Onder embargo tot woensdag
3 oktober 16.00 uur
Persbericht
Gemeente Wageningen
Wageningen, 26 september 2012

Koninklijke onderscheiding voor de heer
dr.ir. Robert Best
Woensdagmiddag 3 oktober heeft burgemeester G.J.M. van Rumund een
Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer R. Best uit Wageningen. De
heer Best is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving de
onderscheiding voor zijn grote bijdragen op het terrein van de internationale
agrarische ontwikkeling en aan het behoud van cultureel erfgoed, te weten
Villa Sanoer.
De uitreiking vond plaats op Villa Sanoer. De heer Best is ruim 84 jaar en vanwege zijn
gezondheid werd de bijeenkomst met een klein gezelschap gehouden.
Als wetenschapper op internationaal niveau heeft de heer Best unieke bijdragen
geleverd aan de verbetering van de geïrrigeerde landbouw. Na zijn promotie cum
laude op photoperiodiciteit in rijst ontwikkelde hij een uitgebreid netwerk van
rijstonderzoekers over de hele wereld. Zijn revolutionair experiment om studenten van
verschillende studierichtingen gezamenlijk een reis langs een twintigtal landen te laten
maken, waarbij proefstations en onderzoeksinstituten werden bezocht, de “rijstreis”,
was en is nog steeds van groot belang voor de uitwisseling van kennis over rijstteelt.
Als mentor van vele jonge academici wordt de heer Best gezien als een instituut
binnen de Wageningse studentengemeenschap. Zeer betrokken en met grote
toewijding is de heer Best nog steeds stimulator en adviseur voor de bewoners van
Villa Sanoer.
Naast zijn academisch werk heeft de heer Best veel tijd en energie gestoken in het
restaureren van de buitenplaats Villa Sanoer. Het behoud van dit cultuurhistorisch
erfgoed kan als zijn levenswerk worden gezien. Met grote inzet, veel geduld en
financiële investeringen heeft de heer Best hier meer dan 30 jaar een enorme
inspanning geleverd.
De vele activiteiten van de heer Best hebben voor de samenleving een bijzondere
waarde en zijn decoratie is daarvoor een mooie erkenning.

-einde persbericht Noot voor de redactie: U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de uitreiking van de
Koninklijke onderscheiding door burgemeester Van Rumund.
Datum : woensdag 3 oktober 15.00 uur
Locatie: Villa Sanoer, Geertjesweg 55, 6704 PC Wageningen
Meer informatie:
Gemeente Wageningen, Netty Schroten, telefoon 0317 - 49 24 09.

