingslanden
alsimportbeperkingen enexportsubsidies van deEU
verdwijnen en wij nietmeer datgene wat we met de
rechterhand geven in veelvoud terughalen met onze
linkerhand.
Maar hoe moethet nu metde landbouw in de EU?
Natuurlijk ontstaat er een belangrijke markt voor streekeigen producten,en zijn erveel creatieve initiatieven op
het platteland: zieAtlas van een Vernieuwend Platteland
(6).Het Ministerie van Landbouw,Natuurbeheer en
Visserij heeft een stimuleringskader voor markt en concurrentiekracht en voorde vernieuwing vanhet landelijk
gebied.Watbetekent dit?Dat inNederland op termijn
een sterk geslonken boerenstand een gespecialiseerde
bedrijfstak wordt met in deeltijd werkende "zelfkazende" boeren en boerinnen dienatuurbeheren en campings
en wandelpaden onderhouden? Nee toch?De voedselzekerheid in de wereld op langere termijn bij een verdubbelende wereldbevolking,de toenemende hoogkwalitatieve vraag van kritische consumenten en het gebruik
van landbouwproducten als industriële grondstof lijken
een voldoendebasis tezijn voor een vitale en voltijdse
land- en tuinbouw opmiddellange termijn. Maar hoe

zietdieland-entuinbouweruit?Hoezietdegroene
ruimteeruitwaarinland-entuinbouw moeten gedijen?
Derenaissancevanhetgemengdbedrijf ofsamenwerkendeakkerbouwersenveetelersinhetzelfde gebied?
Waarwordtland-entuinbouwbedrevenenvoorhoeveel
bedrijven iseremplooi?Watverbouwenwezelf,wat
halenweuitdeEUofelders?Mengenwelandbouwen
natuurofhoudenwebeideactiviteitenapart?Overdit
soortvragen,enzezijn allemaalaleerdergesteld,gaat
hetwanneerwesprekenoverdevoedselkolomende
groeneruimte.Inderecentestartnotaruimtelijkeordening 1999vanministerPronk:"DeRuimtevan
Nederland"dieeenaanloopgeeft totdevijfde nota
ruimtelijke ordeningin2000,wordenconcreteaanknopingspunten gegevenvoordeplanningvanhetlandgebruikinhetlandelijk gebiedintermenvangebiedendie
alsunieke "parels"kunnengelden,verbeteringsgebieden
enbasiskwaliteitgebieden (7).VanuithetWageningenURhebbenweeenuniekepositieommetgoedevoorstellentekomendiehierinhoudaangeven.Nietalleen
maarmooiegekleurdekaartjes,maarvoorstellendie
ontstaaninsamenspraakmetallebetrokkenenwaardoor
eengemeenschappelijk draagvlakontstaat.Hetiseen
illusiedatbepaaldevormenvanlandgebruikkunnen
wordengerealiseerdviadewetruimtelijke ordeningen
viagemeentelijke bestemmingsplannen:perjaarwordt
hetgemeentenviaartikel 19 vandewet,12000keer
mogelijk gemaaktbestemmingsplannentenegeren.
DeRaadvoorhetlandelijk gebied(8)steltterechtdatde
belangenvandeconsumentcentraalstaan.Dat betreft
echtermiljoenen mensenenhetisdaaromooknoodzakelijk derolvandelevensmiddelenindustrie enhet
grootwinkelbedrijf tebenadrukken,alsverbindingsschakelindeketentussenboerenconsument.Evenzoishet

politiek belangrijk voorhonderdduizenden individuele
boeren om derol vande boerenorganisaties centraal te
stellen,zoals de LTO.Doornbos,de voorzitter vanLTONederland en nu ook voorzitter van deIFAP(
International Federation ofAgricultural Producers) heeft
dit onlangs overtuigend betoogd opde al eerder
genoemde bijeenkomst van deWereldbank. Samen sterk
ookalishetagrarischebedrijf bijuitstek individualistisch.
Vanuitdeze optiek ga ik nu iets nader in op innovatieve
ontwikkelingen opagrarisch bedrijfsniveau ,gezien vanuitde ondernemer,en ophet regionale niveau gezien
vanuit het beleid rond deregionale planning.Ik maak
gebruik van gegevens,informatie,kennis en- mag ik
hopen- enig inzicht in decomplexe processen die spelen.Inzicht dat idealiter totwijsheid zou moeten leiden.
Ophet punt van innovatieve bedrijfssystemen, kunnen
we constateren dat de consument gezonde en veilige
producten wenst.De voedingsindustrie en het grootwinkelbedrijf wensen dat voedselketens kwantitatief worden
gedocumenteerd met het productieproces tevelde alseerste stap.Watheeft het onderzoek hierte bieden? Naast
ontwikkelingen inde biotechnologie op strategisch
niveau biedt op operationeel niveau de precisielandbouw
een goed handvat, zoals onlangs ook is betoogd door de
prestigieuze National Resource Council van de National
Academy of Sciences van de Verenigde Staten (9).
