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Inleiding doordeMinister van Landbouw,
Natuurbeheer enVisserij,deheerJ.J.vanAartsen,
ter gelegenheid vandeopening vanhet academisch
jaaraan deLandbouwuniversiteit Wageningen op
1september 1997

Dames enheren, studenten,
Hetiseen goedetraditiebij deopening van het
academischjaar daterineen zekere vrijheid
gefilosofeerd wordt overbelangrijke toekomstige
ontwikkelingen. Ik sluit megraag aanbij dietraditie en
wilU een schetsgeven vandeomgeving waarin ende
uitdagingen waarvoor de land-entuinbouw, én zijn
kennissysteem aan hetbegin vande 21steeeuw staan.
Watverwacht de samenleving vandelandbouw en zijn
kenniscentrum? Hoemoeten webeide inrichten om zo
goedmogelijk indetoekomstige behoeften te voorzien.
Weworstelen voortdurend met dezevraag.Enjuistin dit
eerste academischjaar datnu van startgaat onder het
nieuw gevormde College vanBestuur en denieuwe Raad
vanToezicht vanhetKenniscentrumWageningen, zullen
Uen ikdievraag ons nogregelmatig moeten stellen.
Maarvooralookinvullingmoeten gevendoorde wijze
waarop wij hetkenniscentrum inrichten.Laat mij
daarom enkele van mijn gedachten aanU voorleggen.
Vlak nadeTweedeWereldoorlog was duidelijk voor
welkevraagstukken deland-en tuinbouw stond. De
samenleving hadbehoefte aanvoedsel,en aan deviezen
voordewederopbouw en modernisering vande
Nederlandse economie.Aan beidewaseentekort en de
land- entuinbouw kon indiebehoefte voorzien.
Bij deherdenking van SiccoMansholt eerder ditjaar heb
ikdevisionaire bijdrage geschetst diehij en zijn
tijdgenoten hieraan hebben geleverd. Onder hun leiding
pakte deNederlandse land-entuinbouw deuitdaging op

enmetbuitengewoon veel succes.Inruil voor de
bijdrage aan devervulling van debehoeften vande
toenmalige samenleving kreeg de landbouw
gegarandeerde prijzen enletterlijk enfiguurlijk de
ruimte.Ditlaatste totenmetdegroteinpolderingen en
nieuweontginningen toe.Voorzover ernegatieve externe
effecten waren,werden diedoorde samenleving zonder
problemen aanvaard. Mest stonk niet,maarrook en
hoorde bij hetplatteland.Vogelswerden afgeschoten als
ze schade aan delandbouw toebrachten. Waardplanten
voor schadelijke organismen werden verdelgd, ookin
stadstuinen en parken.
Tussen 1950en 1990is hetproductieniveau inde
landbouw verzevenvoudigd. Ook en nietin de minste
plaatsmetdehulpvanUw Universiteit werd een
vooruitganggeboekt, zoalsdezezelden ineen
economische sectoris gerealiseerd. Elders inde wereld
werd dezemodernisering vandelandbouw en de
bijdrage diedeze leverde aan demodernisering van de
Nederlandse economiemet grote bewondering
gadegeslagen. Menkwam van overaluitde wereld naar
Wageningen omvan hetNederlandse experiment te
leren.Wageningen werd eenbegrip inde wereld.
Ooknunogbestaat grotebelangstelling voorde wijze
waarop inNederland hettransformatieproces van een
traditionele grotendeelsruraleeconomie naareen
moderne urbane economie plaatsvond. Een
transformatieproces waarin niet alleen de stedelijke
gebieden maar ook deplattelandsgebieden ende
landbouwbevolking zonder alte groteproblemen mee

konden delenin dewelvaartsstijging, en daarook een
belangrijke bijdrage aankonden leveren
En daarmee komik aandeeerstereeks van uitdagingen
waarvoor we als sector en als kenniscentrum aan het
begin van de 21steeeuw staan.Immers een groot deel
vandewereldbevolking woont nog steeds ophet
platteland. In veel landen maakt derurale bevolking
meer dan dehelft uitvan detotalebevolking.Als in die
landen sprakewilzijn vaneen evenwichtige economische
groei,dan zaldatinhoge matemede open vanuit het
platteland moeten geschieden. Gebeurt dat nietdan
ontstaan grote maatschappelijke spanningen, dreigt een
verdere verpaupering van derurale gebieden en een nog
sterkeretrek van dewereldbevolking naarde stad. Open
rondom deWereldvoedselconferentie verledenjaar in
Romeis aandezeproblematiek veel aandacht besteed.
Een van deconclusies vandediscussie was datde
wereld opzichindekomendedecennia voldoende
voedselkanproduceren voor eenverder groeiende
bevolking, maar datonder andere de verdeling en
beschikbaarheid van voedsel een groot probleem blijft.
Voedselschaarsteisvooral eenprobleem van armoede,
gebrekaankoopkracht, inhetbijzonder ookinderurale
gebieden. Hier ligt naar mijn oordeel voor bedrijfsleven
enkenniscentrum een groteuitdaging: hoemetde
ervaring van onze eigen zosuccesvolle naoorlogse
landbouwmodel een optimalebijdrage leveren aan de
welvaartsgroei en dearmoedebestrijding inderurale
gebieden elders indewereld. Onze Minister-President
heeft eenjaar geleden opdezeplaatsbij deze uitdaging
uitvoerig stilgestaan.

Ikkominzake deinternationale voedselproblematiek op
eentweedereeks vanuitdagingen. Niet inde laatste
plaatsmedegebaseerd opberekeningen en
verwachtingen vanWageningse onderzoekers, wasde
conclusieopenrond deWereldvoedseltop:
• dat dewereld indeeerste decennia vande 21 ste
eeuw voldoende voedselkanvoortbrengen om een
verder toenemend aantal monden te voeden,
• waarbij zelfs het aantal hongerenden inde wereld
afneemt
• entegelijkertijd voorzien wordt inhet extra
veevoer dat nodig is alsde rijker wordende
consument inAziëen LatijnsAmerika in
toenemende matevoedsel vandierlijke oorsprong
gaat gebruiken. Maardan moet wel aaneen groot
aantal randvoorwaarden worden voldaan.
Zois verdere kennisontwikkeling nodig over:
• hoemen deopbrengst vanplant en dierkan verhogen,
• hoemen diekennis verspreidt,
• hoemen deeconomische, sociale en institutionele
randvoorwaarden scheptopgrond waarvan hetvoor
producenten aantrekkelijk wordt hun productie te
verhogen ennieuwetechnieken toetepassen,
• hoeinhetbijzonder detechnische en vooral ook
institutionele randvoorwaarden worden geschapen
voordeoptimaleinzet vandeop wereldschaal
steeds schaarser wordende productiemiddelen
bodem envooral water,
• hoepost-harvest verliezen zoveel mogelijk te
voorkomen,
• hoeinfrastructuur en markttransparantie zodanig te
verbeteren dat het eenmaal geproduceerde voedsel
ook werkelijk deconsumenten bereikt.

En,heelbelangrijk naarmijn oordeel,hoebijde verdere
ontwikkeling van modernetechnieken tot verhoging van
dewereldvoedselproductie in voldoende mate rekening
wordt gehouden metrandvoorwaarden inzake milieu,
biodiversiteit, gezondheid en welzijn vanmens en dier.
Hoe,waar wevoordeverdereverhoging vande
wereldvoedselproductie demoderne biotechnologie
nodighebben, dit opeen maatschappelijk en ethisch
aanvaardbare wijze geschiedt.
Voorwaargeen geringe reeksvanuitdagingen. Maar wel
uitdagingen waarvoor wenietindeminste plaats ook
voorenin onzeeigen land- en tuinbouw en
voedingsmiddelensector kennisen ervaring opgedaan
hebben ennog steeds doen.Want niet alleen eldersin de
wereld, maarook inonzeeigen samenleving worden aan
landbouw en voedselvoorziening nieuwe eisen gesteld.
Die samenleving heeft nieuween andere behoeften dan
indeperiodevandewederopbouw. En dat heeft metzich
gebracht dathet succes enhetbelangvan onze
landbouwsector envanUw en mijn bijdragen allang niet
meer alleen kunnen worden afgemeten aan het volume
vandevoedselproductie en debijdrage aan de
betalingsbalans. Niet dat dezevariabelen tothet verleden
behoren, maar hun waarde is voor ons betrekkelijk
geworden door hetontstaan vanveleandere behoeften.
Wewillen niet alleen voldoende,gezond, voedzaam en
smakelijk voedsel,maar ook voedsel datis voortgebracht
opeen wijze die acceptabel isuitoogpunt van milieu,
dierenwelzijn, bescherming vannatuuren landschap.
Voedseldat voortgebracht ismetethisch aanvaardbare
productiemethoden. En voedsel datzogoed mogelijk is
aangepast aan dewensen van deverschillende groepen

