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Afscheidscollegeszijnveelallofredes overdeeigenvakgroep
of leerstoelgroep. Daar ik als deeltijdhoogleraar niet de
eindverantwoordelijkheid droeg voor een eigen leerstoelgroep,moest ikzoeken naar eenanderevorm.Ikhebdaarbij gedacht aan eenhekeldicht, om nogeenmaaldespot te
kunnen drijven met alleswat binnen eenuniversiteit heilig
is. Deuitingen bij dekoffie en eenborrellenen zichechter
nietvoorhet decorum vaneenplechtigebijeenkomst inde
Aula.Ikheb daarom gekozenvoor eenessay,waarin ikkritisch de maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van een duurzame voedselproductie zal
bespreken.Wetenschap alsmensenwerk (Rip, 1978).
Bijdekeuzevandetitel- TheBeginningandtheEnd- heb
ikmijlateninspirerendoorhetboek TheAccidentalvanMi
Smith (2005). De iteraties van een 'beginning'en een'end'
zijn ook herkenbaar in mijn opleiding tot en carrière als
plantenteeltonderzoeker. Deverschillendefasen,gekarakte-

riseerd naardeontwikkeling van een tarweplant, zalik nader toelichten:
- van 1950 tot 1959 ^juvenilephase): een fasevan 'learningbydoing'of het ouderlijk landbouwbedrijf in Zuid
Limburg. Vanafjonge leeftijd werkte je in de buitenschoolse tijd en tijdens vakantiesmeeophet gemengde
bedrijf;zevendagenin deweekzorgtaken. Bijvoorkeur
werkteikmeteenspanpaarden ophet akkerland.
- van 1959tot eind 1966 {'vernalizationphase'): de ontwikkelingvan nieuweinzichten op basisvankennisen
theorie tijdens mijn studie aan de Landbouwhogeschool. De studie resulteerde in vier afstudeervakken: landbouwplantenteelt, algemene bodemkunde en
bemestingsleer, agrarische bedrijfseconomie en landbouwwerktuigkunde. Voor elkvan dezevakken voerde
ik een onderzoek uit en schreef een doctoraalverslag.
Onderzoek naar effecten van chlormequat en stikstof
op de groei en opbrengst van tarwe, naar organische
stofdynamiek in de bodem, naar optimalisatie van de
arbeid binnen een gemengd bedrijf met behulp vanlineaire programmering en naar de variatie van plantdichtheden bij een vergelijking tussen electronisch gestuurd enhandmatigdunnenvansuikerbieten. Duszowel breedte als diepte tijdens de ingenieursstudie.
Aanhangersvande T-sbapedWageningse opleidingzullen eendergelijke vakkenkeuzewaarderen.
- van 1967 tot 1970 ('tilleringphase):de fase van zoekende onderzoeker als jonge medewerker bij de
Landbouwhogeschool. Ik was vooral geïnteresseerd in
nieuwe concepten over het 'ideotype' van tarwe
(Donald, 1968),functionele evenwichten tussenwortel
enspruit (zie:reviewBrouwer, 1983), 'sink-source'regulatie in planten en 'last but notleast'het simuleren van

gewasgroei en -opbrengst. Eind 60-erjaren waren dan
ook niet alleen boeiend vanwege de studentenrevoltes
en deBeatles, maarvooral door een snelleevolutievan
debeschrijvende klassieke teeltkunde naar een kwantitatievegewas-en productie-ecologie.
van 1970tot 1975 ('bootingstage): defasevanhetcreatieve onderzoek met door theorie en experiment gedreven gewasfysiologisch onderzoek naar de assimilatenhuishouding en korrelvulling bij tarwe. De combinatievan eentheoretisch goed onderbouwd concept en
uitstekende onderzoeksfaciliteiten - eennieuwfytotron
- maakte onderzoek mogelijk, dat vóór die tijd alleen
voorbehouden was aan onderzoekinstellingen zoals
Rothamsted Research Institute in Engeland en hetvermaarde Canberra Phytotron inAustralië,
van 1975 tot 1978 ('heading andfloweringphase):de
fase van maatschappelijk betrokkenheid en kennisoverdracht, waarin ikdruk bezigwasmet onderwijsvernieuwingenorganisatievanonderzoekbinnen enbuiten de
universiteit.NaasthetlidmaatschapvandeHogeschool
Raad en Commissies van deAcademische Raadwasik
tweejaren actief betrokken het opzetten van een nieuwe structuur voor de coördinatie van alle plantaardig
productieonderzoek inNederlandbinnenhetkadervan
de Nationale Raad voor het Landbouwkundig
Onderzoek (NRLO).Aanhet eindvandezefaseben ik
tochnogsnelgepromoveerdommetekwalificerenvoor
een nieuweuitdaging:leidinggevenaanhet gewaskundig onderzoek bij het Centrum voor Agrobiologisch
Onderzoek (CABO) teWageningen,
van 1978 tot 1998 ('reproductivephase): eenlangefase
van coachen en management. Eerst als afdelingshoofd
en adjunct-directeur bij het sterk internationaal geori-

ënteerdeCABO,datintensiefsamenwerktemetvakgroepen binnen en buiten Wageningen; in het bijzonder:
Theoretische Productie-Ecologie (TPE), Vegetatiekunde, Plantenoecologie en Onkruidkunde (VPO) en
het Biologisch Centrum van de Rijksuniversiteit
Groningen.
Na5jarenalsafdelingshoofd bijhetCABO,hebikdrie
jaren als directeur van het Proefstation voor de
Akkerbouw en deVollegrond (PAGV) leidinggegeven
aan het praktijkgericht onderzoek te Lelystad, aan het
regionale praktijkonderzoek op proefboerderijen en
proeftuinen en aan het proefbedrijf Ontwikkeling
Bedrijfssystemen (OBS) teNagele.
Daarna was ik 12 jaren als directeur CABO en ABDLO verantwoordelijk voor fundamenteel-strategisch
onderzoek op het gebied van bodem-plant-milieu relatiesendeagrosysteemkunde;nazeven'rijke'jarenvolgden vijfjaren met tegenspoed als gevolg van een ondoordachtHaagsbesluittoteenfusie metendesluiting
vandeIB-vestigingteHaren.WieaanGroningen durft
tekomen krijgt temakenmet eencoalitievanvakbonden en regionale politici, waar zelfs het gezagvan een
Ministeronvoldoendeisomdaadkrachtige beslissingen
te nemen. Na een moeilijke fase stond AB-DLO in
1998afgeslankt engezondweeropderails.
van 1999tot2006('stay-gnenphase):defasevanhetinitiërenvannieuweprojecten encoachenvanpromovendi
als deeltijdhoogleraar Gewasecologie. Het is gelukt om
het fysiologische tarweonderzoek na 20jaren terevitaliseren en daarnaast een drietal promotieonderzoeken in
diverserijstecosystemen -van regenafhankelijke tot geïrrigeerderijst-tebegeleideninnauwesamenwerkingmet
collega'sophetIRRI.Naasttarweisrijstnumijntweede

favorietegewas.Dankzijtweeanderepromovendihebik
ook kennis gemaakt met 'relay-intercropping'in katoen/tarwesystemen in Centraal China en de koolstof- en
stikstofdynamiek vantheeplantagesinKenya.
