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‘Tempo maken
met transities’
In de tweede Techrede kondigden studenten vervolgstappen aan waarmee ze
komend jaar maatschappelijke transities
willen versnellen via technologie.
De Techrede is een technologische variant
op de troonrede, opgesteld door studenten
van de vier technische universiteiten in
Nederland. Ze werken aan vijf maatschappelijke thema’s: energie, circulaire economie, digitale veiligheid, zorg en voedsel &
landbouw.
Voor dat laatste thema bepleitten de
Techrede-studenten, onder wie WUR’ers
Fons Janssen en Job Brom, kortere
ketens tussen producent en consument.
Die komen zowel de bewustwording bij de
consument als de marges voor de boer ten
goede, is het idee.
Binnenkort wordt dat in de praktijk gebracht
door melktaps in supermarkten te plaatsen,
waaruit melk van lokale boeren getapt kan
worden. Volgens Agrotechnologiebedrijf
Lely, dat assisteert bij de uitvoering, een
‘uitdagend maar niet onuitvoerbaar idee’.
De Techrede 2021, die onder andere werd
bijgewoond door prins Constantijn en
WUR-bestuursvoorzitter Louise O. Fresco,
is online terug te kijken via 4TU.nl. me
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Bodemleven op het witte doek
Na succesvolle films over de Nederlandse natuur boven de grond gaat de
focus nu ondergronds.
De film is een initiatief van Postcodeloterij-project Onder het Maaiveld,
een driejarig programma van het
Centrum voor Bodemecologie, het
NIOO, IUCN-NL en de Vlinderstichting.
Het project vraagt aandacht voor
herstel van het bodemleven en het
belang van een gezonde bodem.
‘Met de film gaat een langgekoesterde
wens in vervulling’, zegt WUR-bodemexpert Gerard Korthals, coördinator
van het Centrum voor Bodemecologie.
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De ideale werkplek
Hoe ziet jouw ideale werkplek eruit en kun je die
verbeelden in een doosje? Met die vraag verraste
Clementine Sluijsmans 29 collega’s uit de medezeggenschap. De groep omvat jong (21) en oud (65) en zes
nationaliteiten uit alle hoeken van de organisatie. Het
doosje is een houten Ikea-kistje met glazen deksel, dat
prima dienst doet als vitrine. Het resultaat van dit kunstproject is de komende tijd te zien in een kleine expositie
bij de ingang van Atlas. Voor Sluijsmans, tot voor kort
receptioniste in Atlas, is het haar afscheidscadeau aan
WUR. Heeft corona onze verhouding tot de werkplek
voorgoed veranderd? Hoe ziet de omgeving eruit waarin
je optimaal presteert? Wat is de look-and-feel van zo’n
plek? De 29 kijkdoosjes geven daar creatief verbeelde
antwoorden op. Van realistisch tot abstract. Even kijken
dus. RK Foto Roelof Kleis

De film wordt geproduceerd door EMS
Films, dat onder andere De Wilde Stad
en De Nieuwe Wildernis maakte. De
filmmakers gaan ook langs bij de
proefboerderij in Lelystad.
De film gaat over een groep mensen die
het initiatief nemen een stuk grond te
gaan bewerken. Een deel van de groep
doet dit op de gebruikelijke manier van
omgaan met de aarde. Een ander deel
zoekt naar een nieuwe vorm om met
bodem en bodemleven om te gaan. Een
hoofdrol is weggelegd voor de worm,
als onmisbare bodembewerker. De film
gaat tijdens de Bodemdierendagen
2022 in première. rk