vanconsumenten. Een ouderwordende bevolking, een
bevolking vanveranderende cultureleen etnische
samenstelling,eenbevolking metsteeds meer
buitenshuis werkenden, metkleinere gezinnen en met
mensen diehun maaltijden intoenemende matein
verschillende vormen buitenshuis gebruiken, vraagt een
andervoedselpakket dan in het verleden.Enkele cijfers
voordeVerenigde Staten dieinEuropa nietveel anders
zullen liggen:
• Minderdan een zesde deel van de
consumentenuitgaven wordtbesteed aanvoedsel,
• van devoedseluitgaven gaat niet meer dan een
vijfde deel naardeprimaire producent,
• bijna dehelft vandeuitgaven voor voedsel wordt
besteed aanmaaltijden buitenshuis,
• degemiddeldeAmerikaanse huisvrouw of huisman
besteedt thuisnog maar20minuten aan het
• bereiden vande hoofdmaaltijd,
• en dat zalover 10jaar nogmaar eenkwartier zijn.
Rijdend in de autohebje net als metde autotelefoon
behoefte aanvoedseldat met één hand isteeten.
Maar niet alleen aandewijze vanvoortbrenging en
samenstelling vanhet voedselpakket, dus aan de
landbouw en voedselkolom worden nieuwe eisen
gesteld. Ookderol enbetekenis van desectorin
ruimtegebruik en plattelandseconomie verandert. Eerder
hebik opgemerkt datvanwege denaoorlogse behoeften
deland- entuinbouw de maximalebeschikking kreeg
over het grondgebruik inNederland, toten met nieuwe
inpolderingen en ontginningen toe.En alser perevuur
uitbrak, dan moesten zelfs uitdetuinen vandeburgers
demeidoorns verdwijnen. Ook dat allemaal is sterk

veranderd. De samenleving wenst debeschikbare grond
inNederland intoenemende matevoor andere doelen te
gebruiken en voorzover landbouwkundig gebruik blijft
plaatsvinden worden daaraan verscherpte
randvoorwaarden inzake milieu, natuur, landschap,
ruimtelijke kwaliteit enrecreatief medegebruik gesteld.
En hetverdelgen vanwaardplanten, hetdoden of
weghalen vaninhet wildlevendedieren en hun kadavers
omdat zemisschien mede deoorzaak zijn vanhet
verspreiden vanveeziekten, of hetwel beschikbaar
stellen van water of goedkope energie aanboeren
tuinder, terwijl deburger wordt gemaandtot zuinig
gebruik, wordt steeds minder aanvaard.
Aande sectorzelf, aanhet Kenniscentrum Wageningen
en aandeoverheid deuitdaging omopaldeze punten
nieuweevenwichten tevinden. Het maatschappelijk
draagvlak vandeland- en tuinbouw endaarbij ookvan
Uw en mijn werk staat daarbij ophet spel.
Omgekeerd ben ikervan overtuigd datonze samenleving
nietzonder onze land- en tuinbouw en onze
voedingsmiddelensector kan.Niet alleen vanwege het
zeer gevarieerde voedselpakket, denog steeds niet te
onderschatten bijdrage aaninkomen, werkgelegenheid
enbetalingsbalans,maar ookvanwege de ruimtelijke
kwaliteit van Nederland, de aantrekkelijkheid van ons
land alsvestigingsplaats en voordeidentiteit van
Nederland heeft de samenleving de land- entuinbouw en
devoedingsmiddelensector nodig .En -heelbelangrijk blijft de samenleving ookbereid daarvoor de
randvoorwaarden te scheppen, mits desectorzelf ook de
maatschappelijke randvoorwaarden tot dezijne maakt.

Hier,nogmaals,liggen naar mijn oordeel grotekansen en
uitdagingen. En nieuw maatschappelijk evenwicht, een
nieuwe "licencetoproduce".En als wedie uitdagingen
goed oppakken, dankan men ook elders inde wereld
opnieuw veelvan ons landbouwmodel leren.
Een nietteonderschatten rolindezereeks van
uitdagingen wordt gespeeld door deondernemingen die
onze land- entuinbouwproducten verwerken enaan de
eindverbruiker leveren. Hetgrootste deel van de
consumentengulden voor voedsel gaatnaar andere
schakels indevoedselkolom dandeprimaireland- en
tuinbouw. Ikwildaarom enkele belangrijke
ontwikkelingen indezeschakels signaleren dievoorUw
enonswerk vanbelang zijn, omdat zeinhogematede
toekomst bepalen.
Veelanalyses signaleren een toenemende
internationalisatie enconcentratie in de
voedingsmiddelenkolom. Deverwerking en vermarkting
vanvoedsel komt in handen vaneen steedskleiner aantal
ondernemingen diewereldwijd, of binnen grote
economische blokken alsdeEuropese Unie,deNAFTA,
endeASEAN, opereren. Hetgaat daarbij om de food
processing industrieën ,supermarktketens, fast food
ketens,cateringbedrijven en andere ondernemingen die
thuis ofbuitenshuis deingrediënten voorUw maaltijd
verzorgen. Drijvende krachtachter die internationalisatie
en concentratie zijn de schaalvoordelen dieermee zijn te
behalen. Ingrediënten vanhetvoedselpakket worden
geproduceerd inverschillende landen envervolgens zo
dicht mogelijk bij deconsumentenmarkt in de
uiteindelijk gewenste vorm aangeboden.

Internationale handel wordt intoenemende mate intra
industry handel,waarbij demultinationale ondernemer
niet gehinderd wenst teworden door
handelsbelemmeringen tussen zijn vestiging in het ene
landen dieinhetandere land.
Demultinationale onderneming ofketen vraagt daarom
omhandelsliberalisatie: het slechten van tarifaire en
technische handelsbarrières enhet harmoniseren van
sanitaire,fytosanitaire en andereregelingen inzake
landbouwproducten en voedingsmiddelen. De
internationalisatie vanoverheidsregelingen, zoals
neergelegd in deinterne marktwetgeving indeEU enin
de GATT/WTO,volgt opdeinternationalisatie van het
bedrijfsleven. Wezoeken naarnieuwe spelregels diede
internationalisatie vanbedrijven en markten nietin de
weg staan,maartegelijkertijd involdoende mate
tegemoet komen aan dezorgen vanconsument en
samenleving overdeaanvaardbaarheid van
productiemethoden en deveiligheid van het
voedselpakket. Indevolgende wereldhandelsronde zal
en moetnaar mijn oordeel vooral aandacht aan deze
problematiek worden besteed. Het gaat daarbij om het
vertrouwen van deconsument inhet aangeboden
voedselpakket. Discussies en ervaringen rondom BSE,
hetgebruik van hormonen bij deproductie vanmelk en
vlees,de aanvaardbaarheid vangenetisch gemodificeerde
producten hebben ons geleerd hoe snel ook
internationaal het vertrouwen vanconsumenten geschokt
kan worden en welkegevolgen datkan hebben.En
vertrouwen is niet alleen een kwestie van "sound
scientific evidence",zois ondertussen gebleken.We
zullen daarvoor dekomendejaren oplossingen moeten

