Interview
Louise Fresco Voedsel voor de wereld

Z
e heeft er gestudeerd, ze is er gepromoveerd, ze is er hoogleraar geweest, ze
heeft er een grote onderzoeksschool
opgezet, ze heeft er veel aan onderwijsvernieuwing gedaan en ze is sinds 1 juli
teruggekomen. Maar nu als voorzitter
van de raad van bestuur van Wageningen
UR. ‘Dat was niet zo gepland als het lijkt’,
zegt Louise Fresco er meteen bij over de
laatste stap in haar ook voor de rest indrukwekkende loopbaan (zie kader).
De U van Wageningen UR staat voor
universiteit, de R voor research. Fresco
legt uit: ‘Daar zit een hele evolutie in,
want de tijd verandert natuurlijk voortdurend. Wat je hier op deze campus ziet,
is slechts het topje van de ijsberg. Wageningen UR is namelijk vele malen groter.
De onderzoeksinstituten die oorspronkelijk onder de Directie Landbouwkundig Onderzoek (DLO) van het ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
vielen, zijn tegenwoordig onderdeel van
Wageningen. Deze dertig locaties van
DLO-instituten liggen verspreid over
heel Nederland, van Texel tot Yerseke,
van Lelystad tot IJmuiden. Veel mensen
weten dat niet. Dat geeft ook aan hoe
geworteld wij zijn in de Nederlandse samenleving en dicht bij de praktijk staan.
Zo hebben we een proefstation voor
de bloembollenteelt in Lisse. In deze
belangrijke exportsector doet zich nu
het probleem voor dat door de warmere
winters de kieming van de bloembollen
sneller op gang komt dan gebruikelijk
en wenselijk is. In de sector kan dit probleem potentieel tot grote verliezen leiden. Onze universiteit krijgt dan een heel
concrete vraag uit de praktijk om onderzoek te doen naar in dit geval de fysiologie, de aanleg van die eerste cellen die de
kieming mogelijk maken en de hormonale processen die daarachter zitten.
Enerzijds zie je dat de praktijk tot fundamenteel onderzoek leidt, anderzijds
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‘Wij zijn de verstopte
parel in de kroon
van de industrie’

Louise Fresco is terug in haar eigen habitat: Wageningen UR, ditmaal als bestuursvoorzitter. Een gesprek over wat haar instituut
kan bijdragen aan oplossingen voor het wereldvoedselvraagstuk:
de onstuimig groeiende wereldbevolking te eten geven.
Heiko Jessayan

leiden doorbraken in fundamenteel
inzicht tot toepassingen die een direct
praktische en commerciële waarde hebben. Wij kunnen de brug slaan tussen
de praktijk en het fundamentele, en vice
versa.’
Wat doet Wageningen om de landbouwen voedselproblemen op te lossen?
‘We hebben hier drie soorten kennis. De
eerste soort kennis is wat we al weten en
direct kunnen toepassen, bijvoorbeeld
op het gebied van zaaizaad, bodembescherming en het voorkomen van ziekten
en plagen. Daarmee is al een wereld te
winnen. Om een cijfer te geven: in China
is de rijstproductie per hectare 40 tot 50%
hoger dan in India. Dat is een kwestie van
puur toepassen van wat we al weten. In de
Sahel, zelfs als je corrigeert voor klimaatomstandigheden, zijn de opbrengsten
van graan op hetzelfde niveau als wij hier
in de middeleeuwen hadden. Dus er zijn
in de landbouw nog ongelofelijk veel mogelijkheden om te groeien.
De tweede soort kennis is dat we een
aantal processen beter moeten begrijpen, bijvoorbeeld hoe planten reageren
op aantasting door schimmel. Daar
doen we veel fundamenteel onderzoek
naar en dat onderzoek kan een directe,

