Interventie Round Tabel “Smart Agriculture & Smart
Food”
We zijn trots op het succes van de Nederlandse AgroFood
sector, want we voelen ons daarbij betrokken. Wageningen UR
heeft een naam in de wereld, met name vanwege de agrobusiness oriëntatie in het onderwijs en onderzoek.
Gesteund door de overheid werken we veelal in spraakmakende
Privaat-Publiek consortia, zoals bijvoorbeeld in het Breed4Food
consortium met de dierfokkerij sector. En juist onze private
partners (zoals de hier aanwezige Hendrix Genetics en de Van
Drie Group) verlangen van ons internationale samenwerking,
met Frankrijk als focus land vanwege de steeds grotere
verbinding van het Frans/Nederlandse bedrijfsleven.
Sinds 2009 hebben we een structurele samenwerking met
INRA. In eerste aanleg geconcentreerd op veehouderij
gerelateerd onderzoek, gevolgd door omgevingsonderzoek.
Vanmiddag breiden we dat verder uit, en bezegelen we ook een
samenwerkingsovereenkomst op het gebied van voeding en
biobased onderzoek in het plantendomein.
De samenwerking richt zich ook op onderwijs, met het Franse
consortium Agreenium. Nu al zijn er 400 Franse studenten die
in Wageningen studeren, en 30 Wageningse studenten die in
Frankrijk een deel van hun studie doen. Met inzet van de
zogenaamde Descartes Excellentie beurzen willen we de
toptalenten stimuleren om te kiezen voor een carrière in het
Frans/Nederlandse bedrijfsleven.
Kennis is van groot belang om te komen tot “Smart Agriculture
& Smart Food”. Gezien het belang van landbouw in het
mondiale voedselzekerheidsdomein, maar ook voor de
Europese economie, hebben we kennis met impact nodig. Het
adagium van INRA “Science & Impact” is daarom ook vrijwel
gelijk aan dat van ons ”Science for Impact”.

We dragen bij aan technische en sociale innovaties om te
zorgen dat we meer en beter produceren, met minder
landgebruik, grondstoffen en emissies. Efficiëntie en adaptatie
zijn daarbij de kernbegrippen. Het mooie daarbij is dat
economische en maatschappelijke belangen daarmee hand in
hand gaan.
“Noblesse Oblige” (Adel verplicht); Ik geef u drie voorbeelden,
waarin we samen met onze Franse collega’s en het
bedrijfsleven, internationaal leiderschap in tonen:
• Climate Smart Agriculture (Mitigatie en adaptatie om
bijdrage van landbouw aan broekasgas emmissies te
verminderen, en bijdrage aan vastleggen van CO2 te
vermeerderen. We werken daar in kader GRA, en FAO
Livestock Dialogue aan; en hebben ook een specifieke
ambitie om van onze proefboerderij de Marke in de
Achterhoek, een Europese Climate Smart Farm te
maken.
• Intens Africa, een europees/afrikaanse partnerschap,
gericht op duurzame intensivering in Afrika. Het Franse
CIRAD is mede initiatiefnemer.
• Eiwitten, vanuit zowel een voedsel perspectief (eiwit
allocatie) als een grondstof perspectief (zoals het
“kraken” van bio-enzymen uit mest)
Ook de EC investeert in landbouw onderzoek in Horizon 2020
en daaraan gerelateerd European Innovation Partnership; we
zien daarin dan ook legio mogelijkheden om het bedrijfsleven,
waaronder MKB, in Europese innovatie trajecten te betrekken.
Samen met INRA zijn we daarop aanspreekbaar.

