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Woord vooraf

De faculteit der landbouwwetenschappen neemt in onze univer
sitaire wereld de derde plaats in wat betreft het aantal promoven
di in verhouding tot het aantal afgestudeerden. Dit blijkt uit de
wetenschappelijke verslagen over 1982. De faculteit volgt daar
mee direct na de natuur- en de medische wetenschappen. De re
den van deze opmerkelijke klassering is ongetwijfeld dat tot
voor kort ongeveer de helft van de afgestudeerden van de Land
bouwhogeschool zijn loopbaan begon in het landbouwkundig
onderzoek.
Bij de stichting van de Rijkslandbouwschool te Wageningen in
1876 stond al voorop, dat deze onderwijsinstellingen landbouw
kundigen niet alleen zou moeten opleiden voor het landbouwon
derwijs en de landbouwvoorlichting, maar ook voor het land
bouwkundig onderzoek. Sindsdien zijn kennisverwerving en ken
nisverspreiding de belangrijkste beleidinstrumenten van het land
bouwbeleid geweest. Behalve bij de opleiding van onderzoekers
speelt de Landbouwhogeschool ook een wezenlijke rol in het
totaal van het landbouwkundig onderzoek. Gezien de taakverde
ling tussen de Landbouwhogeschool, de instituten en proef
stations voor landbouwkundig onderzoek en het bedrijfsleven
verwacht ik van de Landbouwhogeschool, dat zij in haar onder
zoek de nadruk legt op fundamentele en strategische vraagstuk
ken in de landbouw.
Deze taakstelling voor de Landbouwhogeschool acht ik om drie
redenen gewenst. Ten eerste worden daardoor jonge onderzoe
kers tijdens hun opleiding geconfronteerd met de nieuwste in
zichten in de wetenschap. Ten tweede sluit bestudering van fun
damentele en strategische vraagstellingen het beste aan bij de
academische vrijheid en de kritische functie die een universitaire
instelling in onze samenleving toekomt. Ten derde wordt op deze
wijze het meer toegepaste onderzoek gevoed met nieuwe ideeën.
Het sterk gestegen aantal studenten zal er toe leiden dat relatief
minder afgestudeerden in het onderzoek terecht komen. Uit een
enkele jaargang begint op dit moment nog 30 à 35% een loop
baan in het onderzoek, zo blijkt uit onderzoek van de Stichting
Maatschappelijke Plaats Wageningse Afgestudeerden. Absoluut
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gezien is dat natuurlijk nog een aanzienlijk aantal. Het lijkt mij
in het belang van de betrokkenen zelf en van het fundamenteel
en strategisch onderzoek in de landbouw, dat deze onderzoekloopbaan begint met een promotie-onderzoek.
Ik richt mijn beleid voor de komende jaren dan ook op het
scheppen van een aanzienlijk aantal promotieplaatsen via invoe
ring van de 'assistent in opleiding'. Voor doorvoering van dat be
leid is de medewerking van de Landbouwhogeschool en de insti
tuten voor landbouwkundig onderzoek een vereiste. Als ik ervan
uitga dat de goede samenwerking van alle betrokkenen in het
landbouwkundig onderzoek, evenals in het verleden, wordt
voortgezet, is mijn verwachting dat voor de eeuwwisseling de
2000-ste promovendus gelukgewenst wordt. Dit vooruitzicht
maakt een gelukwens bij de 1000-ste promotie nog meer op zijn
plaats.

De minister van landbouw en visserij,

ir. G.J.M. Braks
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Ten geleide

In het zesenzestigste jaar van de geschiedenis van de Land
bouwhogeschool wordt voor de duizendste keer een proefschrift
verdedigd ter verkrijging van de graad van doctor in de land
bouwwetenschappen. De rij van proefschriften, die sinds 1918
gepasseerd zijn, weerspiegelt de ingrijpende evolutie die het on
derzoek van de Landbouwhogeschool sinds dat jaar doormaak
te. Een goede gelegenheid dus voor een bespiegeling over de ho
geschool als onderzoeksinstituut.
Het wetenschappelijk onderwijs, maar ook het onderzoek
staan onder druk. Steeds vaker wordt de vraag gesteld naar het
maatschappelijk nut ervan. Wat de landbouwwetenschappen be
treft is de relatie met maatschappelijke probleemvelden altijd
duidelijk aanwezig geweest. De inhoud van die relaties is echter
aan voortdurende verandering onderhevig want de wetenschap is
steeds in beweging, evenals haar toepassingsgebieden.
Dit boekje brengt die landbouwwetenschappen anno 1984 in
beeld en geeft een indruk van de spanningsvelden waarin die we
tenschappen functioneren of gefunctioneerd hebben. Dit uiter
aard met een bijzonder oog voor de Landbouwhogeschool.
Naast een schets van het Wageningse promoveren sinds 1918,
biedt deze bundel zicht op de verscheidenheid en de breedte van
de diverse vakgebieden en op de zowel zeer fundamentele als di
rect toepasbare aspecten van de Wageningse kennisproduktie.
Het College van Decanen van de Landbouwhogeschool nodigde
een aantal deskundigen uit hun visie te geven op de verschillende
terreinen van het landbouwkundig onderzoek en de rol van de
Landbouwhogeschool daarin. Terwille van de levendigheid in de
presentatie werd aan een aantal landbouw- en wetenschapsjour
nalisten gevraagd die visies te verwoorden.
Dit boek streeft geen volledigheid na en is evenmin een uitgeba
lanceerde analyse. Het is een momentopname, serieus maar niet
loodzwaar; geen objectieve studie, zo die al mogelijk is, maar
een bundel prikkelend-subjectieve reportages. Ondergetekenden,
de drie rectores, die elkaar de afgelopen tien jaar opvolgden en
op gezag van wie de laatste vierhonderd 'Wageningse' promoven
di hun graad verwierven, gaven stuur aan dit project. Zij wensen
3

u veel leesplezier.
Onze dank gaat uit naar allen die deze uitgave mogelijk maak
ten: de deskundigen die hun visie gaven, de auteurs die hun vi
sies verwoordden en de medewerkers van de afdeling voorlichting
van de Landbouwhogeschool die een belangrijk stempel op de
uitvoering drukten.
C.C. Oosterlee
H.C. van der Plas
J.P.H. van der Want

4

Promoveren in Wageningen1

Duizend maal verstreek de tijd

'Te 17.00 uur precies komt de pedel binnen, begeeft zich naar
het podium en deelt mee 'dat de tijd is verstreken'. Hierna geeft
de rector magnificus de promotor of de promovendus de gele
genheid in het kort het betoog te besluiten, waarna de rector
magnificus de zitting schorst voor beraad! Dit citaat uit het
jongste promotiereglement van de Landbouwhogeschool (okto
ber 1982) geeft aan hoe sterk het rituele karakter van de plech
tigheid is; het draaiboek is tot in de kleinste bijzonderheden
vastgelegd, zelfs in de absolute tijd. Het scenario van de promo
tie telt in minuten: 'Te 16.14 uur begeeft de promotie-commissie
zich in cortège, voorafgegaan door de pedel. ..'
Ook aan de als nuchter bekend staande Landbouwhogeschool
wordt de traditie van het promoveren, compleet met paranimfen
en stafdragende pedel, dus volop in ere gehouden. Een (klein)
verschil met de universiteiten bestaat hierin dat de Landbouwho
geschool - evenals de technische hogescholen - op het mo
ment suprème van de plechtigheid niet spreekt van 'hora est',
maar het Nederlandse equivalent bezigt. Ook is de tekst op de
bul van de 'doctor in de landbouwwetenschappen' in onze taal
gesteld.
Voor een buitenstaander met antropologische interesses is de
promotie een ritueel, dat zindert van een plechtige spanning,
maar waarvan eigenlijk de afloop al bij voorbaat vaststaat.
Slechts de mogelijke toekenning van het judicium 'met lof'
hangt nog in de lucht.
Voor de ingewijden, de promovendus zelf en allen die hem of
haar op de moeilijke weg geholpen hebben, levenspartner en fa
milie incluis, is de promotie daarentegen een met emotie geladen
gebeurtenis, een mijlpaal op het levenspad, een officiële bekro
ning van een unieke prestatie, waarin veel uithoudingsvermogen
en inspiratie geïnvesteerd is. Maar het is ook een gelegenheid
voor de promovendus om spitsvondig en met gefundeerd zelfver
trouwen de degens te kruisen met exponenten van de weten-

\ Maarten Verkleij verzamelde de gegevens voor dit hoofdstuk.
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Opening van de Landbouwhogeschool in 1918 in tegenwoordig
heid van Z.K.H. Prins Hendrik (midden, Uchte jas). Naast hem
ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders. Op de trappen
staan de hoogleraren van de kersverse hogeschool.

schap. Het is een initiatie die de jonge doctor definitief toegang
verschaft tot de rangen van hen die eerder dezelfde proeve van
academische bekwaamheid afgelegd hebben.
Duizend maal is nu in Wageningen 'de tijd verstreken'. De mo
gelijkheid om er te promoveren ontstond in 1918, toen de toen
malige Rijkslandbouwschool academische status verwierf. De
eerste doctorstitel werd verleend op 16 november 1920, aan
H.A.J.M. Beekman, auteur van het proefschrift 'Economische
gevolgtrekkingen, voortvloeiende uit een analyse van den djati
opstand en van het djati-boschbedrijf op Java'.
Beekman was op dat moment directeur van het Boschproefsta
tion te Buitenzorg. Hij begint zijn proefschrift met een lofrede
op de Landbouwhogeschool:
'Het is ruim vijf en twintig jaren geleden dat ik Wageningen
verliet, na aldaar dien grondslag van kennis te hebben verworven,
welke, nader aangevuld door voortgezette studie te Tharandt
(Sachsen) en te Leiden, vruchtdragend gemaakt zou worden in
een werkkring bij het Boschwezen in Nederlandsch-Indië. Thans
te Wageningen teruggekeerd, denk ik met erkentelijkheid aan U
Hoogleeraren nog verbonden aan de Landbouwhoogeschool, die
destijds mijn schreden leiddet op het pad der wetenschap dat mij
thans weer naar Wageningen terug voert.'
Uit deze woorden valt al iets te proeven van de vaak eenzame
6

Bosbouw in voormalig Nederlands Indië. Vervoer van djatihout.
(Foto: KIT)

weg die de promovendus indertijd moest gaan voor zijn proeve
naar de drukker kon. In dat opzicht is er veel veranderd. Nu is
een proefschrift vaak een produkt van een team van onderzoe
kers, zij het dat de bijzondere inbreng van de doctor de neerge
legde resultaten eerst heeft mogelijk gemaakt. De dissertatie van
deze tijd is dan ook niet zelden een bundel van gedeeltelijk reeds
gepubliceerde wetenschappelijke artikelen, waarvan in een extra
hoofdstuk het kader en de samenhang worden beschreven. Die
artikelen staan vaak op naam van meer personen.
De eerste promovendi van de Landbouwhogeschool waren
uiteraard elders afgestudeerd of hadden gebruik gemaakt van
een overgangsregeling waarbij afgestudeerden van de Rijks Ho
gere Land- Tuin- en Bosbouwschool vrijstelling konden krijgen
van het propädeutisch examen en het kandidaatsexamen.
Van de mogelijkheid voor afgestudeerden van andere universi
teiten en hogescholen om in Wageningen te promoveren wordt
vanaf 1960 steeds vaker gebruik gemaakt. Dit zal vooral te dan
ken zijn aan de uitbreiding van de aandachtsgebieden van de
Landbouwhogeschool. Vooral na de herprogrammering van 1970
stijgt het aantal snel; ruim een derde deel van de promovendi in
de periode 1978/'83 was elders afgestudeerd.
Top-drie

Het totale aantal proefschriften in de periode 1918-83 bedraagt
947 waarvan 78 het predicaat 'met lof' kregen. Onder de 947 de
7

Rechts prof.dr. J. de Wilde, die tot nu toe de meeste promoties
aan de Landbouwhogescool als promotor begeleidde. De
inmiddels overleden hoogleraar entomologie krijgt hier een gla
zen model van een coloradokever overhandigd door de toenmali
ge rector magnificus, prof.dr. H.C. van der Plas. Dit was ter ge
legenheid van 'De Wildes' vijftigste promotie in 1979.

947 promovendi bevonden zich slechts 36 vrouwen. De eerste
vrouw die in Wageningen promoveerde was ir. S. Wagenaar in
1954. Er waren 87 (dat is 9%) buitenlanders die in Wageningen
promoveerden en bijna een kwart (227) promovendi waren niet
in Wageningen afgestudeerd.
De top-drie van promotoren ziet er als volgt uit:
(1)
prof.dr. J. de Wilde (1954-1983; hoog
leraar in het dierkundig deel van de
planteziektenkunde)
52 promoties
(2)
prof.dr.ir. S.J. Wellensiek (1946-1969);
tuinbouwplantenteelt)
42 promoties
(3/4) prof.dr.ir. C.H. Edelman (1933-1964;
mineralogie, petrologie, geologie, agrogeologie)
32 promoties
8

Tweede op de lijst van meest opgetreden promotoren, prof.dr.ir.
S.J. Wellensiek, in gezelschap van koningin Juliana, die de Land
bouwhogeschool in 1951 een bezoek bracht.

(3/4) prof.dr. A.C. Schuffelen (1949-1975;
landbouwscheikunde)
32 promoties
Ruim 11% van de afgestudeerden blijkt over de periode
1918/'83 gepromoveerd te zijn: 947 promoties op 8323 afgestu
deerden. In figuur 2 is het aantal afgestudeerden, gedeeld door
tien, uitgezet. Deze grafiek loopt vrijwel parallel aan die van het
aantal gepromoveerden over dezelfde periode (figuur 1). Door de
enorme groei die de Landbouwhogeschool heeft doorgemaakt in
de jaren-70 werd erg veel energie opgeslokt door het onderwijs.
Dat desondanks de wetenschappelijke inbreng in de vorm van
promotieonderzoek net zo snel is toegenomen is opmerkelijk.
Deze groei wordt voornamelijk gerealiseerd door promoties in
nieuwe aandachtsgebieden, zoals milieuwetenschappen,
chemisch-technologische wetenschappen en moleculaire weten
schappen. Veel van deze promovendi zijn elders afgestudeerd.
9
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Stellingen

Uit figuur 4 blijkt dat sinds de oorlog de periode tussen afstu
deren en promoveren gemiddeld honderd maanden was, dus
ruwweg acht jaar. Dit betekent dat het huidige aantal promoties
mag worden betrokken op het aantal afgestudeerden van acht
jaar geleden. De duizend promoties zijn afkomstig van circa
5500 afgestudeerden en derhalve is het aantal promovendi gelijk
aan circa 18% van de aantallen afgestudeerden. Nu de groei van
de Landbouwhogeschool stagneert, zal waarschijnlijk een naijlingseffect op gaan treden. Eén keer in de geschiedenis van de
Landbouwhogeschool ontstond er een piek in het aantal afstuderenden, doordat velen in de tweede wereldoorlog studievertraging
hadden opgelopen, waardoor de aantallen in de na-oorlogse jaren
fors opliepen. Die piek vinden we, met enige vertraging, terug in
de aantallen promovendi tussen 1953 en 1963. In die periode is
het percentage promovendi veel hoger dan 11% van de aantallen
afgestudeerden. Als we dit verschijnsel extrapoleren naar de
laatste jaren, dan zal de komende jaren het aantal promoties per
jaar fors oplopen, van 45 nu, tot 65 over vijf jaar.
Het aantal bladzijden van de proefschriften daalt in de loop
van de tijd (figuur 3), terwijl de benodigde tijd om het geschrift
af te ronden stijgt (figuur 4). Daarbij moet wel opgemerkt wor
den dat de eerste veertig jaar het aantal proefschriften zo klein is
dat individuele uitschieters de gemiddelden flink kunnen verleg
gen. (In de periode 1953/'58 blijkt dat één promotie het gemid
delde aantal bladzijden per proefschri f t met tien en de gemiddel
de periode tussen afstuderen en promoveren met acht maanden
kan verlagen.) Het proefschrift met de meeste bladzijden was dat
van J. de Koning. Het werk beslaat 1077 blz. Het 'dunste' proef
schrift was dat van J.P. Roozen. Het had 11 bladzijden, maar de
volledigheid noopt ons te zeggen dat dit een samenvatting was
van vier eerder gepubliceerde artikelen die tesamen 21 bladzijden
besloegen.
Het proefschrift geldt, zo zou men vermoeden, als afsluiting
van een wetenschappelijke opleiding. Voor diegenen die vier tot
vijf jaar na hun afstuderen promoveren zal dit ook zeker het ge
val zijn. Voor een grote groep promovendi is echter de periode
tussen de afstudeerdatum en de promotiedatum dermate groot,
dat de promotie niet een direct vervolg op de studie kan zijn en
er dus nauwelijks gesproken kan worden van afronding van een
academische opleiding. Naast een verslag van onderzoek moet
iedere promovendus een aantal stellingen formuleren. De discus
sie omtrent het nut van deze stellingen wordt al lang gevoerd en
is nog lang niet afgelopen. Voorstanders menen dat het nuttig is
stellingen te formuleren, omdat hiermee wordt aangetoond dat
men kort en bondig een mening kan presenteren en dat men zich
een zekere eruditie heeft eigengemaakt die verder reikt dan het
11
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De doctorsbul en het proefschrift.

Bij speciale gelegenheden worden eredoctoraten toegekend om
bijzondere verdiensten te honoreren. Hier wordt de heer J.
Gremmen voor zijn onderzoek naar boomziekten omhangen met
de 'cappa' door prof dr.ir. R.A.A. Oldeman.
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Op 9 oktober vond aan de Landbouwhogeschool een 'drieling
promotie' plaats. De doctoren Klein, Bakker en Van Zadelhoff,
(van links naar rechts) voerden een geïntegreerde multidiscipli
naire studie uit naar de landschapsecologie van de Nederlandse
kustduinen.

vakgebied. Tegenstanders geloven niet in dit nut en soms geven
ze dit in een stelling duidelijk weer: 'Het promotie-reglement
dient zodanig gewijzigd te worden dat de promovendus niet ge
houden wordt aan een minimum aantal stellingen.' Of nog ster
ker: 'Hoewel aan het wetenschappelijk nut van het indienen van
stellingen bij een proefschrift ernstig kan worden getwijfeld zal
deze traditie niet gauw worden verlaten, daar zij die vragen moe
ten stellen aan de promovendus, maar het proefschrift onvol
doende hebben bestudeerd, nu over een ontsnappingsmogelijk
heid beschikken.'
I)e aandachtsgebieden

Per aandachtsgebied is in tabel 1 het percentage van het aantal
proefschriften per periode van vijf jaar weergegeven. Hieruit
blijkt dat 'plantaardige produktie, gewasbescherming en verede
ling' door de jaren heen de belangrijkste plaats innemen. Heel
opmerkelijk is de gestage teruggang van het aandeel van de bos
bouwkundige proefschriften. Dat er de laatste jaren veel aandacht
aan de dierlijke produktie is besteed, getuigt de lichte stijging
van het percentage bij een toename van de totale hoeveelheid on
derzoek. Een duidelijke stijging zien we in de recente aantallen
voor chemie en milieu-onderzoek.
13
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Tabel 2 geeft een overzicht van de aantallen afgestudeerden en
gepromoveerden aan diverse faculteiten gedurende de laatste tien
jaar. Te zien is dat in de geneeskunde een aanzienlijk percentage
promoveert, gewoonlijk tussen 10 en 15% per jaar. Die situatie
is goed vergelijkbaar met die bij de landbouwwetenschappen. Bij
wiskunde en natuurwetenschappen treffen we een veel hoger per
centage promovendi aan. Diergeneeskunde en de technische we
tenschappen leveren door de jaren heen een vrij laag percentage
gepromoveerden. Wat betreft de technische wetenschappen is dit
verklaarbaar uit de traditie om na het afstuderen eerst een posi
tie te verwerven in de industrie. Het zich vestigen als dierenarts is
waarschijnlijk de oorzaak van het geringe aantal promoties bij
de diergeneeskunde. Beide richtingen tonen een dalend aantal af
gestudeerden hetgeen, zoals eerder geconstateerd, een verhoging
van het percentage promovendi veroorzaakt.
Besluit

Het streven van de minister, zoals weergegeven in de nota Bei
aard, is erop gericht in de toekomst 10% van het aantal afgestu
deerden aan te stellen als assistenten in opleiding. Zij zullen voor
circa vier jaar een contract krijgen waarbij minimaal 75% van
de tijd besteed moet worden aan onderzoek, liefst uitmondend
in een promotie. Mocht dit streven werkelijkheid worden dan
staat de Landbouwhogeschool, gezien de prognoses over de aan
tallen afgestudeerden, aan het begin van een forse stijging van
het aantal promoties. Een goede invulling van de geboden on
derzoeksruimte kan er dan voor zorgen dat de Landbouwhoge
school met vertrouwen de toekomst tegemoet kan zien.
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Harry Nijhuis

De afstemming van het landbouwkundig onderzoek

Ir. G. Wansink: 'We hebben onder druk
geleerd met elkaar samen te werken'

Dat het de Landbouwhogeschool ernst is met het landbouw
kundig onderzoek proeven we uit het ontwikkelingsplan
1984-1988. Daarin lezen we dat de hogeschool een volwaardige
onderzoekersopleiding noodzakelijk vindt: 'Om de vooraanstaan
de positie van de landbouw in Nederland te handhaven is er een
grote behoefte aan onderzoek en onderzoekers gericht op de
landbouw. De Landbouwhogeschool biedt het voor onderzoek
vereiste potentieel en acht zich bij uitstek eerst verantwoordelijk
voor de opleiding van landbouwkundige onderzoekers.' De sa
menstellers van het plan betogen dat ruim een derde van de af
gestudeerde Wageningers in het onderzoek een baan vindt.
Dat men verder kijkt dan de Wageningse neus lang is, blijkt uit
de toevoeging dat in toenemende mate ook afgestudeerden van
andere instellingen van wetenschappelijk onderwijs en hoger be
roepsonderwijs zich willen bekwamen in op de landbouw gericht
onderzoek. Een van de argumenten daarvoor zou kunnen zijn
dat binnen de uiteenlopende maatschappelijke sectoren de be
hoefte aan landbouwwetenschappen steeds sterker wordt.
Het wekt dan ook geen verwondering meer dat de Wageningse
planontwikkelaars bij het vormen van zo'n onderzoekersoplei
ding ook andere instituten voor landbouwkundig onderzoek wil
len betrekken. Daarbij denken zij niet alleen aan de instituten
die al binnen de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onder
zoek (NRLO) samenwerken. Ook zouden hierbij nationale en in
ternationale instellingen betrokken moeten worden die een logi
sche binding hebben met vakgroepen of vakgroepleden van de
Landbouwhogeschool. Zakelijk wordt geconstateerd dat hier
door het aanbod van onderzoekprojecten kan worden uitgebreid.
Dit heeft niet alleen gunstige gevolgen voor de opleidingscapaci
teit. Ook kan hierdoor meer tegemoet worden gekomen aan de
belangstelling van de individuele student. Deze onderzoekers
opleiding moet gestalte krijgen in een tweedefase-opleiding.
Zeventig vakgebieden

Hoe eenvoudig lijkt voor een argeloze passant het Wageningse
onderwijs op het eerste gezicht in elkaar te steken: er is slechts
één faculteit, namelijk die der 'landbouwwetenschappen.' Hij of
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Van een afstand naar de aarde kijken levert gegevens op, die op
de grond niet of veel moeizamer te verzamelen zijn. In het land
bouwkundig onderzoek zijn de toepassingen van teledetectie le
gio. Hier vliegt een 'ultra light' boven een akker van de Minderhoudhoeve, een proefboerderij van de Landbouwhogeschool in
Oostelijk Flevoland.

zij ontdekt echter alras niet in een speciaalzaak doch op een
markt te zijn aangeland met twintig verschillende studierichtin
gen. Het assortiment is zeer breed en loopt uiteen van meer tra
ditionele richtingen als landbouwplantenteelt tot de meer eigen
tijdse moleculaire wetenschappen. In hun studiepakket kunnen
de studenten elementen combineren uit zo'n zeventig vakgebie
den. Per individuele student resulteert dit in een maatkostuum
dat afsteekt tegen de gangbare mode in de universitaire wereld.
De inspanningen van de Landbouwhogeschool bestaan voor
bijna de helft uit het geven van onderwijs. Het resterende gedeel
te wordt aan onderzoek en beheer gewijd. Bij het geven van
onderwijs maken de docenten gebruik van (hun) recente onder
zoekresultaten; de studenten voeren aan het eind van hun studie
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zelf onderzoekopdrachten uit. De landbouwkundige instituten
(ruim twintig) zijn nadrukkelijk als onderzoekspartner aanwezig.
De Wageningse ingenieur geldt meer als een 'doe-mens' dan als
theoreticus. Zijn theoretische bagage staat steeds in dienst van
de toepassing. Dit is overigens ook niets nieuws in Wageningen.
De laatste jaren wordt echter extra nadruk gelegd op de maat
schappijgerichtheid van het onderwijs. De afgestudeerde Wageninger moet - zo heet het - voldoende breed georiënteerd zijn
om functies op beleidsniveau te kunnen vervullen in diverse
maatschappelijke sectoren.
Hiermee zijn we aangeland bij 'de maatschappij' ook wel 'de
praktijk' genoemd. Toch mogen we deze twee niet met elkaar
verwarren. De landbouw en de agrarische organisaties hebben er
aan moeten wennen dat het onderwijs en het onderzoek in Wa
geningen zich steeds verder van het boerenerf leken te verwijde
ren. Overigens is dit gezichtsbedrog: het is veel meer zo dat aan
het bestaande veel nieuwe zaken zijn toegevoegd. Maatschappe
lijke ontwikkelingen zoals het streven naar een schoner milieu en
meer aandacht voor dierlijk welzijn zagen de boeren — ook
vanuit Wageningen — ietwat bedreigend op zich afkomen.
Toch is door deze maatschappelijke veranderingen de band met
de agrarische praktijk nooit verbroken. In Wageningen wordt
anno 1984 deze oude relatie, die vanaf het kraambed heeft
bestaan, nog steeds gekoesterd. Dit neemt niet weg dat de hoge
school ernaar streeft om fundamenteel onderzoek uit te voeren;
daarbij wordt de mogelijkheid van toepassing echter steeds in
het achterhoofd gehouden. Fundamenteel en toegepast onder
zoek zijn in Wageningen onlosmakelijk met elkaar verweven.
Ivoren torens of eilanden, waarin of waarop onderzoekers of
docenten zich in de universitaire wereld nog wel eens terug willen
trekken, kent men in Wageningen nauwelijks. Mochten ze toch
dreigen te ontstaan, dan vallen ze des te sneller op. Contrastrijk
en toch vanzelfsprekend in elkaar overvloeiend zijn de soms zeer
geavanceerde laboratoriumapparatuur en het oeroude gegeven
van plant en dier.
Een aardig voorbeeld is teledetectie; dit is het opsporen en in
kaart brengen van bodem- en gewaseigenschappen op grote schaal

Biotechnologie zal zeker een belangrijke plaats innemen in het
landbouwkundig onderzoek van de komende jaren, hoewel de
vaak overspannen verwachtingen niet op korte termijn ingelost
zullen worden. De produktie van hoogwaardige verbindingen uit
plantecellen in speciale reactoren is één van de biotechnologische
thema's waarop de Landbouwhogeschool zich gespecialiseerd
heeft.
18

en afstand, bijvoorbeeld vanuit een satelliet. Het is - met
micro-elektronica en biotechnologie - een van de onderwerpen
waaraan de Landbouwhogeschool bijzondere aandacht besteedt
in de jaren tachtig. Ter geruststelling van de boerenstand: in dit
actieprogramma voor de jaren tachtig staat ook dat de maat
schappijwetenschappen de nadruk moeten leggen op het verbete
ren van de positie der boeren. Overigens is de macht van Wageningen op dit punt beperkt: het huishoudboekje van de boer is
immers al voor een belangrijk deel in Brussel ingevuld.
Familiairder

De Landbouwhogeschool streeft in de programmering van haar
onderzoek vooral naar samenwerking met landbouwkundige insti
tuten in en buiten Wageningen. Zij participeren samen met enkele
TNO-instituten en de Utrechtse faculteit der diergeneeskunde in
de eerder vermelde NRLO. Ook nemen deel de Rijksdienst voor
de IJsselmeerpolders, het Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek en het Instituut voor Rationele Suikerproduktie. De jongste
aanwinst is het ITC te Enschede. De sectorraad stelt meerjarenvisies vast waarin de uitkomsten samengebracht zijn van com
missies die specifieke terreinen van onderzoek bestrijken. Daarin
zitten zowel onderzoekers als gebruikers van de onderzoekresul
taten. 'Geestelijk is de NRLO eigenlijk al in de vijftiger jaren ge
boren', benadrukt zijn voorzitter ir. G. Wansink in het Haagse
kantoor. 'Het is een verbijzondering van de manier waarop land
bouw zijn zaken al pleegde te regelen.'
Wij proberen een vergelijking te trekken tussen onderzoek voor
de industrie en voor de landbouw. Waii^nk: 'De landbouw is in
zijn onderzoek traditioneel veel opener. De landbouw is ook
familiairder. We hebben onder druk geleerd met elkaar samen te
werken en op elkaar te passen. Er is begrip voor eikaars om
standigheden.' Die familieband is volgens Wansink één der ver
klaringen voor deze in Nederland ongebruikelijke krachtenbunde
ling van onderzoekinstellingen en maatschappelijke groeperingen.
Een andere oorzaak is de positieve houding van het ministerie
van landbouw. Het helpt uiteraard ook dat de faculteit der land
bouwwetenschappen en de diergeneeskundige faculteit slechts een
maal in ons land voorkomen. Wansink wijst er verder op dat in
de NRLO-gemeenschap de Landbouwhogeschool een bijzondere
plaats inneemt. Via het groot aantal uiteenlopende vakgroepen
wordt er een brug geslagen met het universitaire onderzoek in
binnen- en buitenland. Voor het onderzoek is het in huis hebben
van deze vakgroepen onmisbaar vanwege hun aanspreekbaarheid
op diverse disciplines.
De Landbouwhogeschool reageert bovendien snel op de ont
wikkelingen in de maatschappij. Hierdoor worden tijdig nieuwe
onderzoekrichtingen in het landbouwkundig onderzoek inge
bouwd. Wansink vindt het merkwaardig dat er nog altijd over
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Lang niet al het onderzoek van de Landbouwhogeschool is toe
pasbaar in de (agrarische) praktijk; één van haar taken is het
fundament leggen voor nog te ontwikkelen toepassingsmogelijk
heden. Toch blijft de 'link' met o.a. de agrarische praktijk via
ondermeer deze grootschalige boerderij onmisbaar.

