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Landbouwuniversiteit.

Woord vooraf

Het jaar 1990 isvoor de Landbouwuniversiteit vooral in organisatorisch opzicht van groot belang
geworden. Sinds haar oprichting heeft de Landbouwuniversiteit een platte structuur gehad: een
opvallend groot aantal vakgroepen, georganiseerd in een enkele faculteit.
Er is nu een bestuurslaag ingevoerd tussen de vakgroepen en het centrale bestuur. De vakgroepen
zijn in twaalf clusters bijeengebracht en het centrale bureau heeft taken gespreid naar vijf sectorale
bureaus. Daaraan gekoppeld zijn bevoegdheden en personeel overgedragen zowel van de basis
als van het centrum naar de middenstructuur.
De Landbouwuniversiteit heeft hiermee een forse reorganisatie doorgevoerd. Dat heeft van veel
mensen zeer veel inzet gevraagd. Het doet daarom goed te zien dat de nieuwe structuur aanslaat.
Uiteraard isde middenstructuur er gekomen terwille van onderwijs en onderzoek. De besluitvorming op die hoofdterreinen van de universiteit zalerdoor winnen aan kwaliteit. Nog in hun
beginfase hebben de clusters al ontwikkelingsplannen opgesteld, die de belangrijkste bouwstenen
zijn geworden voor het instellingsplan 1991-1994. Onder het motto 'een duurzame landbouw in
een schoon milieu' wordt daarin geschetst hoe de Landbouwuniversiteit haar wetenschappelijke
taak in nationaal en internationaal perspectief wil verwerkelijken.

Dr. M.P.M. Vos
voorzitter college van bestuur

Mr. J.H.G. Janssen
voorzitter universiteitsraad
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1.1 Nadat in 1989 al met de invulling van de middenstructuur was
H e t jaar 1990 begonnen door de verkiezing van de twaalf clusterbesturen en
in h o o f d l i j n e n de benoeming van vijf sectordirecteuren zijn in 1990 de eerste
grote stappen gezet op de weg van de verdere invoering van de
middenstructuur.
Deze stappen werden gezet op basis van een tweetal door het
adviesbureau Alons & Partners BV. in opdracht van het college
van bestuur vervaardigde adviezen. In de eerste rapportage, getiteld 'De middenstructuur geplant', doet het adviesbureau
voorstellen voor de verdeling van bevoegdheden over het centrale en het middenniveau. Aan die verdeling iseen overzicht
gekoppeld van de daarmee gepaard gaande noodzakelijke overheveling van ca. 45 werkjaren personele capaciteit van het centrale bureau naar de sectorbureaus. Een ander kerngegeven uit
deze rapportage was het advies om de beheersorganisatie bestaande uit het centrale bureau en de sectorbureaus als één
systeem te blijven zien.
Zowel het college van bestuur als de universiteitsraad stemden
op hoofdlijnen in met deze voorstellen. Hierbij werd geconstateerd dat de werkwijze van Alons bij het voorbereiden van de
rapportage had geleid tot een vergroting van het draagvlak voor
de middenstructuur binnen de Landbouwuniversiteit. Het tweede rapport van Alons & Partners BV, getiteld 'Het Bureau van
de Landbouwuniversiteit Wageningen in en op hoofdlijnen; de
start van een cultuurverandering?', concentreert zich op beantwoording van de vraag wat de organisatiestructuur van het bureau zou moeten zijn en op welke wijze de capaciteit, nodig voor
de sectorbureaus, zou kunnen worden vrijgemaakt. Het belangrijkste voorstel van Alons was om het uit meer dan twintig grote
en kleine afdelingen bestaande bureau te hergroeperen in een
viertal directies.
Dit tweede rapport viel een minder gunstig onthaal ten deel dan
het eerste. Hoewel werd ingestemd met de voorgestelde hergroepering van het bureau - die vervolgens ook werd doorgevoerd — werd betreurd dat er te weinig aandacht was voor de
mogelijkheden om het functioneren van het bureau te toetsen.
Op grond daarvan werd besloten aan dit onderdeel alsnog aandacht te besteden in het kader van een 'stappenplan' ter invoering van de reorganisatie. Daarin zou ook veel aandacht moeten
worden besteed aan de noodzakelijke cultuurverandering als ge-
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volg van de taakverschuiving van het centrale naar het decentrale niveau.
Vastgesteld kan worden dat dit jaar daadwerkelijk grote verschuivingen hebben plaatsgevonden zowel in organisatorische
als in culturele zin, hetgeen ook samenhangt met het feit dat veel
mensen uit het beheerspersoneel in 1990 een andere functie zijn
gaan vervullen.
Als voorbereiding op een latere toekenning van onverdeelde
budgetten (lump-sums) aan de clusterbesturen maakte het college van bestuur dit jaar meerjarenafspraken met de vakgroepen.
Daarin werd de capaciteit van de vakgroepen vastgelegd voor
deperiode 1990t/m 1992.
Mede omdat in deze afspraken voorzien is in een krimp van circa
zestig werkjaren vergde de totstandkoming van de meerjarenafspraken zeer veel tijd. Na ampel overleg met de vakgroepen
kon met het merendeel uiteindelijk een meerjarenafspraak
worden gemaakt, hetgeen een goede basis vormt voor het in de
komende jaren te voeren capaciteitsbeleid.
In dit verslagjaar istevens een begin gemaakt met de herziening
van het in 1985vastgestelde leerstoelenplan 1985-1990. Mede als
gevolg van de wijzigingen op grond van de middenstructuur
werd besloten het huidige leerstoelenplan bij te stellen. Het nieuwe leerstoelenplan 1991-1995 mag niet meer dan 110 werkjaren
omvatten. De raad besloot onder andere als randvoorwaarden
te hanteren dat tien procent van de vrijkomende leerstoelruimte
wordt bestemd voor centraal beleid en dat het cluster waar een
leerstoel vrijkomt het eerste recht krijgt om deze leerstoelruimte
weer te bezetten indien dit althans past binnen het nog op te stellen verdelingsmodel.
De grote inzet van de Landbouwuniversiteit op het gebied van
de milieuvraagstukken culmineerde dit jaar in de oprichting van
een Centrum voor Milieustudies.

