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P. Schmidt, LUW·Sectle Bosbouw

Hinkeloord: departmenten en leerstoelen
Onlangs (maart 1997) is in
de Eerste Kamer de wet
(MUB) aangenomen, die de
nieuwe bestuur- en
beheervorm van
universiteiten regelt. In
deze wet vervallen de
huidige vakgroepen, die
eerst worden opgedeeld in
leerstoelgroepen en
vervolgens weer opgaan in
grotere eenheden, die
Departement worden
genoemd. De leerstoelgroep heeft dan als taak het
behartigen van het
onderwijs en het onderzoek
op het betreffende
vakgebied, dat in meer of
minder grote lijnen is
vastgelegd in de
taakomschrijving van de
leerstoelhouder, zeg maar
hoogleraar. Een van de
hoogleraren binnen het
departement zal worden
aangesteld als directeur
van het departement, met
nogal vergaande
bevoegdheden. Daarnaast
komt de Universiteitsraad
te vervallen en wordt een
ondernemingsraad of een
medezeggingsschapsraad
ingesteld.

geningen speelt hierbij ook een
rol. De Universiteitsraad heeft beo
sloten om bij de indeling in de·
partmenten de leerstoelen van
de vakgroep Bosbouw • op aandringen van deze leerstoelgroepen zelf - onder te brengen in het
Departement Omgevingsweten-

schappen. In dat departement zijn
ook vakgroepen als Terrestnsche
Ecologie & Natuurbeheer, Ruimtelijke Planvorming. Bodemkunde,
Bodemkunde & Plantevoeding,
Geografische
Informatiesyste-

en de basis is geschapen voor
een nieuwe ontwikkeling.
Naast deze ontwikkelingen op
bestuurlijk niveau is het goed, de
actuele (17.4.1997) stand van zaken aangaande de leerstoelen te
schetsen. In januari van dit jaar

logie, Luchtkwaliteit, Tropische
Cultuurtechniek,
Gezondheids-

besloot het College van Bestuur
de enig overgebleven kandidaat
niet voor te dragen voor benoeming tot hoogleraar Bosbeleid &
Bosbeheer. De betrokken kandidaat kon of wilde niet het gehele
vakgebied Bosbeleid & Bosbeheer behartigen. De vakgroep
Bosbouw beschouwt dit als een

leer en anderen ondergebracht.

zeer onaangename maar wel te-

Het Departement Omgevingswetenschappen is met 23 leerstoelen
het grootste departement binnen
de LUW.

rechte beslissing. Sindsdien
werkt het College van Bestuur

men, Waterhuishouding, Meteoro-

de vakgroep Bosbouw
betekent een en ander dat we terug zijn op het niveau van 1989,
van vóór de fusie van de drie
Bosbouwvakgroepen tot één
vakgroep Bosbouw. De dne leerstoelgroepen Bosteelt & Bosontwikkeling, Bosbeleid & Bosbeheer en Houtkunde gaan
verder afzondelijk door het leven,

Voor

maar er zal voor een zekere coherentie en voor een aanspreek-

Aangenomen wordt dat deze wet

punt bosbouw gezorgd worden.
Daarbij zullen in de toekomst ook

per 1 januari 1998 van kracht
wordt. Vooruitlopend daarop heeft

andere dan de Hinkeloord-!eerstoelen betrokken kunnen wor-

de Landbouwuniversiteit reeds

den. Dit betekent ook, dat met de
instelling van de studierichting
Bos- & Natuurbeheer en de instelling van departmenten en

per 1april1997 de oude vakgroe·
pen gefuseerd tot departmenten
( tot 1.1.998 officieel: mega·vak·
groepen). De voorbereiding op
de door de Minister van LNV

verdwijnt binnen de LUW als aan-

geëntameerde fusie van LUWen

duiding van een studierichting of

DLO tot het KennisCentrum Wa·

vakgroep. Een fase is afgesloten

leerstoelen de naam Bosbouw
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aan oplossingen. De uitkomst

daarvan is dat het College van
Bestuur op basis van het aanbod
van het IBN-DLO om een gezamenlijke leerstoel in te stellen,
waarbij ieder de helft financiert,
het volgende voorstel naar de
Universiteitraad zal sturen. Dit

voorstel houdt in dat er twee voltijdse leerstoelen binnen het vakgebied bosbouw worden ingericht en dat op korte termijn deze
twee leerstoelen voor werving

worden vrijgegeven. Over de
profilering van de leerstoelen
wordt nog overleg gevoerd tussen de LUW-Bosbouw en IBNDLO. Een gezamenlijke huisvesting ligt dan ook in het verschiet.
In het kader van het Kennis
Centrum Wageningen ontstaat
tussen LUW-Ruimtelijke PIanvorming en het SC-DLO een vergelijkbare samenwerking. Ook hier
ligt dan een basis voor nieuwe
ontwikkelingen.
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