'landbouwkundig onderzoek' gesproken wordt. 'Helaas is er
nooit een voldoende korte nieuwe term bedacht.' Wansink wijst
er op dat de omvang van de vakgroepen een nauwe samenwer
king noodzakelijk maakt met de andere NRLO-participanten,
maar ook met de universiteiten en de internationale relaties. 'De
ze samenwerking is onontbeerlijk om de ingewikkelde en om
vangrijke taken die voor ons liggen te kunnen aanpakken',
aldus ir. Wansink.
Bescheiden spelregels

De NRLO heeft twee belangrijke doelstellingen: een zo goed
mogelijke afstemming van het landbouwkundig onderzoek op de
wensen van de samenleving en een zo efficiënt mogelijke benut
ting van de beschikbare onderzoekmiddelen. Dit laatste is in een
tijd van krimpende overheidsbudgetten zelfs een harde nood
zaak. In feite doen zich hier twee tegengestelde bewegingen voor:
verbreding en verdieping van het landbouwkundig onderzoek en
een afnemende overheidsfinanciering. De NRLO moet hiermee
uiteraard rekening houden.
Gelukkig staan er ook andere middelen ter beschikking. Wat de
hogeschool betreft: via contracten met externe financiers wordt
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circa 20% van de onderzoekinspanning mogelijk gemaakt. Voor
beelden hiervan zijn projecten op het gebied van milieuhygiëne,
waterzuivering, energievoorziening, gezondheidsvoorlichting,
voeding en ontwikkelingssamenwerking.
In de onderzoekwereld is — ook over de grenzen heen — de
structuur van de NRLO vrijwel uniek. Het is een organisatie
waarvan de participatie-breedte in beginsel open is. Openheid
wordt ook nagestreefd wat betreft de onderzoekgegevens. De
macht van de NRLO bestaat slechts uit bescheiden spelregels en
overtuigingskracht. Sancties zijn er niet. Elke deelnemer behoudt
zijn eigen verantwoordelijkheid. Een spanningsveld treedt hierbij
op tussen de eigen en gemeenschappelijke verantwoordelijkhe
den. Ir. G. Wansink: 'Een ieder streeft er naar zijn eigen belan
gen zoveel mogelijk te behartigen en te optimaliseren, de samen
werking moet dus een ieder sterker maken.' Dat kan als iedereen
zich aan de spelregels houdt. Zo wordt er in NRLO-verband ge
vraagd dat men zijn plannen steeds expliciteert. 'Men hoort van
elkaar te weten wat men kan en nastreeft. Wij gaan van het
coördinatiemodel langzaamaan in de richting van een afsprakenmodel — op basis van overtuiging - maar niet dwingend.'
Ook al is de samenwerking in NRLO-verband vrijwillig, zij is
niet vrijblijvend. Het zou te ver voeren om alle (coördinatie)
commissies te noemen. Het zijn er vele, ze zenden een groot aan
tal maatschappelijke en agrarische signalen uit. Omdat ook de
overheid en maatschappelijke organisaties als participanten op
treden, staat het onderzoek voortdurend in contact met vele rele
vante geledigen uit de samenleving. Hoe uiteenlopend dit gezel
schap kan zijn, blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de Stichting
Natuur en Milieu naast het Landbouwschap zit en de Dierenbe
scherming naast het Produktschap voor Vee en Vlees.
Doorstroming
resultaten

De kruisbestuiving tussen onderwijs, onderzoek en maatschappij lijkt, gezien het voorgaande, zijn beslag te hebben gevonden.
Doch de vrucht van dit alles moet zijn weg terugvinden in de
maatschappij, innoverend onderzoek kan alleen effectief zijn
bij een goede doorstroming van onderzoekresultaten. Van ouds
her speelt de landbouwvoorlichting daarbij een belangrijke rol',
zo lezen wij in de meerjarenvisie van de NRLO. En: 'Het is dan
ook verheugend dat vrijwel gelijktijdig met het gereedkomen van
de meerjarenvisie landbouwkundig onderzoek een meerjarenvisie
voor de landbouwvoorlichting beschikbaar komt.'
Inmiddels is gebleken dat het ministerie van landbouw het pro
fijtbeginsel meer in de voorlichting wil doorvoeren. De blijvende
voorlichters moeten hun takenpakket aanpassen. Anderzijds is
het werkterrein van het landbouwkundig onderzoek in sommige
opzichten breder dan dat van de landbouwvoorlichting. Er is een
studiecommissie ingesteld die moet nagaan welke aanvullende
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Overdracht en doorstroming van resultaten van onderzoek kun
nen binnen de landbouw op een jarenlange traditie bogen. Ge
zien de explosieve groei van wetenschappelijke informatie is
hulp van computersystemen onontbeerlijk geworden.

maatregelen nodig zijn om een optimale doorstroming te waar
borgen van onderzoekresultaten naar de afnemers, die normali
ter niet door de voorlichtingsdiensten worden bereikt.
Tijdens een symposium over 'Honderd jaar landbouwvoorlich
ting' in 1976 zei drs. G.J.H. Rijkenbarg: 'Mede door de grotere
gecompliceerdheid van veel onderzoek wordt het nog moeilijker
dan in het verleden om tijdig — ook tijdens de loop van het on
derzoek - de betrokken belanghebbenden te informeren over de
resultaten. Om zonder brokken tot een aanvaardbare werkwijze
te komen is een goed samenspel tussen onderzoek en voorlich
ting vereist.' Anno 1984 blijft die waarschuwing onverkort geldig.
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Alfred van Dijk

Ingrijpen in bodem, water en ruimte

Ir. G.A. Oos terbaan: 'Wij scheppen
voorwaarden om ontwikkelingen
mogelijk te maken'
Een dun laagje grond plus een hoeveelheid vocht zijn voldoen
de voor het bedrijven van land- en tuinbouw. Deze simpele uit
gangspunten die al duizenden jaren in de praktijk hun geldig
heid hebben bewezen, steunen op aanzienlijk ingewikkelder
krachten en bewegingen in de grondlagen onder onze voeten.
Wat zich daar afspeelt is grotendeels verantwoordelijk voor de
grondsoort waarin een plant ferme wortels kan vormen. Maar
nog belangrijker zijn de onderaardse structuren die de toestro
ming van water naar de plant beïnvloeden. In vergelijking met
de ouderdom van de landbouw is de studie van deze verschijnse
len heel recent. In feite verschaft onze tijd pas de instrumenten
waarmee de mens inzicht kan krijgen in het samenspel van
grond en water waarop we onze samenleving hebben gebaseerd.
De bestudering van deze structuren en bewegingen kan zich af
spelen in de Peel, of in de buurt van vertrouwde plaatsen als
Den Helder en Maassluis. De resultaten van de studie hebben
echter een veel ruimere strekking. Wat in onze zuidwestelijke
Delta wordt vastgesteld, kan in beginsel ook opgaan voor de
Nijldelta. Vanuit grote hoogte tast men het aardoppervlak af
met apparatuur die verraadt of de akkers op de Drentse Honds
rug genoeg vocht bevatten voor bepaalde gewassen. Dezelfde
technieken maken het mogelijk vast te stellen dat de verdamping
in de Lybische woestijn veel groter is dan men had aangenomen.
Men beschikt over de mogelijkheid om tientallen meters onder
het maaiveld na te gaan hoe grondwater zich gedraagt in lagen
die genoemd zijn naar Nederlandse steden en dorpen. De regels
van het gedrag die men zo op het spoor komt, kunnen echter
ook worden toegepast op het grondwater onder de zonnebloem
velden van de Oekraïne.
Stevige band met
praktijk

De mensen die zich met deze studies bezighouden, bekommeren
zich niet alleen om de vochtbehoefte van de veenkoloniale aar
dappelteelt, maar adviseren ook over de meest efficiënte verde
ling van Nijlwater over woestijngebied waar minder dan vijftig
millimeter regen per jaar valt. Hun werk mag in het oog van de
leek een pittig abstractiepeil hebben, er blijkt niettemin een ste23

Een overzicht van de proefhal van de vakgroep hydraulica en afvoerhydrologie van de Landbouwhogeschool.

vige band met de praktijk van grond- en watergebruikers.
'We houden ons dan ook niet zozeer bezig met bodemkundig
onderzoek als zodanig^ zegt ir. G.A. Oosterbaan, 'maar we ver
richten onderzoek ter oplossing van technische problemen.' De
heer Oosterbaan is directeur van het Instituut voor Cultuurtech
niek en Waterhuishouding (1CW) te Wageningen.
Die technische problemen houden voornamelijk verband met
de waterhuishouding, dus met het beheer van grondwater en van
oppervlaktewater en met de kwaliteit van het water. Het grootste
deel van het werk van het ICW is gericht op water. Want bij al
les wat we met de inrichting van het land willen doen, raken we
aan de kwestie van de waterhuishouding. De aanleg van de Mar
kerwaard beïnvloedt — volgens sommigen in rampzalige mate de grondwaterstand in Noord-Holland boven het IJ, om eens een
recent voorbeeld te nemen.
Het omgaan met bodem en water is een belangrijk aspect van
de ruimtelijke ordening in ons land. Er is dan ook vanouds wet
geving op dit terrein, die in onze dagen sterk is uitgebreid. Rijk,
provincie, gemeente, waterschap en zuiveringschap vinden in de
wetgeving duidelijke aanwijzingen waaraan ze zich hebben te
houden bij het maken van allerlei plannen. In juridisch water
dichte taal wordt hun voorgehouden, dat ze niet over ijs van een
nacht mogen gaan. Wie iets wil veranderen aan onze waterhuis
houding, moet zich ervan vergewissen wat daarvan de gevolgen
kunnen zijn. Dat vergt onderzoek en daarbij verschijnt de cul
tuurtechnicus in beeld. Het ICW verricht veel onderzoek ten be24

In deze tunnelvormige kas doet de vakgroep weg- en water
bouwkunde van de Landbouwhogeschool irrigatieproeven. Er
kan met verschillende grondsoorten gewerkt worden. Het onder
zoek is veelal gericht op situaties in de tropen.

hoeve van de beleidsvoorbereiding van diverse overheden.
Het ICW verdeelt zijn werkzaamheden over vier noemers: wa
terkwaliteit, waterhuishouding, landinrichting en bodemtechniek.
Dat laatste heette vroeger grondverbetering. Het gaat daarbij
over de gevolgen van veranderingen die in de grond worden aan
gebracht.
Fundamentele hoek

Hoewel er bij de Landbouwhogeschool verschillende vakgroe
pen zijn, die zich - net als het ICW - met bodem, water en
ruimte bezighouden, zijn de contacten niet intensief. Waar het
gaat om gezamenlijke projecten gebeurt dat met instituten als
Stichting voor Bodemkartering, 'de Dorschkamp', het Rijksinsti
tuut voor Natuurbeheer en het Landbouw Economisch Instituut,
om er enkele te noemen. De Landbouwhogeschool is voor het
ICW natuurlijk belangrijk als toeleveringsbedrijf van goed opge
leide ingenieurs. Hoe valt de vergelijking uit tussen de Delftse ci
viel ingenieur en de Wageningse cultuurtechnicus? Oosterbaan:
'De Wageningers hebben een prima uitgangspositie tegenover de
Delftse afgestudeerden. Uniek is internationaal gezien hoe goed
beide typen ingenieurs elkaar in de praktijk aanvullen. Elders
vallen daar ernstige leemten.'
Ir. Oosterbaan is wel bezorgd over de verkorte opleiding in het
kader van de. tweefasenstructuur. 'Internationaal word je als vier25

Drijßjladplanten kunnen een oplossing zijn voor te weelderig
groeiende slootvegetatie; die krijgt minder kansen doordat de
drijvende bladeren licht wegnemen.

jarig opgeleide spoedig als B.Sc. aangemerkt, ook al heb je in
feite een studie met de zwaarte van een vijfjarige opleiding ach
ter de rug. Subtiele verhalen over een opleiding op M.Scrniveau,
die officieus vijfjarig is, zullen in het buitenland moeilijk
overkomen.'
Overigens vindt Oosterbaan dat de universiteiten en hogescho
len op de eerste plaats fundamenteel, langlopend onderzoek
moeten aanpakken; ze moeten niet - zoals nu expliciet in het
kader van de voorwaardelijke financiering gebeurt - maat
schappelijke relevantie als norm gaan stellen. 'Dat toegepaste
onderzoek is met name de taak van de instituten zoals het ICW.
Als die taak ook door bijvoorbeeld de Landbouwhogeschool op
gepakt wordt, dan worden wij dus de fundamentele hoek inge
dreven. Maar in dat geval moet de minister dat uitdrukkelijk er
kennen.'
Milieuzorg

'Steeds meer hebben we te maken gekregen met de effecten van
landbouwkundig grond- en watergebruik op andere belangen',
merkt ir. Oosterbaan op. 'De overheid is grenzen gaan aange
ven. Daarvan is de meststoffenwet een voorbeeld. Zware be
mesting heeft immers invloed op de kwaliteit van het oppervlak
tewater.' Hij herinnert eraan dat ook een wet op de bodembe
scherming in voorbereiding is. 'Het beheer van de waterkwaliteit
en de rol van de landbouw daarin, zowel als beïnvloeder van de
kwaliteit en als lijdend voorwerp van andermans invloed op die
kwaliteit, is een dominant probleem', vindt Oosterbaan.
26

Het 'nieuwe land' is voor cultuurtechnici en bodemkundigen na
tuurlijk een interessant onderzoeksobject. Hier graaft dr.ir. K.
Rijniersce een profielkuil in de polder van Zuidelijk Flevoland.
Rijniersce promoveerde in Wageningen in 1982 op een proef
schrift getiteld 'Een mode! voor de simulatie van het fysische rij
pingsproces van gronden in de IJsselmeerpolders.'

Cultuurtechniek heeft dus alles te maken met milieuzorg. 'Ach',
zegt Oosterbaan, 'Wageningen, en dan bedoel ik de Landbouw
hogeschool en de instituten, is altijd met milieukundig onder
zoek bezig geweest, ook toen dat woord nog niet in die zin ge
bruikt werd. 'Milieu' komt in het organisatieschema van ons in
stituut dan ook nauwelijks voor, juist omdat het voor ons een te
veelomvattende term is; wij doen niets anders! Van nature, zou
ik haast zeggen, zijn wij in de weer met het fysisch milieu —
met bodem, water en ruimte — om biologische processen, zoals
teelt van gewassen en een goed gebruik van de ruimte mogelijk
te maken.'
Is er dan geen conflict tussen ecologische waarden en het cul
tuurtechnisch ingrijpen? Oosterbaan: 'Wij scheppen voorwaar
den om ontwikkelingen mogelijk te maken; die voorwaarden
kunnen betrekking hebben op de eisen die een bioloog aan een
omgeving stelt.' Volgens de directeur van het ICW verloopt de
communicatie tussen een bioloog en een cultuurtechnicus niet al
tijd van een leien dakje: 'Ze spreken verschillende talen, maar de
laatste tien jaar is die kloof al een heel eind gedicht.' Het
ICW is de 'confrontatie' in eigen huis aangegaan door zelf een
bioloog in dienst te nemen.
Toch bestaat er volgens de ICW-directeur bij het publiek nog
veel onbegrip over hoe men met het milieu moet omgaan: 'Men
is vaak helemaal niet op de hoogte', aldus Oosterbaan, 'in gebie27

In het ISRIC (International Soil Reference and Information
Centre) te Wageningen zijn de belangrijkste op de aarde voor
komende bodemsoorten te bezichtigen. Er bevindt zich een col
lectie van enkele honderden bodemprofielen uit meer dan dertig
landen.

den die een hoge waardering krijgen als natuurlijk, ongerept mi
lieu is vaak door de mens sterk ingegrepen, maar dat is dan nau
welijks bekend. Het milieu is - dat blijkt wel - in hoge mate
manipuleerbaar.'
In de bestaande of binnenkort van kracht wordende wetgeving
zijn aan diverse ingrepen in het milieu duidelijke randvoorwaar
den gesteld. Oosterbaan wijst op de Landinrichtingswet die de
Tweede Kamer kortgeleden is gepasseerd. 'Alle komende ruilver
kavelingen moeten hieraan voldoen. Dat betekent dat voor elk
plan ondermeer een economisch rapport en een rapport over de
milieu-effecten opgesteld moet worden. Ik heb de stellige indruk
dat de landinrichting wat betreft milieuzorg voorop loopt op
andere sectoren', aldus Oosterbaan.
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Concurrentie

Gaat het ICW 'de boer op' om de externe financiering uit te
breiden? 'Als instituut hebben we geen marketingbeleid. We lob
byen niet om opdrachten binnen te krijgen. Contacten vloeien
voort uit de verspreiding van onze publikaties. Er is geen betere
reclame voor je werk dan goede publikaties en een goede distri
butie daarvan. Daarnaast moet de programmering van het on
derzoek zo relevant mogelijk zijn, dat wil zeggen zo precies mo
gelijk aansluiten op de vraagstukken die zich voordoen.'
'Het werk dat we voor opdrachtgevers doen', voegt Oosterbaan
eraan toe, 'maken we weer dienstbaar aan ons wetenschappelijke
werk. Wat het ICW doet mag echter niet ten koste gaan van het
particuliere bedrijfsleven. We willen geen dingen doen die bij
voorbeeld een ingenieursbureau ook kan uitvoeren. Het is onze
bedoeling bepaalde technieken te ontwikkelen tot ze door de
praktijk kunnen worden overgenomen. Wel kan het gebeuren dat
we samenwerken met het bedrijfsleven door voor een project een
bepaald specialisme in te brengen. Een particuliere onderneming
kan het zich doorgaans niet veroorloven alle gespecialiseerde
kennis in eigen huis te hebben waarover een onderzoeksinstelling
als die van ons beschikt.'
Universiteiten en hogescholen verrichten ook onderzoek in op
dracht van anderen. Dreigt daar niet het gevaar van concurrentie,
bijvoorbeeld tussen de Landbouwhogeschool en het ICW?
Oosterbaan: 'Voor ons is de Landbouwhogeschool op dit mo
ment geen concurrent. Maar ik weet van minstens een geval
waarbij een opdracht aan de neus van een instituut voorbijging
omdat een universitaire vakgroep lager inschreef. Bij ons is dat
nog niet gebeurd. Tariefstelling is dus erg belangrijk, er moeten
geen oneerlijke concurrentieverhoudingen gaan ontstaan.'

Waterkwaliteit

De kwaliteit van het water is de laatste jaren van toenemend be
lang geworden. Vooral de waterbehoefte van de glastuinbouw in
het Westland is een heel gecompliceerd probleem. Er is veel wa
ter nodig, maar vooral water van zeer hoge kwaliteit voor de
substraatteelt. Dat is een teeltmethode waarbij de planten niet in
aarde wortelen, maar in bijvoorbeeld steenwol. Met een verfijnd
bevloeiingsstelsel krijgen de planten water toegediend waarin de
nodige voedingsstoffen zijn opgelost. De steenwol heeft geen
bufferende werking, ze kan dus ook geen zout opvangen. Het
Westlandse water met zijn te hoge zoutgehalte is dan ook niet
bruikbaar. Het moet op zijn minst gemengd worden met regen
water. De deskundigen wordt gevraagd hoe dat regenwater het
beste kan worden opgevangen. Hoe sla je het op en hoe groot
moeten de bassins zijn? Dat laatste is van gewicht, omdat een
bassin kostbare tuinbouwgrond in beslag neemt. Het mag niet
groter zijn dan strikt nodig is. Verder geldt, dat met de hoogte
van de kwaliteitseisen ook de hoogte van de bassins toeneemt.

Het vegetatie- en plantenecologisch onderzoek heeft met zijn
praktische belangstelling voor de wegberm al bloeiende resulta
ten opgeleverd.

Cultuurtechnische
inventarisatie

Ten behoeve van de voorbereiding van ruilverkavelingen heeft
het ICW een methode ontworpen die het mogelijk maakt om de
ligging van de kavels in een bepaald gebied systematisch te be
schrijven op een uniforme manier. Dat heet 'cultuurtechnische
inventarisatie.' Deze beschrijving geeft een goede start om na te
gaan wat er aan de verkaveling moet worden verbeterd. Om zo'n
inventarisatie wordt ook wel gevraagd door het bestuur van een
provincie dat lokaties voor zandwinning zoekt en de landbouw
kundige effecten wil kennen die het gevolg zijn van zandwin
ning. De gegevens ter plaatse worden dan verzameld door de
Stichting Uitvoering Landbouwmaatregelen, een overheidsappa
raat met vestigingen door het gehele land. De gegevens worden
vervolgens door de Heidemaatschappij met de computer ver
werkt. Het ICW concentreert zich op het ontwikkelen van de
systematiek en op het rapporteren.
Voor het ontwerpen van een nieuwe verkaveling is eveneens een
systeem ontwikkeld. Daarmee kan worden aangegeven hoe uit
gaande van de oude situatie zo gunstig mogelijk een nieuwe ver
kaveling kan worden ontworpen.
Recent heeft het ICW een overzicht gemaakt van de Relatieno30

tagebieden en van de problemen die zich daar voordoen. Men
gaat na hoe een onderzoekproject kan worden geënt op de voor
naamste vraagstukken. 'Natuurlijk zijn hier vooral voorlichtings
problemen en psychologische kwesties aan de orde', zegt Oosterbaan, 'daar blijft het ICW buiten. Wij bekijken hoe intensief de
landbouw kan zijn in de bufferzone van een natuurgebied, in
dat thema zullen we ons in de komende jaren nog verder ver
diepen.'
Sport cn recreatie

De kennis die ten behoeve van de landbouw wordt ontwikkeld,
blijkt herhaaldelijk ook op ander gebied van nut. Grasland heeft
een bepaalde draagkracht, die voldoende moet zijn om veel koei
en erop te laten grazen. De processen die aan de vorming van de
draagkracht te pas komen, kan men gebruiken om sportvelden
zo te behandelen dat ze geschikt zijn voor voetbal of hockey. Zo
worden landbouwkundige gegevens geschikt gemaakt om aan te
geven hoe intensief een sportveld kan worden bespeeld of een
speel- en ligweide kan worden gebruikt. Agrarische kennis wordt
toegepast om stedelijk groen zo economisch mogelijk aan te leg
gen en te gebruiken.
Al bijna twintig jaar staat de openluchtrecreatie op het pro
gramma van het ICW. Dat is sinds de openluchtrecreatie in ruil
verkavelingsplannen werd ingebouwd. Zoals veel van het ICWwerk heeft ook deze bemoeinis heel praktische aspecten. 'We
gingen na hoeveel landbouwgrond moest worden afgestaan ten
behoeve van de openluchtrecreatie. Het ICW kwam tot de slot
som dat de claims die het toenmalige ministerie van CRM had
geplaatst, te hoog waren. Het ministerie heeft de correctie die
werd voorgesteld ook aanvaard. We hebben de grondslagen ge
legd voor de evaluatie van plannen voor openluchtrecreatie, zo
dat de praktijk een methode heeft waarmee men uit de voeten
kan.'
Dat de Landbouwhogeschool onlangs een samenwerkingsver
band van negen vakgroepen in het leven geroepen heeft om
recreatie-vraagstukken interdisciplinair aan te pakken, acht
Oosterbaan een gunstige ontwikkeling. 'De Landbouwhoge
school heeft de verschillende disciplines, die dit maatschappelijk
verschijnsel samen onder de loep moeten nemen, allemaal in huis.'
Projecten waarbij meerdere disciplines betrokken zijn, spreken
hem aan, want binnen zijn eigen instituut zijn ze aan de orde
van de dag. Oosterbaan: 'Als je met deskundigen uit verschillen
de vakgebieden samenwerkt, dan is dat binnen een instituut nog
goed stuurbaar, maar als je met meer instituten aan een project
gaat werken moet je heel bescheiden zijn in de formulering van
je vraagstelling, anders grijp je al gauw te hoog.'
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Joost van Kasteren

Grenzen van de plantaardige prodiiktie

Profdr.ir. C.T. de Wit: 'Ik gun iedereen het
eten van onbespoten appels'

'Een gedragslijn gebaseerd op puriteinse standpunten is flauwe
kul.' Dat stelt prof.dr.ir. C.T. de Wit. Hij vervult naast diverse
andere functies — ook die van hoogleraar theoretische teeltkunde bij de Landbouwhogeschool. Dat geldt in zijn ogen niet al
leen voor zaken als gebruik van kunstmest en insekticiden, maar
ook ten aanzien van het landbouwkundig onderzoek. 'Een open
onderzoeksysteem, waarin niet alleen landbouwkundig inge
nieurs, maar ook biologen, chemici en andere disciplines deelne
men, schept de ruimte voor een vroegtijdige signalering van pro
blemen.' En: 'Ik ben blij te kunnen vaststellen dat zaken, waaro
ver nu discussie is, zoals het gebruik van bestrijdingsmiddelen,
het energiegebruik in de landbouw en de ethische aspecten van
de intensieve veehouderij, voor het eerst aan de orde zijn gesteld
binnen de eigen kring. Dat ze niet meteen een plaats hebben ge
kregen op de politieke agenda is een andere zaak, maar dat ze
voor het eerst gesignaleerd zijn binnen het landbouwkundig on
derzoek, laat zien dat het onderzoekapparaat voldoende ruimte
biedt.'
Anders dan het merendeel van de personen die in dit boek voor
het voetlicht treden, is prof.dr.ir. C.T. de Wit nauw betrokken bij
de Landbouwhogeschool. Voor een deel van zijn tijd wordt hij
er zelfs door betaald, namelijk dat gedeelte dat hij is aangesteld
als hoogleraar theoretische teeltkunde. Daarnaast is hij lid van
de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en van de
Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB). Tijdens
zijn lidmaatschap van de allereerste in Wageningen geïnstalleerde
hogeschoolraad bezorgde hij voorzitter en college van bestuur
van de Landbouwhogeschool enkele grijze haren door regelma
tig, zonder het woord af te wachten, zijn stem te verheffen met
de retorische vraag 'Mensen, waar zijn we nou toch mee bezig?',
om meteen daaraan vastknopend een scherpe en niet van humor
ontblote analyse te geven van het probleem, de discussie tot dan
toe en de meest eenvoudige oplossing. Dat die, vermoedelijk
vanwege zijn eenvoud en directheid, vaak niet werd overgeno
men, scheen hem overigens niet erg dwars te zitten.
Sinds die eerste hogeschoolraad aan het begin van de jaren ze32

Wie gewassen verbouwt, krijgt met ziekten en plagen te maken.
Gewasbescherming kan niet zonder fundamenteel onderzoek
naar de plaagorganismen: insekten, schimmels, bacteriën, aaltjes,
virussen, enzovoort. Bij de hier afgebeelde 'kruipbol' gaat het
om de wisselwerking tussen plant en insekt. De weg die de kever
op de bol volgt wordt elektronisch geregistreerd en geeft infor
matie over de wijze waarop het insekt zich oriënteert op
geurstoffen van de plant.