Modernisering in landbouw
engezinsverhoudingen houdengezinsbedrijf vitaal
'Traditioneel'en'ouderwets' zijn
benamingen voorhet agrarisch gezin.Een betere aanduiding voor
dezeeenheid,waar gezin enbedrijf
soms onopgemerkt inelkaar overlopen, zou zijn: 'typisch agrarisch
gezin'.Juist daar waar twee generaties samen een boerenbedrijf runnen issprake van verregaande modernisering, van een geavanceerde
bedrijfsvoering, ontstaan op het
moment toen zoonen schoondochter gingen meewerken enuitbreiding van het bedrijf nodig was.
Zo'n samenwerking, waar later een
bedrijfsovername uit voorkomt
oogt weliswaar traditioneel, maaris
slechts een gevolg van de praktische mogelijkheden dieerzijn.
Dat concludeerde Saskia I. Zwart
naar aanleiding van het onderzoek
datzij verrichtte naar de veranderde
relatietussen gezin en bedrijfin

Oost-Gelderland.
Zwart ondervroeg 92agrarische
echtparen inde gemeente Winterswijk naar de verstrengeling van
gezin enbedrijf endewijze waarop
echtgenoten taken en beslissingen
verdelen.De veranderingendie
sindsde jaren vijftig opdit vlak
hebben plaatsgehad zijn het gevolg
vandegrote veranderingen die zich
indenaoorlogse periode inde Nederlandse landbouw hebben voltrokken (mechanisatie, schaalvergroting, intensivering) envan een
aantal minstens zoingrijpende veranderingen indesfeer van huwelijk, familie engezin.
In depolitiek enhet daaruit voortvloeiende overheidsbeleid wordt
hetgezinsbedrijf een beetje onder
tafel geschoven, zostelt Zwart.Het
accent inbeleid en(landbouw)voorlichting wordt teveel gelegd
ophetagrarisch ondernemerschap
terwijl het familie- engezinsaspect
wordt genegeerd.
Van de92onderzochte bedrijven

wordt dehelft gerund door twee generaties van een familie, inde
meeste gevallendoorouders met
zoon enschoondochter.
Moderne gezinsverhoudingen, zowel wat betreft deopvattingen als
het actuele rolgedrag, gaan kennelijk gepaard met een duidelijker
markering van gezin enbedrijf.
Een grote verandering dieindeafgelopen decennia inde Achterhoek
heeft plaats gehad watdeverstrengeling vangezin enbedrijf betreft
isdat deruimtelijke afstand tussen
wonen enwerken groter isgeworden: vanuit dewoning stapt men
niet meer meteen destal in.De
woonhuizen staan vaak los vande
bedrijfsgebouwen.
Een andere verandering die opvalt
isdat bedrijf en gezin niet meer uit
één financiële pot leven:voor beide
zijn nuvaker aparte bankrekeningen enbedrijf en huishouden worden financieel gescheiden gehouden. Het boerenwerk isfysiek minder zwaar geworden, zovinden zo-
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Devoorzitter van het college van
bestuur, dr. ir. M. P.M.Vos ende op
19september afgetreden Minister
van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij ir. G.J.M. Brakstijdens de
diesviering1990.

Dit Centrum is een samenwerkingsverband van dertien natuurwetenschappelijke en sociaalwetenschappelijke vakgroepen.
Verwacht wordt dat dit aantal vakgroepen de komende jaren
nog uitgebreid gaat worden. Het Centrum heeft de structuur
van een werkgroep volgens de wet op het wetenschappelijk onderwijs waarbinnen gewerkt wordt aan vakgroepoverstijgend
onderwijs en onderzoek.
Kenmerkend voor het Centrum voor Milieustudies is vooral dat
het wetenschappelijke kennis van zowel sociaal-economische als
van natuurwetenschappelijke disciplines combineert en coördineert.
De belangrijkste werkzaamheden van het Centrum voor Milieustudies zijn:
— het vertegenwoordigen en profileren van de Landbouwuniversiteit op het terrein van de milieuwetenschappen;
—het coördineren van het milieu-onderwijs en milieu-onderzoek van de Landbouwuniversiteit gericht op integratie van
sociale, economische en technische wetenschappen;
— het ontwikkelen, stimuleren en coördineren van nieuwe onderwijs- en onderzoekslijnen op het terrein van de milieuwetenschappen, met name beleidsondersteunend milieusysteemonderwijs;
— het bevorderen van internationaal milieu-onderzoek, gericht
op zowel Europa (EG èn Oost-Europa) als de Derde Wereld.
Aan de samenwerking tussen het Hoger Agrarisch Onderwijs en
de Landbouwuniversiteit werd verder vormgegeven met de
vaststelling van een gezamenlijk beleidsplan. In dit beleidsplan
streven de Landbouwuniversiteit en het Hoger Agrarisch Onderwijs naar een gezamenlijke planning van de ontwikkeling van
studierichtingen en oriëntaties binnen het hoger en het wetenschappelijk landbouwonderwijs. Om dit te bereiken werden vier
verkenningscommissies ingesteld voor de studierichtingen in de

