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In Trouw van maandag 3 september pleitte voorzitter Dijkhuizen
voor meer intensieve landbouw.
‘In 2050 telt de wereld twee miljard
meer mensen dan nu. Bovendien

neemt de welvaart in opkomende
economieën toe, waardoor de consumenten daar meer vlees en zuivel gaan gebruiken. Dat betekent
dat de voedselproductie per hectare moet verdubbelen.’ Hij herhaalde die boodschap later die dag in
het achtuurjournaal en bij RTL
Nieuws.
De uitlatingen van Dijkhuizen
leidden tot inhoudelijke discussies
op onder meer twitter, foodlog en

trouw.nl. Binnen Wageningen UR
riep zijn betoog, naast steunbetuigingen, ook felle weerstand op: negen wetenschappers schreven een
brief naar Trouw, in Forum kwam
een kleine demonstratie van studenten en er kwamen veertig reacties op resource.wur.nl. Hij had als
voorman van een academische instelling de pluriformiteit moeten
benadrukken, omdat de wetenschap hier nog niet uit is, zo von-

den veel critici.
Deze respons had Dijkhuizen
niet verwacht. Hij is blij met debat,
maar dan zonder sentimenten.
‘Het heeft me verbaasd hoeveel
moeite we hebben om in discussies feiten te gebruiken in plaats
van emoties, zelfs door wetenschappers. Dat is toch wel een
*Y&
zorgpunt.’
Zie ook pagina 6 en pagina 22.
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>> BUITENLANDERS
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Professor Martin Verstegen heeft op 11
september zijn honderdste promovendus
afgeleverd. Hij is pas de vijfde hoogleraar in ons land die dat heeft gepresteerd. De emeritus hoogleraar voeding is
gespecialiseerd in het metabolisme van
het varken. Onder zijn leiding voerden
promovendi onderzoek uit naar diervoedingsaspecten als voedselopname, vertering en energiemetabolisme.
Van de honderd promovendi kwamen er
39 uit het buitenland. Veel gepromoveerden treﬀen elkaar jaarlijks op de Verstegen-dag. In Nederland is het maar vier
keer eerder voorgekomen dat een hoogleraar honderd promoties begeleidde.
Verstegen kreeg daarvoor de Zilveren Legpenning van de universiteit uitgereikt door
RK
rector magniﬁcus Martin Kropﬀ.

Op de campus komt een expat center dat
voor de hele regio tegen betaling diensten verleent aan buitenlandse gasten en
medewerkers. Het gaat om tal van praktische zaken als huisvesting, verblijfsvergunningen, visa, verzekeringen en contacten met gemeente. ‘Eigenlijk alles wat
geregeld moet worden als je vanuit het
buitenland hier een tijdje komt werken’,
legt Derk Rademaker (directiesecretaris
PSG) uit. Kern van het bureau zijn de bestaande experts van Wageningen UR op
dit vlak. ‘Wij hebben al een aantal van
die experts die fulltime dit soort dingen
voor onze buitenlandse medewerkers regelt. De bedoeling is dat die worden aangevuld met een paar mensen die dit voor
medewerkers uit de regio regelt.’ Het
centrum wordt ondergebracht in Actio en
moet begin volgend jaar van start gaan.
RK

>> ONDERZOEKSCENTRUM
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Wageningen UR gaat in zee met vier fokkerijorganisaties om samen de genetische basis van complexe eigenschappen
in melkvee, kippen en varkens te vinden.
Op maandag, 3 september, tekenden ze
de overeenkomst voor het topinstituut
Breed4Food. Breed4Food is de komende
twee jaar vooral een virtueel onderzoekscentrum - de DNA-onderzoekers
van de fokkerij-organisaties blijven waar
ze zitten en wisselen online informatie
uit het elkaar en Wageningen UR. Over
vijf jaar moet er een R&D-centrum staan
op de Wageningse campus met zo’n vijftig fokkerijonderzoekers, vertelde R&DAS
directeur Ate Lindeboom van CRV.
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Snelwegen zijn net als luie stoelen. Niet de stoel is lui,
maar degene die er in zit. En zo ook: niet de weg is snel,
maar degene die er gebruik van maakt. Daaraan zal minister Schultz van Haegen gedacht hebben toen ze afgelopen
week met een kilometersbrede glimlach bij de grensovergang Zandvliet in Noord-Brabant een nieuw informatiebord onthulde met daarop het magische getal 130.
Nu gun ik iedereen zijn of haar moment, ook demissionair minister Schultz, maar ik vind wel dat je een beetje
bij de les moet blijven. Zij sprak bij de onthulling van een
‘historische stap vooruit’ (even moest ik aan Neil Armstrong denken, misschien omdat hij vorige maand overleden is), in de wetenschap dat de nieuwe maximumsnelheid de weggebruiker een tijdwinst van welgeteld één procent zal opleveren. Blijkbaar weegt dat op tegen de aantasting van natuur door meer lawaai en stikstof, de extra uitstoot van kooldioxide, toegenomen ﬁles, meer gevaar en
verkeersdoden, en een verslechtering van de luchtkwaliteit door grotere hoeveelheden ﬁjnstof die worden uitgestoten.
Veel wordt duidelijk als je de website van het ministerie
van Infrastructuur en Milieu erop naslaat. Daar worden de
voordelen van de invoering van de maatregel op een rijtje
gezet. Eén van die voordelen is dat de mensen die harder
rijden meer brandstof verbruiken en dat levert de schatkist per jaar zo’n slordige vijftig tot honderd miljoen euro
extra inkomsten op. Daarvan kunnen dan weer wegen
worden aangelegd, zodat we allemaal nog sneller kunnen
rijden en er nog meer geld in het laadje komt, lees ik in de
blik van Schultz. -RRS6FKDPLQ«H
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