zoeken ennieuweinternationale spelregels moeten
ontwikkelen. Endaarvoor hebben bedrijfsleven en
overheid ookUwinzichten nodig.De eerdergenoemde
internationaal opererende ondernemingen of ketens van
ondernemingen worden zichoverigens zelf deze
problematiek steeds meerbewust.Juist voorhen met hun
vaak grote merknamen staatveelophet spel.Bovendien
zullen dezeondernemingen ofketens zichop
verschillende manier willen onderscheiden van hun
concurrenten.Aannemelijk isdat datook zal gebeuren
opkenmerken inzake het productieproces.
Ondernemingen willen steeds minder geïdentificeerd
worden met landbouwpraktijken diedetoetsvan de
maatschappelijke kritiek nietkunnen doorstaan. Men
gaat zelf alsmorele actor opereren enlegt daartoe
relaties met singleissuegroepen en consumentenorganisaties.Men wilgaranties van detoeleverende boer
entuinder dathetproduct opeen milieu- en
diervriendelijke wijze ,enbij grondgebonden productie
metbehoud enbescherming vannatuur, landschap en
ruimtelijke kwaliteit isgeproduceerd. De voedselketens
zullen mededoor deverdere ontwikkelingen in de
modernecommunicatietechnologie de primaire
producenten steeds meeruitde anonimiteit halen.De
primaireproducenten en hun organisaties diehet eerste
opdezenieuwe ontwikkelingen inspelen,kunnen zich
een goede positie indeketen verwerven.
Indezegedachtengang wordtkwaliteitsgarantie vooral
een aangelegenheid van deketenzelf,ookopdie
onderdelen dietraditioneel gekenmerkt worden door
zwareoverheidsbemoeienis. Ik denk aanvoedselveiligheid, maar ook aaneiseninzake milieu,
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dierenwelzijn, natuur, landschap,ruimtelijke kwaliteit
en vraagstukken van ethiek.Veelaandacht zullen de
ketens indit verband gaan geven aan de
maatschappelijke aanvaardbaarheid van datgene watuit
research endevelopment naarvorenkomt. Naast
technische aspecten moet deexact ingestelde
wetenschappelijke wereld, waartoe ook deWageningse
wereld nog steedsgerekend kan worden, nogmeer dan
inhetverleden rekening houden met devaak moeilijk
voorspelbare wensen envoorkeuren vandeconsument.
Wantdiens gedrag wordtbehalve door cognitieve, ook
door emotionele factoren bepaald.En feelings are facts,
ookvoor voedingsmiddelen.
Alsvoedingsmiddelenketens zichbehalve met
traditionele kwaliteitskenmerken steeds meerook willen
onderscheiden metkenmerken inzake landschap en
ruimtelijke kwaliteit, dan moet deintegratiein het
Wageningsekenniscentrum dus veel verdergaan dan we
soms geneigd zijn aan te nemen.
Deintegratie vanvoedingsmiddelenkolom en groene
ruimte gaatdanverder dan devraag of de landbouw
vooral voedselproducent of beheerder van de groene
ruimteis.
Hoewel wegedurende de laatste decennia bijzondere
verbeteringen hebben kunnen zien vandekwaliteit en
veiligheid vanons voedsel van dierlijke oorsprong;en
hoewel wetenschappers in staat zijn geweest om
dierziekten zoveel mogelijk tevoorkomen en zo zijn
tegemoetgekomen aan dewensen van consumenten,
blijkt ernog steeds een enorme kloof te gapen tussen de
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ontwikkelingen indewetenschap endematewaarin de
consument die accepteert.
Neem debiotechnologie, eentechniek diealjaren wordt
toegepast.
Niettemin tonen recentuitgevoerde enquêtes onder
Europese consumenten aan datveelEuropeanen zich bij
nieuwetoepassingen ongemakkelijk voelen. Met name
de landbouwtechnologie komterin tegenstelling
tot demedischebiotechnologie niet zondermeerpositief
af. De meesteconsumenten hebben ernog onvoldoende
vertrouwen in.Wellichtkomt dat,omdat zij het gevoel
hebben geen greeptehebben opde snelle veranderingen.
OpheteersteEuropesebiotechnologie-congres injunijl.
inAmsterdam werd hieroveropgemerkt dat ineen
toenemend complexe wereld vertrouwen enniet kennis
hetoordeelvandeconsument bepaalt.
Dat vertrouwen moetdeconsument gegeven worden ten
eerste door heldereinternationale afspraken over eisen
ophet gebiedvan agrarischeproductiewijze met
betrekking totmilieu, diergezondheid, dierenwelzijn en
ethiek.Doorharmonisatiedus.
Tentweede door voldoende openheid overproduct en
productiewijze.En ten derde doorgewoon te zorgen voor
eengegarandeerd veiligproduct.Het is ookvanwege die
maatschappelijke aanvaardbaarheid datik zo ingrijpend
de structuur van onze varkenshouderij wil wijzigen,
omdatik groteproblemen indeintensieve veehouderij
verwacht wanneer dezeernietin slaagt haar omgang met
dedieren opovertuigende wijze te veranderen!
En datiswellichtmeer intuïtief invoelen dan met
aanvechtbare cijfers enbetwistbare aannames te
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bewijzen valt. Maardaarom niet minder waardevol.
Wanneerdeintensieve varkenshouderij de achterstand
diezij is opgelopen indenieuwe behoefte van de
samenleving,eenbehoefte aan producten metniet alleen
gebruikswaarde, maarmetook intrinsieke waarde, niet
snelweet intelopen zal zehaar maatschappelijke positie
verliezen of daaraan grote structurele schade toebrengen.
Ik gaervan uit dat ditbesef doorklinkt en dat de
noodzakelijke overheidsinterventie slechts van tijdelijke
aardkan zijn.
Dat de sector zelf deproblemen eindelijk bij dekopen
staart wilpakken. Deroepuvoorts als voorbeeld van die
maatschappelijke aanvaardbaarheid in herinnering de
wantoestanden rond hetinternationale diervervoer. Ikwil
uhierook wijzen opderecente BSE problematiek.Niet
bepaald zaken waarmeejeje als internationale
marktleider graag profileert!
Aanpassing aan consumentenvoorkeuren betreft zoals
gezegd ookde aardvan deproductieprocessen. Dat
zeggen weinNederland ookherhaaldelijk tegen elkaar
entegelijkertijd laten wedan nietnatebenadrukken dat
consumenten ereen dubbele moraal opzouden na
houden.
Feitelijk laten zij zichdoordeprijs leiden ishet cynische
commentaar!
Inmijn ogenis dattypisch hetgedrag van producenten
dienietdicht genoegbij dekopersmarkt zitten en diede
voorkeuren nietkunnen en willen oppikken!
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Eerder hebben immers onzetomatentelers voordit
gedrag inDuitsland leergeld moeten betalen toen de
Duitse mediadekwaliteit vande Nederlandse
standaardtomaat totaan degrond toe afkraakten.
Enopnieuw -indevarkenssector -moeten wealert zijn
en voorkomen datditfenomeen zichherhaalt.TESCO,
een groteBritseretailerwilalleen nog welzijnsvriendelijk varkensvlees afnemen en eendeel vande primaire
sectorreageert meteen ongelovig enwatik vooral
verontrustend vind, volledig verrast en verongelijkt!
Datpast inmijn ogen nietmeerindeze tijd.
Dan verliezen weinternationaal de slagen zalde
overheid ook inde21eeeuw veel meerbemoeienis met
de sectormoeten houden danmij lief is.Voorzovererin
devolgende eeuw sprake moet zijn van
overheidsbemoeienis zieikdat liever meerin het
volgende.
Hand in hand met hetontstaan van markten op
wereldschaal ofbinnen handelsblokken groeit, zoals
gezegddebehoefte vanondernemers aan eenduidige
standaardisatie en labeling vanproductiekenmerken en
aantransparantie opdiemarkten. Ondernemers vragen
ominternationale samenwerking en om ruimte daarvoor
en wemogen dus verwachten daterinhetkader vande
WTOenOECDeen sterkeharmonisatie en liberalisatie
zaloptreden,voer voordeoverheid dus.
Deuitdaging voordeoverheid ligt dan indevraag: hoe
ontwerpen webeleid,mondiaal geharmoniseerd beleid.
Beleiddatontwikkelingen nietdoodslaat, maardatde