wel de mannen alsde vrouwen,
maar dementale belasting is groter.
Geleend kapitaal,het hogere werktempo en allerlei overheidsmaatregelen worden als oorzaak aangewezen.
Boeren en boerinnen zijn het echter
niet altijd met elkaar eens als het
gaat om de waardering van een verandering. Vooreen aantal mannen
is er sprake van een toegenomen
isolement, doordat er met minder
mensen op het bedrijf wordt gewerkt en het contact met buren
minder isgeworden. De vrouwen
spreken daarentegen van een groterevrijheid om zich met de buitenwereld bezig tehouden. Zij hebben
meer mogelijkheden om cursussen
tevolgen en lid tezijn van verenigingen.Vroeger washet contact
met debuitenwereld meer een taak
voor deman terwijl devrouw een
rol opde achtergrond speelde.
De boerinnen ervaren die verandering alseen verbetering. Met name
hetfeit dat de beide families op het

erfnu gescheiden wonen en aparte
huishoudingen voeren met één portemonnee werd door de vrouwen
alseen grote belasting beschouwd.
Door de mannen wordt deze splitsing zelden als een positief punt genoemd.
Definanciële problematiek blijkt
voor de boerinnen een minder grote
belasting tezijn dan voorhun echtgenoten. Eén en ander suggereert
dat in de beleving van de boerinnen
deveranderingen van de laatste
veertig jaar een positievere uitwerking hebben gehad.
Despreker tijdens de diesviering
1990,dr. P.Winsemius (rechts),
samen met derector magnificus van
de universiteit vanGödölö (Hon.),
prof. I.Petrasovits, met wie eerder
dezedageen samenwerkingsovereenkomst wasgetekend.
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plantaardige produktie, de dierlijke produktie, de tropenopleidingen en de landschapsarchitectuur. Deze verkenningscommissies moeten de belangrijkste ontwikkelingen in die studierichtingen in beeld brengen en de consequenties daarvan voor het
onderwijs aangeven. Hun rapportages worden in 1991 verwacht.
Om het rendement van het onderwijs te verbeteren moet meer
aandacht worden geschonken aan een zodanige afstemming van
de onderwijsprogramma's van de Landbouwuniversiteit en het
hoger agrarisch onderwijs dat mogelijkheden voor wederzijdse
doorstroming in een vroege fase van de studie ontstaan. Daarnaast wordt in de toekomst meer aandacht geschonken aan het
post-hoger landbouwonderwijs, de internationalisering van het
landbouwonderwijs en aan de samenwerking op de terreinen
van onderzoek en voorlichting.
1.2 De Landbouwuniversiteit onderscheidt zich van de andere uniB e s t u u r l i j k e o r g a n i s a t i e versiteiten doordat zij maar één faculteit heeft, de faculteit der
landbouw- en milieuwetenschappen.
De wetgever heeft het bestuur van de faculteit ondergebracht
bij het universiteitsbestuur.
In artikel 128van de Wet Wetenschappelijk Onderwijs (WWO),
dat speciaal voor de Landbouwuniversiteit is geschreven, staat:
'De bestuursorganen van de universiteit zijn tevens de bestuursorganen van de faculteit. De taken en bevoegdheden van het faculteitsbestuur worden uitgeoefend door het college van bestuur; de taken en bevoegdheden van de faculteitsraad worden
uitgeoefend door de universiteitsraad'.
Tussen het basisniveau (de vakgroepen) en het centrale niveau
(de universiteitsraad en het college van bestuur) isop grond van
het daaromtrent in het faculteitsreglement bepaalde een middenniveau gecreëerd.
Dit middenniveau wordt gevormd door clustering van vakgroepen in 12clusters, waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd

Gemengd boerenbedrijf met
biogasinstallatie heeft
toekomst in tropen
In Nederland ishet ideaal van het
gemengd boerenbedrijf verloren
gegaan. In detropen heeft het een
zeer goede kans.Een voorwaarde
is,dat de produktie van eiwitrijk
veevoer meer aandacht krijgt.
Het veekan dan voorzien in de
melk- en vleesbehoefte en vormt
een bron van inkomsten. Verwerking van de mest in biogasinstallatiesgarandeert een efficiënte stikstof-kringloop.
Dit idee opperde professor dr.ir.A.
vanDiest in zijn afscheidscollege
alshoogleraar bodemvruchtbaarheid en bemesting.
Hij pleitte in zijn afscheidscollege
vooreen landbouwsysteem in de
tropen waarin de natuurlijke hulpbronnen optimaal worden benut.
Dat kan volgens hem met vrij eenvoudige en goedkope middelen gebeuren.

Een tekort aan voedingsstoffen
vormt overhet algemeen de belangrijkste belemmering voor de produktiviteit van delandbouw in ontwikkelingslanden.
Meer aandacht voorbemesting zou
deovergang van zwerflandbouw
met permanente landbouw gemakkelijker maken, aldus Van Diest.
Diebemesting zou in een gemengd
boerenbedrijf de juiste aandacht
kunnen krijgen.
Boeren in de tropen die leguminosen (vlinderbloemigen) verbouwen
alsveevoer hebben praktisch geen
extra stikstof meer nodig.
Het enige watde boeren moeten
doen isdemest, met daarin de stikstof uit het voer, opnieuw gebruiken ten behoeve van hun bedrijf.
Door mest engier in biogasinstallaties tevergisten, blijven de daarin
aanwezige nutriënten beter behouden dan in een open mesthoop.Bovendien ontstaat er opdie manier
methaangas dattegebruiken isals
brandstof— in plaats van hout—voor
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de vakinhoudelijke verwantschap in relatie tot beheersfaciliteiten.
Binnen deze clusters zal de geïntegreerde coördinatie en afweging moeten plaatsvinden van onderzoek, onderwijs en beheer.
universiteitsraad