In elkefasewashet beginhet moeilijkste, maardievormde
danookdegrootsteuitdaging.Meestalhebikietstastbaars
kunnen nalaten: eenmaal een nieuw onderwijsprogramma
voor de studierichting Landbouwplantenteelt, tweemaal
eennieuwgebouw,driemaal eennieuwestructuur vaneen
organisatieenuiteraard het meestbeklijvende product:wetenschappelijke publicatiesen proefschriften.
The Beginning

De keuze in 1959 voor een studie aan de Landbouwhogeschool inWageningen wasnietvanzelfsprekend; dichterbijdepraktijkvanhetgemengdelandbouwbedrijf stond
een studie aan een Hogere Landbouwschool of eenveeartsenopleiding te Utrecht. De droom van mijn moeder was
dat ikindevoetsporenzoutredenvanhaarjongsteoomdr.
ir. Emile à Campo (afgestudeerd in 1918 in de Koloniale
Landbouw) of van haar neef Prof. Dewez, van 1946 tot
1960 hoogleraar Landbouwplantenteelt. Wie volgt er met
eendergelijk perspectiefdan niethet adviesvanjemoeder?
De lesvandeLimburgseloss
VoordeaanvangvandestudieinWageningen had ikalindringend kennisgemaakt met de complexiteit van eengemengdlandbouwbedrijf enmetdetransitievaneenzeerarbeidsintensieve naar een sterk gemechaniseerde landbouw.
Dit wasop een boerderij,omzoomd door hoogstamboomgaarden aan de voet van een lössplateau in het dal van de
'RodeBeek'teSchinveld.Hetlandschapwasgevormddoor
devruchtbaarheid van debodem, desteilehellingen en de

hollewegen. Op dehooggelegen plateauswerdenakkergewassen geteeld, zoals: aardappelen, granen, suikerbieten,
graszaaden maïs.Nogsteedsweerspiegelen degrotegraanschuren van de oude hoeves de belangrijke plaats
(Hupperetz etal.,2005), diede granen eeuwenlang in het
bouwplan innamen. Tarwe was, als belangrijke grondstof
voor brood, het meest economischegraangewas;rogge,haveren gerst werden vooral gebruikt alsveevoer binnen het
eigenbedrijf. Denutriëntenkringloop binneneengemengd
landbouwbedrijf leiddetoteenverschralingvandelaagproductieve slecht ontwaterde hooi- en weilanden en een verrijking met stikstof, fosfor, kali en micronutriënten van
hoogproductieve akkers. Door verschraling waren de weilanden in het beekdal kruidenrijk met op natte plekken
zelfs orchideeën. Het geheel vormde een multifunctioneel
landbouwbedrijf. Kennisvanhet belangvan bodem-plantgewasrelatieswaseralvoorhet beginvan mijn studie;een
verdieping in deze relaties vond plaats zowel tijdens mijn
studiealsindelaterecarrière.
Wereldvoedselvoonàening, bevolkinggroeiengraangewassen
De idyllische opvattingen van burgers, overwegend levend
in een urbane omgeving,over dewijzewaarop hoogkwalitatief voedsel geproduceerd wordt is vergelijkbaar met de
houdingvankasteelheren indeMiddeleeuwen. Deillustratiesin de Getijdenboeken van degebroedersVan Limburg
getuigen van een rustiek boerenleven in de schaduw van
grote kastelen. Voedseltekorten en hongersnoden waren
echterperiodiekwerkelijkheid totinhetmiddenvandevorigeeeuw.In Europaenmeerrecent ookinAziëwarenpolitiekeleiderszichterdegebewustvandesocialeonrust,die
konontstaan dooreentekortaangraanenbrood (Braudel,
1987). Het begin vanDe FranseRevolutiewerd ontketend

door een opstand tegen deprijsvanhet brood. Het lijkt er
opdatpoliticithansvoedselschaarstealsgevolgvandetechnologische vooruitgang en de wereldhandel als een fenomeenuithetverledenbeschouwen.EchterinhetFAO-rapport'CropProspectsandFoodSituation'vanapril2006wordt
melding gemaakt, dat er voor het tweede opeenvolgende
jaar de tarweproductie afneemt, terwijl er wereldwijd 39
landen afhankelijk zijn van voedselhulp, voornamelijk in
door droogte en politiek instabiliteit getroffen landen in
Zuidelijk en Oostelijk Afrika. Alleen al voor Oostelijk
Afrika betreft het 16 miljoen mensen met chronische en
acuteondervoeding alsgevolgvandroogte.
Thans, besteedt de consument in deWestersewereld voor
het dagelijkse voedsel gemiddeld minder dan 12%van het
inkomen; nog niet dehelft vande uitgavenvoorwonen of
voor mobiliteit en recreëren. Economen zullen dit zien als
vooruitgang; voor ecologen isdit een punt van grotezorg.
De reële kosten van een verantwoorde voedselproductie
worden niet door de consument vergoed. Waarom zou de
Westerseconsument nietmeergeldaanvoedselkunnenbestedenendeintrinsiekekwaliteitvanhetproductendeaan
productie gelieerde maatschappelijke diensten ('ecological
services) volledigvergoeden?
Het lijkt wel of de opdracht tot maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) niet geldt voor de voedselketen. Grootwinkelbedrijven, zoals Albert Heijn en Aldi,
stunten met prijzen voor basisvoedsel. Bij deAldikocht ik
een kilo patentbloem voor een prijs die lager was dan de
wereldmarktprijs voor tarwe.Alsgevolgvandelageprijzen
en de intensiveringvan de regelgevingdoor de overheid in
Europa,wordt deprimairevoedselproductieverplaatst naar
landen met een minder strikte regelgeving, maar een meer

kwetsbaar milieu. Voorbeelden zijn landen in Latijns
Amerika (o.a.:BraziliëenArgentinië),inAfrika (o.a.:Zuid
Afrika en Kenya) en Zuidoost Azië (o.a.: Indonesië,
Thailand, en de Filippijnen).