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problematiek vandeonbedoelde gevolgen efficiënt weet
tekanaliseren endatruimte laatvoor aanpassing aan
veranderende zienswijzen.
Deuitdaging voor het Kenniscentrum Wageningen is om
overheid en bedrijfsleven teondersteunen, te voorzien
vannieuwe en wetenschappelijk onderbouwde inzichten
endezeinzichten voordepraktijk toepasbaar te maken.
Veelkennis zalbinnen hetkenniscentrum zelf
ontwikkeld kunnen worden. Hetzou echterverkeerd zijn
alshetnieuwekenniscentrum allekennis zelfin huis
haalt.Zoals delandbouw en de voedingsmiddelensector
een geïntegreerd onderdeel vandeNederlandse en
internationale economieen samenleving is,of hoort te
zijn, isook hetlandbouwkennissysteem een geïntegreerd
onderdeel van hettotaleNederlandse en internationale
kennissysteem.Debundeling vanLUW enDLO maakt
Udaarbij nogmeer danin het verleden een
aantrekkelijke partnerin strategische allianties met
andere kennisinstellingen inbinnen- en buitenland.
Dames en heren,
Totzover enkele gedachten dieikaan Uwil voorleggen
aanhetbegin vandit nieuwe academischejaar.De eerste
taak vandeUniversiteit inhet nieuwekenniscentrum zal
naast fundamenteel onderzoek zijn: hetopleiden van
nieuwegeneraties onderzoekers en medewerkers.
Generatiesjonge wetenschappers,hoog opgeleid, die
metbeidebenen inde samenleving staan. Generaties die
volidealen hun studiebeginnen, en met enthousiasme
willenbijdragen aan denieuwe maatschappelijke
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behoeften inzake landbouw, voeding en ruimtelijke
kwaliteit.
Zij dievandaag hun studie aandeze academie beginnen,
zijn dedragers vanonzekennis in deeerste helft vande
21 steeeuw.Aan Udetaak om zevandezekennis te
voorzien.Het Kenniscentrum Wageningen staat inde
startblokken. Met vanaf vandaag een nieuw College van
Bestuur onderleiding van CeesVeerman,een Raad van
Toezicht onderleiding van Maarten vanDis,met
capabele medewerkers en eenuitstekende outillage heb
iker allevertrouwen datwedeuitdagingen van de 21ste
eeuw aan kunnen.
IkwensU allen een goed academischjaar.
Dankuwel.
J.J. van Aartsen
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Rede doorprof.dr. C R Veerman,ter gelegenheid
vandeopening vanhetacademischjaar aan de
Landbouwuniversiteit Wageningen op
1september 1997
Mijnheer deMinister,Dames en heren,
Alsiemand opeenpositie nieuw aantreedt, dan
ondervindt hij of zij, vooral alshetom een invloedrijke
plaats gaat, zeerveelbelangstelling van diverse zijden.
Zo ismen geïnteresseerd in depersoon zelf, zijn
achtergronden, zijn loopbaanverloop enz.
Zobenikbijvoorbeeld getypeerd als "boer die
Wageningen gaatleiden".Alsik eerlijk, ben,en dat moet
ikhet aangezicht vandebewindsman enbij deze
openbareplechtigheid, danmoetikbelijden datik een
beetje hebgenoten van aldiepogingen om mijn persoon
voorhet voetlicht tebrengen.Vooralals dereacties op
eenbenoeming alsde mijne zopositief zijn, ontstaat snel
deneiging totzelfingenomenheid. Maarikbehoortot de
kringvandiegenen diePaulus'woord dat "deeende
anderuitnemender achtedan zichzelve"tot richtsnoer
trachten te nemen dusdient weerstand te worden
geboden hiertegen.
Mijnheer de Minister,
Uhebt mij hieropdezepositiebenoemd metde opdracht
leidingtegevenaandevormingvanKennis Centrum
Wageningen. Ikdank uzeerhartelijk dat umij deze eer
waardig acht.De vorming vanKCWis eenmoedig en
vernieuwend project, eenproject dat zijn weerga niet
heeft: bundeling enintegratie vande kennisinfrastructuur
van de agrarische sector inéén overkoepelende
bestuurlijke structuur.Wateenkans voor de betrokken
instellingen en instituten!Wateen omvangrijk en
complex proces van omvorming en uitbouw!
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Mijnheer de Minister,
Ikweet mij doorugesteund, dooruw departement en
niet indelaatsteplaatsdoormijn collega-bestuursleden
CeesKarssen enKeesvanAst.(Hoedatmoet metaldie
voornamen moeten wenog onder ogen zien.)Ik voel ook
heelduidelijk uitdevelereacties opmijn benoeming dat
deWageningse gemeenschap,DLOen de Landbouw
Universiteit achter ons staan.Depositievereactiesuit het
agrarischbedrijfsleven zijn eenbemoedigendbewijs van
' debetrokkenheid bijWageningen. En dewensde afstand
tussenWageningen en hetbedrijfsleven te verminderen
zalik zekerbevorderen, ervanuitgaande dat afstanden
snellerkleinerworden alsbeideposities elkaar zoekente
naderen.
Wij alsbestuur van KCW zullenkunnen opereren ineen
nieuwebestuurlijke structuur dienaar analogie van de
besturingsstructuur vandevennootschap is ontworpen.
Datbetekent datwij direct verantwoording verschuldigd
zijn aaneenRaadvanToezicht. Hetverheugtons zeerte
kunnen constateren dat dezeRaad reedsdoor drie
personenisbemenst. Mevrouw Bekkers,deheerPeele
endevoorzitter,deheerVanDis,wij vertrouwen opeen
goede zakelijke en volwassen samenwerking in goede
persoonlijke contacten.
Indemaanden tot 1januari 1998zullen wij het overleg
metUwRaadvandeLUregulierencorrectvoeren met
respect vooreikaars verantwoordelijkheden in deze
interimperiode.
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Mijnheer deMinister, damesen heren,
Dehoofdvraag dieonsallen bezighoudt endieookin het
betoog vandeMinister naarvoren komt iswatmoet de
positie worden van KCW indezich ontwikkelende
agrarische wereld?Welkerolwil/kan KCW spelen,
welkebijdrage wordt ervan verwacht enkan ervan
verwacht worden?
Deideeën dietotKCW hebben geleid zijn gedachten en
visiesdiedegrondlijnen trekken voor het ontwerp.Maar
concretisering vande doelen, dewijze van aanpak, de
procesvoering enz.,daarover moeten degedachten nog
verder worden ontwikkeld. Ik wilbij deze gelegenheid
kort mijn visieteberdebrengen.Ik doedatmet de
voorzichtigheid diepassend isvoor degene diede eerste
daginfunctie is.
Mijn eersteopmerking betreft derolvan kennisin onze
tijd.Wetenschapsbeoefening alsde systematische en
efficiënte wijze van kennisvergaring iseen vrucht vanhet
Verlichtingsdenken. Het historischekeerpunt waarbij de
menshetpad vanintellectuele emancipatie inis
geslagen. Kennisvergaring dienstbaar aan het doel van de
zelfbestemming en zelfontplooiing. Kennis als werktuig
omdeindividuele situatieteverbeteren enom de leefomstandigheden vandemensheid inalgemene zin op
een humaner niveau tebrengen.Uitdit laatstekomt de
doelstelling vandeuniversiteit voort: kennisontwikkeling
vanuiteenabstracter, hogerdoel. Wetenschapsbeoefening
omzichzelfs wille,alsbeschavingsaspect, als cultuurgoed.Dat heeft deuniversiteit alsinstelling zijn karakter
alsintellectuele vrijplaats gegeven, alsautonoom bastion
vanzelfstandige inzichtsontwikkeling en oordeelsvorming. Deoptoepassing gerichte kennisontwikkeling
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vertoonde,hoewel stoelend opdezelfde wortel van het
gewonnen inzicht, een andere oriëntatie,namelijk die
vannuttigheid. Dezebeide componenten hebben hun
eigenontwikkeling gekendenhuneigen plaats
verworven.Deontwikkeling vande Landbouwwetenschappen hebben zeer sterkbijgedragen aanhet lenigen
vantal vanmaatschappelijke noden.Wageningen is
daarbij eenbegrip.
Inonzedagen valtwaar tenemen datvanuit verschillende achtergronden twijfel en scepsiswordtgeuit over
derolvan dewetenschapbij hettotoplossing brengen
f vanverschillende maatschappelijke problemen. Sterker
nog,door sommigen lijkt demoderne wetenschap
veeleer alsoorzaakvan dan alsoplossing voortalvan
zorgen enproblemen gezien teworden.De agrarische