Daarbij wordt precisie landbouw breed gedefinieerd in
termen van toepassing van informatietechnologie in de
landbouw.Met behulp van het global positioning system
( GPS) waarbij gebruik gemaakt wordt van satellieten
kunnen alle agronomische handelingen binnen bedrijfspercelen quaplaats exact worden waargenomen en
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gedocumenteerd. Oogstkaarten,bijvoorbeeld, geven de
grote variatie inopbrengst aanbinnen percelen en op die
verschillen wordt ingespeeld.Door de stand van het
gewas,het bodemvochtgehalte enhet stikstofgehalte tijdenshet groeiseizoen te volgen met sensoren ( zie eerdere opmerkingen bij trede 1)of te schatten via procesmodellering,kunnen teeltmaatregelen zoals bemesting,
bestrijding van ziekten en onkruid en grondbewerkingen
gedifferentieerd plaatsvinden binnen percelen ophet
juiste moment opdejuiste plaats.Dit integenstelling tot
degebruikelijke procedures waarbij sprake is van een
eenduidige behandeling vanhet perceel.Ditbetekent,in
principe,dat gebruik van hulpstoffen wordt geoptimaliseerd omdat men locaal niet teveel of te weinig geeft,
maar net genoeg,terwijl men moet opereren binnen
vastgelegde ecologische randvoorwaarden voor bodemen waterkwaliteit. Deze moeten viaeenduidige indicatoren bijvoorbeeld ophet punt van nitraat- en biocidegehalten in grondwater en zware-metalengehalten in de
bodem worden gedefinieerd. Dit iseen centraal gegeven,een ijkpunt voor alle soorten productiesystemen.
Onze zustervakgroep Bodemkunde en Plantenvoeding
heeft baanbrekend werk verricht bij het definiëren van
dezeindicatoren.Maar indicatoren voor dekwaliteit van
natuur en voor socio-economische en ethische aspecten
zijn even belangrijk. Vereijken heeft hiervoor een goede
aanzet gegeven inzijn prototyperingonderzoek en in het
onderzoek naar multifunctionele landbouw.
Het accentbij precisie landbouw ligt nietprimair op
kwantiteit maar vooral ook opkwaliteit.Het werk van
SandersbijAVEBEtoont bijvoorbeeld aan dat de zetmeel-en eiwit kwaliteit van aardappelen kan worden
gemanipuleerd metbehulp van een uitgekiende dosering
van stikstof inruimte en tijd binnen bedrijfspercelen.
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Dezekwaliteitheeft ookeffect opdeverwerkbaarheid
enopslagmogelijkheden. Deparallelmetde"just-intime"proceduresindeindustrieisduidelijk.Voorprecisielandbouwmoetenwedaarnogaantoevoegen::
"just-in-time,at-the-right-place".Ditis:geentoekomstmuziek,hetgebeurtal,ookalishetopditmomentnog
teduurvoorroutinetoepassing.Deklantkooptniet
alleeneengedocumenteerd gezond,hoogkwalitatief product,maarookeengezondmilieu.Deboerkrijgt daarbij
viazijnGPS/sensoren systeem,metgekoppeldemodellen,eenonafhankelijk geregistreerdeweergavevanzijn
chemischekringlopenenisdaarmeeverlostvanzijn
mestboekhouding.Hetfeit datAlbertHeijnofeenander
grootwinkelbedrijf zijnnaamaandeproductenverbindt
betekenteenonafhankelijke, striktecontroleenvertrouwenvandeconsument.Eenwin-win-win situatiedus:
Ratelbandhadhetnietbeterkunnenbedenken.Deboer
spaartgrondstoffen enregistreertzijn nutriëntenstromen;
deconsumentkrijgt eengedocumenteerd gezondproductenhetmilieuisermeegediend.Precisielandbouw
iseenuniverseelconcept:werkindeSaheltoontaandat
sprakeisvaneenzeergroteruimtelijke variabiliteit.
Boerenwetendatorganischemestopsommigeplekken
meereffect heeft danopandere:eenlow-techprecisie
landbouwmetdeblotehand.Ditbetreft eenmarginale
landbouw.MaarvergistUniet:AlbertHeijnhaaltzijn
boontjes injanuariuitIvoorkust- ofditecologisch
geziengewenstis,iseenanderverhaal-endaargelden
dezelfde strengecriteriaalsbijons.Enzewordenmet
glansgehaald.Stoorvogelpastookeenlow-techprecisie
landbouwtoe,zondersimulatiemodellen,opbananenplantagesinCostaRicametveelsucces:"Management
just-in-time,attherightplace",endatbetekentdaar
forsebesparingenvankunstmestenbestrijdingsmiddelen.
12

Precisie landbouw is als benadering ook inhoge mate
relevant voor debiologische landbouw,waarbij geen
agrochemicaliën worden gebruikt,en waarvan deproducten een groeiende "niche" inde markt vormen.
Goewie heeft opgemerkt dat biologische boeren hun
bedrijfsvoering hebben ontwikkeld zonder veel inbreng
van het georganiseerde landbouwonderzoek met daarbij
deimpliciete constatering dat dit onderzoek daarom
kennelijk nietbijster relevant was.Maarjuist in deze
context isbv.onderzoek naar deomzettingen van organische stof indebodem,naarbiologische pestbestrijding,naar minimale grondbewerking en naar nieuwe
manieren om om te gaan met deonkruidbestrijding - het
onkruidprobleem dreigt nuhet biologische bedrijf te
wurgen- cruciaal.Hier isveel werk aan gedaan maar het
is inderdaad onvoldoende doorgestroomd: we hebben
duseen communicatieprobleem voor het onderzoek,
geen relevantieprobleem.Watbetreft het onkruidprobleem in debiologische landbouw: in de precisielandbouw wordt inEngeland gewerkt aan wiedrobots,die
dag en nacht tussen de plantenrijen doorrijden, het
onkruid optisch herkennen en het mechanisch wegschoffelen. Een betaalbaar, operationeel systeem zou een
uitkomst zijn voor debiologische landbouw. Moderne
landbouw,ook debiologische,heeft baat bij detechnologie,maar dan weleen getemde technologie binnen
goed gedefinieerde, ecologische randvoorwaarden.
Nogmaals,dezedoor middel van indicatoren gedefinieerde randvoorwaarden zouden centraal moeten staan
bij het ontwerpen en beoordelen van agrarische productiesystemen. Staat hetbeleid voldoende open voor deze
nieuwe ontwikkelingen? Ik denk van wel,als we vanuit
het onderzoek de zaken ineenbrede maatschappelijke
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context,metvisieenwetenschappelijk verantwoordpresenterenenweelkaaralsonderzoekersnietpubliekelijk
voordevoetenlopen.