concrete toepassing krijgen, waardoor
boeren minder chemicaliën hoeven te
gebruiken, en dus ook minder kosten en
gezondheidsproblemen hebben.
Een derde soort kennis is het meest
fascinerende, en dat is ontregelende,
ontwrichtende kennis, “disruptive knowledge”. Zo weten we dat fotosynthese een
vrij inefficiënt proces is, vooral doordat
een plant slechts een klein percentage
van het zonlicht gebruikt. Zonlicht is
immers de basis voor plantengroei. Als
je dat proces een heel klein beetje zou
kunnen verbeteren, of als je planten
bijvoorbeeld meer stikstof uit de lucht
zou kunnen laten halen in plaats van
kunstmest te gebruiken, dan kunnen
we het spel echt veranderen. Het duurt
vaak jaren voordat er op zo’n gebied een
doorbraak is, maar uit dat onderzoek
kan morgen zomaar iets nieuws komen,
waardoor we die kennis overmorgen
kunnen toepassen. Dat is ook het leuke
en het spannende van wetenschap.’
Zijn er in het buitenland niet soortgelijke
instituten als Wageningen?
‘Niet op die manier. Wij zijn de enige
Lees verder op pagina 7
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Louise Fresco Voedsel voor de wereld
ke land. Zo heeft China misschien maar
10% bruikbare landbouwgrond. Dat land
zal nog afhankelijker worden van import.
De uitdaging is de arbeidsproductiviteit op een duurzame manier te laten
groeien, met respect voor allerlei milieueisen. Onze arbeidsproductiviteit in de
landbouw behoort tot de hoogste ter wereld. Ons exportmodel zit in onze producten én in die geïntegreerde kennis. Dat is
een model waar je echt verder mee kunt.’

‘Wageningen is de enige plek ter wereld waar de hele voedselketen wordt onderzocht.’

Vervolg van pagina 5
plek in de hele wereld waar onderzoek
wordt verricht door de hele voedselketen
heen. Dus of het nu gaat om kennis over
de bodemgesteldheid, de zaaizaadsector, de kunstmestindustrie, de machinebouwers of de stallenbouwers, wij overzien het hele proces van preproductie,
productie tot de consument. Dus dat is
meer dan alleen “van grond tot mond”.
Bovendien zijn we uniek door de perfecte
afstemming van wetenschappelijke kennis met de samenleving.
Het Nederlandse samenwerkingsmodel met overheid, bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties is weleens
de gouden driehoek genoemd. Al die
verschillende aspecten stemmen we op
elkaar af en integreren wij in ons onderzoek. Er zijn wel instituten die helemaal
op onderzoek zijn gericht, zoals in Frankrijk of in de VS, maar die zijn meestal kleiner, vaak niet ingebed in een universiteit
en ze doen ook lang niet zo veel praktijkonderzoek. Buitenlandse instituten zijn
vaak louter nationaal georiënteerd.’
Hoe uit zich het internationale karakter
van Wageningen?
‘Wij hebben hier 5800 mensen, dat is
een enorme hoeveelheid denkkracht.
Wageningen heeft altijd al een internationale oriëntatie gehad. Het wereldvoedselvraagstuk, de armoede en de honger
zijn thema’s die altijd centraal hebben
gestaan. Daar ben ik zelf een exponent
van en heb daar een groot deel van mijn
leven aan besteed. Onze beste hoogleraren hebben ook die breedte en werken
in hun vakgebied vanuit die mondiale
scope. Dat komt natuurlijk omdat het
thema voedsel van zo’n groot belang is
voor vrede en veiligheid in de wereld. Als
je dat vraagstuk niet oplost, kun je geen
vrede en veiligheid hebben. En om dat
op te lossen, heb je kennis nodig. Onze
geïntegreerde aanpak is ons exportproduct, niet alleen van Wageningen, maar
van heel Nederland. Het internationale
karakter uit zich verder in het feit dat
40% van onze studenten uit het buitenland komt en dat we steeds meer buitenlandse hoogleraren krijgen.’
Toch hebben we het steeds over de drie
technische universiteiten in Delft, Eind
hoven en Twente. Wageningen wordt
vaak niet genoemd. Hoe komt dat?
‘Ik denk dat tot tien jaar geleden de sector voedsel en landbouw eerder een negatieve dan een positieve connotatie had.
De boer was de grote vervuiler, uniformiseerde het landschap. Al die ruilverkavelingen, het rechttrekken van sloten, het
dood maaien van weidevogeltjes, zure regen uit de varkensmesterijen, überhaupt
dierenwelzijn, het was allemaal heel ne-