sectorbiedt daarvan een aantal zeer duidelijke voorbeelden.De vraag isof dezekritiek opdemoderne
wetenschap en techniek nietvoorbij schiet aanhaardoel.
Zou zij namelijk wetenschap en techniek alsde
grondoorzaak aanwijzen, zozou ze de mogelijkheid
missen omdaarwaarzeterecht opproblemen de vinger
legt,dedrijfkracht tevormen van noodzakelijke
veranderingen.Vanzelfsprekend voert een analyse vande
met nameuitbepaalde wijsgerige hoek afgevuurde
kritiek ophetwetenschapsideaal hier veelte ver.Ten
aanzien vandekritiek dievanuit de samenleving komt en
metname vanuit maatschappelijke bewegingen en
organisatiesverstoutikmijenkeleopmerkingen. Mijns
inziens ligteenbelangrijk deelvan dezekritiek aan de
groeiende afstand tussen wetenschapsbeoefenaars en
technici en hetbredepubliek.Wezeggen daneriseen
communicatieprobleem. Een oorzaak daarvan isde
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Sterkespecialisatieindevakwetenschappen die zelfs
communicatietussen devakgenoten belemmert of
onmogelijk maakt.
Wekennen denk ikallenwel deoorzaken van deze
vergaande specialisatie:complexiteit van het onderwerp,
carrièrekansen voor de wetenschapsbeoefenaar,
financieringswijze vanhet onderzoek ennietin de laatste
plaats:paradigmatische bijziendheid. Ook inde wetenschappelijke loopbaan biedt hetmee optrekken in het
cohort een grotereoverlevingskans en een zekerder
bestaan, dan het verlaten vandegroepen hetkiezen van
eigenzinnige wegen.
Een andere oorzaak diedegesignaleerde verwijdering
tussen wetenschap enpubliek verklaren kan isvan
fundamenteler aard. Hetbehelst devraag of onze huidige
wetenschap tenprincipale welinstaat isom echt te
doorgronden hoedewerkelijkheid inelkaarzit. Diepe
twijfel alsvoedingsbodem vooronzekerheid en weerstand, oplopend naarweerzin tegen wetenschappelijk
inzicht zoalswij datin onzeWestersecultuur vanaf de
Renaissance hebben nagestreefd. Twijfel aandit oude
ideaal van opnuchtere waarneming en logische analyses
gebaseerd kennen.Twijfel dieruimte geeft aan
alternatievevisiesopde structuur vande werkelijkheid
en de 'ware' bronnen vanonskennen. Kennis meerin de
betekenis vanontvangen inzicht of geschouwde
waarheden, al dan nietinhogere bewustzijnstoestanden
verkregen of ontvangen.WieWouterJ. Hanegraafs
voortreffelijke overzichtswerk "NewAgeReligion and
Western Culture"leest komtonderdeindruk van de
invloed diedezetotaal andere denkpatronen en
ontologische visiesinde samenleving maar ookin
bepaaldewetenschappelijke kringen heeft. Men denke
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bijvoorbeeld aan dedoor velen voorgestane holistische
benaderingswijze, waarbij getracht wordt het geheel te
begrijpen in z'n geheel en niet dooruiteenlegging van de
delen zoals dehuidige analytische benadering.
Derol diedeWesterse wetenschap sindshaar ontstaan
heeft kunnen spelen, namelijk zekerheid verschaffen in
's mensen bedreigd enonzekerbestaan wordt
ondermijnd doorhaar eigen ontwikkeling: zewordt
steeds onbegrijpelijker, ze lijkt staren ontoegankelijk en
zeheeft weinig oog voor eigen falen. De toepassingen
dieuitdekennis voortkomen worden opbepaalde
gebieden alsbedreigend ervaren.Denkbijvoorbeeld aan
kernenergie enbiotechnologie.Daarenboven wordt ze
steedsduurder, zowel deopleiding inals de beoefening.
De samenleving eistdus verantwoording af.
Kortgezegd: zijn wetenschap en techniek nog welte
vertrouwen? Dat ishetfundamenteel wijsgerige
probleem waarmee wetekampen hebben.
Dezevertrouwensvraag komt mijns inziens niet alleen
voortuitcommunicatie enkennistheoretische problemen
dieikhiervoor aanroerde,maar zeker ook voor een
belangrijk deeluitdevraagnaar de verantwoordelijkheid
vandemensjegens de Schepping zoalsikals Christen
belijd ofjegens deNatuur zoals anderen de omgeving
waarin wij leven aanduiden. Iklaat de inspiratiegrond
hierbuiten beschouwing omdatik meendat zein dit
kader niet direct relevantis.
Zieikhet goed dan is decentralekwestie welke rechten
enwelkeplichten demens heeftjegens zijn omgeving
vannu en straks.Zijn weonswelbewust enkunnen we
welbeoordelen watdegevolgen zijn vanons handelen.
Hier komt dusdevraag aan deordeof het weten-
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schappers entechnici welgeoorloofd istehandelen zoals
wedoen, namelijk beheersing,beïnvloeding en besturing
van onzeomgeving.Een drijfveer diedeels uit
nieuwsgierigheid, deels uitdedrang tot nuttige
aanwending, deelsuitnoodzaak totoverleving of uitde
wens tot machtsverkrijging of -behoud voortkomt.
Dezeethische kwestieisdederdegrond vantwijfel over
derolen macht vanwetenschap entechniek. Ik denk dat
vakwetenschappers en technici veelteweinig aandacht
hebben gehad (of kunnen hebben zegikbegripvol erbij)
voorhet systematisch trachten teoverzien van de
gevolgen van zijn of haarhandelen inonderwijs,
,
onderzoek en ontwikkeling. Merkwaardigerwijze gaat ;
hetin dewetenschap vaakzodatmen deze soortvan
vragen eerst stelt alsdeongedachte, schadelijke
gevolgen in allehevigheid en omvang zich manifesteren.
Mendenke slechts aanEinstein's pogingen de
kernbewapening teverhinderen. Maarook in het
vakgebied vandelandbouwwetenschappen dienen de
voorbeelden zichaan: dierenwelzijnsproblemen,
landschapsbederf, schadelijk bestrijdigingsmiddelengebruik enz.Mijns inziens kan geen enkele wetenschapsbeoefenaar oftechnicus devraag naarde
consequenties vanzijn of haar handelen veronachtzamen, ontkennen ofbewust ter zijde leggen. De
verleiding is groot om deze verantwoordelijkheid
abstract temaken en zebijvoorbeeld inhanden teleggen\
vantoetsingscommissies van ethici,vakgenoten en wijze 1
leken.Ikontken hetnutvan dezeaard vanactiviteit
«
geenszins,maar zij kan slechtskaderscheppend zijn. De
individuele wetenschapsbeoefenaar entechnicus of
j
groepvandezenzalzichgeregeld devraag moeten
stellen hoegeven wij,geef ik,onze maatschappelijke
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/ verantwoordelijkheid vorm.Welkezijn de consequenties
voor deomgeving voor mens,dierenplantenleven van
watiktewetenben gekomen of watikwil toepassen.
/ Alsnietdeze soort vanvragen naast de traditionele
/ vragen van nutennoodzaak worden gesteld, dan,zowil
j ikhier onder deaandachtbrengen, zalhetvertrouwen in
1 dewetenschapentechniekbij hetbredepubliek eroderen
! engroeit deruimtevoor allerlei esoterische en schijnbare
^ kennisbronnen.
De fascinatie dieuitgaat van het ontdekken en het
verwerven van kennisof het gevoel vanbevrediging of
demacht diesamenhangt met technologische
toepassingen mag onsnietdewegbarricaderen vanhet
afleggen van verantwoording. Ikmeendus dat aan een
instelling alsLUWageningen inonderzoeksinstituten als
DLO dusin KCW-verband ruimteen tijd voor ethische
reflexie, afstand nemen en kritisch zelfonderzoek moet
worden ingeruimd.
Ikben nietvanmening dathetmetderol van de
wetenschap gedaan is,anders zou mijn aantreden welin
een merkwaardig licht staan.DeMinister zou mijn
aantreding wellichttot alleen vandaagbeperken. Maar ik
hebin hetvoorgaande drieredenen gegeven waarom de
rolvankennisnietmeer zoduidelijk en onomstreden is.
Leidt mijn betoog dan tot de slotsom datde inspanningen
kunnen worden verminderd? Neen,integendeel ! De
essentievan mijn betoog isjuist datvergroting van
inspanningen noodzakelijk is.Inspanningen gericht op
hettrachten tedoorbreken vantraditionelebenaderingswijzen en hetverlaten van debestaande paradigma's.Ik

