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Wageningen UR heeft binnen een
jaar stevige voet aan de grond in
Beijing. Op 23 februari tekent bestuurder Aalt Dijkhuizen in Peking
een memorandum of understanding

met de burgemeester Guo Jinlong
en met Loek Hermans van de Nederlandse tuinbouwbedrijven. Ze
spreken de intentie uit om de
voedselproductie in de regio Beijing te verbeteren en vergroten. Er
wonen 20 miljoen mensen en 90
procent van hun voedsel wordt –
vaak ’s nachts - aangevoerd van
buiten de regio. Dat is een enorme
logistieke operatie. Burgemeester
Guo Jinlong wil daarom dat zijn regio meer voedsel zelf gaat produce-
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In de discussie rond VHL waren de studenten tot nu toe betrekkelijk stil. Vandaar dat de bescheiden actie bij het Wageningse Forumgebouw half februari op
de nodige aandacht mocht rekenen. Aan
de boom voor de hoofdingang verscheen
een spandoek, met de tekst: ‘Don’t cut
oﬀ Larenstein’. De studenten, lid van
Landbouwersvereniging Nji Sri, verklaarden tegenover dagblad De Gelderlander
en Omroep Gelderland het prettig te vinden om binnen een en hetzelfde gebouw
zowel vakken aan de hogeschool als de
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universiteit te kunnen volgen.

ren. Er moeten onder meer moderne tuinbouwcentra komen voor zowel productie als R&D.
Het contact is te danken aan de
gemeente Amsterdam, dat als zusterstad al langer zaken doet met
Beijing. Nadat burgemeester Van
der Laan vorig jaar merkte dat Peking behoefte had aan kennis om
de voedselproductie te verhogen,
belde hij Dijkhuizen. Dat resulteerde uiteindelijk in een bezoek van
Guo Jinlong aan Bleiswijk en in

een intentieovereenkomst nu. Ook
heeft AFSG een opdracht gekregen
van COFCO, een groot levensmiddelenbedrijf in Beijing dat grotendeels in handen is van de overheid.
Vorig week was Van der Laan
met het Amsterdam Economic
Board in Wageningen. Amsterdam
en Wageningen UR spraken af
voortaan samen op handelsmissie
te gaan, onder meer naar India en
Zuid-Korea. *Y&
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Er komt een nieuwe ﬁetsverbinding tussen Wageningen Campus en de Leeuwenborch. De werkzaamheden beginnen 23
februari en duren tot ongeveer 13 april.
Er zal onder meer een nieuw ﬁetspad
worden aangelegd tussen het Oriongebouw en sportcentrum De Bongerd
(SCB). Het huidige ﬁetspad langs het Dveld tot aan de Zuidoostingang van het
sportcentrum wordt verbreed. /YG1
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DLO en de vakbonden zijn het eens geworden over een nieuwe cao. Deze loopt
met terugwerkende kracht van 1 april
2011 tot 1 april 2013. DLO-medewerkers
krijgen tweemaal 1,5 procent salarisverhoging, per 1 juli 2011 en 1 juli 2012. De
loonsverhoging over de afgelopen periode wordt uitbetaald met het salaris van
maart 2012. Voor DLO’ers jonger dan 59
jaar vervallen de seniorendagen, zij kunnen voortaan kiezen tussen extra vrije
dagen of een hoger loon. *Y&
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de Tweede-Kamerleden Boris van der
Ham (D66), Anne-Wil Lucas (VVD) en
Tanja Jadnanansing (PvdA) gaan op dinsdag 28 februari in debat met studenten
van Wageningen University. Ook student
Sebastiaan Hameleers (bestuurslid ISO)
en Rector Magniﬁcus Martin Kropﬀ zijn
van de partij. Thema van het door de studentenfractie VeSte georganiseerde debat is ‘studiesucces’. Het begint om
20.00 in het verenigingsgebouw van studentenvereniging KSV. /YG1
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Opnieuw is in ons land een ernstige veeziekte uitgebroken, maar omvang en consequenties zijn nog onduidelijk:
Schmallenberg. Hoe, wat, waar, en wat nu? De veroorzaker is een nieuw virus, vernoemd naar het dorpje Schmallenberg in het Sauerland, waar de ziekte voor het eerst is
waargenomen. Het behoort tot een groep van exotische virussen, telt slechts zes genen, en veroorzaakt misvormingen van de foetus en afzichtelijke misgeboorten bij schapen, geiten en kalveren. Het virus drijft niet alleen boeren
tot wanhoop maar ook de uitbaters van het Duitse skioord. Die zijn bang dat toeristen wegblijven en eisen een
naamsverandering van het virus. In de veeteelt dreigt de
zoveelste ramp voor de export. Rusland heeft al aangegeven geen Nederlandse schapen en geiten meer toe te laten.
Ik probeer me te verplaatsen in zo’n ongeboren lammetje.
Ik ben voorbestemd om te vertederen, och en ach, maar
de werkelijkheid is een andere. Mijn verminkte lichaam
roept afkeer en misprijzen op, ik ben een ﬁnanciële tegenvaller. Het enige dat ik wil, is leven, maar dat is mij niet gegeven. Zal ik doodgeboren worden, en zo niet: een spuitje,
een handomdraai of natuurlijk creperen?
Wat te doen? Volgens mij is het antwoord niet zo ingewikkeld. Na varkenspest, BSE, vogelgriep, Q-koorts, EHECbacterie en blauwtong is de maat zo langzaam aan toch
wel vol, zou je zeggen. Alleen door de landbouw fundamenteel te veranderen kunnen we van dergelijke ellendes
in de toekomst verschoond blijven. Hoe kan de knop om?
Wanneer valt de beslissing? Hoelang moet het vriezen,
voordat het mag gaan dooien? -RRS6FKDPLQ«H
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