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MARTIN SCHOLTEN GAAT WUR POSITIONEREN
IN BRUSSEL
Martin Scholten stopt deze maand als directeur van de Animal Sciences Group van WUR.
Hij wordt adviseur op het gebied van Europese en regionale samenwerking.
Twaalf jaar was hij algemeen directeur van de
Animal Sciences Group. Daarom was Martin
Scholten toe aan iets anders. In overleg met bestuursvoorzitter Louise Fresco rolde daar een
nieuwe functie uit: adviseur van de raad van bestuur op het gebied van Europa en Nederlandse
regio’s. Scholten: ‘Het is een tijdelijke functie,
voortkomend uit het strategisch plan. WUR is behoorlijk succesvol in Brussel met het binnenhalen van onderzoeksprojecten, maar we zijn niet
toonaangevend op het grensvlak van onderzoek
en beleid. Daar wil ik mij in mengen.’
Scholten kent de weg in Brussel; hij zat bijvoorbeeld in de expert group van het innovatiepro-

gramma Horizon 2020. Maar nu krijgt hij meer
tijd om binnen te lopen bij de beleidsmakers in
Brussel. ‘Ik januari was ik bij het directoraat-generaal Maritieme Zaken en Visserij om te praten
over het zeebeleid en de Green Deal. De directeur
zei: WUR, help ons. We zijn nu bezig met een in-

‘Als je innovaties niet
goed neerzet in Brussel,
kunnen ze stranden’
tegraal beleid voor energie, voedsel en natuur op
zee. Die inzichten wil ik straks delen in Brussel.’
Ook wil Scholten vaker samen met het
Ministerie van LNV optrekken in Brussel.
‘We moeten leren van het echec met de pulsvisserij. Als je innovaties niet goed neerzet in

Brussel, kunnen ze stranden. De Fransen
doen dat slimmer; die maken coproducties
van wetenschap en politiek. Dat moeten wij
ook vaker doen, bijvoorbeeld samen met de
Fransen.’
NA DE BREXIT
Verder wil Scholten uitzoeken hoe WUR verder
kan samenwerken met Britse onderzoekers na
de Brexit en wil hij in Brussel een brede Wageningse aanpak van zoönosen presenteren. Hij
verwacht voortaan een halve werkweek met
Brussel bezig te zijn.
De andere helft van de werkweek gaat hij zich
bezighouden met vertrouwde onderwerpen in
Nederland: kringlooplandbouw, stikstof en biodiversiteit. ‘Ik wil de kennisvragen in de buitenwereld met de binnenwereld van WUR verknopen; daar ben ik goed in.’
AS

STUDIE NAAR BESTRIJDING PLAAGRUPS
WUR gaat uitzoeken hoe de bestrijding van
de rups beter kan, zodat de overlast vermindert.

‘We zullen moeten leren
leven met de rups’
rups, elf gemeenten en de Vereniging van Bosen Natuureigenaren nemen deel aan het onderzoek, dat mede wordt gefinancierd door de Topsector Tuinbouw. WUR en het Kenniscentrum
voeren de studie uit, onder leiding van ecoloog
Joop Spijker.
‘We zullen moeten leren leven met de rups.’
Zegt Spijker. Doel van het onderzoek is daarom
niet het beestje uit te roeien. ‘Dat is feitelijk
niet meer mogelijk. Het is wel mogelijk om de
aanpak te verbeteren.’ En dat begint met inRESOURCE — 4 juni 2020
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De eikenprocessierups is al tientallen jaren actief in ons land. Gemeenten met veel overlast
bedenken van alles om de rupsen te bestrijden.
Met wisselend succes Een sluitende aanpak is
er niet. Wel een leidraad die gemeenten adviseert over de verschillende methoden. Maar de
onderbouwing van die adviezen laat te wensen
over. Nieuw onderzoek wil daar wat aan doen.
Een consortium van twintig partijen, waaronder het (WUR) Kenniscentrum Eikenprocessie-

zicht in de ontwikkeling van het aantal rupsen
en vlinders. In de elf deelnemende gemeenten
worden dit en volgend jaar de beestjes op een
gestandaardiseerde manier in kaart gebracht.
HUISARTSENBEZOEK
Dat maakt het mogelijk om de effectiviteit te
vergelijken van de verschillende bestrijdingsmethoden die gemeente gebruiken. Spijker
maakt daarnaast gebruik van feromonen-vallen
om de vlinders te monitoren. Daarnaast worden samen met het Nivel (onderzoek van de gezondheidszorg) de gezondheidsklachten in
kaart gebracht. Spijker: ‘We proberen een koppeling te leggen tussen het aantal rupsen en het

huisartsenbezoek. Op die manier krijg je een
beeld van de maatschappelijke schade.’
Die schade is voor beleidsmakers van belang bij
het nemen van besluiten over maatregelen tegen de rups. Het uiteindelijk doel van het twee
jaar durende onderzoek is een nieuwe leidraad.
Spijker: ‘Eentje met beter onderbouwde adviezen over wat wel en niet werkt. Met eventueel
nieuwe adviezen over effectieve en kostenefficiënte maatregelen die niet ten koste gaan van de
biodiversiteit.’
Bij WUR gaan drie mensen met de studie aan
de slag. Naast Spijker is dat bioloog Arnold van
Vliet (namens het Kenniscentrum) en Hidde
RK
Hofhuis (Milieusysteemanalyse).