Mede door de liberaliseringvan dewereldhandel, treden er
groteverschuivingen op in de productie van landbouwproducten. Delocale kleinschalige productie, aangepast aan de
agro-ecologische diversiteit in gebieden met sterke gradiëntenindeneerslag,zoalsinhetMiddellandsezeegebiedwordt
verdrongendoordegrootschaligesterkgemechaniseerdeproductie inAustralië,Verenigde Staten, Canada, Oekraïne en
Zuid-Amerika. Er wordt primair geconcurreerd op prijs en
pasintweedeinstantieopdekwaliteitenduurzaamheidvan
productieketens. Dit leidt bij bodemgebonden activiteiten
tot uitputtingvanstrategischevoorraden ('naturalresources),
zoalszoetwater,organischestof,fosfaat, etc.
In deChristmasSpecial2005vanhetblad "TheEconomist",
getiteld 'Ears ofplenty', wordt een hommage gebracht aan
de belangrijke rol die tarwe in de voedselvoorziening voor
eengroeiendewereldbevolkingheeft gespeeld.Deuitspraak
'...wheatisthestaplefoodofmankind, anditshistoryis that
ofhumanity'isveelzeggend. Gelijktijdig wordt eropgewezen,dattarweweleensvanzijntroon gestoten kanworden,
doordat het in mindere mate profiteert van de genetische
modificatie als bij maïs (Bt - maïs) en rijst (genetisch gemodificeerde superrijst in China).Verder worden vrij speculatiefhetAtkinsdieet,deglutenallergieendedalendebevolkingsgroeicijfers alsindicatoren gezienvoordeeerste afnamevanhet tarweareaal sindsde'StoneAge'.
Analyses van het InstituteforFoodPolicy Research (IFPRI)
laten echter een ander beeld zien. De explosieve toename
vandewereldbevolking- van ca2miljard in mijn geboor-
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tejaar naarca6miljard nu- wasalleenmogelijk doorsuccesvollandbouwkundig onderzoek en door innovatie in de
praktijk bij deteeltvande driebelangrijkste voedselgewassen:tarwe,rijst enmaïs.Totopdedagvanvandaagleveren
dezedriegraangewassen 70%vandeenergie inhetvoedsel
vandewereldbevolking. Demondialearealenvoordezegewassen bedroegen in 2004, resp.215, 150 en 145 miljoen
ha. De toename van de wereldbevolking van ca 6 miljard
naar ruim 8 miljard mensen in 2020 vraagt een toename
van de productie, die gelijk is aan de omvang wat er in
1960 werd geoogst. Volgens Cassman etal. (1999) zal er
vanwege de schaarste aan vruchtbaar land ook in de komende 20 jaren voorrang geven moeten worden aan het
verhogenvan deproductie per ha;dit om eenverdere uitbreidingvanlandbouwarealen indoorerosieendroogtebedreigdegebieden tevoorkomen.
Doordeintroductievanhybridemaïsrassenwerdeneralvanaf 1930 forse opbrengstverhogingen verkregen in de
VerenigdeStaten. De 'Groene Revolutie' isechter het meest
bekendvandesuccessennadeintroductievankortstrorassen
bijtarweenrijstingebieden,waarinde60-erjarennoghongersnood heerste (India en China). Het introduceren van
'dwarfismin tarwe- en rijstrassen leidde ook in niet-geïrrigeerdegebiedentotsterkeproductieverhogingen. Gelijktijdig
nam het gebruik van kunstmeststikstof op wereldschaal toe
van 1960 tot 2002 met een factor 7, met een gemiddelde
groeivan5%perjaar(FAO,2005).Ongeveer60%vandetotalehoeveelheid kunstmest wordt gebruikt voor deteeltvan
dezedriebelangrijkegraangewassen.
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Damesen heren,
Na deze introductie weet uvanuit welke basisik kijk naar
de ontwikkelingen bijWageningen UR en naarde mondiale problematiek van de duurzame voedselproductie.
Allereerst eentweetal constateringen:
a. Het gaat fantastisch met het PhD-onderzoek van
Wageningen Universiteit,hetgaatgeweldigmethet onderzoek in de plantenwetenschappen ('PlantSciences) en zelfs
magnifiek metde'GroeneGenetica'.Outputgegevensenfinancieringstromen zijn hetlevendebewijs.
b. Het gaat echter niet goed met de duurzaamheid van de
landbouw in termen van economie ('profit'), milieu('planet')en mensen ('people'), slecht met de geïrrigeerde landbouw in vele delen van de wereld en heel slecht met de
werkgelegenheid en inkomen vanboeren,hier enginds.
BevindtWageningenURzichdanineenspagaatalsheteen
verbredemissiewilrealiseren entochaffiniteit houden met
problemen in deprimaire productie vanvoedsel en groene
grondstoffen?
Tijdensmijn betoogwil ikdrieonderwerpen bespreken,die
voorWageningen URblijvend eengroteuitdagingbieden;
ze betreffen:
a. de ecologisch en economische duurzaamheid van gewas- en bedrijfsvstemen,
b. het genetische engewasecologische onderzoek naar opbrengst enkwaliteit bijtarwe,
c. het experimentele en modelmatige onderzoek naar
waterbesparing enstikstofefficiëntie bij rijst.
Ada:Ecologische en economische duurzaamheid
van gewas- en bedrijfssystemen
De ecologische duurzaamheid van een klassiek gemengd
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landbouwbedrijf was gebaseerd op het minimaliseren van
verliezen in dekoolstof- en nutriëntenstromen van bodem
naar gewas,van ruwvoer naarvee,vanstalmest naar akker.
Erwaren toen noggeen door deoverheid verplichte mineralenboekhoudingen met boetesvoor overschrijdingen van
toegestane hoeveelheden fosfor en stikstof. Ook bij het
landbouwkundig onderzoek was er meer belangstelling
voor het opheffen van tekorten in de bodemvruchtbaarheid, danvoorhetverhogenvandeefficiëntie van nutriëntenkringlopen. De grote verscheidenheid in grondgebruik
inveledelenvanNederland, alsgevolgvan de afhankelijkheid van een natuurlijke variatie in bodemkwaliteit (bodemvruchtbaarheid, waterhuishouding, etc.) en de 'gesloten' nutriëntenkringloop binnen het landbouwbedrijf,
heeft tot ca 50jaar geleden stand gehouden. Daarna heeft
de invloed van ruilverkavelingen zichdoen gelden, waarbij
deontwateringendeinfrastructuur grootschaligopdeproductiefunctie werdafgestemd. Deultiemedroomvanlandinrichters, agronomen, en ook boeren was natuurlijke een
nieuwepolder ontginnen en ontwikkelen tot een toonaangevend productiegebied. Nu kennen we een tegenbeweging, waarbij waterafvoeren weer meanderend gemaakt
wordenomgebiedentevernatten enpoldersworden onder
watergezetten behoevevannatuur enrecreatie.
