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Hoe duurzaam is Wageningen UR
nou eigenlijk? We hebben groene
stroom, de kofﬁe drinken we uit
papieren bekers en in de kantine
van Forum is de Dopper te koop.
Maar het bestek is vaak van plastic.
Toch mag Wageningen zich al twee
jaar op rij de meest duurzame universiteit van ons land noemen,
brengt hoofd Veiligheid en Milieu
Fennet van de Wetering (Facilitair
Bedrijf) graag onder de aandacht.
Die titel (de Sustainabul) duidt er
op dat we het een en ander goed
doen. Met een Sustainabul Roadshow wil de organisatie die verworvenheden onder de aandacht brengen. Het evenement wordt samen
met het Green Ofﬁce Wageningen

georganiseerd en vindt volgende
week donderdag plaats in Forum.
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Zes jaar geleden liet Wageningen UR
PWC in kaart brengen hoe duurzaam de organisatie was. Daaruit
bleek dat vooral de bedrijfsvoering
achterliep. Die achterstand is volgens Van de Wetering aardig ingelopen. Systematisch is op diverse
terreinen de handschoen opgepakt. Sinds 2011 hebben we groene stroom, diverse gebouwen hebben warmte-koude-opslag. Het milieujaarverslag is op orde, de nieuwe gebouwen voldoen aan hoge
duurzaamheidseisen en jaarlijks
wordt een CO2-footprint berekend.
De inkoop is duurzaam, de cateraars hebben aandacht voor lokale
producten en de zojuist gerenoveerde vleugel van Actio heeft louter led-verlichting. Van de Wetering: ‘En wist je dat in Orion en Forum liefst twintig afvalstromen ge-

scheiden worden ingezameld en
verwerkt? Ons groen- en gft-afval
wordt op op boerderij Nergena gecomposteerd en onze afgedankte
meubelen gaan niet naar de stort,
maar krijgen een tweede leven.’
6<0326,80
Om maar een greep te doen uit de
stand van zaken. Probleem is dat
maar weinig mensen dit allemaal
weten. De groene feiten worden
niet opzichtig naar buiten gebracht. De Roadshow doet dat wel.
In de lunchpauze (12.15-13.15 uur)
is er een markt op het podium in
Forum waar diverse duurzame initiatieven de kans krijgen zich te
presenteren. Voor het symposium
(13.15-16.45 uur, zaal C222) zijn
onder andere Marjan Minnesma
(Urgenda en nummer 1 in de duurzame top 100 van Trouw) en Thomas Luttikholt (Waste Watchers)
gestrikt. 5.
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Alternatieven voor dierproeven komen in de praktijk veel belemmeringen tegen. Dat moet veranderen, zegt Esther Ouwehand. Het
kamerlid voor de Partij voor de
Dieren reageert daarmee op het
proefschrift van Menk Prinsen.
De Wageningse onderzoeker, die
op 2 oktober promoveerde, ontwikkelde eind jaren tachtig een alternatief voor een giftigheidsproef
bij konijnen. Hij gebruikt daarbij
kippenogen uit het slachthuis. Het
duurde echter decennia voordat
internationale regelgevende instanties zijn test – gedeeltelijk –
omarmden.
Het is een verhaal dat
Ouwehand vaker hoort, zegt ze
tegen Resource: ‘Het is een drama
om alternatieven voor dierproeven
geaccepteerd te krijgen in
Europese en internationale regels.’
Ze noemt het wrang dat
alternatieven die wetenschappelijk
vaak superieur blijken zo lang
wachten op acceptatie.
Eind november staat het
actieplan om dierproeven te
verminderen op de agenda van de
Tweede Kamer. Ouwehand wil dan
horen dat Dijksma voortgang
maakt bij het wegnemen van
belemmeringen, in bijvoorbeeld
wetgeving. ‘Wanneer dit te weinig
oplevert’, zegt Ouwehand,‘wil ik
dat Nederland het initiatief neemt
een top te organiseren.’
Internationaal moet worden
uitgezocht waar obstakels liggen
en hoe die kunnen worden
weggenomen. In een reactie laat
Prinsen weten het leuk te vinden
dat zijn proefschrift is opgemerkt.
Hij is benieuwd of dit nog verdere
gevolgen gaat krijgen. RR
Zie ook pagina 8.
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