De universiteitsraad bestaat uit 33 leden en heeft een typisch Wageningse samenstelling vanwege het eerder genoemde artikel
128WWO. De universiteitsgemeenschap kiest 28 leden van de
universiteitsraad. De samenstelling daarvan is: 14leden van het
wetenschappelijk personeel, 7leden van het ondersteunend en
beheerspersoneel en 7studenten. Tot zover heeft de Wageningse
universiteitsraad dezelfde samenstelling als de faculteitsraden
van de andere universiteiten. De universiteitsraad heeft echter
nog 5extra zetels, bezet door buiten-universitaire leden, die
door de Kroon worden benoemd.
De raad heeft een aantal in de WWO vastgelegde bevoegdheden:
• het vaststellen van het bestuursreglement, het faculteitsreglement, het kiesreglement, het ontwikkelingsplan en de begroting
• het vaststellen van de richtlijnen voor proeven en demonstraties, waarbij gebruik wordt gemaakt van dieren of mensen
• dezorg voor de studentenvoorzieningen
• het vaststellen van de richtlijnen voor de organisatie en coördinatie van het onderwijs en de wetenschapsbeoefening
• het vaststellen en beoordelen van de onderwijsprogramma's
van de studierichtingen, de nadoctorale opleiding en het
deeltijdonderwijs
• de goedkeuring van de onderzoekprogramma's van de werken vakgroepen
• het vaststellen en beoordelen van de inrichting en de omvang
van de examens
• het vaststellen van vakgroepen en werkgroepen.

verlichting en om mee te koken.
In het verleden was deaanschaf van
een (gemetselde) biogasinstallatie
voor demeeste boeren in de tropen
veel teduur. Bovendien was de
technische kennis om het proces
gaande tehouden meestal niet aanwezig.Nu kan echter voor een fractie van de vroegere prijs een goede
biogasinstallatie gebouwd worden:
met gebruikmaking van landbouwplastic.
In Afrika bijvoorbeeld kunnen
(buiten het bereik vantse-tse vlieg)
opgrote schaal installaties geïnstalleerd worden, denkt Van Diest.
'Hier liggen mogelijkheden voor
efficiënte ontwikkelingshulp met
een rendement dat veelhoger is dan
dat van de meeste huidige ontwikkelingsprojecten'. Het onderhoud
van dergelijke installaties zou de
eerste jaren door met ontwikkelingsgeld betaalde 'gaswachten'
kunnen gebeuren. Na verloop van
tijd zouden de boeren de installaties
zelf kunnen beheren.

Deze vorm van landbouw biedt de
boeren trouwens ook de mogelijkheid van vruchtwisseling, die juist
in detropen zohard nodig is om
grond-gebonden ziekten te voorkomen.

Compost enbiogaswinning uit
huishoudelijk afval
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college van b e s t u u r

Het college van bestuur fungeert als dagelijks bestuur van de
universiteit. De bestuurlijke verhouding tussen de universiteitsraad en college van bestuur isin de WW'O aldus geregeld dat
aan het college van bestuur de bevoegdheid tot regeling en bestuur van de universiteit isopgedragen voorzover deze niet bij
of krachtens de WWO aan de unviersiteitsraad is opgedragen.
Het college van bestuur bestaat uit drie personen: de rector magnificus, die uit het hooglerarencorps van de universiteit wordt
gerecruteerd en twee andere leden: één van binnen de universiteit en het andere van buiten.
De WWO bepaalt dat alle collegeleden door de Kroon worden
benoemd, waarbij de raad om advies wordt gevraagd.
Het pakket van omschreven taken en bevoegdheden van het college omvat:
• de organisatie en coördinatie van het onderwijs en de wetenschapsbeoefening binnen de faculteit, voorzover deze bevoegdheid niet bij de universiteitsraad ligt
• het initiëren van onderwijs- en onderzoekprogramma's en
hier regelmatig verslag over uitbrengen aan de universiteitsraad
• het voorbereiden, bekendmaken en uitvoeren van de besluiten van de universiteitsraad
• de zorg voor de huisvesting en het doelmatig beheer van de
financiën en de roerende en onroerende goederen
• het bepalen van het personeelsbeleid en het voeren van het
personeelsbeheer, zoals het benoemen en ontslaan van personeel
DeZaaier, het karakteristieke beeld
vanAugust Falise uit 1926,gingalle
ambtenaren voor naar het nieuwe
bestuurscentrum:op27april werd
het met sokkel enal overgebracht
om eenplaatsje te krijgen bijdeingangvande nieuwbouw.
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het sluiten van overeenkomsten en het verrichten van andere
rechtshandelingen
het voeren van de correspondentie namens de universiteit
het zorgdragen voor de veiligheid, de gezondheid en de overige arbeidsomstandigheden aan de universiteit
de zorg voor de bestanden van personeelsgegevens in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
het toezicht houden op de naleving van de wetten, regelingen,
richtlijnen, aanwijzingen en reglementen aan de universiteit
de vaststelling van het beheersreglement
de goedkeuring van het faculteitsreglement.
clusterbestuur

