WETENSCHAP

Een coalitie van boeren, natuurorganisaties, wetenschappers en bestuurders
pleit voor een integraal beleid voor het
landelijk gebied. In de slag om ruimte en
stikstof moet het nieuwe kabinet kiezen
voor de productie van klimaatbestendig
en gezond voedsel in een gevarieerd
landschap, aldus de opstellers. Daartoe
behoren veel WUR-wetenschappers.
De ondertekenaars pleiten voor een minister van Ruimte, Landbouw en Natuur en de
benoeming van een Landschapscommissaris
die de inrichting van de schaarse ruimte in het
landelijk gebied gaat coördineren. De regering
moet handelingsperspectief bieden aan boeren, burgers en natuurorganisaties, menen ze,
aan de hand van een breed gedragen visie.
Beleidsdoelen op het gebied van klimaat,
leefomgeving,
biodiversiteit,
De coalitie
voedsel en landwil nationale
bouw moeten via
coördinatie voor
een proces van
de inrichting
co-creatie worden
van de schaarse
uitgewerkt.
ruimte in het
De coalitie doet
landelijk gebied
zeven aanbevelingen. Ze pleit
voor een nationaal akkoord met wettelijk
vastgelegde doelen op het gebied van klimaat,
biodiversiteit, stikstof, bodemgezondheid,
water en landschap. Die doelen moeten leiden
tot indicatoren op gebieds- en bedrijfsniveau.
Daarbij pleiten de opstellers voor een Grondbank, waarmee landbouwgrond kan worden
aangekocht, geruild of afgewaardeerd, zodat
boerenbedrijven kunnen extensiveren. En
voor een Stikstoffonds, waarmee overheid en
bedrijven doelgericht kunnen investeren in
verlaging van de ammoniakuitstoot.
Vanuit WUR behoren ecoloog Louise Vet,
agronoom Imke de Boer, econoom Krijn
Poppe, bestuurskundige Jeroen Candel en
de bodemkundigen Johan Bouma en Lijbert
Brussaard tot de ondertekenaars. as

E-rokers houden
van zoet
Rokers en niet-rokers hebben het
liefst e-sigaretten met zoete- of
mentholsmaken.
Dat blijkt uit onderzoek van Erna Krüsemann, promovendus bij Humane
Voeding en Gezondheid. Zij voerde
het onderzoek uit in opdracht van
het ministerie van VWS. ‘E-sigaretten zijn minder schadelijk dan tabak
roken en daarom voor veel mensen
een aantrekkelijk alternatief’, vertelt
Krüsemann. ‘De damp bevat echter
toxische en verslavende stoffen,
waardoor het gebruik van e-sigaretten niet veilig is.’ Ook voor niet-rokers
verhoogt het gebruik van e-sigaretten
de kans op gezondheidsrisico’s, zegt
Krüsemann. E-sigaretten worden
steeds populairder onder jongeren:
in de afgelopen jaren heeft ruim een
kwart van de middelbare scholieren

wel eens een e-sigaret gebruikt.
Krüsemann zag dat zowel rokende
volwassenen als niet rokende jongeren (tot 18 jaar) en jongvolwassenen

Alle smaken zijn
straks verboden,
behalve tabaksmaak
(tussen 20 en 25 jaar) zoete en mentholachtige smaken lekkerder vinden
dan tabaksmaken.
Op basis van onder meer dit onderzoek heeft de staatssecretaris Paul
Blokhuis VWS aangekondigd alle
smaken behalve tabaksmaak in
e-liquids te gaan verbieden opdat
e-sigaretten minder aantrekkelijk
worden. tl
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Wanted!
Are you a scientist working in the Netherlands and do you
have 20 minutes to spare? I could use your help! Please
fill out this survey (link via QR-code) on current practices,
motivations, and limitations in the public communication
of research. This survey is part of a science communication project conducted by Adina Nerghes / WUR.