Aardappelmoeheid is een bekend gevolg van een nog weinig on
derzochte oorzaak: aaltjes. In het geval van het aardappelcystenaaltje wordt de wortel van de plant aangetast en ontstaan er
zogenaamde reuzecellen waarvan hier een elektronenmicroscopi
sche opname. (Foto: TFDL)
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Voedselschaarste in Nederland, in de huidige situatie moeilijk
voorstelbaar. Tijdens de eerste wereldoorlog riep de regering via
dit affiche de boeren op weiland in bouwland om te zetten.

ventig is De Wit weliswaar wat grijzer geworden en loopt hij wat
moeilijker, maar zijn forse uitspraken zijn gebleven, evenals zijn
karakteristieke stemgeluid. Gevraagd naar zijn opinie over be
houd en zelfs verhoging van de plantaardige produktie door de
zogeheten 'alternatieve landbouw', stelt hij ronduit dat dit niets
anders is dan het voor de gek houden van mensen, ik gun iede
reen het eten van onbespoten appels en of een boer al of niet
kunstmest gebruikt moet hij zelf weten; als er een markt is voor
dit soort produkten dan zou hij wel gek zijn om ze niet te ver34

bouwen. Maar suggereren dat je met deze vorm van landbouw
bedrijven de wereldbevolking zou kunnen voeden is volstrekt uit
den boze.'
Ook over energiewinning uit biomassa laat De Wit aan duide
lijkheid niets te wensen over: 'Op sommige plaatsen en in som
mige omstandigheden is het mogelijk om biomassa te gebruiken
voor energievoorziening; dat is dan zelfs aanbevelenswaardig.
Maar suggereren dat het een serieuze optie is voor onze energie
behoefte is bezijden de werkelijkheid.'
Systeemanalyse

De stelligheid waarmee De Wit uitspraken doet lijkt mede gebasseerd op het vak dat hij al enkele tientallen jaren beoefent:
de theoretische teeltkunde. Het is een kwantitatieve benadering
van landbouwkundige problemen die vooral steunt op een ruim
gebruik van basiskennis en experimentele resultaten, en op simu
latie met behulp van de computer. De Wit: 'Er zijn vakgebieden
waarin veel méér getheoretiseerd wordt. Voor de landbouw ge
loof ik daar niet in; daar dient elke theoretische beschouwing ge
baseerd te zijn op experimenten, en dat is het wat de theoreti
sche teeltkunde betreft ook altijd geweest. De biologische weten
schappen zijn mijns inziens te ingewikkeld om droog te zwem
men; om je conclusies louter en alleen van je computerprogram
ma's af te laten hangen. Ik vind dan ook dat een theoretisch
teeltkundige als zodanig geen specialist is. Hij of zij combineert
de vaardigheid in één of enkele disciplines met een systeemanalytische vaardigheid.'
De Wit meent overigens dat dat niet alleen geldt voor de biolo
gische wetenschappen. Naast zijn vele functies was hij tot voor
kort ook nog bestuurslid van de Stichting Waterloopkundig
Laboratorium, waarin het laboratorium van die naam en het
Laboratorium voor Grondmechanica samenwerken. Ook in deze
technische vakgebieden is het doen van experimenten onmisbaar.
'Het vervelende is alleen', aldus De Wit, 'dat er zich commerciële
ingenieursbureaus aanbieden op de markt, die dezelfde soort ad
viezen geven maar met voorbijgaan van die experimentele kant
en dus goedkoper. Ik vrees dat daar op den duur brokken van
komen. Maar dan zijn de 'adviseurs' gevlogen. Met alleen rekentuig kun je het niet af; niet bij zaken van civiel-technische aard
en zeker niet in de landbouw.'

Wereldvoedselvraagstuk

Aan de ene kant systeemanalyse, aan de andere kant de plant
aardige produktie; een dergelijke situatie leidt al snel tot het
vraagstuk hoe het toenemend aantal monden in de wereld te voe
den. Nu is het vervelende alleen dat er, in de woorden van Den
nis Meadows, auteur van het eens beroemde en nu al weer bijna
vergeten rapport van de 'Club van Rome', voor mondiale proble
men geen mondiale oplossingen bestaan. Desondanks zijn er
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toch wel enkele tendenties aan te geven. Een niet al te boude ver
onderstelling is dat men voldoende kan produceren om alle mon
den te voeden op voorwaarde dat de produktiemethoden verbete
ren en voldoende produktiemiddelen ter beschikking komen in
met name de derde wereld.
In een al wat ouder rapport van het International Institute for
Applied Systems Analysis (IIASA) wordt daarbij echter als kant
tekening gemaakt dat het energieverbruik in de landbouw dan
zeer sterk zal stijgen. Dr. Cesare Marchetti vergelijkt in dit
IIASA-onderzoek de energie-input in wat hij omschrijft als 'neolithische landbouw' (het landbouwsysteem dat door driekwart
van de wereldbevolking wordt gehanteerd) en de landbouw zoals
die bijvoorbeeld in Nederland wordt bedreven. De hoeveelheid
energie die wordt gebruikt in de neolitische wijze van voortbren
ging, is zeer gering; de produktie ook, maar de produktie van
voedingsenergie kost geen fossiele energie. Bij de moderne land
bouwmethoden kost de produktie van één calorie circa een halve
calorie aan fossiele energie. Honderd calorieën fossiele energie
zijn nodig om één calorie in de vorm van kassla te produceren!
Kortom, volgens Marchetti en volgens onder meer de Ameri
kaanse onderzoeker David Pimentel loopt de moderne landbouw
tegen zijn energetische grenzen aan.
De Wit: 'Op die cijfers is wel het een en ander af te dingen om
dat hier ongelijksoortige zaken worden vergeleken. Het is alsof
iemand zijn munten en papiergeld op een weegschaal legt en
zegt: ik ben zoveel kilogram rijk. Maar afgezien daarvan moet je
wat het energieverbruik betreft onderscheid maken tussen twee
dingen: ten eerste de mechanisatie van de landbouw en ten twee
de het gebruik van produktiemiddelen als kunstmest en bioci
den. De Nederlandse landbouw, om die voor het gemak maar
even te nemen als voorbeeld van moderne landbouw, kenmerkt
zich door een hoge graad van mechanisatie. Een verschijnsel dat
niet los staat van een hoge graad van mechanisatie in de rest van
de samenleving. Als heel Nederland auto rijdt, om het maar
eens beeldend uit te drukken, dan kun je niet verwachten dat
een boer zelf zijn ploeg gaat trekken. Die zet er dan een tractor
voor. Wat de modernisering betreft van de landbouw in andere
delen van de wereld: het is zeker dat we een dergelijke hoge
graad van mechanisatie in de landen van de derde wereld de
eerste tijd niet hoeven te verwachten.'

Ondanks de hooggespannen verwachtingen ten aanzien van ge
netische manipulatie van planten als een methode om versneld
en zeer gericht nieuwe rassen te maken, blijft de 'conventionele'
plantenveredeling en het daarbij behorende subtiele handwerk
voorlopig de praktische realiteit. (Foto: RIVRO)
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Anders ligt dat bij het tweede aspect van energieverbruik dat
De Wit noemde: het gebruik van produktiemiddelen als kunst
mest en bestrijdingsmiddelen. 'De ruimte voor opbrengstverho
ging in ontwikkelingslanden is zonder gebruik van deze midde
len zeer gering. Het realiseren van een redelijke voeding in een
situatie, waarin gemakkelijk ontginbare gronden opraken en
waarin steeds meer mensen naar de stad trekken en dus niet zelf
voor hun voeding kunnen zorgen, vereist het gebruik van indus
triële produktiemiddelen. Anders is er gewoon niet voldoende
overschot voor de steden, die nu al met ongekende snelheid
groeien. Om voldoende voedsel voor de steden te kunnen produ
ceren moeten produktiemiddelen in omgekeerde richting, van
stad naar platteland stromen.' Wat de toename van het energie
verbruik betreft bij de overgang naar moderne landbouw meent
De Wit dus dat althans een deel van het veronderstelde energie
verbruik vooralsnog niet gerealiseerd zal worden, door het uit
blijven van mechanisatie op een schaal als bijvoorbeeld in Ne
derland gebruikelijk is. Wat de toename van het energieverbruik
betreft als gevolg van kunstmestgebruik, meent De Wit dat dit
onvermijdelijk is wil men voldoende voedsel verbouwen. 'Waar
wel is gemechaniseerd betekent een stijging van de opbrengst per
hectare dat het gebruik van fossiele energie per eenheid produkt
daalt. De vaste lasten van het energieverbruik gaan dan naar ver
houding minder zwaar wegen.'
Op grond van energie-beschouwingen zou je kunnen stellen dat
het rendabeler is om olie direct in eiwit om te zetten, wat Marchetti voorstelt. De Wit spreekt dat tegen; ten eerste kost die
omzetting ook energie, ten tweede loopt het energiegebruik in de
moderne landbouw volgens De Wit nog niet de spuigaten uit en:
'De landbouw levert geen calorieën zonder meer, maar zorgt ook
voor een smakelijke verpakking. Het voorbeeld van die sla laat
zien dat we in een rijke samenleving heel wat energie voor ons
voedsel over hebben.'
Energiewinning

Voor voedsel kun je de vraagstelling dus niet beperken tot de
kwestie of de energiebalans positief of negatief is. De vraag is
echter wel verplicht als je gaat denken aan het produceren van
energie uit biomassa. Temidden van de euforie van de energie
alternatieven aan het eind van de jaren zeventig viel De Wit
vooral op door zijn met cijfers onderbouwde cynisme.
Weliswaar kan een blad in theorie meer dan tien procent van
het ingestraalde zonlicht vastleggen, maar dat maximum wordt
bij landbouwgewassen verre van bereikt vanwege allerlei beper
kende factoren zoals diffusie van koolzuur naar de plaats waar
de assimilatie plaatsvindt. Bovendien wordt ongeveer veertig pro
cent van de gevormde suikers weer verbruikt door de eigen adem
haling van de plant. Daardoor worden - onder gunstige om37

standigheden - slechts enkele procenten van het licht benut, dat
is 200 kg organische stof per hectare per dag. Gunstige omstan
digheden zijn: de aanwezigheid van voldoende voedingsstoffen
en water, een volledige bedekking van het grondoppervlak en
een redelijk klimaat. De Wit: 'Waar het dus op neer komt is dat
je voor de energievoorziening van een elektriciteitscentrale van
500 megawatt alle polders van het IJsselmeer, inclusief de nog
niet aangelegde Markerwaard zou moeten gebruiken om snel
groeiende populieren te produceren. En dan ga ik ervan uit dat
je daarvoor goede gronden neemt. Neem je armere gronden,
waarop wij meestal ons bos zetten, dan kun je uitgaan van een
oppervlakte die ettelijke malen groter is.'
Toch zijn er wel programma's waarbij men bijvoorbeeld alcohol
uit suikerriet haalt, zoals in Brazilië. Die alcohol wordt vervol
gens toegevoegd aan benzine. De Wit: 'Als je wilt rijden kun je
natuurlijk een paar arme mensen je wagen laten trekken. Maar
ten eerste gaat dat langzaam en ten tweede is dat geen gezicht.
Wat je ook kunt doen is die mensen tegen een hongerloon sui
kerriet laten verbouwen, ver weg in de binnenlanden. Dan zie je
het niet zo, maar het is wel hetzelfde. De olie voor de rijken
wordt zo verkregen over de ruggen van de armen.'
Het cynisme van De Wit leidt er overigens niet toe dat hij ener
gie uit biomassa onder alle omstandigheden afwijst. 'Het is
nooit absoluut ja of nee. Als ze in Ierland een elektriciteitscen-

Soms kunnen betrekkelijk eenvoudige methoden ingrijpende
(economische) gevolgen hebben. Zo ontwikkelde de vakgroep
tuinbouwplantenteelt van de Landbouwhogeschool een procédé
waarmee stekken sneller bewortelen. De stek links bleef onbe
handeld, terwijl de stek in het midden zes dagen bewaard werd
bij 10 °C en de stek rechts vijftien dagen bij 15 °C.
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traie willen en kunnen stoken met hakhout dan is dat prima.
Verder kan ik me voorstellen dat je ernaar streeft om houtproduktie voor eigen gebruik op het boerenbedrijf te realiseren zo
als in Oostenrijk. In Nederland kenden we dat vroeger ook, met
de boerengeriefbosjes op het land. En als de energiekosten rela
tief verder stijgen, kan dat weer. Iets dergelijks geldt voor het
platteland in de derde wereld. Maak die mensen daar zoveel mo
gelijk zelfvoorzienend voor wat betreft voedsel en energie in de
vorm van hout. Maar de suggestie dat je een energievoorziening
voorstedelijke gebieden kunt realiseren op basis van hout, hier
of in de tropen, is onzin. De groeisnelheden zijn veel te laag in
relatie tot het beschikbare oppervlak en het niveau van het ener
giegebruik.'
Sahel

Het hand-in-hand gaan van theorie en experiment heeft bij de
vakgroep theoretische teeltkunde onder meer geleid tot een om
vangrijk onderzoeksproject in de Sahel-regio. Een door droogte
geteisterd gebied, waarvoor regelmatig de collectebussen ramme
len. Heeft dat onderzoek ook geleid tot specifieke beleidsmaat
regelen?
De Wit: 'Ja en nee, het directe verband zoeken tussen onder
zoek en beleid is altijd een teleurstellende bezigheid. Je zou ook
kunnen vragen of het onderzoek aan de fotosynthese direct leidt
tot hogere opbrengsten in de landbouw. Helaas is die relatie niet
zo eenduidig; het vergaren van kenr ; ~. en de verbreiding ervan
heeft zeker invloed, maar om nou te zeggen 'je doet onderzoek
en hup daar komen de beleidsmaatregelen', nee.'
Een van de resultaten van het onderzoek waarop een zekere na
druk wordt gelegd is, dat het probleem van de Sahel niet alleen
een probleem van gebrek aan water is. Even belangrijk, zo niet
belangrijker is het gebrek aan bodemvruchtbaarheid. Dat houdt
in dat men moet gaan bemesten en dat is iets dat volgens De
Wit langzaam ook op beleidsniveau begint door te dringen.
Wereldschokkend? 'Och nee', zegt De Wit, 'feitelijk wisten we
dat al honderd jaar geleden. Het probleem was al bekend van de
Veluwse en Drentse zandgronden en is indertijd beschreven door
een journalist uit die streek, H.M. Thiessing. Ook daar zag je
het ontstaan van zandverstuivingen door overbegrazing. Desertificatie of woestijnvorming is nu het modewoord. De streek is er
langzaam bovenop gekrabbeld door de beschikbaarheid van
goedkoop fosfaat.'
'Wat wij nu beweren over de Sahel op basis van ons onderzoek
verschilt in wezen niet zoveel van die situatie bij ons toen. Nu
kun je wel heel relativerend doen en op grond van dit gegeven de
noodzaak van onderzoek helemaal wegpraten, maar dat is te
simpel. Wat je ziet is dat een dergelijk onderzoek mede als effect
heeft dat min of meer bekende informatie nu wel doordringt.
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Via onderzoek wordt die informatie geplaatst in de context van
tijd en omgeving. Daardoor zet je overigens ook wat kennis be
treft weer een stapje vooruit. Ik denk dat in zijn algemeenheid
kennisontwikkeling een zaak is van kleine stappen, gradueel. De
marges voor echt nieuwe ontwikkelingen zijn, overigens net als
bij de ontwikkeling van de samenleving, heel klein.'
Subtieler

Het Sahel-onderzoek brengt ons op de vaak bekritiseerde kan
ten van de landbouwproduktie; de inzet van 'high yielding varie
ties', het gebruik van kunstmest en het gebruik van biociden om
de 'tere' HYV's te beschermen tegen het kwaad van buiten. De
Wit gelooft niet in de alternatieve landbouw, zoals we hiervoor
al opmerkten, maar dat betekent nog niet dat hij een voorstan
der is van het onbeperkt spuiten en sproeien. 'Tot voor kort
hanteerde men de filosofie dat daar waar zich ziekte voordeed
in het gewas, men deze moest bestrijden. Nu denkt men veel
meer in termen van optimaliseren en stelt men zich de vraag:
'zal die ziekte zich ontwikkelen tot iets dat de moeite van het
bestrijden waard is'.'
Voor die eventuele bestrijding staan vele wegen open, samenge
vat onder de naam 'geleide bestrijding'; het minimaliseren van
het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De Wit: 'Dat is goed voor
de portemonnee van de boer en voor het milieu. Helemaal geen
bestrijdingsmiddelen is onmogelijk, te veel bestrijdingsmiddelen
onverantwoord. Je moet zoeken naar een subtiele benadering.
Neem nou bijvoorbeeld de bestrijding van aardappelmoeheid.
Het is zelfs wettelijk verplicht om, als je aardappels teelt, eens
per twee jaar de grond te ontsmetten of er nu aaltjes in zitten of
niet. Ik denk dat je van dit soort maatregelen, evenals van het
automatisme waarmee men naar een chemisch bestrijdingsmid
del grijpt, het nut moet bekijken. En onderzoek moet doen naar
de vraag of er geen betere, subtielere middelen zijn om hetzelfde
doel te bereiken.'
'De Landbouwhogeschool heeft een wereldnaam opgebouwd op
het gebied van de geleide bestrijding. Ik denk aan het werk van
prof. Zadoks, van Rijsdijk, van Rabbinge en natuurlijk van wij
len prof. De Wilde. Je ziet ook dat hier ontwikkelde systemen
geleidelijk aan worden toegepast; bij de bestrijding van plagen in
tarwe is men al een heel eind met een systematische aanpak.'
In dat denken past, aldus De Wit, ook een zoeken naar varië
teiten van gewassen die in het algemeen beter resistent zijn tegen
ziekten en plagen, evenals een geleid kunstmest-gebruik. Met dat
laatste is overigens al veel ervaring opgedaan. De Wit: 'Al ver
voor de oorlog deed men bodemonderzoek voor het bepalen van
de vruchtbaarheid. Een van de namen die helaas vergeten dreigt
te worden is die van Van der Pauw van het Bodemkundig Insti
tuut in Groningen. Hij zag het belang van een gedegen analyse
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van de bodem en een daarop afgestemd mestadvies.' Zoals de
'geleide bemesting' de Nederlandse landbouw geen windeieren
heeft gelegd, zo zal het werk op het gebied van de geleide
bestrijding ook zijn vruchten afwerpen, meent De Wit.
Ook op deze gebieden geld het axioma van de combinatie van
een systeembenadering met experiment en praktijk. Gevraagd
naar zijn mening over een eventuele nieuwe studierichting
systeemkunde of biometrie stelt hij dan ook dat men daarmee
moet oppassen. 'Je moet de mensen die wat kunnen op dit ge
bied niet weghalen uit toepassingsgebieden.' Met betrekking tot
een informatica-centrum is De Wit dan ook wat huiverig voor de
centralistische tendensen die dat oproept. 'Je moet voorzichtig
zijn met het opbouwen van een instituut rond een instrument.
We hebben dat gezien bij het ITAL (Instituut voor Toepassing
Atoomenergie in de Landbouw) en bij een centrum voor elektronenmicroscopie. Met dat soort instituten verschuift de aandacht
van doel naar middel en trek je de mensen weg uit de eigenlijke
velden van onderzoek. En de kracht van de Landbouwhoge
school ligt juist in de bruggen die zij slaat tussen wetenschap en
praktijk.'
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Jan Bonjer

Het economische wenselijke en hel biologisch haalbare

Dr.ir. M.P.M. Vos: 'Een kwaliteitskip zou
naar mijn smaak geen kwaad kunnen'

De afstand van de deuropening tot aan het bureau is indruk
wekkend. Daarmee wordt weer eens geïllustreerd dat er een rech
tevenredig verband bestaat tussen die afstand en de positie van
degene achter het bureau. Dr.ir. M.P.M. Vos wil daar echter niet
te veel de nadruk op leggen. Met lichte spot omschrijft hij zich
zelf als 'een omhooggevallen Westbrabantse boerenzoon.'
Wanneer de voorzitter van het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten zich weer in zijn zetel heeft laten zakken,
moet hem nóg iets van het hart. De interviewer dient zich er be
wust van te zijn dat Vos al in 1973 een punt zette achter zijn
loopbaan als landbouwkundig onderzoeker. 'Sindsdien heb ik
het onderzoek slechts uit het Haagse kunnen volgen.' Wie echter
de verdere loopbaan van Vos kent, weet dat het hem zeker niet
ontbreekt aan grote ervaring en inzicht in de dierlijke produktie.
Na een periode van wetenschappelijk onderzoek aan de Land
bouwhogeschool en het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek
in Zeist trad Vos in dienst van het ministerie van landbouw en
visserij. Hij begon daar in 1973 als directeur veehouderij en zui
vel om drie jaar later plaatsvervangend directeur-generaal voor
landbouw en voedselvoorziening te worden. 'We zaten in een re
organisatie. Ik herinner me nog als de dag van gisteren dat Van
der Stee me 's avonds om twaalf uur thuis belde met de vraag of
ik plaatsvervangend DG wilde worden. Hij moest het wel voor
de volgende ochtend negen uur weten.'
Tot verbazing van sommigen stapte Vos na tien jaar overheids
dienst in 1983 over naar het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten. Zonder omhaal reageert Vos met de mededeling
dat men het beste op het hoogtepunt van een feest kan vertrek
ken. Bovendien: 'Na tien jaar overheidswerk vond ik het leuk
om meer bij het bedrijfsleven betrokken te zijn. Vooral omdat ik
hier volop te maken zou krijgen met de verwevenheid van pro
duktie, verwerking en consumptie.'
School Politiek

Hoewel de invalshoek van Vos primair Haags blijft, verloochent
hij zijn Wageningse 'afkomst' geen moment. Zijn vertrouwen in
het onderzoek aan de Landbouwhogeschool is ronduit groot te
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noemen. Toch ziet hij als belangrijkste functie van de hoge
school het opleiden van mensen die in de landbouw en vaak ook
daarbuiten een voorname rol spelen. Zo kun je volgens Vos in
middels gerust spreken van een 'School Politiek', naar de gelijk
namige hoogleraar in de veefokkerij. Vos: 'Politiek weet waar hij
de nodige kennis vandaan moet halen, bijvoorbeeld uit de gene
tica, en combineert dan die inbreng uit verschillende hoeken heel
vaardig voor de oplossing van praktijkproblemen. Hij is overi
gens een meester in het onderkennen van de behoeften van die
praktijk.'
Iets dergelijks geldt in de opvatting van Vos ook voor de vee
voeding zoals die in Wageningen 'bedreven' werd en wordt. 'De
basis voor de veevoedingsopleiding kreeg je eigenlijk van de dierfysiologen. Boer Iwema (oud-hoogleraar veevoeding; J.B.) leerde
je hoe je die inzichten kon gaan benutten. Hij had een enorme
kennis van voedingsmiddelen en leerde je de mogelijke toepas
singen. In combinatie met het dierfysiologisch onderzoek heeft

Een genummerde koe in een van de proefaccommodaties van de
Landbouwhogeschool, 'De Ossekampen'. In de halsband draagt
het dier een zendertje waaraan het door de voederdoseringsapparatuur herkend wordt.
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Wageningen met zijn veevoedingswerk grote invloed gehad op de
veehouderij.'
Aan het intensieve samenspel van boerenstand en landbouw
kundig onderzoek heeft Nederland volgens Vos zijn sterke con
currentiepositie te danken. De opmerking dat de Nederlandse
veehouderij ondanks dat samenspel achterop zou kunnen raken
door een gigantisch probleem als bijvoorbeeld het mestover
schot, wordt resoluut terzijde geschoven: 'Hier staat zonder twij
fel een ingrijpende operatie voor de deur. Maar u moet goed be
grijpen dat een groot probleem als dat van de mestoverschotten
juist een enorme impuls betekent voor het onderzoek.'
'Om even het voorbeeld van de mestoverschotten te volgen: op
de Landbouwhogeschool is al bijzonder veel aandacht besteed
aan de milieuproblematiek. De creativiteit voor het oplossen van
een dergelijk probleem is er wel degelijk. Maar wanneer de
meststoffenwet van kracht wordt, betekent dat een extra prikkel.
Je zou kunnen zeggen dat het onderzoek op dat moment het zo
wenselijke vliegwieleffect krijgt. Dan is er een voedingsbodem
waarin het zaad opeens tot ontkieming kan komen.'
'Wat betreft het oplossen van het mestoverschotprobleem ben ik
optimistisch gestemd. Er zijn voldoende technieken denkbaar die
de mest zuiveren of afbreken. Het punt is alleen dat toepassing
van die technieken tot nu toe te duur is. Daar hoef je nog niet
wakker van te liggen. Pas als er een markt is voor dergelijke
technieken, lopen de kosten terug.'
Nadat de interviewer zijn twijfels heeft geuit, komt Vos zonder
aarzeling met een praktijkvoorbeeld dat zijn optimisme zou
rechtvaardigen: 'Ik weet nog goed dat ik als plaatsvervangend
directeur-generaal een verhaal moest houden voor tuinders. Dat
was in de tijd dat de verhoging van de aardgasprijs volop in dis
cussie was. Ik hield de aanwezigen voor dat alleen een energie
besparing van dertig procent de tuinders kon redden. Een fluit
concert viel me ten deel. Uitgesloten, onmogelijk, riep men. Wat
zie je nu? Vanaf het moment dat de nood aan de man kwam, is
men keihard gaan werken aan besparingsmaatregelen. Dat heeft
er zelfs toe geleid dat sommige bedrijven een energiebesparing
van maar liefst vijftig procent wisten te bereiken.'
Ligboxen

Wetgeving en politieke maatregelen (prijsverhogingen bijvoor
beeld) mogen dan een stimulans voor het onderzoek betekenen,
de boerenstand speelt wat dat aangaat een zo mogelijk nog be
langrijker rol. In Vos' zwakte/sterkte-analyse van de Nederlandse
landbouw neemt de wisselwerking tussen boerenstand en onder
zoek een centrale plaats in. 'De Nederlandse boer reageert flexi
bel en weet de mogelijkheden goed uit te buiten. Het gaat om
een soort mengeling van handelsgeest en inventiviteit.' En ook in
dit geval volgt een mooi verhaal uit de praktijk om die wissel44

werking te illustreren: 'Wij leerden op college nog dat een boer
met handmelken acht koeien kon houden. Was er een boer met
zestien koeien, dan had hij per definitie óf twee grote dochters
óf een arbeider. Met de komst van de melkmachine, zo leerden
wij, kon één man veertien koeien houden. De introductie van de
ligboxenstal heeft bijna in één klap het aantal koeien voor een
eenmansbedrijf gebracht van veertien naar veertig. Er wordt nu
al over zestig gesproken, maar laten we niet overdrijven en het
op veertig, vijfenveertig koeien per man houden. Hier heb je dus
te maken met een ontwikkeling die zich in zeer hoog tempo
heeft voltrokken.'
'Al in de zestiger jaren begon men zich te realiseren dat de fac
tor arbeid een breekpunt was in de melkveehouderij. Hoe kon je
die hoeveelheid arbeid in de stalperiode verminderen? Door aan
dacht te besteden aan twee knelpunten: het voeren van de koeien
en het melken. Al snel ontstond de gedachte dat de koeien naar
het voer en de melkmachine toe moesten komen in plaats van
andersom. In ons land is toen om die reden een aantal loop
stallen gebouwd. In alle gevallen liep dat op een mislukking uit.
Waarom? Omdat de koeien veel te veel ruimte moesten hebben
vanwege de gevechten en de onrust. Daarnaast kostte het giganti
sche hoeveelheden stro. Roostervloeren werden namelijk nog niet
toegepast.'
ik kan me nog herinneren dat wijlen prof. Stegenga (hoogle
raar veehouderij; J.B.) terugkwam van een congres in Schotland.
Hij zei: ik heb een oplossing gezien voor het loopstalprobleem:
ligboxen. Daarin liggen de koeien net zoals in de grupstal maar
ze kunnen wel vrij rondlopen om te eten en gemolken te worden.

