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Jongensdromen

‘To explore the potential of nature to improve the quality of life



Wageningen University & Research

▪ 2 organisaties:

● Wageningen University

● Wageningen Research

▪ Omzet > € 650 mln

▪ 5500 medewerkers

▪ 12,000 stud. (> 100 landen)

▪ #1 in ons domein

▪ #1 in Nederland (14e keer)

▪ #1 in EU projects

▪ >20 locations in The Netherlands

▪ Offices in China, Ethiopia
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Voedselproductie leidend voor de inrichting 

van onze maatschappij
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Variatie in het DNA

The crop innovation company

DNA tomaat bestaat uit 1.000.000.000 (1 miljard!) GATC letters (mens: 3 x meer)
I. In DNA 2 verschillende commerciele tomaten planten: ~ 0.5 miljoen verschillen
2. DNA van 100 verschillende commerciele tomaat varieteiten:   ~ 10 miljoen verschillen
3. Tussen 1 commerciele en 1 wilde tomaten soort ~ 100 miljoen verschillen

II. van plant via zaadje naar plant: ~ 40 verschillen



- Planten zijn niet per definitie gezond voor 
de mens, integendeel

- Elke vorm van landbouw is kunstmatig 
en sterk afhankelijk van menselijk 

ingrijpen

- Consumptiebehoefte van de mens maakt 
dat lokale landbouwsystemen hebben 

moeten plaatsmaken voor globale 
voedselsystemen
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- 4% van het areaal wordt gebruikt voor groente en fruit

- ±1% wordt lokaal/regionaal gesourced in Haarlem

- Stadslandbouw en regionale voedselvoorziening spelen geen rol van 

betekenis in de totale voedselvoorziening van de stad



Toenemende vraag naar voedsel



Internationale uitdagingen



Landbouwgrond onder druk
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Internationale uitdagingen
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Voedsel verliezen



Toenemende vraag productie



Wie is dit?

- Norman Borlaug

- Nobelprijs voor de vrede

- Meer dan 1 miljard levens gered

- Plantenwetenschapper

- Vader van de groene revolutie



Groene revolutie 2.0

MEER

MINDER

BETER



Retrofuturisme vs Technologie



Duurzaamheid vs Technologie



Maatschappij & Technologie

Technische specificatie

- F1 hybrid

- Cytoplasmatic male sterility

- Intragenesis

- Sequence-specific nuclease

- Oligonucleotide-directed

mutagenesis

- RNA-dependent DNA methylation

- Embryo rescue

- Genome sequencing

- Bio informatics



- Duurzaamheid is een keuze

- Geen dogma’s maar verbinding, 
ecomodernisme

- De beste vorm van duurzaamheid is 
verminderen van verspilling en minder 

consumeren
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Nieuwe ontwikkelingen in landbouw



Nieuwe ontwikkelingen in technologie



Nieuwe vragen uit de maatschappij



Nieuw beleid

- Van lineaire produktie naar 

circulaire voedselsystemen

- Van dierlijke eiwitten naar 

plantaardige eiwitten

- Van fossiele energie naar 

biobased economie



Weerbare systemen



Van mono teelten naar mengteelten



Nieuwe teeltsystemen



precisie landbouw

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy-oHQ9ejPAhWItxoKHQimAvMQjRwIBw&url=https://www.wur.nl/en/newsarticle/Mainstreaming-Precision-Farming-.htm&psig=AFQjCNG17hJn3Na49FISfTn8zf4BNBWZGQ&ust=1477036964345117


gezonde voeding



Precisie veredeling



Stikstofbinding



Medicijnen uit planten



Bouwstenen voor biobased economie



Fotosynthese 2.0





Meer weten: www.wur.nl