Met dehuidigekennisbeoordelenwedeklassiekegemengdebedrijfssystemen alseenvormvanmultifunctioneel landgebruik, dievooralgerichtwasopproductievanvoedselen
groene grondstoffen. Tegenwoordig kennen we een grotere
verscheidenheid in doelen, waarbij 'ecologicalservices', zoals
natuur, recreatie, rust, humane zorg, etc. een belangrijke
plaats innemen (Spiertz en van der Kolk, 2002). Het isde
vraag welke doelen ook op een economische wijze zijn te
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combineren. Bijhet klassiekegemengdebedrijf vormdede
grote arbeidsbehoefte dezwakste schakel.Voor mijn afstudeervak agrarische bedrijfseconomie deed ik in 1966 een
onderzoek metbehulpvanlineaireprogrammering naarde
optimalisering van arbeid binnen een gemengd landbouwbedrijf. Uitgaande van strenge randvoorwaarden voor het
tijdig uitvoeren van teelthandelingen kon de waarde van
eenarbeidsuur tot ongekendehoogtestijgen. De oplossing
indepraktijkwerdnietgevondeninhetaantrekkenvan tijdelijk extrapersoneel,maarinontmenginggepaardgaande
met de inzet van meer loonwerk. Schaarste aan goedkope
arbeid, een voortschrijdende mechanisatie, een verbeterde
infrastructuur eneenbeterebeschikbaarheid vankunstmest
en bestrijdingsmiddelen hebben geleid tot een ingrijpende
transitievanhetgemengdebedrijf naarsectoraalgespecialiseerde productiebedrijven; in Zuid-Limburg: melkveehouderij, akkerbouwen fruitteelt.
Eristhansveeldiscussie overde teverwachten inkrimping
van arealen door het gebruikvanvruchtbare gronden voor
urbane en industriële ontwikkelingen en het gebruik van
landbouwgronden voor de productie van bio-energie (bioethanol en biodiesel). Oe sterk toegenomen vraag naar
energie door 'emergingindustrialcountries', zoalsChina en
India, en het achterblijven van de productie van fossiele
brandstoffen, heeft reeds grote gevolgen voor de transitie
vanvoedsel naar energieproductie in deVerenigdeStaten.
Het beschikbareareaalvoorvoedselgewassen isinsommige
provinciesvanChinaalgedaaldtotminderdan0.10haper
hoofd van debevolking;mondiaal isergemiddeld 0.25 ha
beschikbaar. Voor iedere ha productieve landbouwgrond
die in Europa en in snel ontwikkelende landen, zoals
China, uit productie wordt genomen moeten elders in de
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wereld onder vaak meer marginale productieomstandigheden 3-5 ha ontgonnen worden. Het grootschalig exploiterenvan gronden inkwetsbaregebiedenverhoogt het risico
op misoogsten door droogtes en op toename van erosie
door wind en water. NGOs met een sterke basis in de
WesterselandenprotesterenweltegenontbossinginLatijns
Amerika en Zuidoost Azië, maar pleiten niet voor het behoudvaneenrendabeleenecologischduurzame landbouw
in Europa, waar een stabiele voedselproductie mogelijk is
met minimale ecologische risico's.Het iseenhouding, die
vergelijkbaar is met het verzet tegen kernenergie in eigen
land, maar wel elektriciteit accepteren, die is opgewekt in
kernenergiecentrales inhetbuitenland,alsditgoedkoperis.
Een vorm van hypocrisie, die de wereld niet beter maakt.
Kwantitatieve analysesvan gewas-en bedrijfssystemen zijn
onmisbaar voor een goede beoordelingvan de ecologische
en economische duurzaamheid. Vroeger stelden de boeren
de mate van duurzaamheid vast aan de hand van de opbrengsten van gewassen, het behoud van bodemvruchtbaarheid enhetoptredenvanonkruiden,ziektenenplagen.
Sinds kort is het door zeer forse inspanningen van grote
onderzoeksteamsinNederland enEuropamogelijk metgeavanceerdebodem-, gewas-enbedrijfsmodellen de biofysischeenecologischeprocessenredelijknauwkeurigtekwantificeren. Het opschalen van ecologische processenvangewas- en bedrijfsniveau naar hogere schaalniveaus (landschap, irrigatiesysteem, etc.) vormen nog steeds een uitdagingvoor het onderzoek. Naast modelonderzoek iser nog
steedsmeerjarig experimenteel onderzoek noodzakelijk om
duurzaamheid van productiesystemen op verschillende niveaustekunnen evalueren.
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Het succes van meerjarig experimenteel veldonderzoek is
gebleken bij de ontwikkeling van nieuwe biologische en
ecologischeakkerbouwsystemen ophetproefbedrijf OBSte
Nagele. Onder de inspirerende wetenschappelijke leiding
vandr. PieterVereijken werddeeerstezevenjarenbaanbrekend onderzoekverricht (Vereijken, 1997).Dit onderzoek,
waarbij ik als voorzitter van de Wetenschappelijke
Begeleidingscommissie (WBC) betrokken was, had vanaf
1979 nationaal en internationaal een voorhoedefunctie in
het tot ontwikkelingbrengen van systemen,waarbij ecologische processen een spilfunctie vervullen voor de opbrengststabiliteit, dekwaliteitvanhetproductenhetminimaliseren van negatievemilieueffecten. De laatste20jaren
isdit onderzoekverbreed en meer ingebed in het reguliere
praktijkonderzoek.