gatief. De laatste tien jaar zijn de mensen
meer geïnteresseerd in allerlei vragen
omtrent voedsel. Daarmee komt het
debat wat willen we nu met landbouw en
voedsel dichterbij.
Het is gek dat veel mensen niet weten
wat hier eigenlijk allemaal gebeurt. Als je
de dienstensector buiten beschouwing
laat en je kijkt zuiver naar de maakindustrie, dan dragen we als landbouw- en
voedselsector, dus tuinbouw, maar ook
bijvoorbeeld de kaas- en zuivelindustrie,
het meest bij aan het bruto binnenlands
product van Nederland. We zijn een
beetje de verstopte parel in de kroon van
de Nederlandse industrie.’
Wat is in uw visie de grootste uitdaging?
‘Als er iets is waar ik bij wijze van spreken
wakker van lig, is het wel dat we straks te
weinig boeren hebben om de wereldbevolking te voeden. Kijk je naar de geweldige groei in urbanisatie, dan zijn steden
van tien miljoen straks geen uitzondering
meer. Al in 2030 woont naar schatting
driekwart van de bevolking in steden. Dat
heeft ongelofelijke consequenties, want
steeds minder boeren moeten een steeds
groter wordende stedelijke bevolking
voeden. Je moet mensen leren de productie in hun eigen land op peil te krijgen en
verder te ontwikkelen. Dat betekent dat
we ondernemerschap in de landbouw
moeten stimuleren.
De wereld telt zo’n 500 miljoen kleine
boeren, maar het beroep heeft geen status. In Nederland heerst nog een romantisch beeld van boer zijn. Maar de realiteit van een kleine boer in Afrika met een
keiharde, uitgedroogde kleigrond, een
boer die iedere dag duizend meter naar
boven en dan naar beneden met lopen in
de Andes, of een boer in Azië die 300 dagen per jaar tot in zijn knieën in het water
staat om zijn rijstvelden te managen, is
geen realiteit die iemand hier aan zou
kunnen. In veel landen kun je beter sigaretten verkopen in de stad dan dat je boer
bent. Er moet een professionaliseringsslag worden gemaakt. We kunnen de
steden van de toekomst alleen voeden als
de arbeidsproductiviteit in de landbouw
disproportioneel sneller gaat groeien en
het ondernemerschap bloeit.’
Met hoeveel moet de arbeidsproductivi
teit toenemen?
‘In sommige landen zou er dan een verdubbeling of verdrievoudiging moeten
zijn om de steden te kunnen voeden. In
een stad kun je maar beperkt landbouw
bedrijven, dus de bulk moet van elders
komen. Dat hangt ook af van het specifie-

Uitdaging
‘Waar ik bij wijze van
spreken van wakker
lig, is dat we straks
te weinig boeren
hebben om de wereld
te voeden’
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· Louise Ottilie
Fresco (Meppel,
1952) is vooral
dienares van de
wetenschap: lid
van de Koninklij
ke Nederlandse
Akademie van
Wetenschappen
(KNAW) en vier
andere academies
in het buitenland.
Zij was sinds
1990 hoogleraar
in Wageningen
en sinds 2006
hoogleraar aan de
Universiteit van
Amsterdam.
· De prof. dr. ing.
vervulde tal van
andere functies.
Zij was onder
meer kroonlid
en lid dagelijks
bestuur van de
SociaalEcono
mische Raad en
vicedirecteurge
neraal landbouw
bij de Voedsel en
Landbouworga
nisatie (FAO) van
de VN in Rome. Zij
was commissaris
bij Rabobank en
nonexecutive di
rector bij Unilever.
· Fresco schreef
ook drie romans
en maakte de
zesdelige docu
mentaireserie
‘Fresco’s paradijs’
om het brede
publiek te infor
meren over ons
voedsel. Deze
maand verschijnt
‘Kruisbestuiving’,
een boek over de
verbinding tussen
voedsel, land
schap, kunst en
wetenschap.