Ophetpuntvanderegionalelandgebruikplanningkunnenwestellendatdevraagwatweoptermijn gaandoen
metonslandgebruikinNederlandenindeEUuitermate
actueelis.IkverweeseerderalnaardestartnotaruimtelijkeordeningvanVROM.Recentelijk ontstaatnaastde
gebruikelijke aandachtvoorplantendierookmeeraandachtvoordeconserveringvanlandschappelijk waardevolleaardkundigeelementen,ondermeerinprojecten
vanhetStaringCentrum-DLO(10).Ookhierisinzicht
enwijsheid nodigomuiteindelijk tekomentotlandgebruikplannen waareenmeerderheidvandebevolking
zichinkanvinden.Ookhieris:"devraag"nietgedefinieerdenalswijdus,innavolgingvandediscussierond
debedrijfssystemen,detaakvanonderzoekerssimpelweg
koppelenaan "de"vraaguitdemarktzittenweopdood
spoor.Ookhierbehoefte aaneengezamenlijke leerervaring dieopeengegevenmomentmoetuitmondenineen
gemeenschappelijk gedragenontwerp.Ikpretendeer
geensimpeleoplossingen,maarwijsopeenbijdrageaan
dediscussiedievanuithetlandbouwkundig onderzoek
kanwordengeleverd.BijhetbestuderenvanhettoekomstiglandgebruikindeAtlantischeZonevanCosta
Ricais,ineenWageningen-Uprojectdeafgelopen tien
jaargewerktmeteengoedgevuldedatabaseineen
geografisch informatiesysteem (11).Hetaccentlagin
hetgevolgdeleerprocesuiteindelijk nietophetproducerenvaneenblauwdrukvoorhetgewenstelandgebruikin
detoekomst,enooknietalleenophetproducerenvan
kant-en-klareopties,maarophetvullenvaneengereedschapskistmetverschillendemodellenenmethoden,
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gebruikmakend van informatietechnologie, die waren
gekoppeld aan vragen zoals dieindialoog met medewerkers van verschillende ministeries zijn geformuleerd.
Vragen zoals:
- Inprojecterende zin: "Watzijn de waarschijnlijke
veranderingen in landgebruik wanneer actuele maatschappelijke trends zich voortzetten"?
- In verkennende zin: "wat zijn deopties voor landgebruik wanneer verschillende duurzaamheidaspecten
in aanmerking worden genomen";
- In voorspellende zin: "Welke beleidsmaatregelen
kunnen leiden tothet realiseren van gewenste opties",
en:
- Inbeslissing ondersteunende en ontwerpende zin:"
Hoekunnen beslissingen rond deconcrete bedrijfsvoering effectief worden ondersteund"?.
Bijhetformuleren vanuiteindelijke landgebruikplannenwant er moeten opeen gegeven moment wel knopen
worden doorgehakt- blijft een deel van de onderzoekers
betrokken.De rolvande bodem isin deze regionale
projecten vrij beperkt omdat andere,vooral economische,factoren het landgebruik bepalen.Meer accent op
ecologische randvoorwaarden maakt het echter noodzakelijk het landgebruik zoin terichten dat zo weinig
mogelijk wordt afgeweken van denatuurlijke water-,
nutriënten en energiedynamiek, dielocaal sterk varieert
en die we dus goed moeten kennen.Een goed moment
nu vooreen kort uitstapje naarde bodemkunde.
Hoekanaliseren wij in deruimtelijke bodemkunde onze
grotehoeveelheid gegevens,informatie en kennis in de
richting van een inspirerende visie?Voordat ik een korte
illustratie geef,een nadere analyse van de verschillende
vormen waarin onzekennis en onze inzichten zich
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manifesteren. Ik volgdaarin Hoosbeek,dietwee assen
onderscheidt: deene varieert van kwalitatief tot kwantitatief,de andere vanempirisch tot mechanistisch.
Verschillende combinaties leiden tot een definitie van
een vijftal kennisniveaus (K):KI heeft betrekking op de
gebruiker, K2 opde expert,K3 opde specialist die
gebruik maakt van globale modellen en K4en K5 op
specialisten die steeds meer gedetailleerde modellen en
methoden toepassen (12).Op verschillende ruimtelijke
schaal niveaus (hier i-niveaus genoemd), komen verschillende types kennis aan bod,zoals ik wil illustreren
aan dehand van de kennisketen voorprecisie landbouw
( Figuur 1).Diebegint ophet bedrijfsniveau (i+1) bij
deboer (KI), vervolgens komt deexpert mede inbeeld
diebesluit dat debodemvariatie binnen depercelen van
deboerderij moet worden gekarteerd en dat modelberekeningen moeten worden gemaakt vanproductie enerzijds en efficiëntie van N-gebruik anderzijds op K5
niveau.Berekeningen worden gemaakt voorpunten in
het veld en houden indat metingen worden gemaakt
binnen dehorizonten van debodem (opruimtelijk i-1
niveau). Resultaten worden teruggekoppeld naarhet
bedrijfsniveau waar geostatistische K5 methoden nodig
zijn om vlakken teverkrijgen vanuit puntgegevens.
Gemeten weersgegevens worden onmiddellijk door de
gebroeders van Bergeijk inVoornePutten per email naar
Wageningen gestuurd waar vanAlphen de stikstofdynamiek modelleert.Daarop worden adviezen voorbemesting gebaseerd die aansluiten ophet adaptieve management van deboer.Zo werd inhet natte voorjaar van
1998 (Figuur 2) tot driekeer toe aangetoond dat de
stikstof in debouwvoor uitgeput raakte."Just-in-time,at
the right place".Hier wordt vooruitkijkend gewerkt ten
dienste van het ondersteunen van actuelebeslissingen en
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niet terugkijkend op eenreeds afgelopen groeiseizoen
zoals in veel ander onderzoek.