Bij het kwantificeren van bedrijfssystemen is sinds 1986
ook veel onderzoek verricht naar nutriëntenstromen in de
grondgebonden melkveehouderij. Demodelmatigeverkenningvan een rendabel melkveehouderijbedrijf, dat voldoet
aanstrengemilieurandvoorwaarden opeenkwetsbarezandgrond heeft geresulteerd in multidisciplinair, meerjarig
onderzoek op het proefbedrijf 'De Marke' in de
Achterhoek. Dit isbij uitstek eenvoorbeeld waar overheid
(LNV en VROM) en bedrijfsleven (LTO en Productschappen) tijdigdeschoudershebbengezetonder eenmultidisciplinaire experimentele en modelmatige aanpak. De
noodzaakwerdvooralvanuithet Centrum voor Landbouw
en Milieu (CLM) en onderzoekers van het Centrum voor
Agrobiologisch Onderzoek (CABO) tijdig onderkend. Als
directeur CABO heb ik dit onderzoek een hoge prioriteit
gegeven. Dit wasnog ruim voordat de EU-Nitraatrichtlijn
van kracht werd en de Commissie Stikstof in 1991 haar

16

rapport uitbracht. Eenpro-actieveaanpakheeft voordebetrokken partijen (overheid en bedrijfsleven) geen windeierengelegd.Derecentegoedkeuringvandederogatievande
Nitraatrichtlijn voor grasland is daar een sprekend voorbeeld van. Recent is besloten dat het project 'Koeien &
Kansen'weer voor een periode van vier jaren gefinancierd
wordt door het ministerie van LNV en het Productschap
Zuivel (PZ). Er zijn volgens dr. ir. Frans Aarts van Plant
Research International (pers. mededeling) goede perspectieven op financiering van een EU-project, waaraan een
twintigtal landen gaandeelnemen. Eenmooie spin-off van
eensysteemanalytischeonderzoekslijn, waarvooralin 1986
bij het CABO de basiswerd gelegd. Kennisoverdracht van
fundamenteel onderzoek naar toepassingen in de praktijk
moetefficiënt eneffectief verlopenominnovatieve ontwikkelingen indevoedsel-engroenegrondstoffenketens kansrijk temaken.Metdehuidigekwantitatieve analysemethoden kunnen we de biofysische aspecten van ecologische
duurzaamheid relatiefnauwkeurigbepalen (Schroderetal.,
2003). De economische duurzaamheid op de langere termijn is echter meer ongewis en nog moeilijker te bepalen
dan in het verleden door de liberalisering van de wereldhandel. De doelstellingen voor het evalueren van duurzaamheidopbasisvanhet3P (People-Planet-Profii) concept
zullen afhankelijk van de maatschappelijke dynamiekperiodiek bijgesteld moeten worden. Onduurzaamheid is dan
ookvooral politiek bepaald.
De expansieve uitbreiding in Argentinië en Brazilië met
miljoenen hectares voor de teelt van genetisch gemodificeerdeRoundup-Ready11Soy,voorziet in degrote behoefte
van eiwitrijk veevoer voor de sterk toegenomen productie
van vlees in China. Dit gaat gepaard met een sterke uitbreiding van herbicidengebruik en 'zero-tillage'. Een ont-
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wikkelingdie vraagtomeenzorgvuldige duurzaamheidanalyse op nationale en mondiale schaal. Een kans voor
Wageningen UR om met kwantitatieve systeemanalyse op
basis van het 'People-Planet-Profit' concept internationaal
aan dewegte timmeren.
Adb:Genetisch en gewasecologisch onderzoek naar
opbrengst en kwaliteit bij tarwe
Van 1970 tot 1990 kende tarwe onder niet watergelimiteerde omstandigheden een opbrengstijging van ca2%per
jaar gedurende enkele decaden zowelin geïndustrialiseerde
(Nederland, Verenigd Koninkrijk, etc.) als in ontwikkelingslanden (India,Mexico,etc). In Nederland bedroegde
opbrengststijging bij wintertarwezelfs3% perjaar,waarvan
ca 60 % was toe te rekenen aan een beter management betere 'timing'vanstikstofgiften eneenmeer efFectieve onkruid-,ziekten-enplaagbeheersing- enca40%aanverbeterde genetische eigenschappen. Oit is zeer uitzonderlijk,
omdat honderden jaren opbrengsten met niet meer dan
met 0.5 - 1 % perjaar stegen (Evans, 1999).
Watlageraandezedoorbraak ten grondslag?
a. Op de eerste plaats de politieke urgentie om meer
voedselteproduceren (o.m.:hongerwinter van 1944in
Nederland, endeextremetekorten in India in dejaren
60van devorige eeuw).Tarwewasin Europa aleeuwenlanghet gewasdat geassocieerdwerd met kwalitatief
goedvoedselen hogewelvaart; hetzelfde goldvoor rijst
inZuidoostAzië (Braudel, 1987).
b. Een combinatie van nieuwe gewasfysiologische concepten ('plant ideotype', Donald, 1968), introductie
van hoogproductieve rassen en de beschikbaarheid van
goedkope kunstmeststikstof vormden aan het eind van
de60-erjarenvandevorigeeeuweentrendbreukinhet
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gewaskundigonderzoek envervolgens inhet gewasmanagement.Nietlangervormdehetopempiriegebaseerde gewasmanagement de basis voor onderzoek naar
kleine verbeteringen in gewasopbrengsten, maar werd
debelangstellingverlegdnaarmeerinzichtinbiologisch
maximaal haalbare gewasopbrengsten en het kwantificeren van het gat tussen actueel en potentieel haalbare
opbrengsten.
Mijn ingenieursonderzoek in 1965naar effecten vanchlormequat (CCC) enstikstofop degroeien ontwikkelingvan
zomertarwe, vormden een eerste, degelijke kennismaking
metexperimenteelonderzoek, statistischeanalyseentoenal
het gebruikvandeIBM- computer.Vanaf 1970ben ikals
onderzoeker actiefaandeslaggegaanmethet gewasfysiologischonderzoeknaardefactoren diedekorrelvullingbijtarwe bepalen. Voor mijn onderzoekplan om de invloed van
weersfactoren op 'sink-source'processen tijdens dekorrelvullingsperiodebijtarwetebestuderenkreegikdeenthousiaste
steun van Dr. Lloyd Evans, Head Phytotron CSIRO
Canberra, tijdens zijn bezoekin 1969teWageningen.Deze
steunheeft mijdoenbesluitendeingezettekoersdoortezetten,ondanksbedenkingen ineigenkring.
Deresultaten uit dit onderzoekhebben geleid tot eendrietal publicaties waar internationaal zeer veel belangstelling
voor was. Het heeft ook veel onderzoekers elders in de
wereld gestimuleerd om meeraandacht tegeven aanderol
van koolstof- en stikstofreserves tijdens stressomstandigheden indepostflorale periode.
In de Nederlandse graanteelt is de omslag van onderzoek
naar innovatie in de zeventiger jaren tot stand gekomen
dankzijsamenwerkinginbreedsamengesteldewerkgroepen
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metgewaskundigen,veredelaars,plantenziektekundigen en
praktijkonderzoekers. Het Nederlandse Graancentrum
(NGC) bracht onderzoekersvanDLO-instituten,hetpraktijkonderzoek, kweekbedrijven en bedrijfsleven bij elkaar;
tevenswasjeookdirectbetrokken bijdesnelleveranderingen in de praktijk. Je bleef met beide voeten in de klei
staan; mijn eigen onderzoek was dan ook vanaf het begin
multidisciplinair en participatief. Ook in Europa nam
Nederland ophetgebiedvanhetgraanonderzoek eenvoorhoedepositie inbijhetverkleinenvandeafstand tussenwetenschappelijk onderzoek en de praktijk. Initiatieven van
Prof. Jan-Carel Zadoks c.s. om met waarschuwingssystemen (Fytoconsult) het gebruik van fungiciden en pesticiden te beheersen, waren voorlopers van de thans in veel
productiesectoren toegepastecomputergestuurdeadvies-en
beslissingssystemen; dezgn. 'Decision SupportSystems.