Weerstand tegen ziekten is vaak erfelijk bepaald. Links 1% van
het totaal aantal maagdarmwormen aangetroffen in een kalf met
weinig weerstand; rechts 1% van de wormen in gelijk geïnfec
teerd kalf met hoge erfelijke weerstand.
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Toen hebben ze vervolgens op de proefboerderij Duivendaal in
een klein stalletje zes boxen gebouwd. Stegenga had geen koeien
voor deze proef maar was aangewezen op pinken. Tot ieders ver
bazing gingen de beesten in die boxen liggen, werden ze veel
minder vuil en kon bovendien een met de grupstal vergelijkbare
bezettingsgraad worden gehandhaafd zonder dat er veel onrust
uitbrak.'
'Strikt genomen is de ligboxenstal dus geen Nederlandse uitvin
ding. Wel heeft hier het hele ontwikkelingsproces plaatsgevonden
waarbij voor allerlei kinderziekten een oplossing gevonden moest
worden. Ik kan me herinneren dat we in 1973 of '74 - ik was
toen directeur veehouderij en zuivel - de opening van de tien
duizendste ligboxenstal vierden. Een van de sprekers op die bij
eenkomst was een Duitse consulent voor gebouwen. En die
meldde dat hij hoopte dat de volgende maand de duizendste lig
boxenstal van heel West-Duitsland in gebruik zou worden geno
men! Daar heb je weer die typisch Nederlandse gang van zaken:
de ligboxenstal was nog lang niet af, zeker niet. Er zijn in de
eerste jaren ook grote ongelukken gebeurd met boxvorm en af
scheidingen. We hadden die problemen echter nooit kunnen
overwinnen als niet duizenden Nederlandse boeren met het
systeem in de praktijk waren begonnen.'
'Voor de onderzoeker is zo'n snelle reactie van de praktijk wel
eens irritant. Laat me nou maar rustig m'n waarnemingen doen
en wacht maar op de publikaties. Maar nee, die boer zegt: dat
ziet er gezond uit, ik moest het er maar op wagen. Pakt het ver
keerd uit, dan heeft hij pech. Pakt het goed uit, dan heeft hij
een voorsprong.'
De stormachtige ontwikkeling van de Nederlandse veeteelt
Aantal gehouden
Melkkoeien
Varkens
Kippen
Vleeskalveren

Nestgeur

1950

1984

1 500 000

2 500 000

1 900 000
22 000 000
65 000

10 300 000
82 000 000
565 000

Brengt die wisselwerking niet het gevaar mee dat wetenschappe
lijke medewerkers zich in sterke mate gaan identificeren met het
agrarisch belang? Vos: 'Dat zal voor een deel van het weten
schappelijk corps wel opgaan. Ik denk echter dat degenen die
onderwijs geven in de ondersteunende vakken zoals wiskunde en
chemie zich veel minder verbonden voelen met de agrarische sec
tor. Deze categorie zal primair geïnteresseerd zijn in fundamen
teel onderzoek in het eigen vakgebied.'
ik hecht er in dit verband wel aan op te merken dat de Land46

Gedragskundig onderzoek is van belang voor de huisvesting van
dieren met het oog op produktie en welzijn. In samenwerking
met het pluimveeinstituut 'Het Spelderholt' in Beekbergen neemt
de Landbouwhogeschool het eierleggedrag van kippen onder de
loep, of nauwkeuriger: onder de videocamera.

bouwhogeschool er altijd in geslaagd is het isolement te vermij
den. Men heeft daar geen last van wat men wel nestgeur noemt.
De Landbouwhogeschool heeft voortdurend beseft dat haar
kracht in het interdisciplinaire vlak ligt. Wageningen heeft nooit
haar eigen chemici opgeleid, nooit haar eigen microbiologen of
wiskundigen op willen leiden. Voor de ondersteunende vakken is
steeds geprobeerd de beste mensen van elders te halen. Daar zit
op dit moment misschien een lichte kentering in. Ik krijg de in
druk dat er iets te veel mensen uit de eigen geledingen worden
benoemd. Er is sprake van enige inteelt. Daarvoor mag ik als
oud-geneticus hopelijk tijdig waarschuwen.'
'Wat betreft de gezondheid van het landbouwhuisdier neemt de
Landbouwhogeschool een verstandige houding aan. Zij gaat niet
proberen veterinairen op te leiden; dat gebeurt in Utrecht. Waar
Wageningen een vitale bijdrage geleverd heeft, dat is op die pun
ten waar de agrarische bedrijfsvoering, dus de boer, invloed
heeft op de gezondheid. Ik denk aan het voedergebeuren, de hy
giëne op het bedrijf, de huisvesting, het graslandbeheer, enzo47

De muskus- of bisamrat voelt zich in ons land zo goed thuis dat
hij - om schade aan dijken zo veel mogelijk te beperken - in
tensief weggevangen moet worden. De Landbouwhogeschool
speurt met TNO naar de basis voor alternatieve vangmethoden.
Nauwgezette observatie van het rat gedrag, ondermeer in relatie
tot lokstoffen, is daarvoor noodzakelijk.

voort. Daar zie je dat de Landbouwhogeschool op het gebied
van de gezondheid essentiële dingen heeft toegevoegd aan het
werk van de veterinairen.' Het feit dat de huidige hoogleraar
veeteeltwetenschap, prof. Oosterlee, van huis uit dierenarts is, zal
hier wellicht niet vreemd aan zijn.
Bij de Landbouwhogeschool wordt in relatie tot de welzijnsproblematiek van de veehouderij nogal wat gedragskundig ('etholo
gisch') onderzoek verricht. Vos: 'Die belangstelling is niet pri
mair van de Landbouwhogeschool afkomstig. Het gedragskundigonderzoek bij landbouwhuisdieren is eigenlijk begonnen bij
het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek in Zeist, dat zich
indertijd richtte op transportproblemen bij het varken. Daar
naast had je de vraagstukken rond het houden van kippen in
kooien, die door het instituut 'Het Spelderholt' opgepakt wer
den. De Landbouwhogeschool kiest de fundamentele weg en is
daarmee niet primair op de oplossing van dit soort praktijkpro
blemen gericht. Het ontwikkelen van criteria voor welzijn kost
veel tijd, ook al omdat ze toepasbaar gemaakt moeten worden.'
Vos onderschrijft niettemin met een zeker enthousiasme de op
vatting van de Wageningse ethologen dat welzijn meetbaar is.
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Op de vraag of het vreemd is dat het gedragsonderzoek aan
vankelijk beperkt bleef tot in het wild levende dieren, zegt Vos:
'Dat is toch niet zo gek als het wel lijkt. 'Welzijn' is ook in rela
tie tot de mens nog maar een zeer jong begrip. Als een kind
goed te eten had en op school redelijke cijfers haalde, dan was
alles in orde. Dan was zo'n kind gewoon gelukkig, zo dacht men.
En dan praat ik zelfs over de tijd kort na de oorlog. Zo ging het
ook met de dieren. Later kwamen die begrippen als welzijn pas
op. Vergeet niet dat de nu verguisde huisvestingsystemen, zoals
de legbatterij, mede uit gezondheidskundig oogpunt bedacht
zijn. Het mestprobleem werd opgelost door de roosters en de
kippen werden in kleinere groepen gehuisvest om het kanniba
lisme terug te dringen.'
In 1969 promoveerde Vos op een proefschrift over het meten en
wegen van rundvee met het oog op de vleesproduktie. Zag het
rundvee er toen heel anders uitzag dan nu? Vos: 'Toen ik met
het onderzoek begon, hadden we te maken met een neerwaartse
trend. De dieren waren wat kleiner dan voorheen en ook de erfe
lijke aanleg voor melkproduktie was wat minder. Daarna
kwamen de Amerikanen in het vizier en toen zette de verande
ring razendsnel in. De Nederlandse koeien zijn wat groter
geworden en hun uierkwaliteit is belangrijk verbeterd. Dat
laatste is ook noodzakelijk in verband met de mechanisatie op
de bedrijven. Als derde punt wil ik dan nog de toegenomen varia
tie in bespiering noemen. Die laatste eigenschap betreur ik trou
wens enigszins. Het is echter het onontkoombare gevolg van een
veefokkerij die zich uitsluitend richt op vergroting van de melk
produktie. Je krijgt dan allemaal koeien met een goede erfelijke
aanleg voor melkproduktie maar de ene is breed en de ander is
smal. Dat betekent dat ook de kalveren die variatie vertonen.
Bijna alle stierkalveren verdwijnen in de vleesproduktie en in die
sector is de variatie in bespiering ongewenst.'
Dubbeldoel-koe

'De oorspronkelijke dubfyeldoel-koe is door de toepassing van
Noordamerikaans sperma wel wat uit het zicht verdwenen maar
zeker nog niet verloren. We kunnen zo terug en ik denk dat we
ook terug moeten. Als het goed is, wordt in een bepaalde perio
de een koe gefokt die past bij de economische omstandigheden
van dat moment. Een hoge melkgift per koe moet gehandhaafd
worden omdat de factor arbeid duur blijft. Een koe houden die
weinig melk geeft, is niet verstandig. Je kunt nou eenmaal beter
veertig koeien met veel melk houden dan vijftig koeien met min
der melk.'
'De verwachting is dat in Europa als gevolg van de superheffing
een miljoen koeien zullen verdwijnen. Dat betekent dat er ook
een miljoen minder kalveren komen. In zo'n krappe markt wordt
de kwaliteit van de kalveren nog belangrijker. Om die reden zal
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op het melkveebedrijf weer meer aandacht moeten worden
besteed aan de bevleesdheid van de koeien.'
Wanneer de Nederlandse boeren al snel geneigd zijn om iets op
te pikken dat nog volop in onderzoek is, kan men zich afvragen
of de superheffing niet het gevaar heeft dat die flexibiliteit een
beetje verdwijnt? Omdat in de melkveehouderij toch niets meer
te verdienen zou zijn, gaat men naar andere wegen zoeken. Denk
aan hertenteelt of het houden van melkgeiten. Vos: 'De laatste
tien jaar is zowel het aantal koeien als de produktie per koe ver
hoogd om het inkomen op peil te houden. De markt liet het na
melijk niet toe dat een hoger inkomen via hogere prijzen tot
stand kwam. Gevolg: overproduktie. Daar moest wat aan gebeu
ren en men heeft een uitermate rigoreuze maatregel genomen.
Nu staan we in de melkveehouderij op een kruispunt. Ik denk
dat je drie categorieën melkveebedrijven kunt onderscheiden.
Ten eerste bedrijven met zeventig tot tachtig koeien die wel met
wat minder toekunnen. Als men op deze bedrijven extra kritisch
is op de ruw- en krachtvoergift, zal wel wat inkomen verspeeld
worden maar niet dramatisch veel. Het veevoedingsonderzoek
dient hier een ondersteunende rol te spelen.'
'De tweede categorie zal door grondaankoop een hoger quotum
moeten zien te bereiken. Ook is het mogelijk dat men uitziet
naar een tweede poot of een al bestaande tweede poot gaat uit
breiden. In dergelijke gevallen krijg je misschien te maken met
geitenhouderij en hertenteelt. Op dergelijke alternatieven zal het
onderzoek zeker moeten inspelen. En dan tenslotte de derde ca
tegorie, die geen perspectief meer ziet en als gevolg van de super
heffing versneld afhaakt.'
'Met name voor het blijven zoeken naar alternatieven wil ik
extra aandacht vragen. Want deze ontwikkelingen in de melkvee
houderij doen beseffen dat de basis van onze landbouw wel wat
smal is geworden.'
Sexescheiding

Ten tijde van uw promotie-onderzoek had u de beschikking
over een weegbrug en een meetlint. De laatste jaren is er een
reeks technieken bijgekomen die een snellere selectie van rassen
mogelijk maakt. Het gaat dan om ontwikkelingen op het gebied
van celbiologie en moleculaire genetica. Sommigen verwachten
daar een ware doorbraak van, anderen staan er sceptisch tegen
over. Wat is uw inschatting? Vos: 'Ik ben zelf lang hoopvol ge
weest over sexescheiding. AI twintig jaar wordt over de techni
sche haalbaarheid hoog opgegeven, maar concrete resultaten zijn
er nog steeds niet. Toch zal het er wel een keer van komen, al
durf ik niet te voorspellen dat dat binnen vijf jaar gebeurt. Be
heers je sexescheiding eenmaal, dan betekent dat een zeer belan
grijke vooruitgang voor de veehouderij. Wanneer je bijvoorbeeld
over de rundvleesproduktie praat, is het heel wat waard als je op
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Voor verteringsexperimenten in het veevoedingsonderzoek bij
runderen kan een fistel goede diensten bewijzen.

bestelling stierkalveren kunt krijgen. Die zijn tenslotte zo'n 150
gulden meer waard dan vaarskalveren.'
'Laten we vervolgens eens naar de melkveehouderij kijken. Als
je honderd melkkoeien hebt en je wilt dertig vaarskalveren heb
ben voor vervanging over twee jaar, dan is het een groot voor
deel als je die dertig kalveren met honderd procent zekerheid
door de dertig beste koeien kunt laten voortbrengen.'
Is genetische manipulatie, waarbij ingegrepen wordt op het ni
veau van de erfelijkheidsdrager (DNA), op de lange duur wense
lijk voor de veehouderij? Vos: 'Ik kan niet overzien wat de ge
volgen van de genetische manipulatie zullen zijn. Toepassing
daarvan hangt af van de vraag of dergelijke technieken bijdra
gen aan het behoud van onze relatieve voorsprong. De Neder
landse landbouw weet tot nog toe in een aantal sectoren zijn
voorsprong te behouden dank zij de Landbouwhogeschool, dank
zij het totale landbouwkundige onderzoek en dank zij de wissel
werking met de boerenstand. Maar realiseer u wel dat die voor
sprong te maken heeft met tempo en met niets anders. Die goeie
koeien van ons krijgen de Duitsers en Fransen ook, maar een
paar jaar later. Alleen al daarom kun je je eigenlijk geen terug
houdendheid veroorloven wat betreft de ontwikkeling van nieu
we celbiologische en moleculair-genetische technieken.'
Alternatieven

Nogmaals brengt Vos de zwakte/sterkte-analyse van de Neder
landse landbouw ter sprake, nu naar aanleiding van een vraag
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Om de kaakspierbewegingen van deze vis te registreren wordt
een zeer fijne elektrode ingeplant.

over innovatie in de landbouw. Ten tijde van het interview staat
de Landbouwdag 1984 voor de deur waarop een prijs zal worden
uitgereikt voor het best uitgewerkte idee voor een nieuwe onder
neming. Wat zou Vos voor een idee willen inzenden? 'Oh, maar
daar heb ik in het geheel geen verstand van', zegt hij bescheiden
en tegelijkertijd afwerend. Maar direct aansluitend volgt een al
gemeen betoog over de zwakke kanten van de Nederlandse land
bouw. En juist daar liggen belangrijke kansen voor de ontwikke
laars van alternatieven.
'In de nederlandse landbouw zijn te veel bedrijven geconcen
treerd op te weinig produkten. Kijk naar de veehouderij: rund
vlees, kalfsvlees, varkensvlees, kip, melk en eieren, dan heb jte
het hele arsenaal aan produkten gehad. Van een andere sector
als bijvoorbeeld de eendenhouderij is sinds de totstandkoming
van de EG bijna niks meer over. De fruitteelt is om zelfde reden
sterk teruggelopen. En ook in de akkerbouw heeft een versmal
ling plaatsgevonden. Op bedrijfsniveau valt dat zeker te verdedi
gen, maar voor de sector in zijn totaliteit is het niet goed. Want
wie geeft mij de garantie dat de kalvermesterij over twintig jaar
nog bestaat? Ik hoop het wel, maar ik heb daarover onvoldoen
de zekerheid.'
'Het vervelende is dat ook het landbouwkundig onderzoek is
meegegaan in het versmallingsproces. Sinds het moment dat men
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zich dat bewust is geworden, wordt er weliswaar druk nagedacht
over het derde, vierde of vijfde produkt voor de veeteelt of ak
kerbouw, maar dergelijke nieuwe hoofdprodukten bestaan helaas
niet. We vergeten echter dat tienmaal één procent ook tien pro
cent is. Als tien procent van de melkveehouders zich bezig zou
houden met tien verschillende, alternatieve produkten, dan zou
de superheffing minder dramatisch zijn.'
'Op dit moment moet je je afvragen of wij met zijn allen wel
voldoende naar die alternatieve mogelijkheden zoeken. Dat zou
den we zowel in binnen- als in het buitenland moeten doen.
Daarbij lijkt het me verstandig om over de hele linie extra aan
dacht aan kwaliteit te besteden. Zo zou in Nederland een kwali
teitskip naar mijn smaak geen kwaad kunnen. En wat het bui
tenland aangaat: ik zou het liefst met de handen in de zakken
koopkrachtige gebieden opzoeken, kijken wat ze daar eten om
het dan goedkoper en beter te produceren.' Met die omschrijving
heeft Vos een eerder gemaakte opmerking over z'n opleiding aan
de Landbouwhogeschool treffend geïllustreerd: 'Ik vind een van
de aardigste dingen dat je er voortdurend getraind wordt in het
vinden van een combinatie tussen het economisch wenselijke en
het biologisch haalbare.'
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Jan Blom

De noodzaak van de fundamentele wetenschappen

Profdr.ir. D. de Zeeuw: 'Onderschat nooit
vandaag wat morgen al mogelijk is'

De fundamentele wetenschappen zijn voor een groot aantal stu
denten van de Landbouwhogeschool een regelrechte verschrik
king. Deze studenten hebben voor de Landbouwhogeschool ge
kozen omdat ze geïnteresseerd zijn in landbouw; ze hoopten na
hun middelbare schooltijd vakken als wiskunde, natuurkunde en
scheikunde voortaan links te kunnen laten liggen. De voorlich
tingsdagen die elk jaar voor middelbare scholieren worden geor
ganiseerd zijn voor velen de eerste 'eye-openers', maar blijken
niet voldoende demotiverend te werken voor diegenen die de
exacte vakken niet echt aan kunnen.
Groot is dan ook de teleurstelling van deze studenten als ze in
de praktijk geconfronteerd worden met het college- en practicumrooster van de propedeuse. Een student moleculaire weten
schappen besteedt tijdens zijn propedeuse 1240 van zijn 1520
studiebelastingsuren aan basiswetenschappen. Hij heeft er dan
wel zelf voor gekozen. Maar ook iemand die planteziektenkunde
gaat studeren is 920 van de 1520 studiebelastingsuren bezig met
vakken als natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Voor een aan
komend huishoudwetenschapper ligt deze hoeveelheid op 440, en
voor een landschapsarchitect in opleiding op 380. Ook na de
propedeuse blijven basiswetenschappen een belangrijke plaats in
nemen in het rooster van een flink aantal Wageningse studierich
tingen.
Kratzeil

Voor veel studenten zijn de basiswetenschappen struikelblok
ken. Dit is deels te wijten aan een tekort aan aanleg bij de stu
denten, en deels aan een gebrek aan interesse. Horden studenten
zijn meer dan één keer gezakt voor statistiek-examens. Gelet op
het hoge abstractieniveau van de stof is het zeer waarschijnlijk
dat gebrek aan aanleg hier een belangrijke rol speelt. Gebrek
aan interesse wordt met name duidelijk bij practica.
Klassiek is het geval van de student die bij het practicum orga
nische chemie in een bekerglas een synthese uit moest voeren, en
volgens het (in het Duits gestelde) practicumvoorschrift met een
glasstaaf 'an der Wand kratzen'. Van het bekerglas natuurlijk,
maar dat stond er niet bij. De student begaf zich naar de muur
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Opheldering van de werking van onkruidverdelgende middelen
<herbiciden) heeft bij de Wageningse vakgroep plantenfysiologisch onderzoek een zeer fundamenteel karakter. Het be
treft de invloed van het herbicide op de activiteit van (een on
derdeel van) het fotosynthetische apparaat in de plant.

van de practicumzaal die hij enthousiast begon te bekrassen. Een
ander voorbeeld; elk jaar komt er tijdens het practicum fysische
chemie wel een student (al of niet na aandringen van de practi
cumassistenten) bij de amanuensis vragen om het nul-milliliter
pipet. Dit soort anecdotes (practicumleiders kunnen er moeite
loos tientallen uit hun mouw schudden) illustreren duidelijk het
gebrek aan interesse in de basiswetenschappen bij een groot aan
tal studenten.
Toch zijn voor de modale landbouwkundig ingenieur de exacte
vakken een onmisbaar onderdeel van zijn opleiding geweest. Het
gaat daarbij niet alleen om de verworven feitenkennis, maar ook
om de benaderingswijze van bepaalde vraagstukken, die juist
door het bestuderen van de basiswetenschappen wordt aange
leerd. Het is natuurlijk goed mogelijk dat de studenten die in
het begin van hun studie over de exacte vakken struikelen het
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nooit tot landbouwkundig ingenieur brengen, maar als dat wel
het geval is dan verandert hun mening over de basiswetenschap
pen tijdens hun studie of vlak daarna aanmerkelijk, want er is
vrijwel geen afgestudeerde van de Landbouwhogeschool die zegt
absoluut geen profijt gehad te hebben van al die uren zweten en
zwoegen.
Groei en bloei

Blijkbaar is de belangrijke rol van de exacte vakken in het on
derwijs aan de Landbouwhogeschool van grote betekenis voor
het in de dagelijkse praktijk van de landbouwwetenschap functi
oneren van de afgestudeerden. Dit geldt vanzelfsprekend in de
eerste plaats voor landbouwkundig onderzoekers. Over de bete
kenis van de basisvakken voor de landbouwwetenschap spraken
we met prof.dr.ir. D. de Zeeuw, algemeen directeur van de
Directie Landbouwkundig Onderzoek van het ministerie van
Landbouw en Visserij.
De Zeeuw is in 1941 begonnen met studeren aan de Landbouw
hogeschool, maar in 1942 weer gestopt omdat de Duitse autori
teiten eisten dat studenten een loyaliteitsverklaring zouden teke
nen. Na de bezetting is hij in 1946 weer begonnen en in 1950 af-

Het gebruik en de huisvesting van (kleine) proefdieren is bij de
Landbouwhogeschool zoveel mogelijk gecentraliseerd. Er wordt
naar alternatieven gezocht om experimenten met proefdieren zo
beperkt mogelijk te houden. Zo ontwikkelt de vakgroep toxico
logie testmethodes gebaseerd op celcultures om de risico's van
stoffen te bepalen.
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gestudeerd in de tuinbouwplantenteelt. In 1953 promoveerde hij
bij professor Wellensiek op een plantenfysiologisch onderzoek
naar antagonismen tussen groei en bloei. De Zeeuw: 'Als een
plant groeit, dan bloeit hij niet, en als een plant groeit, dan wil
hij niet bloeien. We probeerden indertijd aanwijzingen te krijgen
over de fysiologische achtergronden van dat landbouwkundig
zeer belangrijke fenomeen.'
'Om dat onderzoek met enige kans op succes uit te kunnen
voeren moesten we uiteraard goed op de hoogte zijn van de toen
malige stand van zaken met betrekking tot de kennis van geneti
ca en scheikunde. Dat wil zeggen, we noemden het toen schei
kunde, je zou nu spreken over plantenfysiologie en biochemie.
Ik wil niet beweren dat we het probleem volledig hebben opge
lost (de fysiologische achtergronden van het antagonisme tussen
groei en bloei zijn ook nu nog niet in detail bekend) maar het
was ook toen al duidelijk dat je zonder de exacte basisweten
schappen nergens zou komen in het landbouwkundig onderzoek.
Het was met name Wellensiek die dat besef bij ons heeft doen
postvatten. Het is mijns inziens voornamelijk aan het te danken
geweest dat de tuinbouw eerder dan enige andere tak in de land
bouw heeft ingezien dat genetisch en fysiologisch onderzoek een
voorwaarde is om rendabel te kunnen blijven produceren. Dat de
tuinbouw nog steeds voor ligt op de andere landbouwsectoren
blijkt wel uit de unieke diversificatie van het aanbod van de
tuinbouw op de markt.'
Wiskunde