Drie aspecten kunnen metbehulp van dekennisketen in
Figuur 1worden geïllustreerd: Inde eerste plaats heeft
het gedetailleerde (K5) onderzoek ophet "scherp van de
wetenschappelijke snede" een logischeplaats binnen de
gehele onderzoeksketen, zoals diehier gevisualiseerd is.
In het kadervan toegepast onderzoek kan basisonderzoek opdeze manier uitstekend opgerichte wijze gedijen ineen goed omschreven onderzoeksketen. In de academische traditie wordt basisonderzoek echter,in principe,door ongerichte nieuwsgierigheid gedreven en dat is
uitstekend voor toponderzoekers,maar,naar mijn
mening,wat teveel gevraagd voor alle onderzoekers.
Deheb problemen met het zelfbeklag van sommige
wetenschappers: "waarom houdt men niet meer van ons
terwijl we toch zobelangrijk zijn voor de samenleving".
De zou deze redenering willen omdraaien: Wehebben als
academische onderzoekers de verantwoordelijkheid ons
belang aan tetonen,te laten zien dat we mede richting
geven aan maatschappelijke ontwikkelingen. Noblesse
Oblige.De beste ontdekkingen komen voort uit experimenten die anders verlopen dan verwacht.Toen collega
van Breemen rond 1980denutriëntenkringloop van bossenop zandgrond bestudeerde,ontdekte hij een grote
hoeveelheid stikstof die afkomstig bleek te zijn van
ammoniak uit veestallen en dat varkentje had,zoals U
weet,een hele lange staart.Er was geen vraag gesteld
hoehet zatmet de ammoniak dieuitde stallen ontsnapte,want men realiseerde zichniet dat dit gebeurde!Er
waseen oplettende onderzoeker die,geleid door gerichte
nieuwsgierigheid en intuïtie,ietsconstateerde wat eigenlijk nietkon,en opbasis daarvan een nieuw proces ont-
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dekte leidend toteen publicatie inNATURE( 13).Zo
hoort het.Zokomt innovatie tot stand.
Dekom terug op dekennisketen: het tweede aspect heeft
betrekking op interdisciplinariteit.Wanneer deene discipline bv.vooral actief is op K5 niveau en de ander op
K2 niveau dan iser een structureel probleem met de
communicatie,vooral wanneer ook nog op verschillende
ruimtelijke schalen wordt gewerkt. Het probleem kan
worden opgelost wanneer inzicht wordt verkregen in de
specifieke kennisketens van iedere discipline.Daar zit
nog een derde aspect aan: de gepresenteerde kennisketen
voorprecisie landbouw ging uit van het meten van
hydrologische enchemische bodemeigenschappen op
K5 niveau endat is kostbaar.Er zijn alternatieve, goedkopereprocedures denkbaar, die minder betrouwbaar
zijn, zoals het gebruik van simpele K3modellen (
Figuur 3)en geschatte parameters of zelfs het gebruik
van alleen maarexpert K2kennis (Figuur4).Op deze
wijze wordt vorm gegeven aan wat ikelders "research
negotiation" heb genoemd: het onderhandelen over
methoden.Een belangrijk onderdeel vanhet interactieproces metde gebruiker van onderzoek,waar we eerder
over spraken: simpel beginnen: er is al een antwoord op
veel vragen nahonderdjaar onderzoek,maar vaak is dat
antwoord onvoldoende,duskijken waar de gaten zitten
en langzaam het programma opbouwen.Dat draagt bij
aan het gemeenschappelijk leerproces en voorkomt een
gebruikelijke fout van veel onderzoekers dat ze zo snel
mogelijk metdeeigen favoriete en vaak complexe en
dure methoden aan het werk willen.
Droogers deed onderzoek ophet oudstebiologischdynamische landbouwbedrijf inNederland, Loverendale
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inZeeland,waarbleek dat de daar gelegen, prachtige
middelzware zavelgrond als gevolg van 60jaar toedienen van organische mest en groenbemester, een andere,
en betere,bodem was geworden met een 25%hogere
potentiële productie als gevolg van een 2%hoger organische stofgehalte, vergeleken met een traditioneel perceel bouwland.(14).Terzijde kan worden opgemerkt dat
dithogere organische stofgehalte implicaties heeft voor
debroeikasgasproblematiek. In ditgeval betekent het
een extra vastlegging van 170kg C02 perha,een relatief geringe hoeveelheid maar allebeetjes helpen.Naast
deze vorm van grondgebruik werd ook aandacht besteed
aan conventioneel bouwland en permanent grasland op
dezelfde bodem.Het gedrag in termen van productie
enerzijds en stikstofdynamiek anderzijds waskarakteristiekverschillend.Wehanteren daarom het uitgangspunt
dat iedere soortbodem (en dat zijn er 1500in
Nederland) een aantal karakteristiek verschillende verschijningsvormen en bijbehorende eigenschappen kent
alsfunctie van het bodemgebruik. Het is van belang
dezetekennen en tedocumenteren: zegeven de karakteristieke "rek" aan binnen iedere bodemeenheid,een
voor de praktijk relevante maat.De Raad voor het
Landelijk Gebied spreekt terecht van een "nieuwe
grondgebondenheid" van deopen land- en tuinbouw.
Ruimtelijke planning van een gebied begint niet met een
blank tekenvel maar metlandeenheden dieeen eigen
dynamiek hebben intermen van plantengroei en nutriëntencycli,dievaak landschappelijk bepaald zijn, ook in
het vlakke Nederland. Debodemkundige,hydroloog en
ecoloog moeten die dynamiek metmoderne technieken
zogoed mogelijk vastleggen,om alsbouwstenen tedienen voor de planner.