Door grotereweersextremen zullen hitte endroogte inveel
gebieden,vooralindeniet-geïrrigeerde gebieden,eengrote
rol gaan spelen in de opbrengststabiliteit en kwaliteit van
granen. Door het internationale tarwe- en maïs-veredelingsinstituut CIMMYTwordthetconceptvan'selectionof
genotypesfirmega-environments'toegepast. Hetiseenspeurtocht naar rassen, die aangepast zijn aan verschillende klimaatsomstandigheden en tolerant zijn voor biotische en
abiotische stressfactoren. Evenals in mijn promotieonderzoek ruim 30 jaar geleden speelt het 'sink-source'concept
hierbijwederom eencentrale rol (MartreetaL, 2006;Schurr
etal., 2006).
Om een bijdrage televeren aan de problematiek vanvoedselzekerheid bij grotere weersextremen onder invloed van
klimaatverandering,hebikhet onderzoeknaareffecten van
abiotische stressop opbrengst en kwaliteit van tarwe in de
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laatste 5jaren weer opgepakt. Erwerd samen met Dr.Ad
Schapendonk, de Chinese gastonderzoeker Xu Hengyong,
Peter van der Putten en de groep van Prof. Rob Hamer
onderzoek gedaan naar de effecten van hitte {'heatshock')
opfotosynthese, groeienkwaliteit bijgenotypen vantarwe
met een verschillende tolerantie voor hitte (Spiertz etal.,
2006). Wij vonden grote verschillen tussen genotypen in
het herstelvermogen ^recovery) van de korrelgroei en de
fotosynthesecapaciteit na een hittebehandeling aan het begin van de korrelvullingsperiode. Verder onderzoek zal
moetenuitwijzen welkegenenonderstresstotexpressiekomen en bijdragen aan een betere tolerantie voor extreme
weersinvloeden.
Door Ir.Tommie Ponsioen isin 2005 promotieonderzoek
gestart naardemodelleringvande invloedvandroogte-en
hittestress op sink-source processen tijdens de korrelvulling
bijgranen (tarweengerst).Bijditonderzoekwordternauw
samengewerkt met partnersinAustralië,Mexicoenlanden
ronddeMiddellandseZeeinhet EU-WatNitMED project.
Met dit experimenteel en modelonderzoek maakt
Wageningen URweer deel uit van een internationaal netwerkvantarweonderzoekers, diedeeffecten van abiotische
stress kwantificeren.
Naarmate er meer bekend isvan de functionaliteit van de
genetische eigenschappen voor stresstolerantie zal er beter
gericht genetisch en 'genomics'onderzoek en veredeling op
stabiliteit en kwaliteit mogelijk zijn (Skylas et al., 2005).
Sindshet eenvoudige genoom (120Mb) vande zandraket,
Arabidopsis thaliana, inkaartgebracht is,richtzichdeaandacht op de belangrijke cultuurgewassen. Rijst is daarbij
een van de eerste kandidaat-gewassen vanwege het relatief
kleine genoom (420 Mb); het genoom van de hexaploïde
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tarwe isechter bijna 40-maal groter (16.000Mb) dan van
rijst.Veel onderzoeksgeld wordt er tegenwoordig besteed
aan de collectieve ontdekkingstocht naar genen met specifieke eigenschappen en functies. Om de expansieve toename van kennis op genniveau ten nutte te maken van een
duurzame voedselproductie zal er meer geïnvesteerd moeten worden in onderzoek op het niveau van het gewas en
ecosysteem.
In Europa richt zich dit onderzoek thansvooral op de coexistentievangemodificeerde gewassen (GMO) enklassiek
veredeldegewassen (non-GMO). Bijhet door deEU -gefinancierde CO-EXistence and TRAceability (Co-ExTra)
project zijn 200 onderzoekers uit 18landen met een budgetvan € 24 miljoen betrokken. Met dit soort onderzoek
probeert men in Europa een doorbraak te bereiken in de
huidige patstelling, waarbij volgens de uitkomsten van de
Eurobarometer eenderdevandeEuropeanen tegen GMO's
zijn, eenderde staat er positief tegenover en de overigen
hebbenergeenmeningover.Tegenstandershebbenweleen
zeer grote inbreng in de politieke besluitvorming. In
Nederland zijn na een lange voorbereidingstijd nu ook de
eerste veldexperimenten gestart. Actievoerders hebben onmiddellijk het rechtin eigenhand genomen enproeven bij
Lelystadverstoord door spinazie te zaaien in een proefveld
met genetisch gemodificeerde maïs. Tegenstanders van
GMO-gewassen vrezen kennelijk de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek en rechtvaardigen hun handelen
met een eigen dogmatiek. Ik raad hen aan het artikel
"Waarheid is een aantrekkelijke constructie - meer niet"
van Heleen Pott in de 'Opinie en Debat' bijlage van de
NRC-editievan 1 aprilj.l.telezen.Zijstelt,ikciteer:"pluralisme isde erkenning, dat er inhet levenmeerderewaar-
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heden en diverse, ook incompatibele doeleinden naast elkaar kunnen bestaan, zonder dat die elkaar hoeven te bijten.Deproblemenbeginnenpasalsééndaarvanzichzelfals
uniek presenteert en alle andere de hoek indringt".
Erkenning van co-existentie van waarheden zou dewetenschap in Europa op het gebied vangenomicsen plantenveredelingweer in bewegingkunnen krijgen en laten bijdragen aan oplossingen voor een duurzame voedselproductie.
De mondiale ontwikkelingen, met een toenamevan GMO
gewassenvan 1996tot 2004 naar meer dan 80 miljoen ha,
zijn niet te stoppen. Het is juist van belang dat publiek
onderzoek bijdraagt aan het maatschappelijk verantwoord
toepassenvanmodernetechnologieën.Europazoudoorhet
versterken van publiek-private samenwerking het genomics
onderzoek beter kunnen verbinden met onderzoek op gewasniveau en daarmee bijdragen aan het produceren van
voldoende en gezond voedsel voor de nog steeds groeiende
wereldbevolkingmeteentoenemendeschaarsteaanenergie,
water enland.
