2015
7 januari
Wereldlezing - Schuivende panelen
voor de Nederlandse landbouw
19 januari
NZV - Inspiration Dinner: hoe halen we
mestverwerking uit de put
Meer info: www.nzvnet.nl
19 januari
Young KLV – CV Writing
23 januari
Studiekring Plantenveredeling – Lezing Zaad: kwaliteit en levensduur
(en zaadoverdraagbare ziekten)
28 januari
NZV – Excursie FrieslandCampina
Meer info: www.nzvnet.nl
6 februari
To trainee or not to trainee?
Speciaal voor KLV-leden en ingeschrevenen bij
KLV Professional Match
10 februari
Young KLV - Sollicitatiecafé voor starters
16 maart
Young KLV – CV Writing
20 maart
Studiekring Plantenveredeling – Lezing
Thema nog nader te bepalen.
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15-17 juni
Nederlandse Vereniging voor Grasland en
Voedergewassen – Internationaal Symposium
- Grassland and forages in high output dairy
farming systems (EN)
Meer info: www.egf2015.nl
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Netwerken en studiekringen
KLV is heel geschikt om bij te dragen aan
die dialoog. “Wij hebben van oudsher de
structuur van studiekringen en netwerken. Die fungeren als brandpunten rond
bepaalde thema’s, met mensen die van
hun vakgebied houden en er verstand
van hebben”, zegt Jannemarie. “Dat zijn
lijnen die zich bij uitstek lenen om die
dialoog te voeden en vorm te geven.” Des
te meer omdat ‘binnen’ en ‘buiten’ daarin in elkaar over lopen. “Dat is het mooie
van ons netwerk: goed geïnformeerde
mensen die op basis van waarden van
mening verschillen. En die tegelijk ook
burger zijn. Dat geeft – met recht – een
waardevolle dialoog.”

18 december
Wageningen Business Kerstcafé
in Hotel de Wereld
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Meer durven
“Ik denk dat we meer moeten
durven”, voegt Paul daaraan toe,
die mede vanuit KLV deze ambitie
handen en voeten gaat geven. “Het
vertrouwen in de wetenschap staat
onder druk, we moeten wegen
vinden om meer te praten met de
buitenwereld, om zo meer vertrouwen te scheppen. Niet vanuit het
uitgangspunt ‘wij hebben de feiten’, maar rekening houdend met
de zorgen die er leven.” Hoe dat
er concreet uit moet zien? Paul heeft wel
wat eerste ideeën. “Ga eens praten met
de obesitasvereniging. Waar maken zij
zich zorgen over? Hoe kijken zij naar Wageningen? Of ga in gesprek met de Amsterdamse grachtengordel, waar – kort door
de bocht – het idee leeft dat fabrieksmatig
geproduceerd voedsel ongezond is. En we
moeten denk ik iets met genetische modiﬁcatie. Sinds het door de politiek in de
ban is gedaan is het niet meer bespreekbaar, maar dat is pure struisvogelpolitiek.
Waarom praten we daar niet beter over?”