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Hetonderzoek opzowelhetbedrijfs- alsophet regionale niveau is dus niet meer aanbodgericht in termen van
hetleverenvaneenpasklareoplossing;maarookniet
striktvraaggerichtomdatdevraagnietduidelijk isen
behoefte bestaat aanhetgemeenschappelijk formuleren
vandeessentievanhetprobleem.Tochweeraanbodgerichtdusvanuitdeonderzoeker,maardaneenaanbodvan
methoden indegereedschapskist diehetmogelijk maken
adequaatintespelenopontwikkelingen oplangeretermijn,waardeonderzoeker alsgeen andervanuitzijn kenniseninzichtkijk opheeft. Deonderzoeker diedus"Tvormige"bekwaamheden moetbezitten:breed georiënteerd,goedkunnen luisteren,maarookmetscherpevakkennisdiehijof zijkantoepassen.Eenconcreteuitdaging
voorhetacademisch onderwijs.
Erisduseennieuw modelvooronderzoekdatvoorde
voedselkolomindegroeneruimteenvoordegroene
ruimtezelf,eenduidelijk enuniekperspectief biedtvoor
onderwijs enonderzoek vanhetWageningen-UR.Het
modelisnietnieuw,maarmoetverderworden ontwikkeld
enbredertoegepastdannuhetgevalis.Hetmogeduidelijk zijndateenintensieve samenwerking tussenbètaen
gammawetenschappen hierbijeenbindendeenabsoluut
noodzakelijke randvoorwaarde is.Opditpunthebben we
inhetWageningen-UR werkelijk een voorsprong internationaalendiemoetenwekoesteren,uitbouwenennog
zichtbaarder maken,ookvoorbuitenlandse studentenen
onderzoekers.Daarbij biedtdemoderneinformatie en
communicatietechnologie grotemogelijkheden dienog
nauwelijks zijn aangeboord.Kunnenwehiermeehet
betoog afsluiten? Men zoukunnendenkenvanwelgezien
develeinzichten diehierinmiddelsgeclaimd zijn voor
trede4.
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Tochontbreekternogiets,denkik,endatiszo belangrijk
dat ik er een laatste trede voor wil reserveren.
Trede 5heeft betrekking opinspiratie.Zonder inspiratie
geen inzicht,geen wijsheid, geen overtuigende actie.
Inspiratie kan voortkomen uithet geloof,een overtuigd
zijn,bijvoorbeeld, van onsrentmeesterschap voor de
schepping,maar ookuit vaste overtuigingen of idealen
uit andere bron.Deherinner meboer van den Dries uit
Flevoland dietijdens de zoveelste bijeenkomst overbiologische landbouw,opde vraag waarom een schepje
kunstmest nou zoerg was. .een schepje maar..., een duidelijk antwoord gaf: "ikhebervaren dat het stellen van
absolutegrenzen aanleiding istotnieuwe, verrassende
ontdekkingen dienooit zouden zijn gedaan als deze
grenzen niet waren gesteld".Een op zijn minst interessant geluid in een samenleving waar alles moet kunnen.
In plaats vanuit idealen kan inspiratie ook voortkomen
uit ideologieën,maardan iseen principiële botsing
onvermijdelijk met deonafhankelijke wetenschap,die in
principeallesterdiscussie stelten moet kunnen stellen.
Inspiratie volgt ook uitde kunst.Bij het 190jarig
bestaan van de KNAWponeerde de astronoom van den
Heuvel .enigszinsprovocerend,de stelling dat de wetenschapper ontdekt wat er altijd alwas.Een kunstenaar,
daarentegen, schept ietswat er nog niet was.(15).De
voorloper van de KNAW,het Koninklijk Instituut van
Wetenschappen,Letterkunde en Schoone Kunsten werd
gesticht in 1808doorLodewijk Napoleon. Wetenschap
en Kunst waren verenigd. In 1851 ontstond de huidige
KNAW,zonderde schoone kunsten.Misschien is het
tijd deklok weer terug te zetten en wetenschap en kunst
weer tekoppelen..Misschien moeten we naast
"Nederland distributieland" meergaan denken aan
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"Nederland leefland". Nederland als dorado voor de
bewust levende mens die in staat is zijn welvaart om te
zetten inwelzijn levend op,van en methet land.
Dekunst is wezenlijk wanneer we spreken over degroeneruimte:landschapsarchitecten zijn artiesten.
Onderzoekers kunnen methoden en bouwstenen aanleveren voor de gereedschapskist, zoals hierboven aangeduid,maar het uiteindelijke landschapsontwerp berust
opde artistieke gaven en inspiraties vaneen individu.
Methet ontwerpen van nieuwe bedrijfssystemen in de
groeneruimte ishet niet veel anders.Iedere boer- in
feite ook een artiest- pastbouwstenen toeen volgt
methoden diehem aanspreken.Hij put opeigen wijze
uit zijn ervaringen en uit de dooronderzoekers gevulde
gereedschapskist. Er is geen sprake van een bepaald
"ideaal" ontwerp dat iedereen zou moeten navolgen. Het
LEI-DLOheeft onlangs weer interessante statistieken
geleverd over inkomensverschillen in deland- en tuinbouw (16).Onder vergelijkbare omstandigheden zijn de
inkomensverschillen zeer groot.Het individuele ondernemerschap,gekenmerkt door zijn meer of minder groenevingers isde grotekracht vande agrarische sectoren
dat zal zoblijven. De onderzoeker vult detubes en de
potten,zorgt voor spatels enpenselen, voorlinnen en
papier en kijkt als kennismakelaar over hun schouder
mee terwijl boer .tuinder,planner en landschapsarchitect
hun ontwerprealiseren. Het grootste succes wordt
bereikt wanneer de onderzoeker zichzelf overbodig
maakt in de gegeven situatie.Dit is,overigens,concreet
gebeurd in dejaren tachtig methetEPIPRE project rond
de gewasbescherming.