Van de wiskunde-vakken was in de studie- en promotietijd van
De Zeeuw eigenlijk alleen de statistiek belangrijk voor de land
bouwwetenschap. Dat is intussen wel veranderd. Met het opruk
ken van de computer op de boerderij en in het onderzoek is ook
de wiskunde enorm in opmars gekomen. Zonder de wiskunde
die ten grondslag ligt aan het opstellen van simulatiemodellen is
het moderne landbouwkundig onderzoek niet meer goed denk
baar.
De wiskunde die aan de Landbouwhogeschool wordt gedoceerd
is overigens in vergelijking met de wiskunde aan de andere uni
versiteiten wel bijzonder op de praktijk gericht. Naast de sta
tistiek en de informatica wijst De Zeeuw op de operationele ana
lyse, die voor het landbouwkundig gebeuren van steeds groter
belang wordt. Het vervangen van werkelijke experimenten door
computersimulaties kan enorm veel tijd en geld besparen en stelt
de onderzoekers in staat hun experimenten meer dan tot nu toe
gericht uit te voeren. De mogelijkheden zijn legio, volgens De
Zeeuw.
Uw verslaggever heeft zijn twijfels. Tenslotte hebben simulatie
modellen ook hun beperkingen. Schat De Zeeuw de zaken niet
iets te rooskleurig in? De Zeeuw: 'Misschien heeft u wel gelijk,
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Schimmels mogen zich bij de Landbouwhogeschool in een ruime
belangstelling verheugen. Dat geldt op de eerste plaats de
schimmel als schadeverwekker in het veld of de kas en de wer
king van fungiciden. Schimmels zijn anderzijds interessant als
producent van allerlei bruikbare, hoogwaardige stoffen en bo
vendien boeiend vanuit genetisch (manipulatie) oogpunt. Links
een voedingsbodem met sucrose, rechts een voedingsbodem met
acetaat. Het wild-type van de schimmel Aspergillus nidu/ans kan
op beide voedingsbodems groeien, terwijl een van deze schimmel
afgeleide mutant zich alleen op de acetaatbodem kan ontwikkelen.

maar onderschat vandaag nooit wat morgen al mogelijk kan
zijn. Typerend voor wetenschap is dat progressie nooit geleidelijk
komt. Jarenlang kunnen onderzoekers over de hele wereld voor
een barrière staan. Dan komt er ergens één doorbraak, en een
heel onderzoeksveld maakt binnen korte tijd onvoorstelbare vor
deringen. Typische voorbeelden zijn de moleculaire genetica na
de vondst van de dubbele-helixstructuur van het DNA, en de
metabolische biochemie na de ontdekking van de citroenzuur
cyclus. Zo denk ik dat de operationele analyse op dit moment in
een stroomversnelling raakt. En als er eenmaal een model is voor
de groei van één slaplant, dan is er ook direct een model voor de
groei van tienduizend kroppen sla in een kas, waarbij genetische
en omgevingsfactoren gevarieerd kunnen worden. Je kunt bij
voorbeeld denken aan een simulatie van vergelijkend onderzoek
van verschillende slarassen bij verschillende temperaturen. Een
dergelijk onderzoek is van groot belang voor het selecteren van
'energie-zuinige' rassen voor de Nederlandse glastuinbouw. Simu
latie in plaats van werkelijk onderzoek spaart tijd en geld. En denk
ook eens aan de frustraties die zo'n simulatiemodel de onderzoeker
kan besparen die voordat hij onderzoek kan gaan doen eerst
honderden slaplanten moet opkweken, die hij dan natuurlijk net
Voor de proef begint, kwijtraakt door een schimmelinfectie.'
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Manipuleren

Een andere basiswetenschap die voor het landbouwkundig on
derzoek onmisbaar is, is de genetica, vindt De Zeeuw. De mo
derne genetische technieken die zijn ontwikkeld om het DNA
van planten, dieren en bacteriën te manipuleren, zullen de land
bouwonderzoeken in staat stellen om bijzonder nuttige rassen
planten en dieren te produceren.
Weer reageert uw verslaggever enigszins sceptisch. Ook met de
klassieke genetische methoden is het niet zo'n kunst om erfelijk
materiaal van verschillende bronnen in één stuk DNA te integre
ren. Het probleem waar de moderne veredelaars op zullen stui
ten is de identificatie en selectie van het gewenste DNA. Bij één
eigenschap zijn vaak genen betrokken die op verschillende chro
mosomen liggen. Dat compliceert het op nuttige wijze manipule
ren van genetisch materiaal aanzienlijk.
Bovendien is het regeneratievermogen van cellen bij de huidige
stand van de techniek zeer beperkt. Je hebt niets aan een cel met
supereigenschappen als je niet weet hoe je uit die cel weer een
volledige plant moet laten groeien. En dan is er ook nog het pro
bleem van de stabiliteit van de nieuwe Produkten. Een plant
bloemen van een andere kleur laten produceren, dat is niet echt
ingrijpend - daar is dan ook geen recombinant-DNA-werk voor
nodig. Maar een plant zodanig wijzigen dat er een fundamentele
fysiologische verandering optreedt (en dat is nodig om alle
claims van betere resistentie en hogere produktie waar te maken)
dat kon wel eens tot een onbestaanbare plant leiden. Een plant is
(nog lang) geen bouwpakket dat naar believen kan worden uitge
breid of ingenomen.
De Zeeuw hoort deze geluiden niet voor het eerst: 'U hoort
duidelijk tot de pessimisten, terwijl er - ook onder genetici van
hoog aanzien - duidelijk optimisten rondlopen. Ik heb niet be
weerd dat we vandaag al zo ver zijn, maar ik zeg weer dat u van
daag niet moet onderschatten wat morgen al mogelijk kan zijn.
Wel ben ik het er mee eens dat een kritische benadering van de
voorgespiegelde mogelijkheden noodzakelijk blijft. Een geneti
cus die onderzoek wil gaan doen aan het inbrengen van een wil
lekeurig bacterieel gen in een plantechromosoom moet dat niet
motiveren met verwijzingen naaV de honger in de derde wereld
en de daarmee samenhangende behoefte aan hogere landbouwproduktie door betere resistentie tegen infectieziekten. Bij onze
instituten komt zoiets ook niet voor. In de derde wereld is er
schreeuwende behoefte aan verhoging van de lokale produktie en
een efficiënter gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Maar in
West-Europa en de Verenigde Staten kunnen we ons wat meer
zorgen maken om verhoging van de kwaliteit en diversificatie
van het aanbod. Op dat punt ben ik optimistisch gestemd over
de toepassingsmogelijkheden van de moderne genetica.'
De Zeeuw constateert met instemming dat de Landbouwhoge59

Een belangrijk onderzoeksthema van de Landbouwhogeschool
behelst de genetische basis en het enzymmechanisme van de bio
logische stikstofbinding; via hun wortelknolletjes kunnen be
paalde planten stikstof uit de lucht 'haten'.

In de knolletjes van deze wortel bevinden zich de speciale bacte
riën die de stikstof binden en aan de gastheerplant - in dit ge
val soja - doorgeven.
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school sinds kort mogelijkheden biedt om biotechnologie te stu
deren. Om de concurrentiekracht van de Nederlandse landbouw
op het huidige uitstekende peil te handhaven moeten de Neder
landse landbouwproducenten zich blijven onderscheiden door
een hoge kwaliteit en een relatief lage prijs.
Het is daarom van groot belang dat het zoeken naar nieuwe
Produkten en produktiemethoden wordt voortgezet, en dat de
nationale afhankelijkheid van geïmporteerde grondstoffen ver
mindert. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om voedermiddelen,
kunstmest en fossiele energiedragers. De biotechnologie kan de
afhankelijkheid van de import van deze stoffen aanmerkelijk
verminderen. Fermentatie van afvalprodukten kan tot de produktie van hoogwaardige diervoeders leiden, veredeling van
stikstofbindende organismen kan de kunstmestbehoefte reduce
ren, en veredeling van kasgewassen kan het energieverbruik in de
tuinbouw aanmerkelijk omlaag brengen. Vergelijkbaar is de ver
hoging van de houtproduktiviteit van de bosbestanden, die de
Nederlandse afhankelijkheid van geïmporteerd hout zou kunnen
verminderen. Hierdoor kunnen alternatieve gebruiksmogelijk
heden ontstaan voor grond en arbeid, die nu worden gebruikt
voor produktie van goederen waar eigenlijk geen markt meer
voor is, zoals de zuiveloverschotten.
Dierlijke cellen

Met betrekking tot de dierlijke produktie ziet De Zeeuw mo
gelijkheden in het kweken van dierlijke cellen voor toxicologisch
onderzoek van industriële chemicaliën, nieuwe geneesmiddelen,
en dergelijke. Vermindering van het gebruik van proefdieren zou
één van de positieve gevolgen kunnen zijn. Ook de toepassings
mogelijkheden van hybride celkweken voor de produktie van
specifieke antilichamen lijken legio: diagnose van bacteriële en
virale ziekten, produktie van vaccins, controle op verontreinigin
gen, en immuno-assay-technieken. Op al deze gebieden liggen er
voor de landbouwkundige instituten en voor de Landbouwhoge
school voldoende aanknopingspunten.
Dat de organische synthese en de biochemische analyse voor de
landbouwwetenschap onmisbaar zijn, behoeft volgens De Zeeuw
geen betoog. De analytische chemie zou zich nog meer dan tot
nu toe moeten specialiseren in de verfijning van analysetechnie
ken. Zowel bij de dierlijke als bij de plantaardige produktie zijn
grote effecten vaak het gevolg van zeer kleine veranderingen in
hormoonspiegels. Beheersing van hormonale processen is een
voorwaarde voor een effectieve beheersing van het landbouwkun
dig potentieel. Het vaststellen van kleine verschillen in hormoon
concentraties vereist uiterst nauwkeurige en gevoelige detectiemethoden.
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Tegen de lamp

De Zeeuw: 'Met uitsluitend eiwit-, vet- en suikerbepalingen
kom je tegenwoordig niet ver meer. Een redelijk actueel voor
beeld van de behoefte aan verfijnde analysetechnieken is de
DES-affaire uit 1981, toen de rechter een aantal zeer waarschijn
lijke wetsovertreders moest vrijspreken, omdat niet onomstote
lijk kon worden aangetoond dat inderdaad kunstmatig hormoon
was gebruikt om kalveren sneller te laten groeien. Als reactie op
deze zaak hebben landbouwwetenschappers twee of drie sluiten
de DES-bepalingsmethoden ontwikkeld, en nu kunnen we er na
genoeg zeker van zijn dat overtreders van het verbod op het ge
bruik van hormonen tegen de lamp lopen. Dat weten ze zelf
natuurlijk ook, dus het is waarschijnlijk dat althans dit hor
moon in Nederland niet meer gebruikt zal worden.'
De voor de landbouw steeds belangrijker wordende 'remote
sensing' technieken vereisen voortdurende ontwikkelingen op de
gebieden van de elektronica, informatica en detectie van licht- en
radiosignalen. Volgens De Zeeuw moeten de Landbouwhoge
school en de landbouwkundige instituten ook op deze gebieden
onderzoek (blijven) doen, eventueel in samenwerking met andere

Nieuwe toepassingen van de laser, ook in het wetenschappelijk
onderzoek, dringen zich op. Een voorbeeld is deze opstelling bij de
Landbouwhogeschool waarmee onder andere structuren van en be
wegingen in grote chemische complexen zoals eiwitten gere
gistreerd kunnen worden. De registratie berust op het zeer snel
na elkaar uitzenden van korte laserpulsen en het analyseren (met
behulp van de computer) van het (fluorescentie)effect.
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onderzoeksinstellingen. Verdere belangrijke ontwikkelingen op
het gebied van de natuur- en weerkunde zijn mogelijkheden tot
beïnvloeding van het microklimaat in kassen en het onderzoek
naar de gevolgen van dergelijke klimaatsaanpassingen voor de
plantengroei.
Beïnvloeding van het macroklimaat, zoals het opwekken van
regen door het aanbrengen van zilverkristallen in de atmosfeer,
lijkt wat de praktische toepassing betreft voorlopig nog toekomst
muziek.
Automatisering
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Bijzonder spectaculair zijn de recente ontwikkelingen op het
gebied van de automatisering. Volgens De Zeeuw is op dit gebied
intensieve samenwerking tussen de Landbouwhogeschool en de
instituten geboden. 'De ontwikkelingen gaan zo snel dat het
voor een gewone landbouwwetenschapper haast niet bij te hou
den is. Als het landbouwkundig onderzoek wil automatiseren,
dan kan er gekozen worden uit een grote verscheidenheid aan
systemen. Om uit de veelheid van aanbiedingen die op de markt
verschijnen verantwoorde keuzes te kunnen maken zijn specialis
ten nodig.'
'Dat is ook van belang als we als landbouwwetenschappers on
afhankelijke adviezen willen geven aan boeren en tuinders die
hun bedrijf willen automatiseren. Het zou verkeerd zijn als de
Landbouwhogeschool en de instituten dubbel werk gingen doen
door ieder hun eigen specialisten te gaan aantrekken. Als we ons
niet samen sterk maken, dan dreigen we hopeloos afhankelijk te
worden van de computer-business, die maar al te goed door
heeft dat er heel wat te verdienen valt aan de automatisering op
de boerderij en in het landbouwkundig onderzoek.'
Naast zijn wetenschappelijke en ambtelijke carrière heeft De
Zeeuw ook furore gemaakt in de landelijke politiek. Is een oplei
ding in de landbouwwetenschappen een goede basis voor een
politieke carrière? De Zeeuw: 'Zo'n opleiding brengt iemand op
een wetenschappelijk niveau, maar maakt hem er ook attent op
dat alle kennis die mensen verzamelen in een bredere maatschap
pelijke context geplaatst moet worden. Dat maatschappelijk rele
vant maken van fundamentele informatie, dat is de essentie van
politiek. De Nederlandse politiek zou best wat meer landbouw
wetenschappers kunnen gebruiken.'

Opschriften op een laboratoriumdeur. Daarachter bevindt zich
een zeer geavanceerde opstelling die gebruik maakt van het
kernspinmagnetisch effect (NMR) om opheldering te geven over
de structuur van biochemische verbindingen. Om een zeer intens
magneetveld op te wekken wordt een stroomspoel supergelei
dend gehouden door hem in vloeibaar helium te koelen.
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Peter de Jaeger

Boer, arbeid en bedrijf

Profdrs. J. de Veer: 'Het gezinsbedrijf
staat onder enorme druk'

Het maatschappij wetenschappelijk onderzoek, dat gericht is op
het agrarisch bedrijfsleven, is in ons land geconcentreerd in het
Landbouw Economisch Instituut, kortweg LEI. Het Haagse in
stituut werkt niet alleen in opdracht van de overheid, maar ook
voor het bedrijfsleven. Intensieve contacten met de Landbouw
hogeschool betreffen met name de vakgroep algemene agrarische
economie. Daarnaast ontmoeten het LEI en de 'Wageningers'
elkaar in tal van besturen en commissies. Het LEI kent vijf afde
lingen en maakt onder andere gebruik van tweeduizend bedrijfsboekhoudingen dank zij de vrijwillige medewerking van even zo
veel boeren en tuinders. Jaarlijks stelt het instituut het 'Land
bouw Economisch Bericht' samen, in feite het jaarverslag van de
Nederlandse land- en tuinbouw.
Aan LEI-directeur prof.drs. J. de Veer de vraag hoe het insti
tuut aan zijn onderzoeksonderwerpen komt. 'Ideeën worden
aangedragen door de overheid en bedrijfsleven, maar ook door
de onderzoekers zelf. Op basis daarvan stelt iedere afdeling jaar
lijks een werkprogramma op. Dit wordt besproken door een
commissie. Hierin zitten vertegenwoordigers van gebruikersgroe
pen, zoals het ministerie van landbouw en visserij, de industrie,
standsorganisaties en vakbonden. Die vijf commissies adviseren
het bestuur dat het uiteindelijke programma vaststelt. Het LEI
streeft hierbij naar een zo doelmatig mogelijke afstemming op
maatschappelijke ontwikkelingen en probeert, waar mogelijk,
samen te werken met andere onderzoeksinstellingen zoals de
Landbouwhogeschool.'
Werkterrein gewijzigd

Tot aan de totstandkoming van de EG waren de kostprijsbere
keningen en het bedrijfseconomisch onderzoek de belangrijkste
terreinen van het LEI. Nu het landbouwbeleid in Brussel wordt
vastgesteld hebben de nationale kostprijsberekeningen minder
betekenis gekregen. Echter met het ingewikkelder worden van de
samenleving en de toenemende verwevenheid van de landbouw
sector met andere maatschappelijke sectoren is het takenpakket
van het Haagse instituut aanzienlijk uitgebreid. Zo zijn vraag
stukken als de invloed van cultuurtechnische ingrepen (bijvoor64

Uit onderzoek blijkt dat de boerin gemiddeld meer dan 22 uur
op het bedrijf meewerkt, maar dat de man de beslissingen
neemt. (Foto: 'Boerderij'/Andringa)

beeld in ruilverkavelingsverband) en van beperkingen ten behoe
ve van landschap en milieu op de bedrijfsresultaten steeds belan
grijker geworden. Het onderzoek richt zich voor het grootste
deel op het beleid, zowel op de voorbereiding als de uitvoering
hiervan. Daarnaast verricht het LEI produktiegericht onderzoek,
vooral om de efficiency te verbeteren. Het LEI-onderzoek
bestrijkt dus het hele scala van boer tot aan standsorganisatie en
overheid toe.
Trouwen met een boer

Eén van de instellingen, waarmee het LEI samenwerkt, is de
Landbouwhogeschool in Wageningen. Een goed voorbeeld van
nauwe samenwerking is het onderzoek van ir. G. Meester naar
het EG-zuivelbeleid. Hij verrichtte in opdracht van het minsterie
een studie naar de afzet van de zuiveloverschotten. De Veer:
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Sociologisch onderzoek in Wageningen betreft ook de relatie tus
sen de mens en de (ontworpen) omgeving. Om de omgeving te 'be
leven' voor het ontwerp realiteit is, kan met behulp van deze
enthescoop (een verplaatsbare minicamera) van de vakgroep
wonen een beeld opgeroepen worden.

'Ir. A.J. Oskam van de vakgroep algemene agrarische economie
doet onderzoek naar de vraagkant op de internationale zuivelmarkt. Meester en Oskam hebben daarom samen een project op
gezet waarin alternatieven voor het zuivelbeleid zijn bestudeerd
op hun economische gevolgen. Beiden benaderen het probleem
vanuit hun eigen invalshoek. De studie is in mei 1984 afgerond
met een LEl-publikatie.'
Ir. Loeffen hoopt op basis van LEI-onderzoek te promoveren
aan de Landbouwhogeschool. Zij deed in 1982 onderzoek naar
de positie van de boerin. Het Landbouwschap en de plattelands
vrouwenorganisaties hadden hierom gevraagd. De belangrijkste
66

conclusies zijn dat de boerin weliswaar gemiddeld 22 uur per
week meewerkt op het bedrijf, maar dat alle beslissingen door
de man genomen worden. Verder ziet de boerin het helpen op
het bedrijf als een onvermijdelijk gevolg van het trouwen met
een boer. En ondanks de zware belasting en gebrek aan vrije tijd
blijken boerinnen tevreden met hun bestaan.
De Veer: 'Het was het eerste grootschalige onderzoek op dit ge
bied. Met een meer historiserende aanpak en het geheel be
schouwd vanuit een theoretisch kader leent dit onderzoek zich
uitstekend voor een promotie.' Nóg twee andere LEI-medewerkers hebben promotieplannen. Deze betreffen studies naar de
zelfvoorziening en naar een grondmarktmodel. 'Wij maken er
steeds meer ons beleid van om LEI-medewerkers in de gelegen
heid te stellen om te promoveren', zegt De Veer. 'Ondanks de ex
tra belasting, zowel voor de onderzoeker als voor het LEI, vin
den wij dat een goede zaak. Het verbetert namelijk de motivatie
en kwaliteit van onze mensen. Het is geen louter altruïsme van
onze kant, want wij maken gebruik van de kennis van de promo
tor die hem of haar begeleidt. Hierdoor worden de contacten
met universitaire instellingen intensiever. Vooral met de Land
bouwhogeschool, omdat tenslotte het gros van onze wetenschap
pelijke medewerkers daar is opgeleid.'
Persoonlijke contacten

Intensieve contacten met de Landbouwhogeschool lopen via di
verse besturen, werkgroepen en commissies. Zo is prof.dr. J. de
Hoogh, hoogleraar bij de vakgroep algemene agrarische econo
mie, bestuursvoorzitter van het LEI. Prof. Van den Noort, hoog
leraar bij dezelfde vakgroep, is commissielid van de afdeling
structuuronderzoek van het LEI. Van de vakgroep sociologie zit
prof. Nooij in deze adviescommissie. Verder neemt een LEIdirectielid deel aan het tweemaandelijks overleg tussen beide Wageningse vakgroepen, ondermeer om overlappend onderzoek te
vermijden.
Vooral de band tussen het LEI en de bovengenoemde economi
sche vakgroep is altijd hecht geweest. Menig hoogleraar van deze
vakgroep is afkomstig van het LEI. Zo werd de eerste LEI-directeur, prof.dr. J. Horring, in 1959 gewoon hoogleraar van de vak
groep. De huidige hoogleraar prof.dr. J. de Hoogh was vóór zijn
komst naar Wageningen in 1978 adjunct-directeur van het LEI.
Verder brengt menig Wageningse student economie zijn praktijktijd door bij het instituut in Den Haag.

Traditie van Hofstee

Anders ligt de verhouding met de vakgroep sociologie. Ir. Bauwens, hoofd van de afdeling structuuronderzoek van het LEI,
wijst in de eerste plaats op het karakter van het sociologisch on
derzoek aan het LEI: 'Sociologie is bij ons de sociologie van de
agrarische bedrijfstak in de traditie van professor Hofstee. Het
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LEI houdt zich voornamelijk bezig met het sociologisch be
schrijven en verklaren van economische verschijnselen in de
land- en tuinbouw.' Volgens Bauwens is de Wageningse sociolo
gie steeds verder afgegroeid van de landbouw. 'Tot voor kort
hield nog slechts een enkeling zich met deze problematiek bezig.
Een meerderheid richtte zich op vakgebieden als voorlichtings
kunde, gezinssociologie en dorpsproblematiek', aldus Bauwens.
Toch constateert hij de laatste paar jaar een herlevende be
langstelling bij de Wageningse sociologen voor de landbouw als
onderzoeksterrein. Dat blijkt volgens hem uit onderzoeksonder
werpen als 'kwaliteit van de arbeid in de landbouw' en 'opvol
ging en vererving.' Deze terugkeer naar de landbouw noemt hij
een verheugende ontwikkeling en hij stelt vast dat de contacten
met Wageningen weer intensiever worden.
Gezinsbedrijf

Het LEI en de Landbouwhogeschool ontmoeten elkaar natuur
lijk ook in de Nationale Raad voor het Landbouwkundig Onder
zoek (NRLO). In de meerjarenvisie van de NRLO is in grote lij
nen aangegeven waarop het landbouwkundig onderzoek zich in
de eerste jaren zal moeten concentreren. Het LEI heeft op basis
daarvan zijn eigen meerjarenplan ontwikkeld. Welke vraagstuk
ken krijgen hierin de meeste aandacht?
Prof. de Veer: 'Heel belangrijk is het onderzoeksthema van de

Het sociaalwetenschappelijk onderzoek van de Landbouwhoge
school houdt zich onder meer bezig met marktkundige en be
drijfskundige onderwerpen.
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Oplossingen voor het probleem van de mestoverschotten
moeten ook economisch op hun merites bekeken worden.
(Foto 'Boerderij'/Tangelder)

veranderende positie van het gezinsbedrijf. Deze typische onder
nemingsvorm staat onder enorme druk. Vooral door de grote
werkloosheid buiten de landbouw. Vaak leven twee gezinnen op
hetzelfde bedrijf, terwijl het slechts bestaansmogelijkheid biedt
voor één. Dit probleem speelt vooral bij kleine bedrijven op de
zandgronden. Die ontwikkeling moet beslist gevolgen hebben
voor het beleid. De overheid zal deze gang van zaken niet stimu
leren, omdat ze ongezond is voor de agrarische structuur. Zij
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kan er wel op inspringen met allerlei geboden en verboden, maar
ook via prijsmaatregelen. Het is de taak van onder andere ons
instituut om die alternatieven door te rekenen op hun economi
sche en sociale gevolgen.'
Micro-elektroniea

Een ander belangrijk vraagstuk is de toepassing van microelektronica en informatica-systemen in de landbouw. De Veer:
'Microcomputers zullen vooral van belang worden bij de admi
nistratie, de registratie van technische gegevens, efficiëncycontrole en de regulering van het produktieproces. Zeker in de
veehouderij en de glastuinbouw zijn er legio mogelijkheden.'
Ook hier doemt weer het probleem van de kleine gezinsbedrij
ven op. In hoeverre kunnen zij gebruik maken van deze nieuwe
technologie? Ondermeer om deze vraag te beantwoorden doet
het LEI onderzoek naar de eisen die tegenwoordig gesteld wor
den aan een agrarische ondernemer. 'Hier kan het onderwijs en
de landbouwvoorlichting haar voordeel mee doen. Die twee
moeten namelijk zoveel mogelijk zijn afgestemd op de praktijk.
Zo blijkt uit onderzoek dat naast ambachtelijke vaardigheid de
managementkwaliteit van de ondernemer steeds belangrijker
wordt voor de bedrijfsuitkomsten', aldus De Veer.
Een derde zwaartepunt in het onderzoek is de relatie tussen
landbouw en milieu. 'Voorbeeld hiervan is de problematiek van
de mestoverschotten', aldus De Veer. 'Wat zijn de economische
aspecten van de verschillende technische oplossingen? Wat zijn
de economische gevolgen van stringente randvoorwaarden ten
aanzien van de nitraatbelasting van het grondwater? Welke aan
passing in de bedrijfsvoering is hierbij nodig? Ook is er het pro
bleem van het boeren in natuurreservaten en beheersgebieden.
Wat zijn hiervan de gevolgen voor de bedrijfsvoering? Hoe kan
een boer daar zo economisch en efficiënt mogelijk op reageren?
Om al deze vragen te kunnen beantwoorden is nog veel onder
zoek nodig.'

