Troonrede? Techrede!
De traditie ontstond drie jaar geleden: studenten van de vier
Nederlandse technische universiteiten spreken rond Prinsjesdag hún
variant uit op de Troonrede, de Techrede. Douwe de Jong was dit jaar
de vertegenwoordiger van WUR en werd in die hoedanigheid gisteren
ontvangen door staatssecretaris Vivianne Heijnen. Tekst Marieke Enter

Als ‘Aanjagers van technologie’ doen
de studenten in de Techrede een stevig appel op beleidsmakers en beslissers om technologie te benutten om
belangrijke maatschappelijke transities
te versnellen. WUR-vertegenwoordiger
Douwe de Jong, die vorige maand met
succes zijn master Biosystems Engineering afrondde, boog zich samen met de
Delftse student Mustafa Agbaria over
het thema Landbouw & Voedsel.
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‘We eten drie keer
per dag, maar we
zijn veel te weinig
bezig met waar ons
eten vandaan komt’

De Jongs voorgangers op dit thema
bestonden voorheen steeds uit koppels
van twee Wageningers; De Jong werkte
samen met een student van de TU Delft.
‘Ik vond het juist wel goed om samen
te werken met iemand die niet per se
denkt vanuit het Wageningse gedachtegoed’, zegt hij daarover. ‘Mustafa heeft
een andere kijk op landbouw dan ik,
ook door zijn persoonlijke achtergrond.
Als Palestijn groeide hij op in een land
waar veel voedsel geïmporteerd moet
worden. Dan kijk je met andere ogen
naar het Nederlandse voedselaanbod,
waar de winkels altijd vol liggen, tegen
hele schappelijke prijzen en met heel
veel keuze.’

Agrifood-aanjagers Douwe de Jong (links) en Mustafa Agbaria.  Foto 4TU/Techrede

Het project waarin De Jong en Agbaria
hun tanden zetten, is een lesmodule
voor het profielkeuzevak Natuur Leven
Technologie, om middelbare scholieren meer kennis bij te brengen over
de voedselvoorziening en innovatie in
de landbouw. Hun drijfveer: stimuleren
dat consumenten bewustere en betere
keuzes maken en meer affiniteit krijgen
met verduurzaming in de landbouw. ‘We
eten minstens drie keer per dag, maar
als consument zijn we eigenlijk veel te
weinig bezig met ons voedsel en waar
het vandaan komt.’

Kick

Onderdeel van de lesmodule zijn ook
gastlessen en excursies naar innovatieve
bedrijven uit de agribusiness. Aan medewerking vanuit de sector geen gebrek,
vertelt De Jong. ‘Allerlei deuren gaan
voor je open als Aanjager.’ Voor de Jong
vormden die vele leuke contacten een
van de mooiste aspecten van het Aanjager-zijn. ‘De combinatie met het afronden van mijn studie was best pittig. Vier
dagen in de week liep ik stage; één dag
per week werkte ik als Aanjager. Maar
het was de moeite waard. Het was zo’n
mooi project, je leert er enorm veel van
en het geeft een enorme kick als je ziet
welke impact je kunt maken door je acht
maanden lang acht uur per week ergens
voor in te zetten’, vindt hij.
Als Aanjagers van Techniek waren de
studenten gisteren te gast bij Vivianne
Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Zij had de primeur,
maar vanaf vandaag is de 2022-editie
van de Techrede voor iedereen te bekijken, via techrede2022.nl. Dat is ook de
plek waar toekomstige Aanjagers zich
kunnen melden.