Adc:Experimenteel enmodelmatig onderzoek naar
waterbesparing en stikstofefficiëntie bij rijst
Bij rijst kwam de opbrengstverbetering vooral door doorbraken in de plantenveredeling. Het nieuwe rasIR8 heeft
via de programma's van het InternationalRice Research
Instituut (IRRI) een grote internationale verspreiding gekregen. Het isopvallend, dat bijrijst uitbreidingvandeirrigatieeneentoenemendgebruikvan kunstmeststikstofom
met nieuwe hoogproductieve rassensteedsmeer opbrengst
terealiseren,gedurendemeerdan30jareninAziëhogeprioriteit heeft gekregen. China isop dit moment de grootste
verbruiker van kunstmeststikstof en stikstofverliezen zijn
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net zogroot alshet totalegebruikaankunstmeststikstof in
de VS. Dit heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van
grond- en oppervlaktewater. Verder gebruikt men voor de
geïrrigeerde rijstteelt in Azië meer dan 40% van alle zoetwater (Bouman et al., 2006). Door het toegenomen gebruik vanwater voor de urbane bevolking en industrie en
deafname vanreserveszalin2025ca 15vande75 miljoen
hageïrrigeerde rijst eentekort aanwaterhebben. De natte
rijstteelt gebruikt 2 tot 3 maal zoveel water als andere
graangewassen, zoals tarwe en maïs, bij een gelijk opbrengstniveau.
Het gewasfysiologisch onderzoek naar waterbesparing en
eenefficiente stikstofbenutting bij rijst islaatopganggekomen. Thans wordt er uitstekend onderzoek verricht door
onderzoekers bij het IRRI (Peng en Bouman, 2007) en bij
meerdere Chinese universiteiten (o.a.: China Agricultural
University, Nanjing Agricultural University en Yangzhou
University).Tweewaterbesparende systemen voor rijstteelt
zijn veelbelovend: 'Alternative Wetting and Drying'(AWD)
en 'AerobicRiceSystems'. In het eerstesysteemwordt debodemnietcontinuebevloeid,maarblijft doordehogevochtspanning anaëroob; in het tweede geval wordt alleen aanvullend geïrrigeerd en isdebodem overwegend aëroob. Op
hetgebiedvanwaterx stikstofinteractiesbij rijst isdoordr.
PaulBelderonderleidingvandr.BasBouman enmijzelf in
2004 eenpromotieonderzoek afgerond. In dit onderzoekis
methodologischeenbruggeslagentussenhydrologische,bodemkundige en gewasfysiologische processen. Met een dergelijke, zowel op experimenten als modelonderzoek gebaseerdeaanpakkanverkendworden onderwelkeomstandigheden substantiële besparing op irrigatiewater en stikstof
mogelijk zijn. Een kwantitatieve systeemaanpak blijft nog
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steedséénvandetroevenvanhetWageningsonderzoeknaar
eenduurzameplantaardige productie.

Geachtecollega's,
Niet alleenhet verbeteren vande 'resource-use-efficiency'(zie
ook:deWit, 1992), maar ook het begeleiden van genetisch
enbiotechnologischveredelingsonderzoekvraagtomkwantitatief gewaskundig onderzoek. Het zijn niet alleen degenen diegewasopbrengst en kwaliteit bepalen, maar ook de
biofysische omstandigheden (weer, water, stikstof, etc.) en
hetmanagement (inhet bijzonder de'timing'vanteelthandelingen).Eengoedvoorbeeldisdeintroductievandebeddencultuur in de afwisselend natte en droge rijst-tarwesystemen met een areaalvan ca23 miljoen ha in een gebied
dat zich uitstrekt van Noord India tot ver in China. Door
deintroductievandebeddencultuurwerdeenvroegerezaai
van tarwemogelijk, wat resulteerde ineenforse opbrengstverhoging en daaraan gerelateerd een 25% hogere waterproductiviteit. Ook de stikstofverliezen namen af, doordat
debodem snelleraëroobwerd,metalsgevolgminder denitrificatieverliezen.
Het recent gehouden FRONTIS workshop over"GENEPLANT-CROP Relations; Scaleand Complexity in Plant
SystemsResearch"metdeelnamevaneenbredegroepvantoponderzoekers en eengoedevertegenwoordiging van PhDstudenten en postdocs uit Wageningen en het buitenland,
liet zien dat een multidisciplinaire aanpak voor het genetisch-,plantenveredelings-enecofysiologisch onderzoektot
nieuwe inzichten leidt die het onderzoek effectiever en
doelgerichter maakt.
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TheEnd
Tijdens de eerstejaars colleges van Prof.Thurlings leerden
we,dat een zeker ondernemersrisico nodig isom een hoog
rendementtebereiken.Ditfenomeen kennenwethansnog
bijhetvaststellenvaneenbeleggingsprofiel. Demaatschappij accepteert echter geen risico's, alshet devoedselveiligheid (o.m.:houdbaarheidsdatum) enmilieueffecten (o.m.:
EU-nitraatrichdijn, EU-kaderrichdijn water en EU-richtlijn voor fijnstof) betreffen. Een ex-anteafweging vaneconomische consequenties, effectiviteit van maatregelen en
een doelmatige handhaafbaarheid ontbreekt veelal.
Nederlandlijkt opslottegaanvoorbodemgebonden landbouwactiviteiten en industrie. De onvermijdbare risico's
aan dergelijke productieactiviteiten wentelen weafopeconomisch zwakkere landen zonder verantwoordelijkheid te
nemen voor de ecologische effecten op mondiale schaal.
Westerselanden profiteren dusintweeopzichtenvanarme
landen; enerzijds van de zeer lage arbeidskosten en anderzijds van het afwentelen van milieulasten op de lange termijn. Inmijnopvattingzoudenweomecologischeredenen
inEuropaeengrotereverantwoordelijkheid moeten nemen
om degroeiendewereldbevolking op eenadequatewijze te
voeden en tevoorzienvanhernieuwbare grondstoffen.
Wageningen UR heeft zijn nek uitgestoken met het op de
kaart zetten van het concept van de 'biobased-economy'
(KropfT, 2005). De vraag naar hernieuwbare energie en
groenegrondstoffen gaatinsneltreinvaart eengroterolspelen nu de afhankelijkheid van fossiele energie geopolitiek
erg kwetsbaar wordt. Om duurzame productie van groene
voeding-engrondstoffen inEU-landenindepraktijk terealiseren, zou er een 'ecobonus aan de primaire landbouwsector toegekend moeten worden. Deze vergoeding is dan
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een compensatie voor enerzijds administratieve milieulasten en anderzijds technische milieuprestaties. Descheefheid op de wereldmarkt tengevolge van het sterk uiteenlopen van milieuregelgeving zou dan enigszins gecompenseerdworden.
