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MINISTER VAN VOEDSEL IN NIEUW KABINET
Het aanstaande kabinet gaat
een minister voor Voedsel
instellen. Dat meldt weekblad Boerderij op basis van
‘bronnen binnen de formerende partijen’ (VVD, CDA,
D66 en ChristenUnie).
Boerderij spreekt van een ‘minister van Landbouw’, maar
andere Haagse bronnen spreken van een minister van
Voedsel en Landbouw. De vier
coalitiepartijen zijn het eens
over de noodzaak van een
aparte minister, melden Boerderij en de Haagse bronnen

van Resource. Wie de nieuwe
minister van Voedsel wordt en
welke partij de minister levert,
is nog onduidelijk.
Drie van de vier formatiepartijen, CDA, ChristenUnie
en D66, hebben zich voor de
verkiezingen uitgesproken
voor een minister van Voedsel.
Deze moet vraagstukken op
het gebied van landbouw, natuur en milieu, volksgezondheid en dierenwelzijn integreren tot een coherente Voedselvisie. Nu valt landbouw via een
staatssecretaris onder het ministerie van Economische Za-

ken. Veel partijen vinden dat
EZ de landbouw nu te veel
overlaat aan de markt en te
weinig stuurt op duurzame
modernisering van de voedselproductie.
De nieuwe voedselminister
zou geen eigen ministerie krijgen, maar bij het ministerie
van EZ verantwoordelijk worden voor het landbouw- en natuurbeleid en de Nederlandse
Voedsel en Waren Autoriteit
(NVWA). Ook de aansturing
van het voedingsonderzoek
zou onder deze minister vallen. AS
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>> PADDENSTOELEN

>> ERIC SMALING

Een goed jaar

Terug bij WUR

Het is een goed paddenstoelenjaar en dat is te
zien op Wageningen Campus. Waar je ook kijkt
zie je paddenstoelen. Vooral de geschubde
inktzwam priemt prominent boven het gras uit.
Volgens Thom Kuyper, persoonlijk hoogleraar
bij de sectie Bodemkwaliteit en befaamd paddenstoelenkenner, hangt dit vooral samen met
het weer. ‘Vocht en hoge temperaturen zijn
doorslaggevend.’ Kuyper heeft in de afgelopen
vier jaar 120 verschillende soorten op de campus geteld.
Die staan er
niet elk jaar
allemaal. ‘Het
wisselt. Sommige heb ik
maar één keer
gezien, andere komen elk
jaar terug. Dat
maakt het ook
leuk.’ RK

Eric Smaling, tot voor kort Tweede Kamerlid
voor de SP, gaat weer voor WUR werken. Hij
gaat voor Wageningen Environmental Research
internationale onderzoeksprojecten op het gebied van voedselzekerheid en bodemvruchtbaarheid ondersteunen. Smaling stond bij de
Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen
voorjaar op plaats 15 bij de SP. De partij behaalde 14 zetels. Voordat hij de politiek in
ging, werkte Smaling jarenlang voor het Staring-centrum, een voorloper van Wageningen
Environmental Research. Daarna werd hij hoogleraar Bodeminventarisatie en landevaluatie
en coördinator van het Noord-Zuid-programma
van WUR. AS

Geschubde
inktzwammen
op de campus.

Lees het hele verhaal
op resource-online.nl

>> ENGELSTALIGE BACHELORS

Nederland bijna koploper
De explosieve groei van het aantal Engelstalige
bacheloropleidingen op het vasteland van Europa – van bijna 0 naar 2900 in 8 jaar tijd – is
mede aan Nederland te danken. Met 317 Engelstalige bachelors staat Nederland op een
tweede plaats, na Turkije (545) en voor Spanje
(241). Wageningen University heeft momenteel
één Engelstalige bachelor (Tourism) en voert er
in september 2018 nog vijf in: Dierwetenschappen, Internationaal Land- en Waterbeheer, Levensmiddelentechnologie, Omgevingswetenenschappen en Bodem, Water, Atmosfeer. LvdN
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Onafhankelijk
Even laat de man een stilte vallen die ik niet onmiddellijk hoef op te vullen. Mijn gedachten
dwalen weg. Stiekem was de ceremonie gisteren heel mooi. Surrealistisch bijna. Van mij
hoefde dat promoveren niet, maar ergens is het
ook ﬁjn om doctor te zijn. Het geeft rust.
Vandaag zit ik er beduusd bij. Gelukkig kan
het. Deze nieuwe opdrachtgever heeft toch al
besloten dat ik voor hem mag gaan schrijven.
Dat ik gepromoveerd ben, vindt hij geen probleem. Misschien word ik ooit nog trots op
mijn titel. Het impliceert toch een onafhankelijke denkhouding gebaseerd op feiten; maatschappijkritisch en wars van iets triviaals als organisatiebelangen. Dat heeft iets moois.
De man vraagt naar nevenfuncties. Of ik nog
gekke dingen heb? ‘Nee’, zeg ik aarzelend. ‘Nou
ja, ik ben gastonderzoeker aan WUR’. In ruil
voor een WUR-account geef ik voortaan soms
gratis les. Dat drukt de onderwijskosten en ik
vind het fantastisch om voor een groep te staan.
Misschien is mijn liefde voor de wetenschap
toch niet helemaal over.
De man lacht. Dit was duidelijk niet het soort
nevenfuncties dat hij bedoelde. ‘Tuurlijk, een
universiteit is geen belangenorganisatie’, zegt
hij. Ik knik. Gastonderzoeker of niet, ik vaar
mijn eigen koers. Ook als die recht tegen de belangen van WUR ingaat. Sterker nog, dat vind ik
mijn plicht, als doctor. Iets anders zou een wetenschapper onwaardig zijn.
Terug naar huis blader ik door de documenten
van mijn nieuwe leven. Ineens valt mijn oog op
regel 3 van de ‘Verklaring externen’, een ‘formaliteitje’ dat ik tussendoor snel tekende.
Ik sluit mijn ogen, kijk opnieuw. Het staat er
nog steeds: ‘Ondergetekende zal zich onthouden van iedere gedraging welke de rechten en
belangen van WUR direct of indirect kunnen
schaden.’ Ik slik.
Echt, is dit mijn
universiteit?
Stijn van Gils (30) doet
promotieonderzoek naar
ecosysteemdiensten in de
landbouw. Maandelijks
beschrijft hij zijn
worsteling met het
systeem wetenschap.
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