Bij een bijeenkomst vorigjaar stelde Veerman de vraag
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ofersprakeisvaneen"Europeanwayoflife",ditin
tegenstellingtot"TheAmericanway"dieonsoverspoelt.
"TheAmericanWay"van- hetmoetgezegd: innovatiemaarookvannietssparen,vanongebreideldeconsumptieopdepof.Degeloofinde"EuropeanWay"eneen
belangrijkonderdeeldaarvanisdevoortgaandezorg
vooronslevendelandalseenvanonzebelangrijkecultuurmonumenten.Hetlevendelanddatmeerisdaneen
economischeproductiefactor enmiljoenen gegevensin
eendatabase.Hetisbelangrijk datbinnendeEU inmiddelshetmachtigsteeconomischeblokopdeze
wereld-vormwordtgegevenaaneendergelijke alternatieve "EuropeanWay".Allegegevensdieonster
beschikkingstaan,alleinformatie,kenniseninzicht,
gevoeddoorinspiratie,gevenhetWageningen-UReen
uniekekansomaandezeontwikkelingeenbijdragete
leveren.
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DE UNIVERSITEIT IN DE21steEEUW

Dames en heren,
we weten allen dat een decennium 10jaar duurt,een
eeuw 100en een millennium 1000jaar.Toch zullen we
op 1 januari 2000uitbundig hetbegin vieren van een
nieuwe eeuw eneen nieuw millennium.De emotie van
het bereiken vaneen nieuw duizendtal winthet van
rekenkunde.Debeschouw deze 81stediesviering van de
Landbouwuniversiteit toch maar als de laatste van deze
eeuw.En zo'n constatering leidt dezer dagen onherroepelijk tot rijk geïllustreerde beschouwingen oververleden en toekomst.Ik zaludatbesparen.Toch ontkom
ook iklangzamerhand niet aaneen zeker 'fin-de-siecle'
gevoel en dat omvat niet alleen weemoed maarook een
licht gevoel van onzekerheid over de toekomst. De wilde
daarom vanmiddag bij de opening vandeze diesviering
enkele ogenblikken met unadenken over de toekomst
van het instituut universiteit en vanonze universiteit in
het bijzonder.
Iser,los van emoties,reden voor onrust over dietoekomst? Eenblikindehistorie zoudie onrust snel kunnen wegnemen.Dehuidige moderne universiteiten kennen immers een 9tot 10eeuwen lange, ononderbroken
geschiedenis.Zou daar in de 21steeeuw plotsklaps een
einde aankomen? Dat hoeft inderdaad niet.
Universiteiten zijn groter dan ooit en de toestroom van
studenten wijst nog steeds opeen duidelijke behoefte.
Een trots verleden mag echterniet zorgeloos maken.In
het enorm opgeschroefde tempo van onzehuidige tijd
sneuvelen wel meerklassieke instellingen dieeen eeuwigbestaan was toegedacht.
Enige bezinning bij de eeuwwisseling is dus zeker op
zijn plaats.Het publieke debat iser al,de kranten staan
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erwekelijks volvan.Tweehoofdthema's spelenindat
debateenrol:indeeersteplaatsdeonrustdieveroorzaaktwordtdoorhetafbrokkelende politiekeenmaatschappelijkedraagvlakvandeuniversiteiten,enten
tweedehetspanningsveldtussenmarktenwetenschap.
Eersthetdraagvlak.
Wiederegeringsverklaringen vandetweeopeenvolgendepaarsekabinettenbestudeerten depolitiekedebatten
inNederland volgt,komttotdeonthutsendeontdekking
datwetenschapsbeleidenbeleidvoorhethogeronderwijsdaarinnietofnauwelijkseenrolspelen.Hetpolitiekedraagvlak voorhogeronderwijs issterk afgenomen
endatbetekent-geletopdegevoeligheidvanpolitici
vooronttwikkelingen indemaatschappij-datookhet
maatschappelijke draagvlakafneemt. Dezelageprioriteit,incombinatiemeteenkrachtigepogingdecollectieveuitgaventeverminderen,heeft onafwendbaar
geleidtotdereeksvanbezuinigingen waaraanhethoger
onderwijs inonsland -integenstellingtotdeandere
delenvanhetonderwijsveld- reedsvelekabinettenachtereenisblootgesteld.
Watisermistussenpolitiekenuniversiteiten?Het
beseft lijkt tezijn verdwenendatdeuniversiteiteneen
vandemotorenvoordevernieuwingvandesamenlevingendeeconomiezijn.Demassaliteitvanhethedendaagsehogeronderwijs,diehetgevolgisvandebrede
toegankelijkheid, isdaarwaarschijnlijk debetaan.Men
redeneertkennelijk datnaarmatemeermensenvanhet
HOgenietendemeeropbrengstgeringerwordtendusde
kwaliteitendebetekenisvanhetgeleverdeproduct.En
devraagwordtdanwaarom jedaardannogzoveelgeld
voorzoumoetenuitgeven?
