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De aanhoudende discussie over
intensieve veehouderij heeft een
grote biologische pluimveehouder
ertoe gebracht de samenwerking
met Wageningen UR op te zeggen.

Dat meldt entomologie-hoogleraar
Marcel Dicke tijdens een interview
met Resource (zie pagina 12).
‘Vorige week zegde onze partner de
samenwerking op vanwege de uitspraken van Aalt Dijkhuizen. Directe aanleiding was het artikel
‘Bio schaadt milieu’ in de Telegraaf van 12 januari, waarin Dijkhuizen reageerde op de campagne
van Wakker Dier tegen de plofkip.

Volgens Dicke bestond er een
goede relatie met het bedrijf. De
entomologen haalden er kippenbloed, om muggen op te kweken
die het Westnijlvirus kunnen verspreiden. Dicke wil in een gesprek
proberen de relatie te herstellen.
‘We gaan natuurlijk proberen uit
te leggen dat er meer in Wageningen is dan alleen deze visie.’
Volgens Dicke vervreemdt

Wageningen zich op dit moment
van de wereld die zich met haar
verbonden voelt. ‘Mensen waarmee we al jaren samenwerken op
het gebied van duurzaamheid,
herkennen zich nu niet meer in de
geluiden uit het Wageningse.
Mensen denken dat Wageningen
een bio-industrie-club geworden
is.’ *Y&
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Een groot ei van zeven verdiepingen,
waarin bezoekers kennis kunnen opdoen
over voeding, gezondheid en duurzaamheid. Dat moet over vier jaar nabij station Ede-Wageningen verrijzen. Het moet
het internationale visitekaartje worden
van de Nederlandse agrofoodsector: het
World Food Center Nederland. Afgelopen
week wees de Stichting World Food Centers de ontwikkeling van het expocentrum toe aan Ede. Ook Rotterdam was in
de race, maar het plan van de gemeentes
Ede en Wageningen, Wageningen UR,
stichting Food Valley en provincie Gelderland trok aan het langste eind. Het ei
biedt ruimte aan kennisinstellingen, bedrijven en overheden. AS

Staatssecretaris Sharon Dijksma en de
Tweede Kamer willen dat Wageningen
UR nader onderzoek gaat doen naar de
ammoniakemissies in de landbouw.
Aanleiding is de afstudeerscriptie van
een studente van agronoom Egbert Lantinga, waarin betwijfeld wordt of huidige model de ammoniakemissie wel
goed bepaalt. Dat leidde tot consternatie in de agrarische pers. Dijksma heeft
Wageningen UR en RIVM per brief gevraagd nader onderzoek te doen naar
het model dat de emissies berekent, bij
voorkeur in Europees verband. Wageningse onderzoekers overleggen binnenkort met Europese collega’s over zo’n
vervolgstudie. AS
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Het zal wel te maken hebben met het
feit dat er volop gestampt moet worden
voor de hertentamens, maar de facebookpagina ‘Gespot: UB WUR’ is in een
week tijd gegroeid van nog geen 1000
likes naar ruim 1500. De bibliotheek in
het Forum blijkt een exploderend vat
vol hormonen, want de anonieme ﬂirts
vliegen over en weer. Daarbij lijkt het
een sport te zijn te ontcijferen wie de
ﬂirter bedoelt wanneer hij of zij het
heeft over de ‘lekkere beer in lokaal
507’, of de ‘jolige kleine krullenbol’.
Een eerste date lijkt er ook al aan te
komen dankzij een curieuze ﬂirt over
E.coli in het micobiologielab. /YG1
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De voorbije weken waren winters met ’s nachts en overdag
temperaturen onder nul, en ja hoor, de gedachten aan een
Elfstedentocht doken gelijk weer op. Vrijwel elke avond
waren Jan Uitham of Reinier Paping op televisie te bewonderen. Voor het bekijken van alle uitgezonden beelden
over de barre tocht van 1963 heb je meer tijd nodig dan
voor het rijden ervan. Ik las over een boer die op zijn ondergelopen weiland elf bordjes had geplaatst en daar zijn
eigen Elfstedentocht schaatste. In Friesland werden de
gemalen stopgezet en gold een vaarverbod. De dooi die intrad is gunstig, hoorde ik, want zo verdwijnt die vervelende sneeuw, en als het dan in februari hard gaat vriezen...
En toch weet iedereen het eigenlijk wel: die tocht komt er
niet, daarvoor zijn de winters tegenwoordig gewoon niet
koud genoeg.
Hier dringt zich een vergelijking bij me op, een vergelijking
met biodiversiteit. De achteruitgang moet stoppen, roepen we met zijn allen, maar het ijkpunt 2010 werd niet gehaald. Nu staat het vizier op 2020: de EU 2020 Biodiversity
Strategy in mooie woorden. Is het dan allemaal een kwestie van dromen en hopen tegen beter weten in? Nee, want
er is één groot verschil met de Elfstedentocht: we hebben
het zelf in de hand. In het tijdperk Bleker is de natuurbescherming wakker geschud, maar is ook veel stuk gemaakt. Afbraak en kaalslag was, meer of minder verborgen, het devies. Herstel van beleid gaat op dit moment
voor op herstel van natuur. De mogelijkheden zijn er, het
is een kwestie van moed en wijsheid. Die wens ik de nieuwe staatssecretaris Sharon Dijksma toe. -RRS6FKDPLQ«H
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