In welke zin?
‘Veel mensen realiseren zich niet de
unieke situatie van Nederland. We zijn
een van de dichtstbevolkte landen en
toch zijn we in staat zijn om heel veel te
produceren op het gebied van landbouw.
We zijn de tweede exporteur ter wereld en
we combineren dat met heel veel functies
tegelijk: landbouw, stedelijke ontwikkeling, natuur en recreatie in een klein
gebied dat zich grotendeels beneden de
zeespiegel bevindt. En hydrologisch hebben we hier heel speciale omstandigheden: we zitten in een delta waar veel water
afgevoerd moet worden. Dat alles doen
we heel erg goed, door onze inspraakprocedures, ons poldermodel, zodat steden
als Jakarta, Sjanghai, Bombay, maar ook
New York en San Francisco naar ons kijken hoe wij dat doen.
We hebben in het verleden ook fouten
gemaakt. Zo is de ruilverkaveling ons in
de jaren zestig, zeventig opgedrongen
zonder aandacht voor de natuur. We zijn
geëvolueerd in het omgaan met die verschillende eisen die aan het gebruik van
ruimte, land en water worden gesteld.
Onze kennis beperkt zich niet tot het
puur natuurwetenschappelijke, maar is
ook sociaalwetenschappelijk verankerd.’
Hoe draagt Wageningen dit model uit?
‘We hebben bijna 1200 projecten buiten
Nederland. Dat varieert van projecten
van tientallen miljoenen — in bijvoorbeeld Ethiopië, waar we samen met
het bedrijfsleven en internationale donoren proberen de hele landbouw- en
zaaizaadsector op poten te zetten — tot
specifieke stukjes onderzoek van promovendi in Wageningen. We hebben hier
alleen al uit Afrika 250 promovendi.
We zijn grote opleiders voor landen
als Indonesië, India en China. Dat is erg
belangrijk, omdat je wilt dat die expertise zich ook in die landen ontwikkelt.
Bovendien kunnen de mensen die hier
hebben gestudeerd een aanspreekpunt
zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven.
Dus de investering die we in Wageningen
doen in het opleiden van mensen uit het
buitenland, betaalt zich onmiddellijk uit
in goede relaties met Nederland.’
Wat ziet u als uw speciale missie?
‘De informatietechnologie maakt de
dingen echt anders. Bovendien verandert de maatschappelijke waardering
van landbouw en voedsel, bijvoorbeeld
door de aandacht voor dierenwelzijn,
voedselkwaliteit en voedselveiligheid. De
gekkekoeienziekte kon niemand voorzien en heeft de keten van slachtafval en
veevoeding op zijn kop gezet. Door de
varkens- en vogelgriep heeft het terrein
van zoönosis, ziektes die van dier op
mens kunnen overgaan, geweldige consequenties. We moeten ons beleid op al
die nieuwe ontwikkelingen herijken.
Tegelijk is er veel onrust over bijvoorbeeld genetische modificatie en
nanotechnologie. De wetenschap heeft
daar het voortouw in genomen, maar de
communicatie met de samenleving was
niet voldoende. Je bent er nog niet als je
uit het spreekwoordelijke laboratorium
“eureka” roept en denkt een oplossing
te hebben. Als wetenschapper zul je in
een vroeger stadium de dialoog met de
samenleving moeten aangaan. Het entameren van die maatschappelijke dialoog
en het herwinnen van vertrouwen in de
wetenschap beschouw ik als een van
mijn belangrijkste opdrachten.’

New
farming
Nederland telt steeds
minder boeren. Iedere
week sluiten 25 boeren
bedrijven. Hoe moet de
boerderij van de toekomst
eruitzien?
De Amerikaanse boer
Joel Salatin, door Time
Magazine uitgeroepen tot
de meest innovatieve boer
ter wereld, toont hoe het
anders kán. Salatin pleit
voor een radicaal andere
manier van boeren, met
lagere kosten en hogere
opbrengsten per hectare.
Met zijn Polyface Farms,
een winstgevend familiebedrijf, zet hij jaarlijks
tweeënhalf miljoen dollar
om op vijfhonderd hectare grasland met bosgrond
daarbij.
Hij bespaart kosten
door laag kapitaalintensief te opereren. Geen
dure gebouwen maar tijdelijke, multifunctionele
ruimten, zoals mobiele
kippenhokken. Geen
tractoren, maar varkens
keren het compost. En
diezelfde varkens leveren
weer smakelijke hamlappen op.
Salatin onderscheidt
zich ook door jonge, zelfstandig ondernemende
boeren te verwelkomen,
ieder met hun eigen
winst-en-verliesrekening.
De boerderij wordt zo
een broedplaats van gevarieerde bedrijven, die
elkaar versterken. Vaste
personeelskosten zijn
er nauwelijks en Salatin
deelt in de winst. Deze
nieuwe generatie boeren
volgt de boeren op die
hun bedrijf hebben moeten beëindigen.
Met een duurzame
kringloop, zonder afval,
draagt elk proces op de
boerderij functioneel
bij aan landschap en
onderneming. Zo levert
koeienmest direct op de
wei optimale waarde. Drie
dagen later verspreiden
scharrelende kippen
de mest over het land.
Bodemopbouw is de basis
van het boerenbedrijf.
Poep is voor Salatin het
nieuwe goud.

Joel Salatin

Heiko Jessayan is redacteur van
Het Financieele Dagblad. Hij
schrijft onder meer over technologie.
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