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Isdezesituatieteverbeteren?Isereendialoogmogelijk?Toenmr.JobCohenin 1995naeenjaarstaatssecretaristezijngeweestopOnderwijs,terugkeerdeals
rectormagnificus vandeUniversiteitvanMaastricht,
concludeerdehijdatdeargumentenvanpolitieken
hogeronderwijs nietmetelkaarsporen.Hijzeiinzijn
toespraakonderandere(ikciteer)'zoeralsprake is van
eendialoog,dan ishetereentussendoven".Enhijvervolgde:Kern vandeargumentatie vanuitdepolitiekis:
wijkunnen enwillen hethogeronderwijsbestelzoalshet
nuis, nietlangeropdeze wijzefinancieren;daarom
moetdatstelselveranderen.Datzijn externeargumenten, argumenten vanbuiten hetstelsel.Hethogeronderwijs opzijnbeurtzegt: watwijdeafgelopenjaren hebbengedaan iskwalitatiefaandemaat;alsu,maatschappij,datniveauwensttehandhaven,dankuntudaargeen
geldweghalen,wantinfeiteisernualsprakevanonderfinanciering.Datzijntypischinterneargumenten,argumentenvanuithetstelsel.Externeargumentenversus
interne:daarziteenbelangrijkdeelvandekloof'
Datwaseencitaatvan4jaargeleden.Ikmoethelaas
constaterendatweintussennietveelzijn opgeschoten
methetdichtenvandekloof.Enlaatikduidelijk zijn,
datligtnieteenzijdig aandepolitiek.Universiteiten
komendepolitiekookweinigtegemoet.Zeverlaten
nauwelijkshundefensieve egelstellingen.Tochgloorter
hoopdoordeopstellingvandehuidigeminstervan
OnderwijsLoekHermans.Zijn oproeptotderegulering
enzijnbereidheidtotoverlegoverhetnieuweHoger
Onderwijs enOnderzoekPlanisveelbelovend. Deoordoppengaanvoorzichtiguit.
Debezuinigingen nemenechternietaf.De
Landbouwuniversiteit kandaarheelinhetbijzonder
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over meepraten.U en wij hebben ons de afgelopen
maanden velemalen afgevraagd of dat nu zodoor kan
gaan.Isereenlimiet waaronder geen sprake meer kan
zijn van een levensvatbare universiteit? De heb wel eens
troostend opgemerkt dat deLUW ook aleen beroemde
en kwalitatief vooraanstaande universiteit was toen zein
vroegerejaren van een vergelijkbare omvang was als nu.
Ook 'small is beautiful'. Toch gaat het argument niet
helemaal op.Er heeft zichin de tussenliggende decennia
namelijk een enorme diversificatie voltrokken binnen de
wetenschap.Er zijn meer disciplines nodig dan voorheen omons brede aandachtsgebied tekunnen bestrijken.En de ingewikkelde regelgeving kost een zware
overhead in het bijzonder bij kleine universiteiten als de
onze.
Erlijkt maar een oplossing mogelijk om de toekomst
van onzeuniversiteit tewaarborgen, ook inde volgende
eeuw: vindtpartners,probeer niet alles zelf te doen,
'Never walk alone'. Wezijn druk bezig die oplossing
in praktijk tebrengen. Boven aan de lijst van partners
staat uiteraard de Stichting DLO,waarmee we binnen
Wageningen Universiteit en Researchcentrum een vergaande integratie uitvoeren. (Terzijde: dat proces staat
absoluut niet stil zoals sommigen recent suggereerden.
Wezijn alleen ineen wat minder spectaculaire fase).
Maar webeperken ons niettotDLO,we bouwen ook
strategische allianties op met andere universiteiten als
Utrecht en Nijmegen, met andere onderzoekorganisatie
alsTNO en methet HAO.En niet alleen wij doen dat,
ook andere universiteiten volgen dat pad.De universitairewereld kaner daarom inde volgende eeuw wel eens
heel anders gaan uitzien: mindereenheden, meer samenwerking.En dan praat ik alleen nog maar over de
Nederlandse situatie,ook Europese samenwerking ligt in
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het verschiet.Juist dezer dagen brengen weeen plan van
aanpak uit voorhet door ons geïnitieerde
AktieprogrammaInternationalisering. Europese alliantieshebben daarin eenprominente plaats.
Universiteiten proberen aljaren de afnemende overheidsfinanciering te compenseren vanuit anderepubliekeof private geldbronnen.Velen zien daarin een nieuwe
bedreiging van het voortbestaan van deuniversiteit. Men
vreest dat deuniversiteit niet alleen de vrijheid verliest
haareigen onderzoeksprioriteiten te stellen,maar zich en dat is nog veel erger- zelfs bij het bepalen van de
uitkomsten vanhet onderzoek door de opdrachtgevers
laat beïnvloeden. Over dat laatste aspect verschijnt dezer
dageneen boekje van dehand van deheren Kobben en
Tromponder deveelzeggende titel: 'De onwelkome
boodschap of hoe de vrijheid van wetenschap bedreigd
wordt'.Als devoorpublikaties nietbedriegen zal het
ongetwijfeld een nieuwe impulsgeven aan het debat
over de vrijheid van de wetenschap.
(Ik vraag me
overigens af, endit terzijde,of het wel zo verstandig is
omdat debat tevoeren aan dehand van een verzameling
voorbeelden die voor een flink deel het merk 'oude koe'
hebben.Ik heb er in ieder geval zeer groot bezwaar
tegen dat inde 'story' dieover de Landbouwhogeschool
gaat,22jaar nadato, eencollege vanbestuur wordt
beschuldigd vanhet aanzetten tothet aannemen van
steekpenningen terwijl tweeleden van dat college reeds
zijn overleden enhet derde lid,oud collega van der
Want zichnu gedwongen voelt naarstig dossierstukken
tebestuderen.Daaruit blijkt overigens en ook niet uit
zijn geheugen dater enige aanwijzing isvoor de
beschuldiging).
Het domste wat wekunnen doen is deze discussie te
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bagatelliseren.Er gaat ongetwijfeld afen toe iets mis in
derelatie opdrachtgever en onderzoeker.Ook als de frequentie daarvan,naar ik inschat,zeer laag is,dienen we
eruiterst alert op te zijn. Bedenk echter,dames en heren,
dat vrijheid en verantwoordelijkheid onafscheidbaar
zijn. Maar verantwoordelijkheid geldt nooit eenzijdig
voormaar een belang,het is altijd een afweging tussen
belangen.
