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De Wageningse DLO-instituten
zijn uitstekend bedeeld bij de toekenning van onderzoeksgeld vanuit de topsectoren Agrofood en
Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.
Dat bleek afgelopen week bij het

vaststellen van de gehonoreerde
projecten voor komend jaar. Net
als vorig jaar draagt het ministerie
van Economische Zaken 13 miljoen euro bij. Daarnaast proﬁteert
Wageningen UR van de regeling
dat de overheid 25 eurocent toelegt
op elk euro die het bedrijfsleven
investeert. Dat levert zo’n vijf miljoen euro extra op. Ook het bedrijfsleven investeert meer, zo’n
vier miljoen euro, zodat DLO komend jaar naar schatting negen

miljoen euro meer te besteden
heeft dan dit jaar.
Het bedrijfsleven had vijf keer
meer onderzoeksvoorstellen met
Wageningse inbreng ingediend
dan de topsectoren konden honoreren. ‘Dat is een heel goed teken’,
zegt Martin Kropff, bestuurslid van
de topsector Agrofood. ‘Het laat
zien dat het bedrijfsleven graag
met ons wil samenwerken.’
Een goed resultaat was er vooral
voor projecten op het gebied van

duurzame veehouderij, plantenveredeling, resource efﬁciency
(meer voedsel met minder inputs), plantgezondheid en gewasbescherming. Voor voedselveiligheid is minder geld beschikbaar dan dit jaar. Door de
toekenning proﬁteren de kenniseenheid Plant, AFSG (biobased
economy) en Dier. Het LEI krijgt
wat minder opdrachten dan dit
jaar, Alterra evenveel. AS
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De jaarlijkse Coverprijs van Resource
wordt dit keer in een ander jasje gegoten. Niet een jury, maar het publiek
krijgt de doorslaggevende stem in welk
proefschrift dit jaar de beste omslag
had. Een soort Cover-idols dus. Daarmee
verkast de verkiezing, die al weer zijn
vierde aﬂevering in gaat, naar de website van Resource. Dat wil niet zeggen
dat het publiek het helemaal alleen voor
het zeggen krijgt. De jaarlijkse oogst aan
proefschriften, in totaal ruim tweehonderd stuks, wordt ingedikt tot een voorselectie van tien stuks. Die selectie is gemaakt door Jack Niessen, wetenschapsvoorlichter Wageningen UR, en Roelof
Kleis wetenschapsredacteur van Resource. De deelnemende covers zijn te zien
op de website. Daar kan ook gestemd
worden op een van de omslagen. De winnaar wacht een oorkonde en eeuwige
roem. De Coverprijs is een initiatief van
Resource. Bekijk de shortlist en stem op
resource.wur.nl. RK

Precies nul studenten hebben een
voorstel gedaan waarmee de lege
plek op landgoed Larenstein in Velp
kan worden ingericht, na de sloop
van het klooster. Eind september
schreef Van Hall Larenstein daarvoor
een prijsvraag uit onder studenten,
maar tot grote teleurstelling en verbijstering van de jury kwam er geen
enkele inzending binnen. Juryvoorzitter Marianne van Lidth de Jeude
denkt dat de voorwaarden te strikt
waren. Elke inzending moest een coproductie zijn van studenten uit verschillende disciplines. ‘Maar studenten van verschillende richtingen kennen elkaar niet, storten zich niet in
het avontuur.’ VHL wil de prijsvraag
nu herhalen onder andere voorwaarden. /YG1
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Een monument was het al, maar nu
heeft hotel De Wereld ook het zogenaamde ‘internationale kenteken’ gekregen van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed. Deze bijzondere
status benadrukt de ‘universele, geschiedkundige waarde’ van het pand,
aldus de Rijksdienst, ondanks dat het
architectonisch niet zo bijzonder is.
In Hotel de Wereld onderhandelde
prins Bernhard in 1945met de generaals Foulkes, Reichelt en Blaskowitz
over de Duitse capitulatie. Hotel De
Wereld is in bezit van Wageningen
UR en sinds 2004 in gebruik als hotel-restaurant. RR
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In de herfstvakantie was ik met mijn gezin op Schiermonnikoog, waar we genoten van het prachtige oktoberweer, de
wind, de zee en ... het knisperen van de schelpen die werden
vermalen onder onze ﬁetsbanden terwijl we door de duinen
suisden. Deze ervaring lijkt binnenkort verleden tijd. Op
Texel is men begonnen met de aanleg van betonnen ﬁetspaden en het ligt in de verwachting dat de andere eilanden zullen volgen. De betonnen paden vragen nauwelijks onderhoud en zijn derhalve goedkoper. In tijden van bezuinigen
een redelijk argument, zou je zeggen. Maar toch... De benodigde schelpen, zogenaamde kleischelpen, worden opgezogen in de vaarroutes tussen het vasteland en de eilanden,
maar Rijkswaterstaat geeft voor de winning ervan geen toestemming meer, om ecologische redenen. Om aan de vraag
te voldoen worden schone schelpen nu met klei gemengd.
Grauw beton in plaats van wit schelpgruis, ik kan daar moeilijk aan wennen. En er is nog iets: de kalk in de schelpen
zorgt er voor dat juist langs deze paden soorten als Stijve
ogentroost en de zeldzame Slanke duingentiaan groeien.
Vermesting, verdroging en verzuring gelden al vele jaren als
dé problemen in het natuurbeheer. Later zijn versnippering
en verstarring aan dit rijtje toegevoegd. Ik vrees dat we nog
een factor over het hoofd zien: het geleidelijk verdwijnen van
lokale verscheidenheid en streekeigen natuurwaarden. Friese blaarkoppen en Lakenvelders; alleen in Zuid-Limburg bestonden meer dan zestig kersenrassen. Ieder gebied kende
zijn eigen gebruiken, kalender, gebouwen en werktuigen. Deze diversiteit lijkt stap voor stap te verdampen, om een ander
ver-woord te gebruiken. Ook de schelpenpaden van de Waddeneilanden zijn hiervan een voorbeeld. -RRS6FKDPLQ«H
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