De besturen van de op het middenniveau opererende clusters
zijn zo samengesteld dat het wetenschappelijk personeel de helft
of de helft + één van het aantal zetels bezet. Daartoe kiest elke
vakgroep één wetenschapper in het betreffende clusterbestuur.
De overige zetels zijn gelijkelijk bestemd voor leden uit het ondersteunend en beheerspersoneel en de studenten. Het voorzitterschap wordt in beginsel bekleed door een hoogleraar van een
van de tot de cluster behorende vakgroepen.
Het clusterbestuur heeft op grond van het daaromtrent in het
faculteitsreglement bepaalde de volgende taken en bevoegdheden:
• het opstellen van de begroting en het ontwikkelingsplan,
waaronder het leerstoelenplan, voor de cluster
• het doen van voorstellen aan de sectordirecteur over de personele bezetting van de tot de cluster behorende vakgroepen
• het doen van voorstellen aan het college van bestuur over de
besteding van de op de begroting uitgetrokken gelden ten behoeve van de materiële toerusting van onderwijs en onderzoek binnen de cluster
• het verstrekken van advies aan het college van bestuur over
de aan bouwvoorzieningen binnen de cluster te stellen eisen
en over de inrichting van laboratoria en instituten binnen de
cluster
• het doen van voorstellen aan de universiteitsraad inzake het
instellen en opheffen van vakgroepen en het verstrekken van
advies aan de universiteitsraad omtrent het instellen en opheffen van werkgroepen
• het adviseren aan de universiteitsraad omtrent goedkeuring
van onderzoekprogramma's door de universiteitsraad
• het adviseren terzake van de samenstelling en taakopdracht
van benoemingscommissies van hoogleraren binnen de cluster aan het college van bestuur
• het adviseren terzake van het door de universiteitsraad aan het
college van bestuur uit te brengen advies over de benoeming
van een hoogleraar.
Daarnaast verdeelt het clusterbestuur, daartoe gemachtigd door
de universiteitsraad, de aan de cluster toegewezen middelen over
de tot de desbetreffende cluster behorende vakgroepen op basis
van de vastgestelde begroting.
adviesorganen

De universiteit kent een aantal adviesorganen, die zowel universiteitsraad als college van bestuur van advies kunnen dienen. De
belangrijkste zijn:
• de vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening. Deze
commissie bestaat uit ten minste negen en ten hoogste vijftien
leden, waarvan de meerderheid wordt benoemd uit de wetenschappelijke staf en de rest uit ondersteunend en beheerspersoneel en studenten. De commissie geeft adviezen op het terrein van het onderzoek.
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inleiding

• de vaste commissie voor het onderwijs. Deze commissie bestaat, op grond van het eerdergenoemde artikel 128YCXX'O,
alleen in Wageningen. Zij is paritair samengesteld uit studenten, ondersteunend en beheerspersoneel en wetenschappelijke
staf. Deze commissie geeft adviezen op het terrein van het onderwijs.
• het college van decanen. Dit college adviseert over het onderwijs en onderzoek aan de universiteit. Zijn omvangrijkste
taak omvat de zorg voor de kwaliteit van de promoties en de
verlening van de (ere)doctoraten. Het college bestaat uit de
rector magnificus, de voorzitters van de vaste commissies
voor onderwijs en wetenschapsbeoefening en twee andere
hoogleraren.
vakgroepen

De universiteitsraad, het college van bestuur en de clusterbesturen behandelen alleen die zaken, die een meer centrale aanpak
nodig hebben. Wat aan de basis kan worden geregeld, moet daar
ook geregeld worden, zo wil de wet.
Die basis bestaat aan de Landbouwuniversiteit uit ongeveer zestig vakgroepen. Dat zijn de organisatorische eenheden waarin
al degenen zijn opgenomen die op een bepaald vakgebied werkzaam zijn. De vakgroepen kennen een bestuur dat in de regel
onder leiding staat van een hoogleraar die het bepaalde vakgebied doceert.
beheersorganisatie

Alle bestuursorganen van de Landbouwuniversiteit worden in
hun werk bijgestaan door de beheersorganisatie. Deze bestaat
uit het centrale bureau van de universiteit en vijf nieuw opgerichte sectorbureaus. Het geheel staat onder leiding vam de
algemeen directeur, zijnde de secretaris van de universiteit. Het

Minister ir. G.J.M. Braks slingert
samen met devoorzitter van het
collegevanbestuur,dr. ir. M. P. M.
Vosdeopeningsceremonie van het
nieuwe bestuurscentrum aan.
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wekelijkse directeurenoverleg bewaakt de samenhang van de lopende beleidsadvisering en -uitvoering voor de gehele universiteit.
Het centrale bureau werkt beleidsvoorbereidend en -uitvoerend
ten behoeve van de centrale bestuursorganen, te weten de universiteitsraad en het college van bestuur. Het bureau omvat vier
directies:
• onderwijs, onderzoek en studentenzaken (OOS)
• materiële zaken (MZ)
• personeel en arbeidsomstandigheden (P&A)
• informatisering (I).
Daarenboven kent het bureau enkele stafafdelingen:
• voorlichting en p.r.
• juridische en algemene zaken
• bestuursgriffie.
De sectorbureaus, onder leiding van de sectordirecteuren, kennen grosso modo dezelfde taken als het centrale bureau. Zij
staan ten dienste van de twaalf bestuursorganen van het middenniveau, de clusters, die voor het beheer in vijf sectoren zijn verdeeld:
• plantaardige produktie
• dierlijke produktie
• produkt- en biotechnologie
• landinrichting en milieu
• landbouw en samenleving.
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1.3 Aan het einde van het verslagjaar was het centrale bestuur van
S a m e n s t e l l i n g van de Landbouwuniversiteit uit de hierna te noemen personen sah e t b e s t u u r mengesteld.
universiteitsraad

