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Wageningen UR kan toch door met
genetisch onderzoek voor land- en
tuinbouw, dankzij een ﬁnanciële
injectie van het ministerie van Economische Zaken. Vorige maand
zag het er nog naar uit dat de twee
instituten op het gebied van geno-

mics-onderzoek, CBSG en TTI
Groene Genetica, moesten stoppen omdat ze geen geld kregen van
de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Dat was een bittere pil, aangezien het bedrijfsleven had aangegeven graag te blijven meebetalen aan het onderzoek
naar uitgangsmaterialen.
Nu heeft het ministerie toch
een bedrag van 2 miljoen euro gevonden buiten het budget van de
topsectoren om, zegt Ernst van
den Ende, directeur van de Plant

Sciences Group. Omdat de overheid 50 procent aan de projecten
bijdraagt en de bedrijven al geld
hadden toegezegd, is daarmee 4
miljoen voor vervolgonderzoek beschikbaar in 2013. Het onderzoek
aan uitgangsmateriaal voor de
plantenveredeling komt in een
nieuw jasje, de instituten verdwijnen. Welke kennisprojecten in
2013 doorgaan, wordt in overleg
met het bedrijfsleven bepaald.
Dit is een meevaller voor het
Wageningse plantenonderzoek in

onzekere tijden. Want ook de ﬁnanciering van Wagenings onderzoek door de productschappen
staat op losse schroeven. Het nieuwe kabinet heeft besloten om de
productschappen op te heffen.
Wat er met de onderzoek- en innovatietaken van de productschappen gebeurt, is nog onduidelijk.
De productschappen besteedden
de afgelopen jaren zo’n 17 miljoen
euro aan onderzoeksopdrachten
bij Wageningen UR. AS
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Job Cohen, voormalig politiek leider van
de PvdA, treedt op 1 januari toe tot de
Raad van Toezicht van Wageningen UR.
Later in het jaar volgt hij de huidige
voorzitter Margreeth de Boer op. Naast
Cohen krijgt de Raad van Toezicht nog
vier nieuwe leden. Een van hen is HarmEvert Waalkens, voormalig landbouwwoordvoerder voor de PvdA in Tweede
Kamer en biologisch veehouder. Robert
Smith en Siem Korver zijn directeuren uit
het landbouwbedrijfsleven. Het vijfde
nieuwe lid, Bert Bruggeman, was bestuursvoorzitter van het universitair medisch centrum in Groningen. De Raad van
Toezicht beoordeelt het beleid van de
raad van bestuur. Ook gaan de toezichthouders over benoemingen en de salarisAS
sen van de hoogste bestuurders.

Dacom uit Emmen, producent van sensorsystemen voor beregenen op maat,
heeft de Wageningse prijs voor duurzaam ondernemen M.Base gewonnen. MBase staat voor Mansholt BusinessAward for Sustainable Entrepreneurship.
Het is de eerste keer dat deze prijs, goed
voor 25.000 euro, wordt uitgereikt. Dat
gebeurde op 12 november in de Junushoﬀ tijdens de opening van de Global Entrepreneurship Week. De themaweek wil
jongeren inspireren om de wereld door
creatief en vernieuwend ondernemen
RK
duurzamer te maken.
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In november laten mannen over de hele
wereld hun snor groeien. Ze halen er
geld mee op en vragen aandacht voor
prostaatkanker. Dit jaar laten ruim een
miljoen mannen hun ‘mo’ (Engelse afkorting van snor) groeien. Ook in Wageningen lopen al ﬂink wat neusborstels rond.
Zeven studenten van rugbyclub Wageningen begonnen november met een rituele
scheersessie. Regel één is namelijk dat
je de maand begint met een gladgeschoren gezicht. Voorts mag de snor niet
vastgroeien aan de bakkebaarden, want
dan heb je een baard. Groeit hij vast aan
de kin, dan heb je een ringbaardje. Eind
van de maand wordt de balans opgemaakt. Wie heeft de meeste millimeters?
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Doneren kan op movember.com.
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Mij spreekt de blomme een tale, dichtte Guido Gezelle zo’n
anderhalve eeuw geleden. Prachtig, maar voor velen zal
het klinken als een boodschap uit een andere wereld. Tegenwoordig gaat het in onze omgang met de natuur vooral
om de vruchten die we ervan kunnen plukken, om de gebruikerswaarde ervan. In lelijk jargon spreken we van ecosysteemdiensten. Daarmee zijn we terug bij de opvattingen van de Oude Grieken. Zo poneerde Aristoteles dat alles in de natuur ten dienste staat van de mens. Hoe is het
in onze tijd met de intrinsieke waarde van natuur?
Die is er natuurlijk wel, de natuur laat ons niet koud. Iedereen kent, denk ik, wel het gevoel van teleurstelling als
hij ontdekt dat het fraaie bosje bloemen op tafel tijdens
een etentje van plastic blijkt te zijn. Mensen en natuur. In
Duitsland werd in 1945 (!) in de nieuwe grondwet opgenomen dat de menselijke waarde unantastbar is, onschendbaar. Nu is het onmogelijk onschendbaarheid aan de natuur te kennen, zeker aan individuele planten en dieren
(we zouden geen krop sla meer kunnen eten), maar ergens
zit er wel een kern in dit begrip. Eddy Weeda stelt dat we
ruimte moeten scheppen voor onze medebewoners op
aarde. Dat vind ik mooi gezegd. Wie zijn wij dat wij hen
die plek ontnemen?
Intrinsieke waarde heeft ook met respect te maken.
De indianen in Amerika vroegen om begrip als ze het
mes in een dier staken, maar wat moeten wij zeggen tegen
een plofkip in de supermarkt? Of tegen een doosje vissticks met op de verpakking een glimlachende kapitein
Iglo? -RRS6FKDPLQ«H
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