Slotwoord

Dames en heren,vandaagsluit ik een carrièreafdie42jaren geleden begon als parttime leraar aan de Middelbare
Landbouwschool (MLS) te Cuijk. Na mijn afstuderen ambieerde ik een functie in het landbouwbedrijfsleven, maar
door een aantrekkelijk aanbod van de hoogleraren 't Hart
en Kuperswerdditverijdeld. Injanuari 1967koniknaeen
gesprekvan 15minuten enhet invullen van enkele formulieren als wetenschappelijk medewerker bij de vakgroep
Landbouwplantenteelt en Graslandcultuur aandeslagmet
een 'vrije' opdracht. Dezewas achteraf minder vrij dan ik
gehoopt had. Ik heb enkele jaren monnikenwerk gedaan
naar de zaadvorming bij Engels raaigras (Lolium perenne
L.).Daarnakon iktochaandeslagmethet gewasfysiologischetarweonderzoek. Devroegekennismaking met ideeën
vantoponderzoekers tijdens eenstagebijhet Instituutvoor
Biologisch en Scheikundig Onderzoek aan Landbouwgewassen (IBS)heeft mijn belangstellingvoordegewasfysiologieblijvend gewekt. Uit dit instituut zijn de internationaal vooraanstaande Wageningse onderzoeksinstellingen
voortgekomen: de vakgroep Theoretisch Teeltkunde o.l.v.
Prof. Kees de Wit en het Centrum voor Agrobiologisch
Onderzoek (CABO) o.l.v. Dr. Pieter Gaastra. Beide eminente onderzoekleiders ben ikveeldank verschuldigd voor
hun wijze adviezen. SindsdevakgroepTPE bij het CABO
gehuisvest was,werkten medewerkers zeer nauw samen in
promotieonderzoek eninternationale onderzoeksprojecten.
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Het Wageningen UR model avant-la-lettre, maar dan met
een inhoudelijke symbiose en een gescheiden beheersverantwoordelijkheid.
Mijn bijdragen aan overleg- en coördinatieorganen en beleidsadvisering vonden plaats in de marge van hoofdfunctie, maar waren wel vaak tijdsintensief. Ik koester goede
herinneringen aan het voorzitterschap van de KNBTB Commissie 'Biotechnologie en Ethiek', die al in oktober
1990 een rapport uitbracht met een moraaltheologisch
onderbouwd afwegingsschema voor de toepassingvanbiotechnologie in deland- en tuinbouw. Een tweede activiteit
met een grote impact betrof het voorzitterschap van de
door LNV,VROM enV&W ingesteldeCie Stikstofdiein
1990/1991 een kwantitatieve analyse maakte van de stikstofproblematiek in Nederland. Mijn derde omvangrijke
neventaak washet Voorzitterschap van het Bestuur van de
Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Zaaizaad en
Pootgoed (NAK) van 1990 tot 1994. In die fase werd de
landelijkestructuurvandezekeuringsdienst ingrijpend veranderd om voor de toekomst efficiëntie en kwaliteit te
waarborgen.
Uitwetenschappelijk oogpuntverspillingvankostbare tijd;
vanuit het maatschappelijke belang een verantwoordelijkheidwaarallewetenschappers ineenbepaaldefasevanhun
carrièretijd voorvrij zouden moeten kunnen maken.
Onder de dynamische leidingvan Dr. CeesVeerman werd
er in 1997 het initiatief genomen tot een verdere concentratievandedrie'plant'-instituten,CABO,CPROen IPO,
toteennieuwinstituut:PlantResearchInternational (PRI).
Ik heb nog aan de wieg gestaan van dit integratieproces,
maar tevenstekennen gegeveneenanderefunctie teambi-
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eren. Erwerd mij een deeltijdhoogleraarschap aangeboden
in combinatie met een rol in de internationalisering van
Wageningen UR. Als deeltijdhoogleraar heb ik vanaf
midden 1999zeven rijkejaren gehadwaarin iksamen met
promovendi nieuw onderzoek heb kunnen entameren en
mijn internationaal netwerk verder kunnen verbreden.
Vooralvanmijn kontakteninChinahebikgenoten.Tevens
hebikhettarweonderzoekweeropeenmoderneleestvorm
kunnen geven en aan international conferenties zoals het
4th International Crop Science Congres (ICSC2004) te
Brisbane, Australië en het 7th International Wheat
Conference in november2005teMardelPlata,Argentinië
kunnen deelnemen. Mijn laatste grote activiteit voor
Wageningen URwasde 3-daagse International FRONTIS
Workshop "GENE-PLANT-CROPRELATIONS;scaleand
complexity inplant systems research" dat wevan 23-26 april
2006 in Wageningen georganiseerd hebben. Deze workshop profiteerde vanhet theoretische fundament, dat mijn
collega'sXinyou Yin, Paul Struik en Martin Kropff eerder
gelegdhadden (Yinetal., 2004).
Mijn werk had ik niet goed kunnen doen zonder de steun
van een groot aantal collega's- directeuren, onderzoekers,
AIO's, onderzoeksassistenten, medewerkersvande proeffaciliteiten, administratieve medewerkers en secretaresses bij de universiteit en de verschillende instituten. Namen
noemen blijft altijd eenhachelijke onderneming;voor drie
personen wil ik echter een uitzondering maken. Allereerst
voorJohan Ellen, mijn onderzoeksassistent van 1968-1978
bij devakgroepLandbouwplantenteelt en Graslandcultuur;
wijhadden eengezamenlijke missie.Meteengrotedisciplinezettejijjein omhetfytotron-enveldonderzoek goedte
laten lopen, en continuïteit te geven zelfs na mijn vertrek
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naar het CABO. Verder wil ik de ondersteuning noemen
van Martha van Rinssum; naast haar primaire taak alssecretaresse voor tweehoogleraren en twee lectoren typte zij
mijn handgeschreven artikelen en delen van mijn proefschrift met veel toewijding en een oprechte belangstelling
voorhetwelenweeindeprivé-sfeer. 'Lastbutnotleast',wil
ikMartin Kropffnoemenvoordegoedesamenwerkingdie
we hadden tijdens de CABO- en AB-DLO periode, maar
vooralvoordebereidheidomeenoud-DLO directeuropte
nemenalsdeeltijdhoogleraar indeleerstoelgroepGewas-en
Onkruidecologie. Bij deze leerstoelgroep heb ik mij zeker
delaatstejaren uitstekend thuisgevoeld.
Tot slot veel dank aanJulienne en de kinderen, die ervaren
hebbendateendeeltijdfunctie kanuitgroeientoteen fulltime
hobby. Desondanks heb ik kunnen genieten van ons kleinkindAna.
TheBeginningandtheEnd; theEndisjust anewBeginning.
Ikdank uvoor de aandacht.
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