J.H.G. Janssen, voorzitter
mw. A. Augustijn-van Buuren (BUL)*
Gerlice Bergman (CSF)
E.W. Brascamp (CL)
R. v.d. Brink (TAP82)
Hans Donker (PP)
Aad van Eijnsbergen (CL)
Karin de Galan (PSF)
H. Haaker (CL)
Adel den Hartog (CL)
André Hassink (PSF)
Dick Heederik (PP)
P. Heeres (TAP82)
Frans Helmond (PP)
Ada Hink (TAP82)
Frank van Langevelde (CSF)
D. Legger (CL)
M.G. van Mil (BUL)
Eric de Munck (PP)
Marjan Noordhoek (TAP82)
J.A.C, van Ophem (PP)
J.W.G. Pfeiffer (BUL)
J.J.S. van Rensen (CL)
J.M. van Rossem (BUL)
S. van der Schaaf (PP)
Hans Slootweg (PSF)
Philippe Spapens (PSF)
F.J.Staudt(CL)
H.C.P. de Vries (CL)
H.Th.J. Vulto(BUL)
A.F. van der Wal (CL)
Annemarie van der Wel (PSF)
Matsen A. de Wit (TAP82)
P. Zuurbier (PP)
* De afkortingen achter de namen van de raadsleden duiden op
de fractie / geleding waartoe zij behoren:
BUL, Buiten Universitair Lid
CL, Centrale Lijst (wetenschappelijk personeel)
CSF, Christen Studenten Fractie
PP, Groepering Progressief Personeel (wetenschappelijk en ondersteunend en beheerspersoneel)
PSF, Progressieve Studenten Fraktie
TAP82, Technisch en Administratief Personeel '82 (ondersteunend en beheerspersoneel)
college van bestuur

dr.ir. M.P.M. Vos, voorzitter
prof.dr. H.C. van der Plas, rector magnificus
ir. F. Kuipers, lid
vasteadviseurs van het collegevan bestuur

mr. J.H.G. Janssen, voorzitter universiteitsraad
mr. H.M. van den Hoofdakker, secretaris van de universiteit/
algemeen directeur
prof.dr. E.A. Huisman, voorzitter van de vaste commissie
onderwijs
prof.dr.ir. J.A. Renkema, voorzitter vaste commissie wetenschapsbeoefening
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Onderwijs
2.1
Onderwijsbeleid
2.2
Post-hoger landbouwonderwijs
2.3
MSc-en PhD-onderwijs
2.4
Internationale mobiliteit

Het collegevan bestuur tekende een
samenwerkingsovereenkomst met
deuniversiteit van N i t r a , Tsjechoslowakije,die vertegenwoordigd
werd door prof.doe. ing.L. Kabat
(tweede v.r.),rector magnificus van
Nitra.