24

pleit daarom in hetbijzonder voor de landbouwwetenschappen vooreen dubbele synthese.Eén die gericht is ^
ophettotverbinding brengen vandevakdisciplines, met j
nametussen deexacteendemaatschappijwetenschappen. I
Het doel hiervan isom decontext ofbeschouwingswijze j
!
waarin eenprobleem wordt gevatteverbreden: meer
aspectenkomen aandeorde, minder schijnbaar
duidelijke conclusies resulteren en, paradoxaal
misschien, waardevoller bijdragen kunnen worden
geleverd.
De andere synthesebetreft dietussen wetenschap en )
techniek endepraktijk. Het agrarisch kennissysteem
heeft vanaf haar ontstaan een grotebijdrage kunnen j
leveren omdermeerdoordeband metdepraktijk. J
Kruisbestuiving vanpraktischeproblemen en wetenschappelijk ontwikkelde oplossingen. Dezebinding
behoeft versterking omdeactuele problemen het hoofd
tekunnen bieden.Zij behoeft ook nieuwe vormgeving:
uitkomsten vanopdrachtonderzoek envrij toegankelijke
kennisofvrij teverspreiden resultaten vereisen
verschillende afspraken en handelwijzen.
Dedagelijkse problemen nopen onskrachtig voort te
gaan deelsom oudefouten teherstellen,deels om
bestaande nood telenigen.Deels vanwege individuele
belangen zoalsonze agrarische concurrentiepositie, deels
gevoed door algemeen humane drijfveren zoals de
milieu- enwereldvoedselproblematiek,deelsook puttend
uitdeeigenwaarde dewetenschap heeft als cultuurgoed.
Ik achtdusdetaakenderolvankennismeer dan ooiten~]
van wezenlijk belang voordeagrarische sectorin alzijn j
aspecten: deconcurrerende productie vanveilig voedsel
ineen context van duurzaamheid, landschapsbeheer,
milieuzorg enplattelandsontwikkeling. Het elementaire
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inzicht vanGeorgecu-Roegen datde entropiewet ons
bestaan regeert leidttotdeconclusiedatde noodzakelijke
continueenergietoevoervooronsleefsysteem vrijwel
geheel van dezon moet komen.
Alle agrarisch-technisch wetenschappelijk streven isin
feite erop gericht dat zoefficiënt mogelijk te doen.
Agrarische duurzaamheid gestalte geven ineen
concurrentieel speelveld, daarop moet kennisvergaring
en ontwikkeling worden gericht.De agrarische productie
isuiteindelijk dekurk waarop we drijven.
Daarligtdedoelstelling vanKCW:maakhet mogelijk
doorintegratievanwetenschappelijk onderwijs,
onderzoek entechniek datdelandbouw kennisinfrastructuur zichversterkt, nieuwe wegen inslaat, syntheses
zoekt en dat snellereen vollediger doorstroming en
toepassing vanresultaten bij belanghebbenden of
opdrachtgevers wordt gerealiseerd en samenwerking
tussen disciplines eninstituten wordt bevorderd.We
moeten dus zoeken naar structuren diede maatschappelijke taak vanhetuniversitair onderwijs het
fundamenteel onderzoek, toegepast of opdracht
onderzoek deruimte geven omèn doelmatig èn
verantwoord te werken.
Hoezullen wedaarbij tewerk moeten gaan?Wehebben
temaken meteen zeercomplex besturingsprobleem. De
LUW ondergaat inhetkadervan deMUB een
bestuurlijke gedaanteverandering, DLO verzelfstandigt
en KCW alskoepel moet nogontstaan. Hoezullen wij
alsKCW-bestuur onzetaak gaan vormgeven?Ikheb
daar geenkant enklaarplan voor.Dat heeft een
fundamentele en eenpraktische oorzaak. De praktische
zalduidelijk zijn.
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1 September is vandaag endatis dedagvan ons
aantreden.De fundamentele reden isde volgende.Wij
willen geenbedenkers zijn vaningewikkelde ambitieuze
plannen dienadetaillering en accordering secuuren
vasthoudend wordenuitgevoerd.Wij willen datniet zijn
omdat wemenen dat KCW-vormingnietprimair een
structuur neerzetten is,maareen procesin gang zetten en
begeleiden.Wij zienonsnietindeeersteplaats als
hiërarchisch de"hoogstebazen", wij zien ons alsde
eindverantwoordelijken voorhet welslagen vanhet
integratie-enomvormingsproces.Watonze
leiderschapsstijl daarbij zal zijn? Leiding geven zoals we
zijn: respect hebben vooralonze medewerkers, ruimte
geven voorinitiatief encreativiteit,delegeren en
vertrouwen geven,dedoelstellingen van KCW niet
opleggen maar 'indruppelen' zodat zegedragen gaan
worden.Open overlegvoeren envertrouwen genereren.
Maarook: geen vrijblijvendheid tolereren, niet aarzelen
deloyaliteit aan tepakken,onderprestatie aan deorde
stellen.Enmisschien welhetbelangrijkste vanalles:
afspraak is afspraak!
KCW moeteen succesworden. OmineenWagenings
beeldte spreken:eengroeiscenario,waarbij alledelen \
meegroeien en snoei erbij hoort maar gericht isopgroei
enbetere vruchtzetting. Zowillen weaan deslag.En laai
iktot mijn geruststelling nulezenindeNRC van 10
dagen geleden datdat modern leiderschapis.Het lijkt
mij gewoon een zaak vangoede smaak, open
verhoudingen engezondboerenverstand. Laten we
beginnen.Ikreken opuallen!

C.P.Veerman
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Rede vandeRecorMagnificus vanhet College van
Bestuur,prof.dr. CM. Karssen,tergelegenheid van
deopening vanhetacademischjaar aan de
Landbouwuniversiteit Wageningen op 1september
1997

