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WAGENINGEN VOOR RECHTER OVER RITUEEL SLACHTEN
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Op donderdag 23 juni dient de
rechtszaak van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en de
Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge tegen Wageningen Univer-

siteit en het ministerie van EL&I
over ritueel slachten. De joodse
organisaties betwisten de wetenschappelijke waarde van onderzoeksrapporten van de Wageningen Universiteit. Die rapporten
geven aan dat dieren pijn lijden bij
onverdoofd ritueel slachten.
De Wageningse onderzoeker
Bert Lambooij concludeerde in
2010 in een literatuurstudie voor

het ministerie dat ‘bedwelmd’
slachten minder dierenleed veroorzaakt dan de onverdoofde methode die bij koosjer en halal
slachten wordt toegepast. De eisers noemen de conclusies onjuist
en spreken van ‘Mickey Mouse-wetenschap’. Zij willen meer inzicht
in de totstandkoming van het onderzoek.
Vorige week verduidelijkte Lam-

booij zijn onderzoek in een hoorzitting van de Tweede Kamer over
ritueel slachten. Binnenkort stemt
de Tweede Kamer over een wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren om onverdoofd slachten te verAS
bieden.
Wat beweert Lambooij eigenlijk?
Zie pagina 10.
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De ondernemingsraad van de Animal Sciences Group heeft zich tot de Ondernemingskamer in Amsterdam gewend om
de sluiting van het pluimveeproefbedrijf
Spelderholt tegen te houden. De raad is
het niet eens met de reden voor de sluiting. ‘Door de nieuwe huisvestingstarieven is het proefbedrijf opeens verliesgevend geworden, terwijl het gebouw volledig is betaald door provincie en ministerie’, zegt OR-secretaris Henk Stormink.
Daarnaast vindt de OR het onrechtvaardig dat de proefaccomodatie Schothorst
taken overneemt, zonder het personeel
de kans te geven om mee komen. De Ondernemingskamer behandelt de zaak op
7 juli. AS

>> INNOVATIE
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Het Wageningse technologiebedrijfje
TOP heeft een nieuwe bestemming ge-

CALL TO ARMS
The discovery of artiﬁcial fertilizer ushered in an agricultural revolution. Great
for food production; not so great for the
environment. It’s time to tackle the problems of pollution and acidiﬁcation, says
Joop Schaminée, and Wageningen should
lead the next revolution with creative
ideas and action.

vonden voor doorgedraaide komkommers: de komkommer-smoothie. Op 16
juni startte het Wageningse bedrijfje met
de productie van veertigduizend ﬂesjes
komkommer-smoothie. De drankjes worden inmiddels gratis uitgedeeld op stations in Nederland. Rabobank, FresQ, de
gemeente Westland, The Food Company
en TOP betalen de productie, die bedoeld is telers een hart onder de riem te
steken. TOP is een van de bedrijfjes van
voedingstech-innovator Bert Tournois.
AS
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Het Restaurant van de Toekomst heeft nu
ook de receptie van de toekomst. Vanaf
begin deze week wordt de bezoeker bij
de balie toegesproken vanaf een groot
beeldscherm. Op het scherm verschijnt
de receptioniste van dienst van AFSG in
het Atrium elders op de campus. Marcel
Gerritsen, hoofd huisvesting, techniek en
logistiek, noemt de alternatieve bemensing van de receptie een experiment. Na
de nieuwbouw van AFSG achter het Restaurant voor de Toekomst zal er volgens
hem een bemenste receptie komen. Voorlopig moet de bezoeker het met een hulp
op afstand doen. Gerritsen: ‘Dat is toch
een stuk klantvriendelijker dan een papiertje met een telefoonnummer.’ RK
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ASG IN COURT CASE >> about closure
of Spelderholt experimental dairy
farm.
CUCUMBER SMOOTHIE >> is Wageningen’s moral support for salad growers.
FUTURISTIC RECEPTION >> for visitors
to Restaurant of the Future via webcam.
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Toen Justus Freiherr von Liebig in 1860 de kunstmest
uitvond, kon niemand bedenken dat deze vinding niet
minder dan een agrarische revolutie zou inluiden. Aanvankelijk waren de reacties weinig enthousiast. Getuige
het Algemeen Verslag van den Staat van den Landbouw
uit 1859 bleef de gewone stalmest de voorkeur verdienen.
Een uitzondering wordt slechts gemaakt voor de guano
van H.H. Mees en Moens ‘welke goed voldeed op boekweit in Neder Veluwe geteeld’. Deze gekoekte vogelmest
werd met schepen vanuit Zuid-Amerika ingevoerd. Maar
vanaf het eind van de negentiende eeuw worden steeds
grotere hoeveelheden kunstmest gebruikt om de landbouwproductie te verhogen. Zo konden miljoenen mensen aan voldoende voedsel komen en hoefden niet langer zien te overleven in de marge van het bestaan. Wageningen, eerst als hogeschool en later als universiteit met
zijn netwerk van instituten, heeft in deze ontwikkeling
een voortrekkersrol vervuld en wereldfaam opgebouwd.
De medaille heeft natuurlijk een keerzijde: de ongewenste verrijking met stikstof van lucht, grond en water.
Mest bleek de pest voor onze natuurgebieden. In de
vorm van nitraat vormt stikstof een steeds grotere bedreiging voor de kwaliteit van het drinkwater, in de vorm
van ammoniak leidt het tot verzuring. Al in 1959 sprak
Victor Westhoff in een artikel in De Levende Natuur van
de ‘zwarte adem’. Hoe hiermee om te gaan? Naar mijn
mening moet Wageningen opnieuw de kar gaan trekken
om de problemen het hoofd te bieden. Grote veranderingen zijn nodig. Laten we daarom opnieuw een revolutie
ingang zetten. Niet alleen natuur en landschap maar
ook gezondheid en welzijn schreeuwen om creatieve
denkers en doeners. -RRS6FKDPLQ«H

23 juni 2011 — RESOURCE