2014
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Het is hoog tijd voor een ‘nieuwe
verlichting’, stelde Louise Fresco
bij de opening van het academisch jaar. Daarmee doelde ze
op de kloof tussen wetenschap
en maatschappij: “We moeten
een nieuwe manier vinden om de
maatschappij te betrekken bij de
ontwikkeling van kennis.” Haar
pleidooi voor een Wageningse
dialoog past naadloos bij de bevindingen van KLV naar aanleiding
Jannemarie de Jonge
Paul den Besten
van het traject KLV2020. KLV gaat
beeld over eiwitconsumptie en –produchet komende jaar deze dialoog mede
tie, wat dat betekent voor het wereldvormgeven. Jannemarie de Jonge en
voedselvraagstuk, en wat dat betekent
Paul den Besten aan het woord over
voor de landbouw in Nederland. Dat zie je
deze nieuwe koers en de samenwerking
terug in de kranten, in tv-programma’s,
met de universiteit.
op een platform als Foodlog, in discussieavonden in de Rode Hoed in Amsterdam.
“Uit het traject KLV2020 hebben we opgeDe infrastructuur voor die dialoog wordt
haald dat de leden het als belangrijke rol
met oude en nieuwe netwerken waarin
voor KLV beschouwen om de maatschapmensen elkaar ontmoeten steeds meer
pelijke dialoog te voeren en te voeden”,
divers en verknoopt. Ik vind het mooi om
zegt KLV-bestuurslid Jannemarie de
te zien dat gesprekken minder worden
Jonge. “Dat deden we natuurlijk al, onze
gevoerd alleen op basis van emotie, maar
Wereldlezingen zijn een succesformule en
met meer inhoudelijke kennis. Er zullen
ook het lustrumsymposium ‘How to feed
natuurlijk verschillende stromingen blijour world’ liet zien wat de rol van Wageven, op basis van welke waarden je hebt,
ningen kan zijn in de wereld. Dat smaakte
maar op een platform als Foodlog kom je
naar meer. En daar willen we versterkt op
inzetten.” “En”, vult Paul den Besten aan, echt niet meer weg als je zomaar ongefundeerd iets roept.”
“als je het hebt over het maatschappelijk
debat op Wageningse thema’s is daar,
Dicht bij het vuur
zacht gezegd, ook wel wat aan te verbeKortom, de tijd wordt rijp om vanuit Wateren. Ik denk dat we als Wageningen UR
geningen bij te dragen en aan te sluiten
breder moeten kijken naar de maatschapaan die maatschappelijke dialoog, vindt
pelijke context en wat daar leeft, en
Jannemarie. “Als wetenschappelijke indaarbij ook andere (doel)groepen moeten
stelling heeft Wageningen UR vroeg zicht
betrekken.”
op nieuwe vindingen en hun maatschappelijke kansen of bedreigingen. Dan vind
Tijdsgeest
ik dat je het aan je stand verplicht bent
Dat past bij de tijdsgeest. “Ik zie steeds
om die ook in een vroeg stadium op de
meer een goed geïnformeerde dialoog
agenda te zetten.”
ontstaan”, zegt Jannemarie, “bijvoor-

Info: www.klv.nl (tenzij anders vermeld)
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KLV wil maatschappelijke dialoog aanwakkeren

Merknaam
Wageningen UR wil in ieder geval de Wageningen Dialogues gaan neerzetten als
een soort merknaam; een standaard voor
de manier waarop de dialoog vorm krijgt.
De dingen die al gebeuren kunnen daaronder vallen. Al moet je natuurlijk voorkomen dat het een containerbegrip wordt
waar ieder debat of iedere lezing onder
kan vallen, dan verliest het zijn waarde.
“We hebben een mooie rol te pakken, van
initiëren, goed luisteren en aansluiten
op wat er leeft, regie nemen en organiseren”, besluit Jannemarie. “Kennis gaat
ergens over. Deze rol past naadloos in
KLV2020. Daarom is het een rol die ons op
het lijf geschreven staat.”

Ga

Wageningen Dialogues

BIJEENKOMSTEN
Hoog op de beleidsagenda
Dit voorjaar had KLV, samen met Wageningen UR, al een gezamenlijk project
uitgedacht om de interactie met de
maatschappij meer handen en voeten te
geven. Jannemarie is daarom blij met de
insteek die Louise Fresco koos. Al zitten
er ook kanttekeningen aan, vertelt Paul:
“Toen we met dit onderwerp aan de slag
wilden dachten we dat we nogal zouden
moeten duwen en trekken, maar met de
speech van Louise Fresco staat het onderwerp nu hoog op de beleidsagenda van
Wageningen UR. Dat is mooi, maar het
verandert fundamenteel het speelveld.
Het is nu opeens het speerpunt van velen.
Dat maakt dat er veel overlegd moet worden, dat het proces langer duurt en dat
pas begin 2015 duidelijk is wat we precies
gaan doen.”

