UPDATE

BESTUUR
OPENING DIALOOGCENTRUM OMNIA

Afscheid van acht jaar Louise Fresco
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Bij haar aantreden acht jaar geleden benadrukte Fresco al het belang van ‘verbinding’,
niet alleen tussen verschillende wetenschapsgebieden maar ook met een breed
palet aan maatschappelijke partijen. Dialoog
leidt tot betere wetenschappelijke inzichten
waar de samenleving daadwerkelijk wat mee
kan, aldus Fresco in 2014.
Omnia is bij uitstek bedoeld voor het maken
van contact en het uitwisselen van kennis.
Het nieuwe gebouw heeft een café-restaurant
voor informele ontmoetingen en gaat plaats
bieden aan symposia, congressen, workshops, discussies en persconferenties. Ook
vinden academische plechtigheden zoals promoties en inauguraties voortaan hier plaats,
niet meer in de Aula (zie ook pagina 46).
Bij de ingang van Omnia zijn twee zogeheten dialoogbankjes geplaatst, ontworpen door metaalkunstenaar Arthur
Dreissen en aangeboden namens alle
WUR-medewerkers. De bankjes dienen als
aansporing om even de tijd te nemen om van
gedachten te wisselen.
Het dialoogcentrum wordt omgeven door
een natte natuurtuin die moet bijdragen aan
de biodiversiteit op Wageningen Campus.
Tijdens haar afscheidsbijeenkomst in
het nieuwe gebouw ontving Fresco twee
onderscheidingen. Robbert Dijkgraaf,
minister van Onderwijs, Cultuur en
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Bestuursvoorzitter Louise Fresco opende op 1 juni tijdens haar afscheidsbijeenkomst
het nieuwe dialoogcentrum Omnia, op de campus in Wageningen. Ze stond zelf aan
de wieg van dit nieuwe gebouw, dat is bedoeld voor dialoog rond maatschappelijke
vraagstukken in de agrofood-sector en de life sciences.

Robbert Dijkgraaf reikt de koninklijke onderscheiding uit aan Louise Fresco.

Wetenschap, kondigde aan dat ze is benoemd tot Commandeur in de Orde van
de Nederlandse Leeuw. ‘Onder haar leiding is de maatschappelijke positie van
WUR versterkt en de zichtbaarheid in het
maatschappelijk debat vergroot’, aldus
Dijkgraaf.
Daarnaast kreeg Fresco de Norman E.
Borlaug Penning uitgereikt door Barbara
Stinson, voorzitter van de World Food
Prize Foundation. Dit ereteken is toege-

kend als ‘erkenning voor de buitengewone
innovaties in het life sciences-onderzoek
van Wageningen University & Research en
de enorme impact van Fresco’s aandacht
voor mondiale voedselzekerheid’, aldus
Stinson. ‘Weinig leiders en hogeronderwijsinstellingen hebben zo veel betekend
voor gezonde, robuuste en duurzame
voedselsystemen.’
Per 1 juli is Louise Fresco opgevolgd door
Sjoukje Heimovaara (zie ook pagina 16).

LOUISE O. FRESCO FONDS
Bij haar vertrek als bestuursvoorzitter is door WUR het Louise O. Fresco
Fonds opgericht. Het fonds is bedoeld om studenten te ondersteunen
die buiten hun schuld in financiële problemen zijn gekomen. Ook kunnen
academisch geschoolde vluchtelingen die wachten op een verblijfsvergunning hulp krijgen bij het volgen van vakken aan WUR, waardoor ze in de
gelegenheid zijn hun kennis bij te houden en zich niet alleen vluchteling te
voelen. In het fonds zijn donaties gedaan door Louise Fresco zelf, door
WUR, door medewerkers en alumni en diverse externe relaties. De teller
staat op 100 duizend euro. Info: www.wur.nl/Louise-O-Fresco-Fonds
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