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‘We willen de
informatie kunnen
verteren zodat de
minister niet
wordt verrast’

RAPPORTEN INSTITUTEN BLIJVEN TWEE MAANDEN GEHEIM
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Landbouwminister Gerda Verburg heeft
met Wageningen UR afgesproken dat
onderzoekers voortaan standaard twee
maanden wachten voordat ze onderzoeksresultaten bekendmaken. De
geheimhoudingsplicht geldt voor het
onderzoek dat de onderzoeksinstituten
in opdracht van LNV uitvoeren, en moet
voorkomen dat de minister via Kamervragen of de media verrast wordt.
Dit blijkt uit een brief van de minister aan
bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen over de
‘communicatie over onderzoek’. De minister geeft daarin ook aan dat ze tijdens periodiek overleg met Wageningen UR ‘afspraken wil maken over de publicatie van
onderzoeksresultaten die in het komende
kwartaal beschikbaar komen’.
Paul Thewissen, hoofd programmering bij
de LNV-directie Kennis, benadrukt dat de
onafhankelijkheid van het onderzoek niet
in het geding is. ‘Er speelt geen enkele be-

hoefte om rapporten inhoudelijk te veranderen. De minister doet ook geen uitspraak over de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek. We willen alleen
de tijd krijgen om relevante informatie te
kunnen verteren, zodat de minister in de
Kamer of bij publieke optredens niet
wordt verrast door onderzoeksresultaten.’
De nieuwe regeling is volgens Thewissen
al doorgesproken met Wageningen UR en
sluit volgens hem aan bij het oude voorschrift dat bepaalde dat DLO tot geheimhouding verplicht is ‘zolang de resultaten
de minister niet hebben bereikt’. Thewissen: ‘Die regel was onduidelijk, vandaar
dat we nu klip en klaar gekozen hebben
voor twee maanden, tenzij anders afgesproken. Die twee maanden komen uit
een advies van de KNAW. Het is aanzienlijk korter dan de vijf maanden geheimhoudingplicht die we andere opdrachtnemers opleggen.’
Volgens Thewissen zijn ontsporingen en

kleine incidenten mede aanleiding geweest voor de beleidswijziging. Hij wil
geen concrete voorbeelden noemen. ‘Er
zijn wel eens andere bewindspersonen en
belangenorganisaties eerder geïnformeerd over onderzoeksresultaten. Soms
kwam dat ook door nalatigheid van ons
departement. We willen nu meer samen
optrekken om onderzoeksresultaten beter maatschappelijk zichtbaar te maken.

We schieten met deze regel zeker niet
met een kanon op een mug. Er verandert
niet zo veel en het geeft iedereen meer
duidelijkheid. Het alternatief, een meld- en
piepsysteem, zou veel arbeidsintensiever
uitpakken.’
De raad van bestuur van Wageningen UR
heeft begrip voor de wens van de minister, maar wil nog overleg over de uitvoering. / GvM

(INGEZONDEN MEDEDELING)

90th Dies Natalis, 7 March, 2008

food or fuel
governing for sustainabillity
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The Executive Board cordially invites staff and students to the 90th Dies Natalis
of Wageningen University on 7 March 2008. The Dies Natalis will commence at
15.30 hrs in Forum, Wageningen Campus.

De oerkomkommer ‘appelleert aan het oergevoel van de consument’, zegt Eric Poot
van Wageningen UR Glastuinbouw. / foto Enza Zaden

TWEEDE PRIJS VOOR
‘WOESTE KOMKOMMER’
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De oerkomkommer of Urgurke heeft
in Berlijn net naast de Fruit Logistica
Innovation Award 2008 gegrepen.
Die ging naar de vochtvasthoudende
Intense tomato van Nunhems. ‘Onze
komkommer kreeg een eervolle tweede
prijs en veel internationale aandacht,
onder meer uit de Verenigde Staten’,
aldus ir. Eric Poot van Wageningen UR
Glastuinbouw.
De oerkomkommer is een voor de biologische markt ontwikkelde smaakvolle ‘vergeten komkommersoort’, met een donkergroene kleur en een grove schil met stekels. ‘Het is een echte woeste komkommer, die appelleert aan het oergevoel van
de consument’, vertelt Poot.
Het Centrum voor Genetische Bronnen
Nederland (CGN), het LEI en Wageningen
UR Glastuinbouw waren nauw bij de ont-

wikkeling betrokken. ‘Het CGN heeft in
het project geholpen bij de selectie van
58 primitieve komkommerrassen, het LEI
heeft het consumentenonderzoek gedaan en wij hebben vooral gekeken naar
de teelt en productkwaliteit’, aldus Poot.
Bij het innovatieproject waren verder onder meer veredelingsbedrijf Enza Zaden
en handelsmaatschappij Eosta betrokken.
De komkommer was een van de tien genomineerden voor de Innovation Award
van Fruit Logistica, een internationale
beurs voor groenten en fruit die vorige
week in Berlijn werd gehouden. Poot verwacht dat er in de toekomst nog meer
‘verrassende komkommers’ op de markt
zullen komen. ‘Bij de tomaat heb je de
ontwikkeling richting tros-, bes- en pruimtomaten gehad en de komkommer staat
iets vergelijkbaars te wachten.’ / GvM

This year’s theme is “food or fuel” and addresses the contribution of food crops
and biomass in replacing fossil fuels for renewable energy sources.
Register through this link: www.dies.wur.nl

DEFECT APPARAAT OORZAAK BRAND
De brand bij het bedrijf Pepscan in de
nacht van 6 op 7 februari op het complex
van de Animal Sciences Group in
Lelystad is waarschijnlijk veroorzaakt
door een oververhit apparaat in een
zuurkast. Dat meldt Joost van Bree,
algemeen directeur van Pepscan.
‘De synthesizer is op een gegeven moment aangesprongen en niet meer uitgegaan’, aldus Van Bree. ‘Het apparaat
moet dag en nacht kunnen draaien. We
hebben daarom melding hiervan gemaakt
bij de fabrikant, want die heeft ook een
probleem als zich dit soort storingen voordoen.’
Bij de brand ging een groot deel van de la-

boratoriumfaciliteiten verloren en raakte
het gebouw zwaar beschadigd. De schade
bedraagt naar schatting een kleine zes
miljoen euro.
Pandeigenaar Wageningen UR heeft
Pepscan nieuwe ruimte elders in Lelystad
aangeboden. Daar denkt het bedrijf binnen zes tot acht weken weer volop te
draaien.
Pepscan houdt zich bezig met de ontwikkeling van geneesmiddelen en vaccins en
zat sinds april vorig jaar in het gebouw
aan de Runderweg. Het bedrijf kan zijn afnemers gewoon blijven bevoorraden. / JB
Zie ook de rubriek Oude Koeien: Runderweg lijkt brand aan te trekken