2.1
Onderwijsbeleid

In september van het verslagjaar zijn de vernieuwde doctoraalprogramma's en de studierichting bioprocestechnologie van
start gegaan. De oriëntaties van de studierichting biologie zijn
met ingang van het studiejaar 1990-1991 geheel gewijzigd. Hiermee is in principe de herprogrammering van het onderwijs afgerond. Voor propaedeuse- en doctoraal-studenten iseen overgangsregeling doctoraalonderwijs voor het studiejaar 1990-1991
en volgende jaren vastgesteld.
In 1990 was de Landbouwuniversiteit voor de eerste keer betrokken bij een landelijke externe visitatie van het onderwijs.
Deze visitaties maken deel uit van de afspraak die door de minister van Onderwijs & Wetenschap via de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) met de universiteiten is gemaakt over de eigen verantwoordelijkheid voor de
externe kwaliteitszorg. In oktober hebben visitaties plaatsgevonden bij de studierichtingen biologie en agrarische economie. De visitatiecommissies, bestaande uit externe vakdeskundigen, hebben met commissies, studenten en docenten gesproken.
Beide visitatiecommissies hebben zich bij die gesprekken gebaseerd op de door de studierichting opgestelde zelfstudie. De
commissies zullen begin 1991 hun eindrapport met een oordeel
over de studierichting uitbrengen. De richtingsonderwijscommissies (ROC's) die de zelfstudies hebben opgesteld en de voornaamste gesprekspartners van de visitatiecommissies waren, menen op grond van de voorbereiding en de gesprekken alleen al
dat een dergelijke grondige bezinning op het onderwijs zijn
vruchten afwerpt en de interne dialoog met het college van bestuur over inrichting van het onderwijs bevordert.
Verdere activiteiten op het gebied van de kwaliteitszorg waren
de stroomlijning van de procedure voor de vakkenevaluatie,
evaluatie van de MSc-programma's en de tussentijdse evaluatie
van de doorstroomprogramma's.
Ter stimulering van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs
isdit verslagjaar wederomƒ 250.000,-gereserveerd voor de uitvoering van projecten voor onderwijsvernieuwing. Van de 35
ingediende voorstellen werden vijf gehonoreerd.
Ook het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer & Visserij
heeft in het verslagjaar gelden beschikbaar gesteld voor projecten van het hoger agrarische onderwijs, de stichting Post Hoger
Landbouwonderwijs en de Landbouwuniversiteit over het on-
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derwerp heroriëntatie van de landbouw. Aan tie Landbouwuniversiteit zijn projecten tot een totaalbedrag van /'694.000,-- toegewezen. Gehonoreerd zijn:
aanvragen van de tweede-fase opleiding milieukunde en het
Centrum voor Milieustudies
- aanvragen voor workshops
- drie projecten voor onderwijsontwikkeling
- een project voor ontsluiting van onderwijs voor niet-studenten, het zogenaamde open onderwijs.
ben werkgroep, ingesteld om een onderzoek naar de problematiek van de studievoortgang uit te voeren, heeft in de vervolgnota 'Studievoortgang - van zeven naar zes of korter' een aantal
beleidsvoornemens voorgesteld ter verbetering van het algehele
onderwijs- en studieklimaat in YX'ageningen en daarmee het studierendement.
Eén van de beleidsvoornemens, die door de universiteitsraad is
aangenomen, is de invoering van een zogenaamde 'herfst-toetsen richtingsvoorlichtingsweek' (HTR-week) in de propaedeuse
in het najaar van 1991. Met de invoering van deze week, wordt
getracht de overgang van het VWO naar de Landbouwuniversiteit te vergemakkelijken, de terugkoppeling van de resultaten te
versnellen en de functie van de richtingsvoorlichting te verbeteren. In de HTR-week kunnen eerstejaars propeadanten na zes
weken college toetsen afleggen voor twee propaedeusche vakken. De resultaten tellen mee of geven gedeeltelijke vrijstelling
bij de eerstvolgende examenperiode.
Andere vastgestelde beleidsvoornemens zijn;
- aanpassing van de functie van de studiecoördinator waardoor
de studiecoördinator gedurende de gehele studietijd een intensiever contact met de studenten onderhoudt
—de evaluatie van het onderwijs moet bij de personeelsbeoordeling worden betrokken
— terugbrengen van het aantal herkansingmogelijkheden in de
propaedeuse
— onderzoek naar de mogelijkheden van modularisering van het
onderwijs.
In het verslagjaar is de procedure voor de totstandkoming van
onderwijsprogramma's aangepast. Programmavoorstellen en
-wijzigingen worden pas door de ROC bij de vaste commissie
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voor onderwijs ingediend, nadat de ROC zich verzekert) heett
van de instemming van de betrokken vakgroepen en clusterbesturen. Na ambtelijke voorbereiding door de directie onderwijs,
onderzoek en studentenzaken stelt tie commissie haar advies vast
en worden de (gewijzigde) programma's na beoordeling door
het college van bestuur vastgesteld door tie universiteitsraad. De
raat! heeft de wens te kennen gegeven dat de YCO de kleinere
wijzigingen afhandelt.
In het kader van tie samenwerking met het hoger agrarisch onderwijs is in september van het verslagjaar een beleidsplan opgesteld voor de komende vier jaar. Hierin wordt voorgesteld in
de planperiode tot een verbetering van de samenwerking te komen door:
- versterking van het bestuurlijk overleg,
- instelling van verkenningscommissies voor onderzoek naar
de problematiek van studierichtingen op het gebied van de
primaire protluktie, tropenoplcidingen en landschapsarchitectuur,
— formulering van een gezamenlijk beleid voor de ontwikkeling
van het hoger landbouwonderwijs.
In het studiejaar 1990-1991 zijn voor het eerst doorstroomprogramma's van start gegaan in de studierichtingen moleculaire
wetenschappen, bodem, water en atmosfeer en agrarische economie. Daarnaast heeft een aantal studierichtingen die reeds doorstroomprogramma's kenden een enkel programma toegevoegd.
Momenteel worden in zeventien van de twintig studierichtingen
doorstroomprogramma's aangeboden.
Andere vastgestelde beleidsvoornemens zijn;
— aanpassing van de functie van de studiecoördinator waardoor
de studiecoördinator gedurende de gehele studietijd een intensiever contact met de studenten onderhoudt
- de evaluatie van het onderwijs moet bij de personeelsbeoordeling worden betrokken
— terugbrengen van het aantal herkansingmogelijkheden in de
propaedeuse.

onderwijs

2.2 Het post-academisch onderwijs wordt verzorgd door de StichPost-hoger ting Post-Hoger Landbouwonderwijs. Hierin zijn, sinds 1986,
landbouwonderwijs het post-academisch onderwijs en het post-hoger beroepsonderwijs bestuurlijk en organisatorisch geïntegreerd.
Dit jaar werden 36 PHLO-cursussen gehouden waaraan door
meer dan duizend cursisten werd deelgenomen (doorgaans worden niet meer dan dertig cursisten per cursus toegelaten). Eenentwintig cursussen vonden plaats aan de Landbouwuniversiteit,
drie cursussen (Covlawa-cursussen) werden in samenwerking
met de Vlaamse landbouwfaculteiten georganiseerd en voor een
deel in België gehouden.
Kenmerkend voor het PHLO iseen duidelijke praktische gerichtheid. Daarom worden vele deskundigen van buiten de onderwijsinstellingen bij het PHLO betrokken. Van de bijna
vijfhonderd docenten die in het verslagjaar aan het PHLO hebben meegewerkt, was zo'n zeventig procent niet uit het onderwijs afkomstig.
De post-doctorale beroepsopleidingen Agribusiness management en Informatiekunde zijn dit jaar in modulaire vorm omgezet en over een periode van tweeëneenhalf jaar uitgesmeerd.
De belangstelling voor de eerste cursussen kan redelijk worden
genoemd.
2.3 Als gevolg van de beslissing om de Master of Science-cursussen
MSc- en PhD-onderwijs
voortaan ieder jaar te laten starten ishet aantal studenten dat een
MSc-opleiding aan de Landbouwuniversiteit volgt dit jaar voor
het eerst boven de honderd uitgekomen. In feite een verviervoudiging in ongeveer vier jaar.
Het gebrek aan beurzen en de starheid van het cursusaanbod zijn
tot op heden de twee struikelblokken gebleken waarom niet
meer studenten van het Msc-cursusaanbod gebruik hebben kunnen of willen maken.
Berichtten wij in het vorig verslag over het concept van MScprogramma's; dit jaar iseen aanvang gemaakt met de ombuiging
van dit concept naar een meer thesis gericht MSc-onderwijs.
Gehoopt wordt dat volgend jaar het eerste thesis gericht MSconderwijs van start zal kunnen gaan. Op deze wijze wordt beter
op de behoefte ingespeeld. Tevens is het de bedoeling het programma in te korten tot zeventien maanden, waarbij de introductieperiode komt te vervallen.
Bij de PhD-opleidingen is dit jaar een aantal toezeggingen gedaan voor sandwich beurzen. Hoewel het aantal buitenlanders
dat dit verslagjaar aan de Landbouwuniversiteit promoveerde
nog gering is,zal dit aantal door de verstrekking van de sandwich beurzen in de loop der jaren gaan toenemen.
2.4
Internationale mobiliteit