Dames en heren,
Toenikvierjaar geleden hetrectoraat overnam van mijn
voorganger Henk van derPlas,hebik vijf voornemens
geformuleerd voor nieuwbeleid.Voorikuvanmiddag nu
weer opallerlei goedevoornemens onthaal lijkt hetme
goed omeerst tekijken of er van dieplannen van
destijds eigenlijk welietsterecht is gekomen.
Controleert uzelf maarmee.
Met twee vande vijf voornemensben ikgauw klaar. Een
lukteuitstekend en een andermislukte vrijwel geheel.
1.Heteerste voornemen betrof de onderzoekscholen,
diein 1993 net waren opgericht ofnogin oprichting
waren. Ik steldevoor de scholen in samenwerking met
DLOuittebouwen totdezwaartepunten van het
Kenniscentrum Wageningen,datplanis goed tot zeer
goed van degrond gekomen: het KCWisin wording,
deonderzoekscholen doen hetgoed, en DLO
participeert erin.Ikhebualbij eerdere gelegenheden
gezegd datikhetinstellen van het stelsel van
onderzoekscholen toteen van demeest geslaagde
beleidsdaden van ministerRitzen reken. Hetheeft de
kwaliteit van het onderzoek en van het
onderzoekmanagement enorm verhoogd.
Dus tevredenheid alom?Nee,erbleven tweevragen in
discussie: 1.Bevatten deonderzoekscholen, intussen
bijna honderd ingetal,nuecht detopvan het
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Nederlandse universitaire onderzoek en 2.straalt het
universitaire onderzoek nu welvoldoende door naar het
bedrijfsleven?
Beide vragen leidden totnieuwepolitieke initiatieven.
HetWetensschapsbudget 1997lanceerdehet voornemen
omtottien top-onderzoekscholentekomen. Intussen is,
ondanks allecynismeenkritiek,deraceomhet
verwerven vandezeeerinvollegang. Wij zijn vooral
betrokken bij eeninitiatief rondom de
'Ontwikkelingsbiologie vanplanten' en werken meeaan
een gezamenlijk initiatief van veterinaireen
zootechnische onderzoekers.
Een saillant aspect vandeze actieisdat hetgeen nieuw
geldbetreft maar een herverdeling vangelden tussen
universiteiten.. Een 'behendigheidsspel' waarinje ook
meteen 'niet'kunteindigen.Tochwilde LUW
meedingen.Wegeloven inde sterktevan ons eigen
onderzoek enwewillen eenvolwaardige lidzijn binnen
dekringvanNederlandse universiteiten.
De zorgover dedoorstroming vankennis isdoor de
ministersWijers, Ritzen en vanAartsen vertaald in het
initiatief voor detechnologische topinstituten.We zijn
uiteraard zeertrotsdathetvoorstel vaneen aantal grote
bedrijven indevoedingssector en departners in de
onderzoekschoolVLAG,naast deLUW,hetATO-DLO,
hetNIZOenVoeding-TNO,voorTTIVoedingswetenschappen met succesis bekroond.
Erzijn dusstructuren genoegomzowelhet fundamentele
alshet meer strategische en toegepastgerichte onderzoek
totontwikkeling telatenkomen, alswenude onderzoekers maargenoeg tijd en gelegenheid geven om ook
echt teonderzoeken, want aldiestelsels vragenwelerg
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veel tijd aanplanning, visitaties en rapportage en dat
gaat allemaal tenkostevan hetonderzoek waar het
tenslotte allemaalom gaat.
2.Iknammij vierjaar geleden ook vooromvormen van
samenwerking en uitwisseling tebereiken met het
HogerAgrarisch Onderwijs. Ik zei erbij: 'ondanks
tallozewettelijke enbudgettaire belemmeringen'. Ik
moetnu helaasconstateren datdiebelemmeringen van
overheidswege zosterk zijn geweest dat dit
voornemen, ondanks zeer veelinspanning van beide
zijden, nog steeds grotendeels een voornemen is.Het
project Professional Master sneefde, -ondanks de zeer
gewaardeerde medewerking vandeminister-, in intern
enextern onbegrip entenslotteingebrek aan
belangstelling vande studenten. Ikzou het hier niet
graag bij laten zitten.Helaas zijn wij door deze
ontwikkeling onze voorsprong ophetoverige Hoger
Onderwijs kwijt geraakt.Ik hebhetvolle vertrouwen
dat KCW en HAOnahunbeider bestuurlijke
hervorming hetgesprekoverenigerlei vormvan
samenwerking weer met nieuweenergie zullen
oppakken en ernu echt wat van zullen maken.Watin
Amsterdam kan moettoch ook bij ons kunnen lukken.
3.Mijn derdeoproep vierjaar geleden, was om meete
werken aan dewetenschappelijke fundering en
uitwerking van hetbegrip duurzaamheid dat kort
daarvoor doordeLUW wasuitgeroepen tot het
centralebegripin haarmissie.DLOdeed ditkort
daarna ook.
Eenvande grootstebijdragen aandat strevenis
ongetwijfeld geleverd door onzeWageningse leden
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vandeWetenschappelijke Raad voorhet Regeringsbeleid, dehoogleraren Rabbingeen Schooneboom
methun voortreffelijke rapport "Duurzame risico's:
een blijvend gegeven"datin 1994verscheen. Het
rapport diende alseen uitstekende opstap voorde
discussie binnenWageningen dievoor onze
universiteit metname werd georganiseerd doorhet
Studium Generale . Vanuit het CvB voerden wede
discussie vooral metdebesturen vande onderzoekscholen en sinds kort metdievan de onderwijsinstituten,methulpvangoedevoorzettenvandeVaste
CommissiesvoorOnderwijs enWetenschapsbeoefening.
HetWRRrapport heeft het zeer heldergemaakt dat
duurzaamheid nieteen soorteindsituatie isdiewe
ooiteenkeerbereiken.Het is een politieke waarde,
zoals socialerechtvaardigheid, diein alle discussies
eenrol moet spelen enblijven spelen. Hetis een
begrip dat steeds weertotnieuwe keuzen zal dwingen
ineenafweging metanderebelangen. Dewetenschap,
en dus ook KCW nuen indetoekomst, zal in die
afwegingen een belangrijke rolkunnen spelen door
alternatieven aantedragen en scenario's te
ontwikkelen en doorterekenen.Daar houden weonze
medewerkers aan,ookindekomendejaren
Duurzaamheid zal ookinde strategie vanhet KCW
een centralepositieblijven innemen.
, Iknam mij ook voorhet internationale karakter vande
universiteit teversterken. Nu wasdat gemakkelijk
gezegd nadeveleinspanningen van mijn voorganger.
Zo opheteersteoog zithet metdat internationale
karakter vanWageningen wel goed. Een voorbeeld:
zeerrecentberekende het ministerie van Economische
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Zaken datDLO enLUW samen eenderde van alle
Nederlandse deelnames aanEUprogramma's in de
wacht slepen.Meer danTNO.
Ik verklap geen geheim alsik zegdat hetjuist die
internationale uitstraling isgeweest dieeen groterol
heeft gespeeld bijdegunstigebeslissing overde
politieketoekomst vanWageningen. Tegrote
tevredenheid isechtereen gevaar.Wezullen hard door
moeten gaan onsinternationaal teprofileren. We
hebben inKCW, zeker indit opzicht gouden kansen.
Voordeuniversiteit liggen erinhetbijzonder kansen
indeverdere ontwikkeling van het internationaal
onderwijs dat ditjaar 25jaar bestond. Politiek lijken
wedewind meetehebben omdaterinenkelerecente
overheidsnota's veel lippendienst wordtbewezen aan
de 'Export vankennis'.Veelmeerdan datechter niet.
Nederland investeert nauwelijks inhet internationaal
onderwijs aandeuniversiteiten integenstelling tot
veleandere landen en dat lijkt onverstandig. Goed
internationaal onderwijs isuiteraard allereerst van
belang voor debuitenlandse student. Maarhet isook
vanbetekenis voorhetgastland. Elkegoed opgeleide
student isinpotentie eengoede ambassadeur voor
Nederland.Deze 'economische waarde'isniet zonder
meerin gelduittedrukken, maardepraktijk heeft het
belang duidelijk aangetoond. Hetzou zeer
onverstandig zijn om hetenorme gebundelde
kennispotentieel van KCWtezeertebeperken totde
Nederlandse student alleen.Een verdubbeling van ons
internationaal onderwijs, zowelMScalsPhD, moetin
dekomendejaren haalbaar zijn. Ook de internationale
onderzoekportefeuille moetkunnen groeien wanneer
we optimaal gebruik maken van aanvulling en
afstemming binnen KCW.
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5.Tenslotteriepikvierjaar geleden ook opom het
onderwijs steeds opnieuw teverbeteren en te
stroomlijnen onder andereinhet licht van de
visitatierapporten vandeVSNU.Wel,datheeft de
universiteit geweten. Samen meten onder energieke
leiding van devoorzitter van deVCOprofessor Bert
Speelman,en ineen goede dialoogmet de
Universiteitsraad, hebben wehetonderwijs stevig
aangepakt. Inhetbijzonder omdat al snelbleek dat
zichnog minstens vier andere oorzaken aandienden
om hetonderwijs teherprogrammeren ente
reorganiseren. De voortdurende bezuinigingsdruk
noodzaakte toteen nieuw systeem van budgetverdelingdat het onderwijs eindelijk financieel
beheersbaar maakte.Het samengaan van vijfjarige
naast vierjarige opleidingen noodzaakte,in aanvulling
ophetVSNU-rapport, toteen ingrijpende
herbezinning opdeopbouw vandeprogramma's .De
voortdurende opvoering van detempodruk opde
studenten door middel vanhetperjaar veranderende
stelsel van studiefinanciering, vroegom meer
stroomlijning en omhet weghalen van elke mogelijke
vormvan studiebelemmering, dezgn
'studeerbaarheid'. Tenslottewaserdenoodzaak de
balans teherstellen tussen deonderwijs- en
onderzoekorganisatie binnen deFakulteit diedoorde
oprichting vandeonderzoekscholen was verstoord.
Het oprichten vandeonderwijsinstituten was het
heldere antwoord. Hetmaakte hettevens mogelijk de
decentralebesluitvorming verderuittebreiden.
Dames en heren, ik realiseer medatdedrukopde
medewerkers en studenten in de afgelopen vierjaar zeer
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grootis geweest. Het samengaan vande herprogrammering meteen herziening vandebestuursstructuur en
deeerste aanzetten voor KCW heeft totzeer hoge extra
werkbelasting geleid.Maar hetmoest en hetis met
inspanning van velengelukt.Vandaag beginnen de
nieuwe doctoraalprogramma's. Wehebben iets moeten
inleveren opdeberoemdeWageningse keuzevrijheid,
maar erisnog steeds heelveelover,zeker als wehet
vergelijken metprogramma's elders.
Gaat hetgoedmetonsonderwijs ofwordt het het
zorgenkind van KCW? Gelukkig kanikumeedelen dat
het aantal opditmoment ingeschreven eerstejaars
studenten vrijwel gelijk is aan hetvorige cursusjaar toen
het aantal zelfs iets steeg.De ontwikkelingen in
studentenaantallen verschillen overigens sterk inde
verschillende hoeken vandeuniversiteit. De plantenteeltwetenschappen vertonen bijvoorbeeld weer een
stijging maar helaas vertoont ookbij onsdetoeloop naar
detechnologische studierichtingen een flinke daling.Een
fenomeen waar niet alleen dedrie technische
universiteiten onderlijden maarook defaculteiten voor
chemie enfysica. Hetis daarom verheugend dat ernu
serieuswordtnagedacht over stimuleringsmaatregelen
voordiestudies.Ikdoeeen sterk beroepoponze
ministerervoor tezorgen dat diemaatregelen zich ook
zullenuitstrekken totdeLUW.Velenerkennen intussen
datdeLUW devierdetechnische universiteit van
Nederland is,ikhoopdat zulks ookinhetbeleid doorzal
klinken.
Het istenslotte goed omook nogeenaantal andere
positieve ontwikkelingen van ons onderwijs te noemen:
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Rede vandeVice-Voorzittervanhet College van
Bestuur,ir.K. vanAst,tergelegenheid vande
opening vanhetacademischjaar aande
Landbouwuniversiteit Wageningen op
1september 1997