Vooruitzien

Iets anders is de landbouwpolitiek. Dat onderwerp is voor het
LEI altijd actueel, aldus De Veer. 'Wat de EG betreft moeten we
steeds de vinger aan de pols houden. Zo hebben we in 1981 al
onderzoek gedaan naar de effecten van een zuivelquota-regeling.
We hadden de onlangs ingevoerde contingentering bijtijds zien
aankomen. Het LEI probeert op dit gebied zoveel mogelijk voor
uit te zien naar problemen die we in de nabije toekomst mogen
verwachten. Dat geldt overigens voor al het LEI-onderzoek.
Want als je pas met onderzoek begint als het probleem actueel
wordt, dan is dat mosterd na de maaltijd, zowel voor de over
heid als voor de boer.'
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Rob Weijs

Tussen boerderij en supermarkt

Dr.ir. S. Bruin: 'Het is heel boeiend om
op een verzadigde markt aan de gang te
blijven'
'Ons voedselpakket is goed. Elke Nederlander kan zich gezond
voeden, ook met een bescheiden budget'. Dr.ir. S. Bruin, tot
1980 hoogleraar proceskunde aan de Landbouwhogeschool,
kijkt naar de verworvenheden op het gebied van de levensmidde
lentechnologie en voeding waar ook de Landbouwhogeschool
haar steentje aan heeft bijgedragen.
Volgens dr.ir. S. Bruin staat het Wageningse levensmiddelenonderzoek vrij dicht bij de praktijk. 'Soms te dicht naar mijn
smaak. Ik heb het idee dat het onderzoek te vaak blijft hangen
in de beschrijving van waarnemingen. De brug naar de fysische
en de chemische grondslagen wordt niet altijd geslagen.' Bruin
haast zich hieraan toe te voegen dat hij dit niet in negatieve zin
bedoelt. Uit ervaring weet hij dat het bij voedingsmiddelen vaak
vreselijk moeilijk is om het verband tussen die grondslagen en
waarnemingen aan produkten te leggen. Zijn opmerking moet
dan ook niet worden opgevat als waardeoordeel over het onder
zoek in de levensmiddelentechnologie aan de Landbouwhoge
school. Temeer daar er vaak werd samengewerkt met meer fun
damentele vakgroepen als natuur- en weerkunde en fysische en
kolloïdchemie. Het vakgebied levensmiddelennatuurkunde heeft
in Bruins optiek inmiddels goed gestalte gekregen dank zij de in
spanningen van de hoogleraren Prins en Walstra.
Troebel en helder

Levensmiddelentechnologie houdt vrijwel automatisch een in
tensief contact met het bedrijfsleven in. Hoe ervaart Bruin de
banden van de Landbouwhogeschool op dit gebied? Enthousiast
is hij over het werk van prof. Pilnik, de levensmiddelenchemie.
Dit specialisme concentreert zich bij de hogeschool vooral op de
pectines; men onderzoekt bijvoorbeeld de stabiliserende eigen
schappen van deze stoffen in vruchtesappen. Pilnik en zijn me
dewerkers hebben zowel bekeken hoe je sap troebel kunt houden
(jus d'orange) maar ook hoe het helder wordt (appelsap). Zijn
sectie heeft intensieve contacten met het Wageningse Sprengerinstituut (dat onderzoek en voorlichting over bewaring, afzet en
verwerking van tuinbouwprodukten tot zijn taken rekent) en het
Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwproducten
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Een beeld van de haI waarin veel van het levensmiddelentechnologisch onderzoek van de Landbouwhogeschool verricht wordt.

(IBVL), eveneens in Wageningen gevestigd.
'Pilnik deed dat goed', zegt Bruin. (Door de verleden tijd te ge
bruiken geeft hij aan dat hij weinig contact meer heeft met Wage
ningen sinds hij in 1980 overstapte naar een researchbaan bij
Unilever in Vlaardigen.) 'Hij bracht studenten in contact met be
drijven. En dat zijn toch potentiële werkgevers.'
De ex-hoogleraar vervolgt met de sectie levensmiddelenmicrobiologie en -hygiëne van prof. Kampelmacher: als buitengewoon
hoogleraar was die natuurlijk niet zo vaak in Wageningen, maar
door zijn werk bij het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezond
heid en Milieuhygiëne) zorgt hij voor een uiterst praktische bena
dering van de voedingsmiddelenhygiëne. Bruin benadrukt het
werk van de sectie op het gebied van de hygiëne in kippeslachterijen en bij de vleesverwerking uit zijn Wageningse periode. Ook
de sectie zuivel en levensmiddelennatuurkunde, indertijd onder
leiding van prof. Vos, zit door ondermeer de nauwe banden met
het NIZO (Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek) heel
dicht bij de praktijk. 'Men kent en respecteert elkaar in die we
reld. Er is veel wederzijdse invloed op onderzoekprogramma's.'
Tenslotte komt de proceskundige te spreken over zijn eigen vak
gebied, de proceskunde.
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Bij de vakgroep huishoudkunde van de Landbouwhogeschool is
een databank opgericht voor allergieën die voortkomen uit
bestanddelen van voedingsmiddelen. Via etiketten op artikelen
wordt hier een inventarisatie gemaakt.

Superkritisch

'Mijn voorganger, Leniger, maakte er bijna een métier van om
contacten te onderhouden met de industrie. Hij deed dat voor
treffelijk en heel breed. Ik hoop dat dat ook zo blijft. Ik heb in
die tijd meegemaakt dat studenten daar vraagtekens bij zetten.
Ik vind die vraag op zich legitiem. Je werkt natuurlijk met over
heidsgeld aan een rijksinstelling. Je moet je dan ook afvragen
welke maatschappelijke groeperingen zouden kunnen profiteren
van dit geld. Je komt er echter niet door superkritisch te zijn of
politieke oogkleppen op te zetten.'
Heeft Bruin iets gemerkt van de verandering in houding ten op
zichte van de industrie tijdens de laatste jaren? Hij heeft het idee
dat de top van de antihouding rond 1973 lag, vlak voordat hij
naar Wageningen kwam. Daarna werd dat vrij snel minder. Hij
noemt als belangrijkste verklaring hiervoor dat veel ontwikkelin
gen verlopen in golven en tegengolven. Daar komen natuurlijk
bij: de vrij diepe recessie, werkeloosheid en bezuinigingen, waar
door studenten zich voor het eerst sinds lange tijd weer gecon
fronteerd zagen met de vraag: zal ik later wel een baan krijgen?
Wellicht is de positievere houding ten opzichte van de industrie
ook ingegeven door de noodzaak om voor wetenschappelijk on
derzoek geld van derden aan te trekken. Contractresearch is
sindsdien ook veel beter geregeld van hogerhand. Veel vakgroe
pen zijn pas sinds de bezuinigingen begonnen met onderzoek
voor buiten, maar Bruins sectie proceskunde werkte al langer in
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kortlopende projectjes samen met de industrie. Soms ging de
vergoeding in natura, bijvoorbeeld in apparatuur en boeken.
'Wij hadden onszelf een norm gesteld: inspanningen die boven
een aantal manweken uitgingen moesten goed geadministreerd
worden. Daarbij werd dan ook het bureau ingeschakeld.'
Biotechnologie

Omstreeks Bruins overstap naar Unilever begon in Wageningen
de biotechnologie door te breken. Hij heeft daar ook het zijne
aan bijgedragen. 'Biotechnologie is heel belangrijk voor de vak
groep levensmiddelentechnologie. Diverse promotieplaatsen wor
den extern gefinancierd voor dit onderzoek. Ik krijg steeds meer
de indruk dat de biotechnologie aan de Landbouwhogeschool
goed van de grond komt. Fijn dat we de boot niet gemist
hebben.'
Het Unilever Laboratorium waarvoor Bruin nu werkt, heeft ook
een biotechnologieprogramma. De proceskundige laat zich echter
niet verleiden om de sluier op te lichten en te onthullen wat ons
in de toekomst uit deze hoek staat te wachten. Volgens hem gaat
het vooral om 'verbeteringen in allerlei processtappen' van be
staande produkten. Het kan allemaal nog wat beter. Van recombinant-DNA verwacht hij veel: 'Dat zijn technieken die echter
nog heel wat wetenschappelijke hinderpalen moeten overwinnen.
Er zijn wel al een paar produkten op de markt. Veelal in de
medisch-farmaceutische sfeer. De eerste kansen komen voor pro
dukten met een zeer hoge toegevoegde waarde.'

Becel

Bruin verwacht geen dramatische verschuivingen in het voedings
middelenaanbod. 'Mensen zijn zo conservatief! Ons voedselpak
ket is in wezen goed. Mensen zijn tevreden. Wel kunnen er enke
le voedingskundige vraagtekens bij geplaatst worden, maar elke
Nederlander kan zich uiterst gezond voeden, ook met een be
scheiden budget, als hij zijn voeding verstandig kiest.'
Sinds de bevolkingsgroei stagneert, wordt de levensmiddelen
industrie geconfronteerd met een verzadigde binnenlandse
markt. De Nederlanders kunnen niet meer eten dan ze nu doen.
De enige mogelijkheid tot extra groei is vervanging van bestaan
de produkten door produkten die meer bewerkt zijn en een ho
gere toegevoegde waarde hebben. Bestaat zo niet het risico dat
levensmiddelentechnologen werken aan ontwikkelingen die voedingskundig niet zo wenselijk zijn?
Bruin is hier niet bang voor: 'Op zich is het heel boeiend om
op een verzadigde markt aan de gang te blijven, want je kunt
niet op je krent blijven zitten. Als je niets doet zal je marktposi
tie verouderen. Het is echter onverstandig om verkeerde levens
middelen te introduceren. Veel verstandiger is het om te werken
met de steun van de voedingswetenschap. Aan het concept van
'Becel' kun je zien dat je op basis van resultaten uit de voedings74

Voedingsproblemen in de jaren-30: schoolmelkvoorziening in een
Haagse bewaarschool.

Voedingsproblemen in de jaren-80: onderzoek door de vakgroep
humane voeding van de Landbouwhogeschool, in Ede.

wetenschap in een verzadigde markt een produkt kunt maken
dat daar een plaats verdient.'
Het zou volgens Bruin een verkeerde strategie zijn om om het
gewin een nieuw produkt te maken dat niet past in een verant
woorde voeding. 'Ons bedrijf zal dit niet doen.' Hoe zit het ech
ter met het gebruik van Produkten? In hun enthousiasme over
onverzadigde vetzuren zijn huisartsen zover gegaan dat ze be
jaarden, die hun leven lang roomboter hadden gegeten, de
laatste jaren van hun leven verplichtten tot Becel. Er bestond
geen aanwijzing dat dit zin had voor de gezondheid van deze ou
deren. Unilever zal er toch geen bezwaar tegen hebben gehad dat
op deze manier de omzet omhoog ging?
Bruin: 'Je hebt het gebruik van een produkt niet volledig in
eigen hand, bovendien hebben huisartsen in Nederland een hoge
beroepsethiek. Ik geloof in een systeem van 'checks and balan
ces'. Als we via de voedingsvoorlichting zorgen dat de consu
ment kan weten wat goed en slecht is, moet hij zelf kiezen wat
hij eet.' Mensen moeten volgens Bruin van de voedingsvoorlich
ting leren dat ze niet te veel van hetzelfde moeten eten, dat sprei
ding uiterst belangrijk is. De voormalige hoogleraar geeft toe dat
mensen niet altijd volgens deze boodschap hun inkopen doen.
Er wordt volgens hem nog te veel uit de muur gegeten, en de
consumptie van 'soft drinks' is te hoog.
'Wat je ook ziet is dat wetenschappelijk onderzoek in voeding
zo vreselijk moeilijk is. Soms gaan er geruchten dat iets slecht is,
een soort pseudo-waarheid. Ook hier ligt een taak voor de voe
dingsvoorlichting om dit in balans te houden.'
Twee kemphanen

Bruin noemt de levensmiddelenindustrie een belangrijke tak
van werkgelegenheid. Het is een industrie met kwalitatief zeer
behoorlijke Produkten die ook voor een flinke export zorgen. 'Je
hebt natuurlijk altijd uitwassen, maar in het algemeen vind ik
dat de voedingsmiddelenindustrie behoorlijk verantwoord te
werk gaat. Je hebt echter het totale pakket nodig van voedings
wetenschappen én voedingsmiddelentechnologie. De Landbouw
hogeschool is in een goede positie om mensen op te leiden die
kunnen zorgen dat de technologie up-to-date blijft en produkten
maakt die voedingskundig verantwoord zijn. Dat zie je ook aan
de afzet van afgestudeerden. Die komen zowel terecht in de in
dustrie als bij de diensten die die industrie controleren. Dat be
doel ik ondermeer met die checks and balances.'
Is het nu wel allemaal koek en ei in de Nederlandse voe
dingsmiddelenindustrie? Het is al lang bekend dat strijd geleverd
wordt tussen 'groen' en 'geel', waarbij groen staat voor produ
centen als Unilever, die hoofdzakelijk werken met plantaardige
grondstoffen zoals soja, en geel voor de zuivelindustrie. Die twee
kemphanen proberen eikaars marktaandeel in te pikken. Zo
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Om meer van de eigenschappen van voedingsmiddelen aan de
weet te komen is soms fundamenteel fysisch speurwerk nodig.
Het traag bewegende deksel bevindt zich in het veld van een
draaiende magneet. De beweging van het deksel geeft informatie
over de 'zwichtspanning' in de vloeistof, een belangrijk gegeven
voor Produkten als vruchtesappen en chocolademelk.

kreeg een jaar of tien geleden koffiemelk een concurrent in de
vorm van poedermelk. Inmiddels hebben technologen ook plant
aardige vloeibare koffiemelk ontwikkeld (Becel, Era, Nutroma).
Slagroom smaakt nog steeds onovertroffen, maar de namaakprodukten (Klop Klop en Slag Slag) zijn goedkoper. Traditionele
zuiverprodukten moeten het opnemen tegen plantaardige
varianten.
De zuivelverkopers wachten echter niet gelaten af. Het Neder
lands Zuivel Bureau startte onlangs met EG-subsidie een vakblad
speciaal voor de levensmiddelenindustrie waarin de voordelen
van melkeiwitten boven soja-eiwit breed worden uitgemeten.
Verder biedt het ultrafiltratieproces de zuivelindustrie de moge
lijkheid om melk te ontleden in samenstellende delen. Kaasfabricage kan daardoor aanzienlijk worden versneld. Het verschil tus
sen jonge en oude kaas zit dan niet meer in de bewaartijd, maar
in het gebruik van andersoortige smaakstoffen. Dit proces opent
de mogelijkheid om andere grondstoffen te gebruiken dan melk.
Ook zuivelproducenten kunnen dan gewoon de goedkoopste
grondstof nemen die de markt levert. Boeren worden hier het
slachtoffer van. Ook degene die de goedkopere grondstoffen
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mag leveren is niet veel beter uit, want zo gauw ergens iemand
nog goedkoper is, wordt hij zonder pardon aan de kant gezet.
Hiermee verdwijnt de mogelijkheid om in landbouw en veeteelt
rekening te gaan houden met dier en milieu, want wie dit niet
doet, kan de laagste prijs berekenen.
Ook vleeswaren worden bedreigd door sojavervangers. Hoe
moet de consument daar nou de juiste weg in vinden? Te meer
daar slechts een zeer beperkte aanduiding op de verpakking
hoeft te staan. De industrie wil niet aan een uitgebreide
voedingswaarde-declaratie. Het ziet er ook niet naar uit dat die
er, behalve op enkele 'gezonde' produkten, komt. Op grond
waarvan moet de consument die verantwoorde keuze maken?
Bruin deelt deze laatste zorg absoluut niet: 'De Keurings
diensten van Waren en de Voedingsraad hebben de situatie in fei
te goed in de hand. Ik geloof niet dat het zo'n probleem is, eer
lijk gezegd. Substituties van vlees door soja zie ik slechts gelei
delijk en tot een bepaald maximum komen. Het eten van een
biefstukje zie ik ook niet zo gauw verdwijnen.'
Bruin: 'Wat u de strijd tussen groen en geel noemt is al een
eeuw aan de gang. Denk maar aan de succesvolle introductie van
margarine als alternatief voor roomboter. Ik wil er echter wel op
wijzen dat plantaardige produkten ook door landbouw worden
verkregen. De overproduktie in de EG is ook niet van vandaag
of gisteren. Het zijn bijverschijnselen van de 'Common Agricul
tural Policy'. Er gaan trouwens ook steeds meer stemmen op
voor een redelijk marktmechanisme in plaats van een door sub
sidie gestuurd geheel dat produktie van vethoudende melk stimu
leert zonder terugkoppelingen. De uitkomsten van de jongste
onderhandelingen in Brussel zijn daar een teken van en een be
langrijke stap in de goede richting.'
Trimmen van
universiteiten

Door de bezuinigingen van regeringswege op het wetenschappelijk onderwijs is er een groot vçrschil ontstaan tussen de salaris
sen die een instelling als de Landbouwhogeschool kan betalen en
de bedragen die een industrie goede mensen kan voorhouden. Is
er op het gebied van de levensmiddelentechnologie sprake van
een brain drain?
Bruin: 'Het is onaardig om dat vanuit mijn positie te zeggen,
maar ik denk dat daar een kern van waarheid in zit. Maar je
moet daar heel genuanceerd over praten. In de eerste plaats zijn
die salarisverschillen waarschijnlijk tijdelijk. Vraag- en aanbod
mechanismen werken ook hier. In de tweede plaats is het van be
lang in welke carrièrefase (of levensfase) men is. Het lijkt me
moeilijk om mensen jonger dan vijfendertig tot veertig vast te
houden. Aan de andere kant, als je tegen de vijftig bent, blijf je
waarschijnlijk wel, ook als je erg 'goed' bent. Het is allemaal erg
persoons- en situatiegebonden.'
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'Misschien zijn we nu bezig met het trimmen van de universitei
ten tot de afmeting, die de samenleving kan dragen. Maar als
dat gepaard zou moeten gaan met een gebrek aan kwaliteit die je
aan kunt trekken in het hoger onderwijs, dan gaat dat te ver.'
Op de langere duur is dat volgens Bruin ook slecht voor de
industrie. Hij is niet erg onder de indruk van het personeelsbe
leid bij de universiteiten. Dat maakt het namelijk niet zo gemak
kelijk om sturend op te treden. 'Het bestuursapparaat dat door
de WUB is geschapen, heb ik altijd een beetje karikaturaal ge
vonden. Het is niet efficiënt. Daar moest wat aan gedaan wor
den. Er gaat te veel tijd in zitten. Dat neemt niet weg dat de
WUB zeker ook positieve elementen heeft. Ik begrijp ook best
waarom die er is gekomen.' Dat Bruin het contact met het we
tenschappelijk onderwijs een beetje kwijt is, blijkt wel uit het
feit dat de komst van een nieuwe wet op het wetenschappelijk
onderwijs, die een heel eind tegemoet komt aan zijn wensen,
hem ontgaan is.
Concurrentie

Voeding en levensmiddelentechnologie hebben grote overlappin
gen. Hoe loopt de samenwerking tussen die twee vakgroepen?
Bruin herinnert zich dat hij heel plezierig heeft samengewerkt
met prof. Hautvast (vakgroep humane voeding) in een Nufficcursus. Deze jaarlijks terugkerende voedingscursus voor mensen
uit ontwikkelingslanden is een aantal malen gericht geweest op
'Rural Food Technology', waaraan de vakgroep levens
middelentechnologie een bijdrage leverde.
En de verdere samenwerking? Nee, dat was het eigenlijk wel,
maar daar heeft hij een verklaring voor: 'In het begin van de
jaren zeventig viel me op dat er een zekere concurrentie werd ge
voeld. Het was een leerzame gewaarwording om daar als buiten
staander in terecht te komen. Ik denk dat dat kwam omdat 'voe
ding' snel groeide en studenten wegzoog uit enkele specialisaties
van de studierichting levensmiddelentechnologie. Ik heb het
daarna alleen maar zien verbeteren. Nu zitten beide groepen in
één gebouw waardoor er ook meer contacten zullen komen.
Het is voor de ex-hoogleraar proceskunde moeilijk om een oor
deel te geven over het onderzoek van de vakgroep voeding, maar
hij probeert het toch: 'Ik geloof dat het een goede club is.'
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Huub Eggen
Ada Molkenboer

De integrale benadering van hel milieu

Prof.dr. D.J. Kuenen: fOnze leermeesters
geloofden dat verhaal van die resistentie
eigenlijk niet'
'We kregen dat spul in de Tweede Wereldoorlog al uit Zwitser
land. Gefarol heette het. Ik heb het zelf met enthousiasme in de
boomgaarden gespoten. Vooral in de bestrijding van de perebloesemkever heeft het geweldig succes gehad. Je moest op één
bepaalde dag in september spuiten. Die ene behandeling had een
volkomen succes. Pas later begrepen we dat dit spul het fameuze
DDT was.' Aan het woord is prof.dr. D.J. Kuenen, voorzitter
van de RMNO, de Raad voor Milieu- en Natuuronderzoek.
Tussen 1941 en 1950 werkte hij als insektenkundige in Zeeland
in de bestrijding van insekten en mijten. Als pas afgestudeerd
entomoloog aan de Rijksuniversiteit van Leiden was hij naar
Zeeland gegaan. Tien jaar later keerde hij op zijn oude nest te
rug, onmisbare ervaringen rijker, zoals hij achteraf constateert.
'Ik werkte er samen met jonge landbouwingenieurs. Met z'n al
len waren we op een betrekkelijk breed gebied met onderzoek in
de landbouw bezig. We hadden samen ook voldoende biologisch
inzicht om te zien dat het gebruik van insekticiden - en ook
fungiciden - zijn goede en zijn slechte kanten had. We consta
teerden zelf dat er ongewenste repercussies waren. Eén daarvan
was de selectie van resistentie. We doken in de literatuur en ont
dekten dat het optreden van resistentie al vanaf 1906 bekend
was. Maar de mensen in de praktijk zeiden, dat kan ons niet
schelen. Onze oudere en wijzere entomologen en ten dele onze
leermeesters geloofden dat verhaal van die resistentie eigenlijk
niet. Wij zagen het gewoon gebeuren.'
Meer dan bestrijden

Dit soort ervaringen, bij hemzelf en bij anderen, versnelde het
doorbreken van het besef dat in de natuur een voortdurende dy
namiek bestaat. Elke actie, elke ingreep roept een reactie op. De
toegepaste entomologie, zoals Kuenen die bedreef, kreeg een rui
mere dimensie. Het ging niet meer om het bestrijden van insek
ten omdat er soms te veel van zijn. Het ging erom te zorgen dat
het maken van monocultures op een doordachte manier gebeur
de. Monocultures roepen grote hoeveelheden van bepaalde orga
nismen op en daar moest een effectief systeem tegen ontworpen
worden. De bewustwording van de dynamiek in het natuurlijke
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Vanuit het natuurbeheer en de zorg voor het milieu is de be
langstelling voor paddestoelen toegenomen. Onderzoek naar het
vóórkomen van paddestoelen wijst uit dat hier de laatste jaren
grote verschuivingen zijn opgetreden, waarschijnlijk als effect
van milieuvervuiling. Met name het Biologische Station (in
Wijster, Drente) van de Landbouwhogeschool concentreert zich
op paddestoelen.

'evenwicht' was het begin van de aandacht voor natuurbeheer.
Zeeland leverde Kuenen nog een andere ervaring op. Hij maak
te direct en indringend kennis met de praktijk. Mensen uit de
praktijk weten welk wetenschappelijk onderzoek nodig is. Kue
nen is er daarom een sterk voorstander van dat iedereen na zijn
afstuderen eerst eens een tijdje elders gaat kijken: 'Als je na je
afstuderen meteen kunt promoveren, is dat op zich natuurlijk
wel zo handig. Het gaat als het ware in één moeite door. Maar
daarna moet je weg. In Delft stuurt men vrij principieel briljan
te, net afgestudeerde jongelui eerst de industrie in. Men houdt ze
van afstand in de gaten en als ze goed blijken te zijn, roept men
ze op een gegeven moment terug. Dat soort mensen kan, terug
aan de universiteit of hogeschool, de zaak écht verder brengen.'
Lucht is lucht

Geleidelijk aan werd in de landbouwkundige hoek ondekt dat
het handelen van de boer alles te maken heeft met de relatie tus
sen planten onderling, tussen planten en dieren, de bodem, het
klimaat. Kuenen vindt dat de Landbouwhogeschool een duidelij
ke functie heeft gehad in de richting van de integrale benadering
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Veel schade aan de gezondheid van mens, dier en piant vindt
zijn oorzaak in stoffen die via lucht getransporteerd worden.
Ook de landbouw speelt daarin een rol.

van dit complex.
'Aanvankelijk speelde dat puur vanuit de landbouwkundige
achtergrond van de Landbouwhogeschool. Mettertijd ging men
zich realiseren dat aan milieubeheer in zijn totaliteit aandacht
besteed moest worden. Dergelijke geluiden kwamen uit de hoek
van de landschapskunde, de waterbeheersing en de waterzuive
ring, de visserij, de entomologie, de bosbouw. Fytopatholoog
Van Houten schoof in verband met de veranderingen in het mi
lieu naar het onderwerp luchtvervuiling. Hij besefte dat planteziekten niet alleen door insekten, schimmels en andere parasie
ten, maar ook door de slechte kwaliteit van de lucht kunnen
ontstaan. 'Lucht is lucht' dachten de landbouwers, maar dat was
veranderd. En zo waren er meer voorbeelden.'
Men vond dat natuurbeheer een eigen onderdeel van het onder
wijsprogramma moest gaan worden en zo kwam het tot de vak
groep die toen 'natuurbeheer en natuurbehoud' gedoopt werd.
De eerste docent, en later hoogleraar, werd Mörzer Bruyns. Kuenen zat toen, als directeur van het Rijksinstituut voor Natuurbe
heer (RIN) in Leersum en Arnhem, letterlijk dichtbij.
Zonde van de ruimte

Er is in de wereld nauwelijks een land dat meer in cultuur is ge
bracht en dichter bevolkt dan Nederland. Wat is dan nog de zin
van natuurbehoud? Kuenen: 'Je kunt heel uiteenlopende argu82

menten bedenken - en horen - om bepaalde mooie stukken
Nederland te bewaren. Het basisargument van heel veel natuur
beschermers is dat ze een gebied mooi en interessant vinden. Ik
acht dat op zichzelf een volmaakt legitiem argument.'
'Daarnaast kunnen we, naar mijn mening, niet heel Nederland
cultuurgebied maken. In landbouwkringen, en ook in Wageningen, zullen nog heel wat mensen rondlopen die de vrije natuur
eigenlijk maar zonde van de ruimte vinden. In natuurgebieden
komen echter dieren voor die een positieve band hebben met de
landbouw in zijn totaliteit. Verder bezit de natuur duidelijk een
waarschuwingsfunctie. Zolang er libellen voorkomen, weten we
dat er nog watergebieden zijn waarin hun larven kunnen groeien,
en weten we dat de insekten waar ze van leven, nog voorkomen.
Zo kun je natuurlijk nog tal van andere voorbeelden geven.'
Stoeptegels

'Er is nóg een argument, ook al zal niet iedereen dat even be
langrijk vinden: natuur als bron van recreatie, ontspanning, tot
rust komen. Als ik zie hoe de laatste tien jaar hier in Leiden,
waar in woon, maar elders ook mensen stoeptegels voor hun
huis verwijderen en daar planten in zetten, dan heeft de mens
kennelijk een ingebakken behoefte aan planten, zeg natuur, in
zijn omgeving. Er zijn zoveel van dat soort mensen dat ik vind
dat met hen rekening gehouden moet worden.'
'Een laatste belangrijk argument is het fameuze behoud van
diversiteit. De complexe natuur moet behouden blijven om er
voor ons belangrijke dingen uit te halen. Ik denk dat genetische
manipulatie zeker een rol zal spelen, maar ik zie die rol als iets
extra's, additioneel. Laten we eerst maar eens kijken wat de na
tuur te bieden heeft, voordat we met veel moeite en geld probe
ren het zelf te maken. Of de kievitsbloem nou wel of niet voor
komt in Nederland, daar zal de wereld niet van kapot gaan.
Maar we moeten wel meedoen aan het behoud van diversiteit.'
'Nu we intussen weten hoe belangrijk de integrale functie van
het milieu in zijn geheel is - afgezien even van de vraag wat we
precies met het woord milieu bedoelen — nu we weten hoe het
stedelijke, het landelijke, het agrarische aspect, de aanwezigheid
van dier en mens in elkaar grijpen, wordt alleen daardoor al het
natuurbehoud een volmaakt essentieel onderdeel van het beheer
van de omgeving.'

