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Lessen uit Glasgow
Op de klimaattop in Glasgow, COP26,
spraken wereldleiders onder meer af dat
ze in 2030 stoppen met ontbossing en de
methaanuitstoot reduceren met 30 procent. Wat betekent COP26 voor de Wageningse onderzoekagenda?

‘Er was op COP26 meer aandacht voor
natuur en nature-based solutions dan
ooit’, zegt Tim van Hattum, programmaleider Klimaat van de Environmental
Sciences Group. ‘Ik zie het belang van
natuurherstel op de agenda komen,
maar het is nog onduidelijk hoe zaken als
herbebossing en herstel van wetlands en
rivieren worden opgepakt.’ Hij verwacht
dat er meer geld komt voor (onderzoek
naar) natuurherstel, waarbij klimaat en
biodiversiteit worden verweven. Nog nooit

waren de deelnemers aan een klimaattop
zo divers, zegt Ivo Demmers, programmaleider Food Security & Valuing Water bij
WUR. ‘Dat komt omdat veel bijeenkomsten online waren en je heel gemakkelijk
deelnemers van
over de hele
‘Het is
wereld kon laten
veel meer
binnenvliegen.’
think & do
Op die manier
geworden,
konden er ook
dat is echt
veel meer goede voorbeelden
winst’
van bijvoorbeeld
klimaatadaptatie worden getoond, dus
toepassing van kennis en plannen in
de praktijk. ‘Het is veel meer think & do
geworden, dat is echt winst.’
Dit betekent voor WUR dat er de komen-

de jaren veel meer projecten komen
voor klimaat-slimme landbouw, verwacht
Demmers. Een voorbeeld: tijdens de
klimaattop was de landbouwminister van
Bangladesh op bezoek in Wageningen,
om de uitwerking van het deltaplan van
Bangladesh te bespreken. ‘Hoe geef je de
landbouw in de toekomst vorm? Hoeveel
voedsel kunnen de Bengaalse boeren en
bedrijven produceren, welke gewassen
kunnen op welke plek? Hij wil onze hulp
bij de uitwerking.’ Demmers verwacht
meer van dit soort langjarige uitvoerings
programma’s over voedsel en klimaat,
waarbij WUR de kennispartner op
afstand wordt. as
Lees meer over klimaattop in Glasgow op
pagina 12-15.

Voedseltransitie in uitvoering
Lara Sibbing vertaalde haar promotieonderzoek naar een sprookje over voedselbeleid en trad eerder deze maand op in
café Loburg.
Lara Sibbing, tot begin 2021 beleidsambtenaar voedselbeleid in Ede en parttime promovendus bij de leerstoelgroep
Bestuurskunde, besloot een toneelstuk te
maken van haar onderzoek. In de voorstelling Sita en de hamburgeroorlog gaat Sita
op zoek naar een manier om haar stad te
redden, die langzaam ten onder dreigt te
gaan aan een kapot voedselsysteem. Op
haar reis ontmoet ze ‘laffe politici, dappere
ambtenaren en alles daar tussenin.’
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Apolitiek

Steeds meer Nederlandse gemeenten
doen aan voedselbeleid. Tijdens haar
promotieonderzoek onderzocht Sibbing
of lokale overheden er in slagen voedselbeleid in praktijk te brengen. Vaak stellen
de gemeenten abstracte doelen zonder
concrete maatregelen, concludeert ze.
Daardoor hapert de transitie naar een
gezond en duurzaam voedselsysteem.

Een van de oorzaken hiervan is de in
Wageningen populaire food system
approach, schetst Sibbing. ‘Een mooi concept, omdat het alle elementen voor een
duurzaam voedselbeleid benoemt. Maar
het gevaar van dit systeemdenken is dat
gemeenten abstracte doelen en activiteiten benoemen, waarbij ze verbindingen
leggen tussen kwesties als voedselverspilling, dierenwelzijn en milieu, maar dat ze
niet meer de concrete problemen benoemen. Daardoor wordt het voedselbeleid
apolitiek en worden er geen moeilijke
beleidskeuzes gemaakt.’

Sprookje

Voor effectief beleid is politieke lef nodig,
concludeert ze. Ze promoveerde op 5
november bij Katrien Termeer, hoogleraar
Bestuurskunde.
Het maken van een toneelstuk heeft haar
promotie gered, zegt Sibbing. ‘Tijdens
de coronacrisis zat ik alleen maar thuis
achter de computer aan papers te werken,
ik stond op het punt om te stoppen met
mijn promotieonderzoek. Toen heb ik de
creativiteit opgezocht, om het weer leuk

Lara Sibbing: ‘We mogen PhD’s meer
behandelen als helden.’
Foto Guy Ackermans

te maken. Ik heb een sprookje gemaakt
in het format van een heldenreis, waarin
de hoofdpersoon allerlei problemen moet
overwinnen. Zo zie ik het promotieonderzoek ook.’ as