Mijnheer deMinister, dames enheren,
Wageningen isnog steedsindewereld een begrip.
Diegenedieer meegeconfronteerd wordt of erover
spreekt, weet dat heteen gerenommeerd centrum isvan
landbouwkundig onderzoek en onderwijs. Een centrum
waarje kwaliteit ontmoet; een centrum waar een
groeiend aantal buitenlanders hun opleiding wil volgen
of voltooien.
Inhetproces van vernieuwing en herijking van het
landbouwkennis- en innovatiesysteem dat door de
Minister vanLNV ingang isgezet, staan deLUW en
DLO gezamenlijk voordetaak een "Kennis Centrum
Wageningen" (KCW) vanwereldniveau tevormen.Ook
andere kennisinstellingen (zoals het praktijkonderzoek)
inen rondWageningen zullen daarvan deel gaan
uitmaken.Vanmiddag wilikmijn bijdrage bepalen tot
enkele notities bij deintegratie van de componenten
onderwijs, strategisch entoepassingsgericht onderzoek
en praktijkonderzoek.
Eerst wilikechter aande ledenvandeRaad van
Toezichtmijn hartelijke dank uitspreken voor het
vertrouwen dat zeinmehebben gesteld door mete
benoemen alslidvanhetCollege van Bestuur. Ik hoop
opeengoede samenwerking metu.
Mijn dank gaat eveneens uit naardeoverige twee leden
van het College van Bestuur.
Zij hebben meimmers voorgedragen.
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Kees enCees,
Ikverwacht dat wegoed kunnen samenwerken en snel
een hecht team zullen vormen.Daarkijk iknaaruit. Het
proces waarwevoor staan is veelomvattend en
ingrijpend. Ik hoopdatweer spoedig in slagen beweging
indegoede richting opgangtebrengen.U begrijpt
overigens,dames en heren, datikblijben dat het dragen
vaneenbepaalde voornaam geen selectiecriterium voor
dezefunctie is.
Mijnheer deMinister,dames enheren,
Dannu mijn opmerkingen bij hetintegratieproces waar
wevoor staan.
Wilhet KCW alseen kennissysteem binnen detotale
infrastructuur functioneren, dan moeten weuitgaan van
hetvormen van één geïntegreerde organisatie. Zo'n
organisatie zalzichvolledigkunnen richten op aspecten
als samenhang,kwaliteit,innovatiekracht, maatwerken
vraagsturing.
Derelatie tussen onderwijs en onderzoek kan verder
worden versterkt, ondermeer doordeinzet in het
onderwijs van deskundigen dieinDLO-instellingen
werkzaam zijn. Ookvoorpotentiële studenten neemt de
aantrekkelijkheid toe.Erkomen mijns inziens meer
mogelijkheden voor hetopdoen vankennis,ervaringen
gerichte training.
Het werkterrein van hetKCW omvat zowel de
agroproduktiekolom alsdegroene ruimte,in
ontwikkelde enzichontwikkelende gebieden.
Ditwerkterrein wordt, gezien zijn aard,vanuit een
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wetenschappelijke basis,sterkgevoed door
maatschappelijke problemen en impulsen.Wij moeten
hetaandurven daarbij duidelijke keuzestemaken. Indit
verband wijs ik opdebehoefte deinnovatiekracht te
versterken rond de zesthema's zoals diedoor de
Minister ineenbrief aan deTweede Kamer zijn
genoemd.
Binnen denognadervastte stellen missie zijn voor het
KCWinelkgeval tweehoofdfuncties te onderscheiden,
t.w.:
* Kennisontwikkeling en -toepassing
- fundamenteel (nieuwsgierigheidsgedreven)
onderzoek;
- strategisch onderzoek
- toegepast onderzoek (inclusief wettelijke en
dienstverlenende taken)
* Kennisoverdracht
- initiële opleidingen leidend tot de ingenieursgraad
(Msc);
- postgraduate onderwijs, leidend totde doctorsgraad
(PhD);
- vraaggestuurd onderwijs datgericht isop
specifieke doelgroepen;
- advisering en kennisverspreiding.
Deverschillende KCW-functies vragen naarhun aard
een eigenfinanciering, organisatie en aansturing.
Essentieel is daarbij steeds datdefinancier indejuiste
maat zeggenschap heeft overdebesteding van zijn
middelen en dat daaroveren overhet resultaat
gerapporteerd wordt.Ditbevordert hetvertrouwen dat
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financiersinhet KCWhebben en tevensbiedt hetkaders
voor eenprofessionele inzet vancreativiteit, kennis en
expertise.
Mijnheer deMinister,dames enheren,
Hetvoert hier tevermeerin detail integaan op allerlei
aspecten dierelevant zijn bij deinrichting van deKCWorganisatie.
DeheerVeerman heeft aangeduid hoewevanuit het
College van Bestuur methetproces willen omgaan en
daarbij enkelevertrekpunten aangestipt.
Bij hetproces datwemetelkaar aangaan moeten we
sterk dedoelstelling indegatenhouden. Het gaat ergens
om!Een sterkere internationale uitstraling, vergroten van
kritische massa's,aantrekkelijke partners worden voor
samenwerkingsverbanden met organisaties inbinnen- en
buitenland, nieuwe markten ontsluiten door het kunnen
aanbieden van eenbredertotaal-pakket inclusief
benodigde dienstverlening.
Bij onzediscussies enconclusies moet hetbelang vande
klant voorop staan.
Hetgaat eromde studentnogmeermogelijkheden te
bieden en zijn positie opde arbeidsmarkt te versterken.
Het gaateromdefinancier vanonderzoek, dusde vrager
naaronderzoekresultaat beter en gerichter te kunnen
bedienen.
Zókunnen wij (mede)financierendbedrijfsleven meer
aan ons binden.
De verbreding van hetonderzoek methet praktijkonderzoek als specifieke functie maakt dathetKCWde
klantkan voorzien vaneen completer onderzoekresultaat. Datbevordert deklantenbinding. Men hoeft
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nietof minder vaaknaar een andereinstelling.
Hetcreëren van eenintegrale aansturing van
complementaire deelfuncties van hetKCW vormt een
belangrijke meerwaarde vandeorganisatie.Het
bevordert dewisselwerking, dedoelmatigheid en de
effectiviteit.
Dames en heren,
Omdete stellen doelen tebereiken zullen organisatieaanpassingen nodigzijn.Volgenshetprincipe "structure
follows strategy"moet deorganisatie-inrichting de
resultante zijn van devertaling vandeeisen diedoor de
markt enfuncties aan KCW worden gesteld.Daar zal de
discussie dus eerst opmoeten worden gericht.
Hoedanook, wegaan eenperiodetegemoet waarin de
vormingvan een KCWopbasis vanLUWenDLOen
verbreding met anderefuncties een vrijwel permanente
heroverwegingssituatie inhoudt.Eenproces dat niet
alleen veelinitiatief vergten inzet enenergievan velen,
maaróók metdenodige zorgvuldigheid naar de
medewerkers moetplaatsvinden. Eenbelangrijk punt
daarbij ishetopgangbrengen van gerichte
communicatie,ook naaronzeomgeving. Ook onze
klanten zijn zeergeïnteresseerd indeontwikkeling die
wevoorstaan!Deze ontwikkeling moet aanspreken,
zowel voor student als onderzoekfinancier.
Dames en heren,
Ruim 22jaar geleden zatik daaropdeeersterijvoorde
uitreiking van mijn bul. Ik hoordevoorzitter van de
examencommissie nog zeggen: "Hetis vanaf nu niet
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meer zóbelangrijk datje debulhebt, maar wat
je ermee doet!"Ikpermitteer mevanmiddag te eindigen
meteenvariant daarop:
Hetisvanaf nunietmeerzobelangrijk omvóór een
KCWtezijn,maardatweeraanwerken !

K.vanAst
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