Coördineren,
coördineren

kuenen, gepensioneerd, maar voorzitter van de sectorraad
Milieu- en Natuuronderzoek, heeft het nog steeds druk. In zijn
functie is hij zeer nauw betrokken bij het denken over de vraag
hoe het nu met het milieubeheer verder moet. Hij ziet daarin
voor de Landbouwhogeschool in het algemeen en de vakgroep
natuurbeheer in het bijzonder een duidelijke rol, zij het geens
zins een voortrekkersrol. Kuenen: 'Dat laatste is voor geen enke83

De vakgroep natuurbeheer van de Landbouwhogeschool coördi
neert een inventarisatie van het vlinderbestand in Nederland. Dit
is een groot geaderd witje, dat inmiddels zeer zeldzaam is gewor
den in ons land.

Ie instelling in ons land weggelegd. Daarvoor is het onderzoek
van natuur en milieu veel te omvangrijk. Wageningen zal heel
specifieke bijdragen kunnen leveren. Nu is het al zo dat buiten
Wageningen onderzoek gedaan wordt dat eigenlijk in Wagenin
gen zelf gedaan zou kunnen worden. Maar', voegt hij er aan toe,
'dat is geen schande, want men kan nu eenmaal niet alles tegelijk
doen.' Hij noemt als voorbeelden onderzoek naar de relatie tus
sen kooldioxide en plantenfysiologie in Groningen en biologi
sche stikstofbinding in Leiden.
Erg belangrijk, aldus Kuenen, is dat men van elkaar weet waar
men mee bezig is. Er bestaat momenteel een Commissie Univer
sitair Milieu-onderzoek (afgekort tot CUM), waarin alle instel
lingen van wetenschappelijk onderzoek in ons land vertegen
woordigd zijn en informatie uitwisselen. Kuenen houdt vervol
gens een vurig pleidooi voor coördinatie. 'Nedeland zit vol met

Vanuit de kennis en ervaring met bodem, voedingstoffen en
planten ontwikkelde zich aan de Landbouwhogeschool het on
derzoeksthema van de bodemverontreiniging en de mogelijke ef
fecten daarvan op andere 'milieucompartimenten' zoals het
grond- en oppervlaktewater.
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plannen, vol met goeie (en ook krankzinnige) ideeën. De initia
tieven zijn er, iedereen wil. Je zou heel gemakkelijk het volgende
telefoongesprek kunnen houden: 'Ik heb dit-en-dit plan. Vind je
het interessant? Ja. Wil je het doen? Ja. Heb je de kennis in
huis? Ja. Wat ga je nou doen? Dat weet ik nog niet.' Er moet
voor veel onderzoeksgebieden iemand komen die voor dat ge
bied alles zo veel mogelijk op elkaar afstemt en zorgt dat men
zich op de juiste plek op bepaalde kernpunten gaat concentre
ren. Dat is een kwestie van wetenschapsbeleid.'
'In veel gevallen ontbreekt nu de goede structuur om het huidi
ge potentieel aan onderzoekers effectief te laten werken. Helaas
heeft de overheid een stop gezet op het benoemen van nieuwe
mensen. Het opzetten van de structuur die ik aangaf, kost na
tuurlijk geld, salarissen. Ik ben er van overtuigd dat het een in
vestering zou zijn die zich in een minimum van tijd terugbetaalt
in de produktie van het werk dat dan geleverd kan worden.
Overigens doet de NRLO (Nationale Raad van Landbouwkundig
Onderzoek) op dit gebied al veel goed werk.'
Grondwater voor de
toekomst

Wat ziet Kuenen specifiek als belangrijke onderzoeksterreinen
voor de Landbouwhogeschool in het behoud van de kwaliteit
van het milieu in de komende jaren? 'Waterbeheer en bemesting.
Dat zijn aspecten die een uiterst belangrijke rol in het milieu
onderzoek spelen. Bij de sectorraad proberen we de vraag, hoe
de milieuvervuiling beperkt kan worden, te benaderen vanuit
twee perspectieven: het afval enerzijds en de bodem en het water
anderzijds. De OECD (de economische samenwerkings
organisatie van de geïndustrialiseerde westerse landen) heeft een
rapport uitgebracht dat wel betrouwbaar is. Uit dat rapport
blijkt dat, als de stikstofbemesting zoals die nu in Europa
plaatsvindt, nog een jaar of twintig doorgaat, het grondwater in
grote delen van ons werelddeel niet meer geschikt zal zijn als
bron voor drinkwater.'
'Nederlandse landbouwkundigen zullen zich bezig moeten gaan
houden met de vraag of ze die stikstofbemesting niet principieel
anders kunnen doen. Zoals bekend spoelt de stikstof van de be
mesting heel snel uit naar het grondwater. Om de kwaliteit van
het grondwater te behouden, moeten twee dingen met urgentie
bestudeerd worden: de techniek van het bemesten en een systeem
om zoet water vast te houden. Veel kostelijk zoet water dat we
aan het eind van de winter over hebben, laten we nu zo snel
mogelijk wegvloeien omdat de grond droog moet zijn zodat we
op tijd met de produktie kunnen beginnen. Er moet een systeem
komen waarbij we het water in de grond houden en er een
grondwatervoorraad van maken.'
'Ik weet dat voor dit idee belangstelling bestaat en ik hoop dat
er in Wageningen aandacht aan zal worden besteed. Het vereist
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Voor het waterzuiveringsonderzoek richtte de Landbouwhoge
school een proefstation in Bennekom in, waar op semi
technische schaal biologische afbraakprocessen ontwikkeld wor
den. Met de zogeheten 'upflow reactor' (links), een opwaarts
doorstroomde buis waarin zich het actief slib (bacteriemassa)
bevindt, werden goede resultaten geboekt.

natuurlijk een grondig opgezet programma en daar kom ik weer
terug op mijn punt van de coördinatie: we moeten er wel de
mensen voor kunnen aanstellen! Van de overheid mag dat nu
niet. Dat zelfde speelt helaas ook bijvoorbeeld bij de controle op
het naleven van bepalingen die het storten van afval regelen.'
Talen spreken

'We hebben zitten praten over Nederland, maar milieuvervuiling
is natuurlijk deels ook een internationale zaak. Ook daar speelt
die coördinatie een enorm belangrijke rol.' Als we Kuenen spre86

Gewasbescherming zonder chemicaliën. Dit zijn cellen van de
floridamot geïnfecteerd met zogenaamde polyeders, kristalvormige verzamelingen van een virus dat de dood van het insekt
kan veroorzaken. De vakgroep virologie ontwikkelt samen met
het Proefstation voor de Bloemisterij in Naaldwijk een biolo
gische bestrijdingsmethode voor de floridamot die op dit virus
gebaseerd is. De mot is als rups een gevreesde schadeverwekker
voor de teelt van chrysant, gerbera en een aantal potplanten.

ken, heeft hij net het voorzitterschap van de 'Wetlands' confe
rentie in Groningen erop zitten. Kort daarvoor maakte hij een
bijeenkomst mee van Westeuropese onderzoekers op het gebied
van de zure regen.
'Daar waren alleen maar mensen uit de ons omringende landen
in West-Europa. Ook daar merkte je dat men, zelfs op zo'n spe
cifiek terrein, nog veel te weinig van eikaars werk afweet. Naar
aanleiding van die bijeenkomst is de European Science Founda
tion bereid gevonden een platform te vormen voor een goede uit
wisseling van informatie over het werk op het terrein van de zure
regen.'
'Het is misschien een stokpaardje van mij, maar ik vind het be
zoeken van congressen en conferenties van het grootste belang,
mits men dat zeer selectief doet. Het overgrote deel van de be
zoekers komt met een verrijkt inzicht van dergelijke bijeen
komsten terug. Er wordt vaak schamper over gedaan. Veel men
sen hebben de indruk dat er bij dergelijke gelegenheden alleen
maar gegeten en gedronken wordt. Natuurlijk wordt er goed ge
geten en behoorlijk gedronken in de avonduren, maar ik heb
87

nooit meegemaakt dat het uit de hand liep, en ik heb tientallen
congressen bezocht. Er wordt in de regel hard gewerkt, al heb
ben mij uit Italië wel eens klachten bereikt dat het aantal recep
ties en .diners zo groot was, dat men tot ergernis van de congres
gangers nauwelijks aan werken toekwam. In Midden- en NoordEuropa gebeurt zoiets nooit.'
'Op die congressen merk je dat Nederlanders onder andere een
belangrijke rol in de wetenschap spelen door hun talenkennis! Je
bent in de pauzes, in de wandelgangen en tijdens ontvangsten
altijd aan de praat, of dat nu in het Engels, het Frans of het
Duits is. Je bent ook in staat publikaties uit die taalgebieden te
lezen. Ik betreur het dat de huidige generatie studenten en scho
lieren die meertaligheid aan het verliezen is. Ik hoop dat ze in
Wageningen van studenten blijven verlangen dat ze Frans en
Duits in ieder geval kunnen lezen.'
Ecologische begeleiding

Tenslotte komt ook de derde wereld ter sprake; volgens Kuenen
ligt daar een uitermate belangrijke taak voor de Landbouwhoge
school: 'Er is in de ontwikkelingslanden een schreeuwende be
hoefte aan een behoorlijke ecologische begeleiding van met name
landbouwprojecten. We hoeven alleen maar te denken aan de
enorme problemen van erosie, verwoestijning, verzilting van de
bodem door verkeerd gebruik van irrigatie. Er wordt vaak op
zeer ouderwetse manier landbouw bedreven door lieden, die wel
iswaar ervaring in de tropen hebben, maar toch niet allemaal de
lange termijn ontwikkelingen, die zo essentieel zijn, helder voor
ogen hebben.'
'Er zijn twee oorzaken: er worden methoden geïmporteerd die
zich bewezen hebben in omstandigheden, die ecologisch en kli
matologisch heel anders zijn. Projecten worden ook wel opgezet
op ongeschikte grond. Alle bruikbare grond is immers al in ge
bruik.'
ik zie een rol voor Wageningen weggelegd bij het veranderen
van de mentaliteit ten opzichte van de bestaande methoden in de
landbouw daar. Er moet een betere produktie komen op de al in
gebruik zijnde agrarische grond, op ongeschikte grond moet de
produktie niet extensiever worden. Het enige dat men daar in
overvloed heeft, is mankracht. Men moet geen middelen gaan
invoeren die werk uit handen nemen, tractoren, buitenboordmo
toren voor vissersbootjes. Daardoor raken mensen zonder werk
en die gaan weer op zoek naar andere, nog minder geschikte
grond.'
ik denk dat je je als onderzoeker op het terrein van natuurbe
heer moet afvragen: hoeveel tijd moeten we in Europa besteden
en hoeveel in ontwikkelingsgebieden. Dat zal dan in die ontwik
kelingslanden heel wat meer moeten zijn.'
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Hans de Ruiter

Van Indisch Boschwezen tot zure regen

Ir. J.E. van den Bos: 'Het inzicht in de
natuurlijke processen van het bos is nog
onvoldoende'
Sinds mensenheugenis intrigeert het bos door zijn schoonheid,
rijkdom en geheimzinnigheid. Naast een estetische en recreatieve
functie hebben bossen een economische functie. Bomen werden
en worden gebruikt als brandhout, timmerhout, mijnhout en als
grondstof voor papier. Behalve als houtproducent spelen bomen
een belangrijke rol in de voeselvoorziening: ze leveren een rijk
assortiment aan fruit en noten.
In Nederland bestaat het zogenaamde produktiebos voor 80%
uit naaldhout (voornamelijk de grove den) en voor 15% uit loof
hout (voornamelijk eik en populier).
In de tropen kent men de zogenaamde 'zwerflandbouw'. Een
stuk bos wordt in as gelegd en enige tijd gebruikt als landbouw
grond. Na uitputting van de grond wordt het volgende stuk bos
weer verbrand. Bomen kunnen de landbouw ook op een andere
wijze van dienst zijn. Ze zorgen voor schaduw, houden met hun
wortelstelsel water vast en onder bomen ontstaat een humusrijke,
nogal vruchtbare bovenlaag. Cacaoplanten blijken bijvoorbeeld
goed te groeien onder de bomen.
Wat het bos betreft probeert de mens duidelijk het onderste uit
de kan te halen. Dit gaat niet altijd goed omdat het bos meer is
dan een verzameling bomen. Niet alleen de mens vindt er iets
van zijn gading. Vele insekten, vogels en andere dieren leven in
het bos en hebben hun eigen belangrijke rol. Vogels eten schade
lijke insekten en verspreiden zaden, terwijl de boom beschutting
en broedgelegenheid biedt. Kortom een bos bestaat uit een sa
menspel van processen, samengevat in het begrip 'ecosysteem'.
Elke verstoring, of het nu gaat om het kappen van tropisch
hardhout uit het regenwoud of de aanleg van een recreatiepark
in de Veluwe, heeft langdurige gevolgen.
Door schade en schande wijs geworden hebben de meeste rege
ringen regels opgesteld om het bos zo goed mogelijk te beheren.
Voor dat beheer zijn vakmensen nodig. Elk land, dat zijn bossen
serieus neemt, moet dus over een bosbouwkundige opleiding
kunnen beschikken. Tevens moet er onderzoek worden gedaan
om het beheer te verbeteren en om eventuele calamiteiten (zure
regen!) het hoofd te kunnen bieden.
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Het tropische regenwoud is onmisbaar als producent van hard
hout. Een beeld van de houtproduktie in het toenmalige Neder
lands Indië.

De Nederlandse overheid kent de volgende functies van het bos
een belangrijke waarde toe: de houtproduktie, de recreatieve, de
ecologische en de landschappelijke functie. Rekening houdend
met deze functies probeert de overheid twee doelen na te streven:
de instandhouding en verbetering van bos enerzijds en de uit
breiding van bosareaal anderzijds.
Honderd jaar
Wageningen

Aan het eind van de vorige eeuw waren houtvesters nodig voor
het 'Indisch Boschwezen'. In 1883 werd dan ook de eerste leraar
in de houtteelt, G.E.H. Tutein Nolthenius, aangesteld aan de
Rijkslandbouwhogeschool in Wageningen. Na hun opleiding gin
gen de meeste leerlingen na een aanvullende stage in Duitsland
naar het voormalige Indië. Pas tijdens de ontwikkeling van de
Nederlandse Heidemaatschappij en de oprichting van het Staats
bosbeheer vlak voor de eeuwwisseling ontstond in Nederland be
hoefte aan geschoolde bosbouwers. De opleiding kreeg in de
loop der jaren een wetenschappelijk karakter. In 1918 trad dan
ook een wet in werking, waardoor de beroepsopleiding verander
de in een academische studie. De Landbouwhogeschool mét een
studierichting bosbouw was hiermee officieel een feit. In Wage
ningen is sinds het koloniale verleden een reusachtige 'know
how' op het gebied van de tropen opgebouwd.
Het karakter van het bosbouwkundig onderzoek veranderde in
de loop der jaren. Aanvankelijk zag men de bosbouw als een deel
van de landbouw. Je plant bomen en een tijd later 'oogst' je ze.
90

Het onderzoek richtte zich vooral op exploitatie van het bos als
houtproducent. Tegenwoordig worden ook de andere functies van
het bos betrokken in het onderzoek. De meest recente, dramati
sche ontwikkeling in de bossen van de geïndustrialiseerde landen
is de aantasting door zure regen. Op het ogenblik is het nog niet
duidelijk hoe die jaren geleden ingezette aantasting kan worden
afgeremd.
Het onderwijs en onderzoek aan de Landbouwhogeschool is ver
deeld over drie vakgroepen. De vakgroep bosteelt bestudeert de
biologische aspecten, .de vakgroep bosbouwtechniek de technische
en boshuishoudkunde de sociaal-economische aspecten. Op het
eerste gezicht lijkt de bosbouw zo aardig aan zijn trekken te ko
men. Volgens de Wageningse hoogleraar bosteelt, dr.ir. R.A.A.
Oldeman, zou men echter gezien het aantal te bestuderen facetten
elke vakgroep weer kunnen opdelen in vijf nieuwe vakgroepen.
De grootste onderzoekscapaciteit op bosbouwkundig gebied in
ons land is aanwezig bij het rijksinstituut voor onderzoek in de
bos- en landschapsbouw 'de Dorschkamp'. Dit instituut bestaat
sinds 1947 en ressorteert onder het ministerie van landbouw en
visserij. Zo'n zeventig onderzoekers hebben meer dan 120 projec
ten onder handen. Ir. J.E. van den Bos: 'Hier worden nu een
maal alle facetten onder één dak bestudeerd, terwijl er in de
landbouw voor elk facet één instituut is'; in de gangen van de
Dorschkamp ontmoet men dan ook sociologen, economen en
biochemici. Van den Bos is sinds kort directeur van de Dorsch
kamp. Daarvoor werkte hij bij Staatsbosbeheer als directeur bös
en landschapsbouw. Dat hield in: het voorbereiden van beleid,
ondersteuning van de minister bij beantwoording kamervragen
en deel uitmaken van de delegaties bij internationaal overleg o.a.
in Brussel.
Van den Bos: 'Tijdens mijn vorige baan merkte ik dat informa
tie uit het onderzoeksgebeuren heel belangrijk is om beleid te
kunnen maken. Bovendien bleek, dat er in de kennis, nodig voor
de formulering van een bosbouwbeleid, nogal wat hiaten zitten.
Zo is er volgens Van den Bos nog onvoldoende kennis van het
bos als compleet ecosysteem.'
'In Nederland bestond tot de tweede wereldoorlog een sterke
beplantingstraditie. Bos werd gezien als houtproducent. Daar
door nam het areaal vanaf midden vorige eeuw tot nu toe van 1
à 2% naar 8%. Men wist alles van beplanten maar relatief wei-

Het tropische bos kent een enorm assortiment aan boomsoorten.
Hier een boom met zeer breed uitstekende plankwortels in Suri
name. Om de ontwikkeling van een bos(perceel) te volgen is zeer
veel meet werk nodig.
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Vermeerdering van planten in de reageerbuis wordt mogelijk
voor steeds meer soorten, ook voor bomen. Op de foto staan (in
paren) drie reageerbuisboompjes: douglas (links), iep en plataan;
ze zijn zes weken oud.

nig van bosbeheer.' Landen in Midden- en Zuid-Europa kennen
al eeuwen lang een traditie van bosbeheer. Duitsland, Zwitser
land en Joegoslavië waren daartoe wel gedwongen omdat men
vanouds twee dingen wilde: hout halen uit de bossen en het
erosie- en lawinegevaar op de hellingen voorkomen.
Drie f uncties
combineren

Van den Bos: 'Voor Nederland is het een uitdaging om het grotendeels kunstmatige bos zodanig te gaan beheren, dat een veel
zijdig samengesteld, natuurlijk bos ontstaat. Het moet mogelijk
zijn de drie maatschappelijke functies - houtproduktie, recrea
tie en natuurwaarde — te combineren. Zo'n bos zou de eigenaar
winst kunnen opleveren. In de huidige praktijk steunt het bos
beheer echter nog voor een groot deel op subsidies.'
'Om die nieuwe vorm van beheer mogelijk te maken moet echter
eerst het inzicht in natuurlijke processen verbeterd worden. Dat
kan door stukken bos aan hun lot over te laten en decennia lang
te observeren. Bovendien moet nu al een sterkere koppeling wor
den gelegd tussen bestaande kennis van- natuurlijke processen en
het bosbeheer.' Aspecten, die daarbij volgens Van den Bos voor
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op moeten staan zijn: het natuurlijke verjongingsproces en de
aanwezigheid van meerdere boomsoorten.'
Karakteristiek voor de bosbouw is de lange duur van de proe
ven. Van den Bos: 'Een consequente voortzetting met steeds de
zelfde methode is een vereiste. Het kan voorkomen, dat de opzet
van een proef volgens de nieuwste inzichten van de statistiek niet
meer optimaal is. Toch moet men in een dergelijk geval door
gaan.'
Twijfels over korle
opleiding

De relatie met de bosbouwvakgroepen van de Landbouwhogeschool acht hij zonder meer goed: 'Er is nauwelijks accentverschil
in de benaderingswijze van het bos. We streven naar een zo vol
ledig mogelijke integratie. Maar', zegt hij, 'ik heb wèl mijn twij
fels ten aanzien van de sterk verkorte opleiding.' Van den Bos
verwacht dat de 'toppen' van de landbouwkundig ingenieurs en
de afgestudeerden van de hogere beroepsopleidingen naar elkaar
toe zullen groeien. Zijn zorg betreft niet het kennisniveau maar
het probleemoplossend vermogen van de komende generaties
bosbouwers.

De aan de Landbouwhogeschool ontwikkelde 'worteldozen' be
wijzen goede diensten aan het onderzoek van de vakgroepen
bosteelt en fytopathologie. Een plant groeit op een verpakte
aardkluit met horizontaal lopende kanalen. Via deze kanalen
(waarvan de doorsnede klein genoeg is om geen verstoring te ge
ven) kan het ondergrondse gebeuren (wortels, schimmels, aaltjes)
goed gevolgd worden, zeker als er een kijkertje ingebracht wordt
waaraan een monitor gekoppeld is.
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Ook het bosbouwkundig onderzoek lijdt onder de bezuinigin
gen. 'We zijn soms gedwongen onze onderzoeksplanning aan te
passen aan de wensen van externe financiers, omdat wij hun fi
nanciële steun nodig hebben', aldus ir. Van den Bos. Een tweede
gevolg is het verdwijnen van kennis en opengevallen plaatsen
worden niet altijd opgevuld.
Hel tropische
regenwoud

Wie is verantwoordelijk voor het verdwijnen van hele stukken
regenwoud? Die vraag wordt steeds weer gesteld. Zijn het de
houtexploitanten, die hier en daar een geschikte boom uitkap
pen? (Dit leidt weliswaar tot de groei van een weelderige vegeta
tie op de open plekken, waardoor jonge bomen voorlopig geen
kans krijgen, maar het leidt niet tot verdwijning van het bos.) Of
moet de oorzaak worden gezocht in de activiteiten van de plaat
selijke bevolking? Deze mensen hebben hout nodig voor
brandstof of gebruiken het bos voor hun zwerflandbouw.
Van den Bos: 'De houtexploitanten leggen wegen aan door het
bos om de gekapte bomen af te voeren. De bevolking gebruikt
die wegen om op hun manier het bos te gaan exploiteren. Door
die wegen en de groei van de bevolking is de druk op het regen
woud sterk toegenomen. Ik zie maar één goede oplossing voor
dit probleem. De plaatselijke bevolking moet zelf bos voor
brandhout gaan verbouwen, want geld om het te kopen heeft
men gewoon niet. Allerlei alternatieve energiebronnen die vaak
in het westen uitgedacht worden zijn evenmin een oplossing om
dat ze geld kosten. Het brandhout moet van de mensen zelf zijn
evenals het voedsel dat ze verbouwen.'
'De bevolking vertrouwd maken met deze ideeën is moeilijker
dan het oplossen van technische bosbouwkundige problemen.
Vandaar dat bij dergelijke projecten in het kader van ontwikke
lingssamenwerking ook sociologisch inzicht om de hoek komt
kijken. De regering van een ontwikkelingsland moet volledig
achter zo'n project staan.'
In 1983 organiseerde de Landbouwhogeschool het congres 'Let
there be forest' ter gelegenheid van honderd jaar bosbouwonderwijs in Nederland. Van den Bos: 'Tijdens dit congres werd dui
delijk gesteld dat een regering niet moet volstaan met de aan
plant van bomen. Nazorg en begeleiding moeten volop aandacht
krijgen.' Hij benadrukt dat het voor derdewereldlanden van het
grootste belang is om hun eigen onderzoekcapaciteit te vergroten:
'Dan kan beter rekening worden gehouden met regionale om
standigheden en behoeften.'