De beste verdediging diedeuniversiteiten hebben is hun
openbarekarakter.DeLUW legt in allecontracten met
externe opdrachtgevers vast dat deresultaten van het
onderzoek gepubliceerd mogen worden.De proefschriften dienen inhet openbaar verdedigd te worden.
Bedrijven, diein toenemende mate hun pre-competitieve
R&D op deuniversiteiten laten uitvoeren,dienen dat te
weten. Binnen universiteiten behoort geen onderzoek
achtergesloten deuren plaats te vinden.Indien dit soort
onderzoek zichtoch aanmeldt kan er een relatie worden
aangegaan meteen onderzoeksinstelling of kan de universiteit een aparte structuur ('een onderzoeksbedrijfje')
oprichten waaraan het kostendekkend personeel en faciliteiten beschikbaar stelten verantwoordelijkheid delegeert.
Er is echter veel derdegeldstroom onderzoek dat wel
degelijk thuishoort binnen deuniversiteit. Dat gaat vooralopbij opdrachtgevers die ons fundamentele vragen
willen laten onderzoeken.Dat isvaak het geval bij
opdrachten uit anderepublieke fondsen zoals de EU,
andere ministeries en ontwikkelingsfondsen. Maar ook
het bedrijfsleven isin toenemende mate in onderzoek
naar dergelijke vragen geïnteresseerd.
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Toch ishet publieke debat over de relatie UniversiteitBedrijfsleven nog niet verstomd.Het wordt ook steeds
weer opnieuw gevoed.Aan het begin vanhet academischjaar gooide de voorzitter van de Raad van
Toezicht van deErasmus Universiteit de heer
Heckstroter, oudpresident-directeur van Shell
International deknuppel met kracht in het hoenderhok
toen hij beweerde dat dekwaliteit enhet nut van het
wetenschappelijk onderwijs ondermeer wordt bepaald
door de mate waarin de afgestudeerden een nuttige bijdragekunnen leveren aandedoelstellingen van het
bedrijfsleven. Deopwinding was groot.Het schrikbeeld
van een universiteit aan de leiband van het bedrijfsleven
werd in schrillekleuren getekend in vele ingezonden
brieven.Ishet echt zoerg? DeEuropese Ronde Tafel
van (top)Industrièlen,waarvan deheer Heckstroter lid
is geweest, publiceerde in 1995eenrapport met de titel
'Onderwijs voorEuropeanen; opwegnaareen lerende
maatschappij'. Daarin wordt gelukkig een betere visie
ophet onderwijs beschreven.Ik citeer enkele kernzinnen: 'Het onderwijsmoet mensen opleiden, geen
arbeidskrachten' 'Het onderwijs moet er inde eerste
plaats opgericht zijn ommensen te lerendenken en
leren'. Met die gevreesde overval ophet universitaire
onderwijs zal het dus nog wel meevallen. Ik denk dat
hetbedrijfsleven niet tegenover ons staat alshet om de
kwaliteit van het onderwijs gaat maar naast ons.Hun
steunbij het bereiken van de vijfjarigheid van onze
opleidingen spreektwatdatbetreft boekdelen.
Ikmeen dat het universitaire onderzoek zichook niet
bedreigd behoeft te voelen doorde groeiende omvang
van dederdegeldstroom. Fundamenteel onderzoek komt
metonder druk te staan bij een toenemende belangstel37

ling uitde maatschappij,het wordt er,als het goed is,
doorbevorderd.Niet alleen in financieel opzicht.
Fundamenteel onderzoek kan ook profiteren van dewisselwerking binnen netwerken.Deheb vorigjaar bij de
opening vanhet lustrum de stelling verdedigd (ik
citeer): ' datfundamenteel onderzoek invele wetenschapsgebieden alleen nogmaar zalflorerenindien het
onderdeel uitmaakt van een netwerk metvele spelers:
universiteiten, onderzoeksinstituten, bedrijven, consultancies, denk-tanks, maatschappelijke organisaties en
anderen'. De stadaar nog steeds achter.
Tochis ook hier voorzichtigheid nodig.Demaak me er
vooral zorgen over dat we onze eigen, niet-gebonden,
eerstegeldstroomfondsen steeds meer gebruiken om
tweede-en derdegeldstroom fondsen te matchen.Op die
manier groeit de onderzoeksportefeuille weliswaar aanzienlijk, maar onzeeigen vrijheid van programmering
wordt bedreigd.Bovendien dreigen weeen foutieve
kruissubsidiëring toete passen.
Depleit er daarom met nadruk voordat we deeerstegeldstroomgelden zoveel mogelijk blijven gebruiken
voor onze eigen prioriteiten,die we los van wie dan ook
kunnen stellen.Het is onjuist wanneer de eerstegeldstroom-AIOgeheel uitbeeld zou verdwijnen. Wekunnen de noodzaak tot ondersteuning van andere geldbronnen bestrijden door kostendekkende tarieven in rekening
tebrengen.Debesef zeer wel dat we dan soms opdrachten zullen mislopen,dat is dan deprijs voor onze onafhankelijkheid.
Dames en heren,
ik hoop dat uheeft gemerkt dat iknog steeds zoveel
vetrouwen in detoekonst vanhet instituut universiteit

38

heb,om zonder vreesdevolgendeeeuw integaan. Het
zalechter geen zorgeloos bestaan zijn.
Het geheim vaneen universiteit ligt inhaar kritische,
onafhankelijke positiebijhetverrichten van onderzoek
enbij het onderwijs aanjonge mensen.De universiteit
zal veranderen,dochniet haartaak: onafhankelijkheid in
het onderzoek; vorming vanbreed opgeleide afgestudeerden en verantwoordelijkheid naar de wetenschap en
de samenleving.Als we dat behouden, zalde maatschappij niet zonder ons kunnen.
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