Beeld uit de collectie

De conservator serveert
Met een nieuwe conservator aan het roer zoekt
Speciale Collecties naar meer verbinding.
Chef’s Special, a taste of the collections
heet de expositie die volgende week
in de bibliotheek in première gaat. De
bijbehorende poster laat een gedekte
tafel zien. De zes gerechten zijn bijzondere boeken en tekeningen uit de
collectie van de bibliotheek. Chef-kok
Anneke Groen zit
aan tafel. Zij is
‘Ik wil dat
-een jaartje alweerde collectie
conservator van
ook veel
Speciale Collecties,
meer wordt
zeg maar de schatgebruikt’
kamer van WUR.
Een ‘hernieuwde kennismaking’
noemt Groen de opzet van de expositie. Door corona is de collectie de afgelopen twee jaar nauwelijks zichtbaar
geweest. Veel nieuwe medewerkers
en studenten weten daardoor niet wat
WUR aan bijzonder wetenschappelijk
en cultureel erfgoed in huis heeft.

Appelkoekjes
Groen: ‘Wij serveren als team van zes
personen de gerechten. We hebben elk
een thema uitgekozen, aan de hand
waarvan we de collectie laten zien.’ De
thema’s lopen uiteen van kunst van
botanische tekenaars die voor WUR
hebben gewerkt tot landbouwmecha-

nisatie en de tuinarchitectenfamilie
Vroom.
Wie scherp kijkt, ziet op de ‘postertafel’ een schaaltje koekjes. De koekjes
verwijzen naar het thema appelrassen
door de eeuwen heen. Groen: ‘Lotte
Kniest heeft dat thema gekozen. Ze
heeft de koekjes zelf gebakken naar
een recept uit de 18de eeuw. Dat recept
zie je op de tentoonstelling. Het zijn
een soort appelbeignets.’ WUR deed en
doet nog steeds veel onderzoek naar
nieuwe appelrassen.
Zichtbaar zijn is mooi, maar Groen wil
meer. ‘Ik wil dat de collectie ook veel
meer wordt gebruikt. Speciale Collecties moet verbindingen leggen. Tussen
onderzoekers en de bibliotheek, tussen
studenten en het onderwijs en tussen
mensen van binnen en buiten WUR.
We zijn bijvoorbeeld bezig met Tuinen Landschapsarchitectuur om eerstejaars volgend jaar in een projectweek
actief met de collectie aan de slag te
laten gaan.’ rk
Chef’s Special is te zien van 12 april tot 30
september in de bibliotheek. Meer info:
wur.nl/en/show/Library-SPECCOL.htm

Eerder waren over deze val ook Kamervragen gesteld. Inspelend op het steeds
strengere verbod op gifstoffen om ratten
en muizen te bestrijden – onder meer
omdat doeldieren resistent worden, terwijl
het gif zich verderop in de voedselketen
opstapelt – verschijnen er regelmatig
nieuwe vang- en dodingsmethoden op
de markt. Daarbij spelen twee belangrijke
vragen: of ze effectief zijn én of ze geen
onnodig dierenleed veroorzaken. Artikel
3.24 van de Wet Natuurbescherming
geldt namelijk voor álle in het wild levende
dieren en stelt dat bij het vangen of doden
onnodig lijden moet worden voorkomen.

Praktijkproef

Om deze vragen te kunnen beantwoorden rond een bepaald type verdrinkingsval, deed Livestock Research er nader
onderzoek naar, onder meer via een
praktijkproef bij een boerderij in Limburg.
Die beelden zagen er weinig prettig uit,
zegt plaagdierexpert Bastiaan Meerburg.
De vloeistof waarin het dier valt als het
valluik zich opent, bleek niet te bedwelmen – zoals de fabrikant claimt – maar
wel te irriteren. Gemiddeld duurde het
ruim anderhalve minuut (96 seconden)
voor het dier kopje-onder ging. ‘Ernstig
ongerief’, oordeelden de geraadpleegde
experts van de samenwerkende onderzoeksinstituten.
Het onderzoeksrapport is vorige week
aangeboden aan het ministerie van
Landbouw. Kortweg luidde de conclusie
dat verdere optimalisatie nodig is om de
welzijnsimpact voor doeldieren te verminderen. Of zoals Meerburg het formuleert:
‘Ik kan me voorstellen dat er aanvullende
regelgeving komt.’ me
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De effectiviteit is prima, maar de val
veroorzaakt ernstig dierongerief. Dat is
kortweg de conclusie van een onderzoek
naar een verdrinkingsval voor ratten
en muizen door Wageningen Livestock
Research, Universiteit Utrecht en Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen KAD.

Resource

Effectief, maar met
ernstig ongerief:
rattenval onderzocht