Zure regen

Recente berichten suggereren dat bodemverzuring een ramp
gaat worden voor de bossen in de geïndustrialiseerde landen.
Vermindering van de luchtverontreiniging is een noodzakelijke
stap. De grond zal echter nog lang te zuur blijven. De al jaren
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Dit lichtgewicht vliegtuigje zweeft met een medewerker van de
Landbouwhogeschool boven het oerwoud van Ivoorkust. Obser
vatie van het bos vanuit de lucht, ook met behulp van fotogra
fie, levert in korte tijd een schat aan gegevens op.

geleden ingezette aantasting van de bomen zal dus aanhouden.
Om de aantasting zo effectief mogelijk af te remmen is onder
zoek nodig. Hoe reageren de verschillende boomsoorten op de
verontreinigde regen en op de verzuurde bodem? In hoeverre
worden de vrijkomende zware metalen uit de bodem opgeno
men? En in welke mate speelt die opname een rol in de aan
tasting van een boom? Dr. A.D.L. Akkermans, medewerker van
de vakgroep microbiologie van de Landbouwhogeschool, zegt
dat de bosbouw meer aandacht moet gaan schenken aan dit
soort vragen. Volgens Akkermans worden nu meningen verkon
digd, terwijl men niet altijd beschikt over voldoende
achtergrondkennis.
Een sterke aanwijzing, dat de kennis van de fysiologie van bo
men en van de wisselwerking tussen bomen en bodemschimmels
belangrijk is, blijkt ondermeer uit recente resultaten van het Bio
logisch Station van de Landbouwhogeschool, in Wijster. Onlangs
lanceerde ir. W. Smits (vakgroep fytopatologie) een theorie die
zegt dat bomen die in een verband leven met bepaalde schimmel
soorten beter bestand zijn tegen de gevolgen van een verzuurde
bodem. Hij suggereert dat enten met de juiste schimmels een
jonge aanplant beter bestand maakt tegen aantasting door
bodemverzuring.
Akkermans bestudeert stikstofbindende bacteriën, die in een
verband (symbiose) leven met wortels van bepaalde bomen. Zo
zijn de wortelknollen van de els het werk van bacteriën (Frankia)
die de cellen zijn binnengedrongen. De els zorgt voor energie,
terwijl de bacterie stikstof vastlegt en in de vorm van ammonia
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aan de plant doorgeeft. Mits geënt met de goede Frankia-stam
lijkt de els geschikt om stikstofarme gronden te verrijken met
stikstof. De gebonden stikstof (eiwit) zal via het blad de grond
bereiken. Deze biologische stikstofbinding kan tevens van nut
zijn om te voorkomen dat een produktiebos een stikstofarme bo
dem krijgt. In de Verenigde Staten wordt onderzocht of het
planten van elzen bij douglas-sparren de produktie ten goede
komt.
In samenwerking met onderzoekers van het instituut de
Dorschkamp bekijkt dr. Akkermans in Flevoland de relatie tus
sen verschillende elzen en verschillende Frankia-stammen waar
mee de elzen geënt worden. Flevoland is daar uitstekend geschikt
voor, omdat de drooggelegde bodem nog geen eigen Frankiapopulatie kent.
Tol slot

Er is dus — zeker mondiaal — heel wat bosbouwkundig werk
te verzetten. Integratie van exploitaite en beheer, gevolgen van
zure regen, relatie tussen bomen en micro-organismen, erosie,
kleinschalige houtproduktie in de tropen: een opsomming die
beslist onvolledig is.
Toch blijkt uit de loopbaanenquête, die in 1983 door de Stich
ting Maatschappelijke Plaats Wageningse afgestudeerden
(MPW) werd uitgevoerd, dat ook hier de werkloosheid toeslaat:
van het aantal respondenten blijkt 12% werkloos. Dat bosbouw
een haast exclusieve mannenzaak is moge blijken uit het feit dat
het percentage vrouwelijke respondenten op 7% lag.
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Marion de Boo

Ontwikkelingssamenwerking

Drs. T.G. Veen kamp: 'Er is veel meer
onderzoek nodig dat aan
beleidsvorming is gekoppeld'
De Landbouwhogeschool besteedt ongeveer 20% van haar on
derzoekscapaciteit aan internationaal gericht onderzoek in het
kader van ontwikkelingssamenwerking. Wageningen kent va
nouds een sterke betrokkenheid bij de tropische landbouw. Vroe
ger werden hier onderzoekers opgeleid, die naar de plantages in
Indonesië en andere overzeese gebiedsdelen gingen. Tegenwoor
dig verlopen de contacten veelal via internationale organisaties
zoals de FAO. Wageningse plantentelers, bosbouwers, cultuur
technici, sociologen en andere landbouwkundigen vinden hun
werkterrein over de hele wereld. Jaarlijks worden zo'n vijftig tot
tachtig afgestudeerden voor kortere of langere tijd uitgezonden.
Tegelijkertijd komen vele buitenlandse landbouwkundigen naar
Wageningen voor het volgen van internationale cursussen of als
gastmedewerker. De Landbouwhogeschool is betrokken bij een
honderdtal grotere en kleinere internationale projecten, medege
financierd uit diverse fondsen.
'Ik zie voor de Landbouwhogeschool een geweldige uitdaging
op het terrein van de plattelandsontwikkeling in de derde we
reld', aldus drs. T.G. Veenkamp, die als directeur van de Nether
lands Universities Foundation for International Cooperation
(Nuffic) nauw betrokken is bij de coördinatie van diverse samen
werkingsprojecten en bij het internationaal onderwijs. 'Het zoe
ken naar bestaansmogelijkheden op het platteland is één van de
grootste problemen waar veel arme landen mee worstelen. Voor
de Landbouwhogeschool ligt hier een enorm belangrijke taak. In
veel arme landen zien we een schrikbarend onevenwichtige ont
wikkeling, waarbij grote massa's mensen uit de bittere armoede
van het platteland naar de sloppenwijken rond de miljoenenste
den trekken in een poging hun hoofd boven water te houden.
Om deze ontwikkeling enigszins af te remmen zullen op het plat
teland nieuwe bestaansmogelijkheden moeten komen, die de
mensen daar wat werkgelegenheid bieden. Hoe los je dat op, hoe
pak je dat aan? Het is een gigantisch probleem.'
Te lang is gedacht dat industrialisatie in de ontwikkelingslan
den vanzelf tot welvaart zou leiden. Daarom werd aan de ont
wikkeling van de industrie veel meer belang gehecht dan aan die
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Twee geslaagden voor de Master-of-Science cursus 'Soil Science
and Water Management': receptie en afscheid van Wageningen.

van de landbouw. Voedsel kon men immers goedkoop impor
teren. In veel landen werd zo de landbouw stelselmatig verwaar
loosd en de boeren in feite uitgebuit. Pas de laatste tijd valt er
een verandering in deze denkwijze te bespeuren. Nu Afrika ge
teisterd wordt door droogte en hongersnoden en Latijns Ameri
ka dreigt te bezwijken onder torenhoge schuldenlasten, komt
men geleidelijk aan tot het besef dat welvaart in de meeste ont
wikkelingslanden alleen maar kan steunen op een gezonde land
bouw en een evenwichtige plattelandsontwikkeling. Landbouw
dus als prioriteit nummer één.
'En dat is echt niet alleen maar een kwestie van kunstmest stu
ren', aldus Veenkamp, 'daar komt veel méér voor kijken. Platte
landsontwikkeling is een heel complexe zaak in technisch, eco
nomisch en sociaal-cultureel opzicht. Alles grijpt in elkaar, alles
hangt met alles samen. Waar moet je dan beginnen?'
Plattelandsontwikkeling

Veenkamp weet waar hij over praat. Voor hij directeur van de
Nuffic werd, was hij vier jaar lang coördinator van een samen
werkingsverband tussen drie Nederlandse universiteiten en de In
donesische Gadjah Mada Universiteit in Djokjakarta. Het was
de bedoeling om vanuit de universiteit een bijdrage te leveren
aan geïntegreerde plattelandsontwikkeling. Het project richtte
zich vooral op gebieden met ernstige ontbossing als gevolg van
de toenemende bevolkingsdruk. De bosbouwkundige vakgroepen
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Prof dr. J. Hautvast reikt het diploma uit van de 'International
Course on Food Science and Nutrition'.

van de Landbouwhogeschool waren nauw bij het project betrok
ken. Bij zo'n geïntegreerde aanpak stuit men op allerlei proble
men, zoals overbevolking, werkloosheid, schaarste van brand
hout, aantasting van de natuur, noem maar op.
'Toen werd besloten de herbebossing als strategisch belangrijke
invalshoek te kiezen en daarbij zo goed mogelijk rekening te
houden met allerlei neveneffecten', aldus Veenkamp. 'Een echt
geïntegreerde aanpak waarbij je aan alles tegelijk werkt, is on
mogelijk, een hersenschim die je niet moet nastreven. Dat heb ik
inmiddels wel geleerd. Bovendien zijn er altijd zaken waar je on
danks al je goede bedoelingen machteloos tegenover staat. Maar
we moeten niet alle vraagstukken willen aanpakken. Toen we in
Gadjah Mada een workshop over plattelandsontwikkeling geor
ganiseerd hadden, hield de rector magnificus een openings
speech; 'Denk maar niet dat wij ons door jullie allerlei oplossin
gen laten voorschrijven', sprak hij enigszins dreigend tot zijn ver
bouwereerde gehoor. 'Jullie zijn hier alleen om ons te helpen ons
probleemoplossend vermogen te vergroten. Daarna zullen we zelf
wel bepalen hoé we onze problemen willen oplossen.'
Upgrading

Veenkamp toont zich bepaald niet pessimistisch over de moge
lijkheden die Nederland heeft om ontwikkelingslanden de juiste
steun te geven. Hij wijst erop, dat Wageningen op dit gebied een
lange staat van dienst heeft: bijscholing van buitenlandse land
bouwkundigen door diverse internationale postacademische cur
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sussen, het adviseren en helpen bij het ontwerpen en inrichten
van laboratoria, het geven van onderzoekstraining en het helpen
opzetten van goed doortimmerde onderwijsprogramma's aan
plaatselijke universiteiten. In het jargon spreekt men van 'upgra
ding', het op een hoger peil brengen van universiteiten en andere
instellingen.
Nogal wat internationale activiteiten worden gecoördineerd van
uit het Internationaal Agrarisch Centrum (IAC) in Wageningen,
dat tevens over hotelaccommodatie voor buitenlandse landbouw
kundigen beschikt. Vanuit het IAC worden regelmatig zes ver
schillende driemaands cursussen georganiseerd om de vakkennis
op te frissen van mensen met een aantal jaren werkervaring, de
zogenaamde 'mid-career academici'. Zij worden bijgeschoold in
zuiveltechnologie, aardappelteelt, groenteteelt, plantenveredeling,
gewasbescherming of irrigatie. Er is ook een cursus 'plattelands
voorlichting', die een maand duurt. Aan de cursussen werken een
groot aantal onderzoekers van de Landbouwhogeschool en van
de landbouwkundige instituten mee. Men zou het pakket cursus
sen nog verder willen verbreden. De Landbouwhogeschool ver
zorgt bovendien een cursus Soil Science and Water Management,
die twee jaar duurt en opleidt voor een M.Sc.-diploma, dat in
middels aan 135 mensen, met name uit ontwikkelingslanden, is
uitgereikt.
Meer geld

Drs. Veenkamp verklaart verheugd te zijn over het feit dat op
de begroting voor Ontwikkelingssamenwerking - althans voor
1984 - meer geld is uitgetrokken voor het Internationale On
derwijs. 'Dat geld zal gebruikt worden om de bestaande onder
wijscapaciteit waarover we in Nederland beschikken beter te be
nutten', aldus Veenkamp, in de huidige situatie is plaats voor
bijna drieduizend studenten per jaar, terwijl er nog geen twee
duizend beurzen worden gegeven. Door meer beurzen beschik
baar te stellen kan men met een relatief geringe investering het
rendement fors verhogen. De Tweede Kamer bleek gevoelig voor
dat argument. Bovendien kan een plezierig neveneffect zijn, dat
ex-cursisten optreden als een soort 'goodwill ambassadeurs' voor
Nederlandse kennis en ervaring.'

Eigenbelang

Vroeger was eigenbelang in kringen van ontwikkelingswerkers
een vies woord; nu wordt dat iets anders gezien. 'Ontwikkelings
samenwerking is wel degelijk ook in ons belang', zegt Veenkamp. 'Het is óns belang dat de mensen in de derde wereld rijk
genoeg worden om onze Produkten te kopen en knap genoeg om
de dingen te maken waar wij behoefte aan hebben. Of, idealisti
scher geformuleerd: het is óns belang dat de wereldvrede zo min
mogelijk bedreigd wordt door potentiële conflicthaarden, voort
komend uit extreme verschillen tussen rijk en arm of stelselmati100

Opvang in Wageningen van buitenlandse studenten.

ge schendingen van de mensenrechten. Gezien de neiging om ie
der conflict in een oost-west-tegenstelling te vertalen is immers
iedere bron van spanning een potentiële bedreiging van de wereld
vrede.'
Er wordt tegenwoordig veel gediscussieerd over een mogelijk
grotere rol van het Nederlandse bedrijfsleven in de ontwikke
lingssamenwerking. Toch is er nog nauwelijks diepgaand onder
zoek gedaan naar de vraag wat het effect is van de rol van ons
bedrijfsleven op de ontwikkeling van derdewereldlanden. Dan is
het heel moeilijk om daar een beleidsbeslissing over te nemen.
'Er is veel meer beleidsonderbouwend onderzoek nodig', vindt
Veenkamp. 'Dit behoort overigens tot de moeilijkste soort on
derzoek en leidt vaak tot teleurstellingen, omdat onderzoekers
net niet die gegevens leveren, waar beleidsmakers behoefte aan
hebben.'
Volgens Veenkamp is in het Nederlandse beleid voor ontwikke
lingssamenwerking tot nog toe minder belang gehecht aan het
investeren in immateriële zaken zoals kennisoverdracht dan aan
bruggen, wegen, waterwerken en dergelijke, en aan directe lots
verbetering voor de armste groepen. Hij zou graag meer aan
dacht zien voor onderwijs, want juist door te investeren in men
sen en kennis kan men veel meer bereiken.
Stiefkind

'Onderzoek is tot nog toe het stiefkind geweest van de ontwik
kelingssamenwerking en het wordt hoog tijd dat daar verande101

ring in komt.' Ontwikkelingssamenwerking werd traditioneel be
schouwd als een morele noodzaak om de kloof tussen rijk en
arm te overbruggen. Het helpen van de arme landen leek niet zo
ingewikkeld. Onderzoek kwam daar gewoonlijk niet zo erg aan
te pas. 'Inmiddels', zegt Veenkamp, 'zijn we dertig jaar verder en
er woedt op dit moment in Nederland een pittige discussie over
de vraag hoe ontwikkelingssamenwerking dient te worden aange
pakt. In het huidige beleidsklimaat krijgt men veel meer oog
voor het belang van onderzoek. We hebben in de afgelopen ja
ren kunnen leren dat ontwikkelingssamenwerking een zeer inge
wikkelde zaak is die niet zomaar vanzelf goed uitpakt.'
'Aan de andere kant is men tegenwoordig veel minder dan voor
heen overtuigd van de macht van de wetenschap om onze moei
lijkheden op te lossen. Daarbij komt men - zelfs in een partij
als de PvdA - tot het inzicht, dat de overheid met haar beleid
veel minder grip op de problemen heeft dan vroeger werd ge
dacht. Het blijkt niet mogelijk te zijn om de samenleving met
behulp van de wetenschap zo te vormen als we wel zouden wil
len. Dit inzicht vind je tegenwoordig terug op diverse terreinen.
Bijvoorbeeld in de discussie onder economen over de vraag of
en zo ja hoe we onze economie uit het slop kunnen trekken. De
wetenschap heeft geen eenduidige oplossingen voor onze proble
men. Het blijkt allemaal moeilijker te zijn, dan we gedacht
hadden.'
'Het klinkt misschien paradoxaal', besluit Veenkamp, 'maar
juist omdat de overheid minder blijkt te kunnen dan we vroeger
hoopten, is er veel meer onderzoek nodig dat aan beleidsvor
ming is gekoppeld. Hoe kun je anders een goed beleid
uitstippelen?'
Sleutelrol

'Wageningen speelt een sleutelrol in het landbouwkundig on
derzoek dat gericht is op de ontwikkelingslanden', aldus ir. L.
Razoux Schultz. Hij is van huis uit tropisch landbouwkundige
en heeft jarenlang in Soedan gewerkt aan ziektenbestrijding in
de katoenteelt. Thans is hij hoofd van de afdeling Ontwikke
lingsprojecten en Deskundigenbeleid van het Internationaal
Agrarisch Centrum (IAC).
'Het IAC mobiliseert de deskundigheid op landbouwkundig ge
bied gericht op de ontwikkelingslanden', legt hij uit. 'Daarnaast
houden we ons bezig met internationaal onderwijs, zowel in Wa
geningen als in de ontwikkelingslanden. Bovendien selecteert en
begeleidt het IAC assistent-deskundigen en deskundigen die wor
den uitgezonden door bilaterale en multilaterale
ontwikkelingsorganisaties.'
'Dat deskundigenbeleid is een probleem apart', aldus Razoux
Schultz. 'Onze kaartenbakken puilen uit. Er zijn op dit moment
ruim driehonderd — merendeels pas afgestudeerde - kandida102

Veel informatie over plantesoorten van andere continenten en
hun gebruiksmogelijkheden ligt in het westen opgestapeld. De
toegankelijkheid van die kennis en de doorstroming van de gege
vens is cruciaal voor derde-wereldlanden. Bij de Landbouwhoge
school concentreert de vakgroep plantentaxonomie zich op de
flora van Afrika; hier een kijkje in het herbarium.

ten beschikbaar, terwijl we er hooguit zestig per jaar kunnen
plaatsen gezien de beperkte middelen. Tegelijkertijd is er in veel
projecten enorme behoefte aan ontwikkelingsexperts met ruime
ervaring en die kunnen we juist niet vinden.'
Naast het verrichten van onderzoek bestaat een ander belang
rijk onderdeel van het Wageningse ontwikkelingswerk uit 'insti
tution building', het helpen opzetten en versterken van onder
zoeksinstellingen, het geven van onderzoekstraining, het helpen
opzetten van een curriculum, enzovoort. Ook speelt de Land
bouwhogeschool een belangrijke adviserende rol. Er wordt heel
vaak een beroep op wetenschappelijk medewerkers gedaan om
iets te formuleren of te evalueren. Meestal zijn dergelijke verzoe
ken afkomstig van DGIS, het directoraat-generaal voor inter
nationale samenwerking.
Zachte sector

In totaal worden jaarlijks vanuit de Landbouwhogeschool zo'n
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vijftig 'wetenschappelijke mensjaren', verdeeld over bijna 35 vak
groepen, besteed aan ontwikkelingssamenwerking. Dat is zo'n
twintig procent van de totale onderzoekscapaciteit. Daarnaast
worden door de landbouwkundige instituten nog zo'n 150 weten
schappelijke mensjaren aan ontwikkelingsgericht onderzoek
besteed, ongeveer vijf procent van de capaciteit.
'De instituten zijn overwegend landbouwtechnisch gericht', al
dus Razoux Schultz. 'De Landbouwhogeschool beschikt tevens
over een belangrijke 'zachte sector' van niet-westerse agrarisch
sociologen en ontwikkelingseconomen.' Razoux Schultz hecht
daar grote waarde aan. Daardoor wordt bij onderzoekers en stu
denten een bredere visie op ontwikkelingsproblematiek gestimu
leerd. 'Vroeger bestond dat niet', merkt hij op, 'toen was je bo
demspecialist, cultuurtechnicus of socioloog. Nu wordt verwacht
dat ontwikkelingsdeskundigen de consequenties van hun eigen
handelen in een bredere context kunnen overzien en bespreken
met collega's uit andere vakgebieden. Je moet van alle markten
thuis zijn.'
Voedselproduktie

Veel Wageningse afgestudeerden houden zich bezig met het ont
wikkelen van methoden om de voedselproduktie in arme landen
te helpen vergroten. Ir. Razoux Schultz somt een heel rijtje knel
punten op. Er zijn betere variëteiten nodig. 'Beter' wil zeggen:
produktiever maar vooral ook: aangepast aan plaatselijke om
standigheden, zo veel mogelijk resistent tegen ziekten en plagen
en bestand tegen perioden van droogte. Klimaat, bodem en teelt
methoden zijn van gebied tot gebied verschillend en de rassen
die voor de boeren het meest geschikt zijn, moeten dus ter plaatse
worden veredeld en getoetst. De Landbouwhogeschool kan daar
bij helpen door steun te bieden aan plantenveredelingsinstanties
in ontwikkelingslanden.
Belangrijk is ook het collectiebeheer zoals dat gebeurt door de
nieuwe Wageningse genenbank, waar men een zo groot mogelij
ke verscheidenheid aan plantenmateriaal, grotendeels in de vorm
van diepgevroren zaden, opslaat om te zorgen dat ze voor toe
komstige generaties plantenveredelaars beschikbaar blijven. Er is
al erg veel soortenrijkdom verloren gegaan. Daarnaast is er ook
beter zaaizaad en plantgoed nodig. Er moeten keuringsdiensten
komen om toe te zien op gezondheid en kwaliteit van het
materiaal.
Op het gebied van irrigatie en cultuurtechniek heeft Wageningen een erg goede reputatie. Hier ligt overigens nog een ontzag
lijk groot werkterrein, want talloze boeren in de wereld zijn nog
steeds volledig overgeleverd aan de grillen van de weergoden. Be
mesting is een ander punt dat veel aandacht verdient; vaak denkt
men daarbij in de eerste plaats aan kunstmest. Maar er zijn veel
gebieden waar de bodem zo arm is dat iedere bron van be
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mesting — organisch keukenafval, dierlijke mest - belangrijk is
om de produktiviteit wat te verhogen.
Een groot probleem vormt verder de ziektenbestrijding, niet al
leen tijdens de teelt, maar ook bij de opslag na de oogst. Door
vraat en bederf worden grote verliezen geleden tijdens de bewa
ring en het transport van produkten.
Een relatief nieuw begrip is 'farming systems research', onder
zoek naar de meest economische combinaties op een boeren
bedrijf. Daarbij is de inpassing van vee belangrijk. Ook wordt
gekeken naar mogelijke gemengde teelten en tussenteelten van
gewassen. Tenslotte zijn afzetmogelijkeden en prijsvorming van
de verschillende gewassen belangrijke factoren. Als de marktprij
zen laag zijn, zet produktieverhoging weinig zoden aan de dijk.
Veeteelt

Voor het verhogen van de wereldvoedselproduktie is niet alleen
de teelt van gewassen maar ook de dierlijke produktie van groot
belang. Door de Landbouwhogeschool wordt dan ook veel be
lang gehecht aan het stimuleren van kleinschalige veeteelt in de
tropen. Daarvoor zijn onder andere goede veerassen nodig, aan
gepast aan plaatselijke omstandigheden. Veel boeren houden tra
ditioneel weinig vee, terwijl dat best in hun bedrijf valt in te
passen.
Een van de projecten van de vakgroep tropische veehouderij,
uitgevoerd samen met de universiteit van Ibadan in Nigeria, richt

Het nemen van bodemmonsters en de evaluatie daarvan helpt
een rationeel teeltbeleid mogelijk te maken. Een beeld van een
bodemkundig project van de Landbouwhogeschool in Kenia.
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zich op dwerggeitjes. Geiten hebben zich een slechte naam be
zorgd door hun vraatzucht. Toch zijn het buitengewoon nuttige,
makkelijke dieren, mits men er niet te veel in een te klein gebied
houdt. Vooral in de natte tropen, waar de slaapziekte huishoudt
onder de grote herkauwers, is men aangewezen op geiten.
De sterfte onder jonge geitjes bleek een groot probleem, terwijl
ook de resultaten met oudere geiten lang niet zo goed waren als
zou kunnen. Onderzoek wees uit dat de sterfte voornamelijk
werd veroorzaakt door longontsteking. De jonge dieren hebben
geen beschutte plaats en worden soms doornat van de regen.
Voorlichters pleiten daarom nu voor betere huisvesting en in het
algemeen voor betere verzorging, bijvoorbeeld door wat gras of
groenvoer te telen, waarbij dan ook de geitemest kan worden ge
bruikt. Inrichting van voorbeeldbedrijven en training van voor
lichters nemen een belangrijke plaats in in het Wagenings-Nigeriaanse project.
Een ander project van dezelfde vakgroep richt zich op het beter
verteerbaar maken van stro als veevoeder. De veehouderij moet
zo min mogelijk beslag leggen op voor akkerbouw geschikt ter
rein en zo veel mogelijk gebruik maken van voor menselijke
consumptie ongeschikte, maar overigens waardevolle afvalstof
fen, die tot veevoer verwerkt kunnen worden. Dit thema, aange
duid als 'upgrading of wastes', staat volop in de belangstelling.
Visteelt aan de wal

Daarbij valt ook te denken aan visteelt in speciale bassins, bij
voorbeeld met mest als voedsel. Vissen gedijen prima in warme
landen. Onder optimale omstandigheden - en dan praten we

Het 'Centre Néerlandais' te Adiopodoumé, een onderzoekscen
trum van waaruit de Landbouwhogeschool onderzoek doet in
samenwerking met haar Ivoriaanse 'counterparts'.
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Ontwikkeling van voortplantingsmethoden en teeltsystemen voor
de meerval, een vis wet grote mogelijkheden voor met name
Afrikaanse tanden.

over zorgvuldig uitgebalanceerde, geavanceerde systemen, zoals
men die in Israël heeft ontwikkeld - blijkt het mogelijk te zijn
uit 3,5 kg rundermest 1 kg vis te telen. Dat leidt tot opbrengsten
van 30 tot 35 kg vis per ha per dag. Dergelijke cijfers zijn mis
schien maar door weinig viskwekers te realiseren. Duidelijk is
echter wel dat visteelt juist voor tropische landen een zeer belang
rijke aanvullende bron van voedsel kan zijn met een hoog eiwit
gehalte. Bovendien is daarvoor geen groot oppervlak nodig.
Onderzoekers van de Wageningse vakgroep visteelt en visserij
haken hier op in, enerzijds door het verrichten van ondersteu
nend fundamenteel onderzoek in Wageningen, anderzijds door
het onderhouden van contacten met overzeese 'counterparts'. Het
onderzoek richt zich op hormonale manipulatie van de Afri
kaanse meerval om die tot een 'bedrijfszekere' voortplanting in
kweekvijvers te brengen. De voortplanting van veel vissoorten
lukte tot nog toe alleen in de vrije natuur.
Naast het voortplantingsonderzoek is ook meer kennis nodig
over visvoeding, gezondheidszorg en wat men 'bio-engineering'
noemt: het ontwerpen van doeltreffende bassins.
Men heeft een samenwerkingsproject met de Centraalafrikaanse
Republiek, waar pootvisjes centraal worden opgekweekt en ter
beschikking gesteld van kleinschalige visteeltbedrijven, die maar
honderd tot duizend vissen per jaar kweken voor lokale con107

sumptie. Daarnaast echter is de vakgroep ook niet afkerig van
contacten met grootschalige viskweekbedrijven, omdat men van
mening is dat vis als 'cash erop', dus als deviezenbron, zeer nut
tig kan zijn voor de economie van een ontwikkelingsland. De
Wageningse visteeltkundigen zijn ook betrokken bij het verster
ken van de Faculteit voor Visserij van de Univeristeit van Malang
op Oost-Java, waar een medewerker gestationeerd zal worden.
Men zou graag zien dat visteelt een grotere rol gaat spelen in
programma's voor plattelandsontwikkeling.
Naar Schiphol

Ir. Razoux Schultz constateert dat het erg moeilijk kan zijn om
deugdelijke methoden te ontwikkelen om de voedselproduktie in
ontwikkelingslanden te verhogen. 'Maar veel moeilijker is het
om te bereiken dat de allerarmsten enig profijt hebben van de
nieuwe ontwikkelingen', benadrukt hij. 'Dat is een belangrijke
doelstelling van de Nederlandse ontwikkelingshulp. Wat dat be
treft kan men zich afvragen of het bedrijfsleven - nu dat meer
ruimte krijgt - wel het meest geëigende instrument is.'
'Projecten in de sociaal-economische sfeer, die zich bijvoor
beeld richten op bewustwording en organisatie van achtergestelde
groepen zijn veel ingewikkelder en liggen bovendien politiek veel
gevoeliger dan puur technisch gerichte projecten', aldus Razoux
Schultz. 'Men komt dan al gauw in botsing met de autoriteiten.
Er zijn bijvoorbeeld onderzoekers die zich richten op verbetering
van de positie van plattelandsvrouwen in islamitische landen. Je
moet daarbij heel voorzichtig en tactvol te werk gaan, anders zit
je snel op het vliegtuig naar Schiphol.'

Wiel uitvinden

Terugblikkend op vele jaren ervaring in de landbouwkundige
ontwikkelingssamenwerking, stelt Razoux Schultz vast, dat tech
nische mensen in het veld nu beter dan vroeger in staat zijn de
consequenties van hun handelen te overzien. In de opleiding aan
de Landbouwhogeschool wordt daar ook veel meer aandacht
aan besteed. Bovendien is hij van mening dat ontwikkelingsdes
kundigen de laatste jaren wat bescheidener zijn geworden. 'Vroe
ger moesten ontwikkelingsexperts steeds opnieuw het wiel uitvin
den. Tegenwoordig heeft men wat meer waardering voor bestaan
de praktijken. Die boeren zijn echt niet zo dom als we vroeger
dachten. Hun methoden berusten op eeuwenoude tradities, daar
zal dan heus wel wat goeds in steken. Er wordt veel meer dan
vroeger aansluiting gezocht bij bestaande processen, waarbinnen
men dan probeert de knelpunten op te sporen en aan te pakken.
Dat werpt zijn vruchten af.'
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