In het vierde jaar waarin het Erasmus-programma is uitgevoerd,
werden 111 studenten van de Landbouwuniversiteit in de gelegenheid gesteld om onderwijs te volgen aan een universiteit in
één van de lidstaten van de Europese Gemeenschap. Een zelfde
aantal buitenlandse Erasmus-studenten bezocht Wageningen.
Voor het Erasmus-programma van 1990/1991 zijn door tien
vakgroepen aanvragen ingediend, waarvan er negen zijn goedgekeurd.
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Vanuit het buitenland zijn er 25 aanvragen voor universitaire
samenwerkingsovereenkomsten ingediend, waarvan er vijftien
zijn goedgekeurd. Van de Nederlandse aanvragen iser één goedgekeurd waaraan de Landbouwuniversiteit deelneemt. De Landbouwuniversiteit is voor meerdere vakgroepen penvoerder in de
Erasmus-samenwerking met de volgende buitenlandse universiteiten:
Katholieke Universiteit Leuven (B)
Rijksuniversiteit Gent (B)
Universität Hohenheim (D)
Universität Göttingen (D)
Christian Albrechts Universität Kiel (D)
Universität Karlsruhe (D)
Universität Heidelberg (D)
Royal Veterinary and Agricultural University, Frederiksberg
(DK)
Ecole Nationale du Génie rural, des Eaux et des Forets
(ENGREF/F)
Université des Sciences et Technique du Langedoc,
Montpellier (F)
Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort Maisons Alfort,
Parijs (F)
Arestotelio Panepistimio Thessalonikis (G)
University College, Dublin (IRE)
Vrije Universiteit Amsterdam (NL)
Rijksuniversiteit Utrecht (NL)
Universidade Tecnia do Lisboa (P)
Universidade do Porto (P)
Universidad de Murcia (S)
Universidad de Cordoba (S)
University Newcastle upon Tyne (UK)
University of Aberdeen (UK)
University of Reading (UK)
Voor het Comett Il-programma van de EG, dat beoogt het onderwijs en de opleiding van de technologie te bevorderen, zijn
door de Landbouwuniversiteit drie aanvragen ingediend, waarvan er één isgoedgekeurd. Het betreft de samenwerking tussen
de vakgroep moleculaire fysica en het Centre d'études nucléaires
de Saclay in Gif-sur-Yvette, Frankrijk.
In het academisch jaar 1990/1991 ging het Tempus-programma
van start. Tempus streeft de volgende doelstellingen na, die afgestemd zijn op de specifieke behoeften van Centraal- en OostEuropa:
• bevorderen van de kwaliteit van en steunverlening aan de ontwikkeling van hoger onderwijs-systemen in de landen van
Centraal en Oost-Europa diein aanmerking komen voor economische steun
• aanmoediging tot intensivering van hun samenwerking met
partners uit de EG door middel van gezamenlijke initiatieven
en daarvoor relevante uitwisselingen.
Het Tempus-programma is uitsluitend gericht op onderwijs.
In het academisch jaar 1990/1991 ging het om de samenwerking
met Hongarije, Polen en Tsjechoslowakije.
Voor de Joint European Projects (JEP) is een samenwerking
vereist tussen twee EG-partners en minimaal één Oost-Europese
partner. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om buiten het JEPprogramma om, individuele beurzen aan te vragen voor stafleden en studenten. Voorts kan er subsidie aangevraagd worden
voor aanvullende activiteiten, onder andere subsidies aan verenigingen, steun voor publikaties en andere informatie-activiteiten
en steun voor het opstellen van rapporten en studies. Dertien
vakgroepen, waarvan de Landbouwuniversiteit hoofdaanvrager
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is, zonden een aanvraag in voor samenwerking met een OostEuropese partner. Eén ervan is goedgekeurd. In elf andere aanvragen participeerde de Landbouwuniversiteit. Daarvan werden
vier programma's goedgekeurd.
De Landbouwuniversiteit ispenvoerder in de Tempus-samenwerking met twee buitenlandse universiteiten:
• Justus Liebig Universität, Giessen (D)
• Agricultural University, Gödöllö (H)
Voor het Programma Samenwerking Oost-Europa (PSO) heeft
Nederland 28 miljoen gulden beschikbaar gesteld. Voorstellen
op landbouwkundig terrein liepen via het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Samenwerking werd nagestreefd met de landen Polen, Hongarije, Tsjechoslowakije en
de DDR. Vijf vakgroepen leverden één of meer aanvragen in.
Alle aanvragen zijn afgewezen. Om duidelijkheid te verkrijgen
over het type aanvraag dat kans op honorering biedt, is om
overleg met het ministerie verzocht.
Voor 1990 heeft het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij wederom geld beschikbaar gesteld in het kader van de
stimuleringsregeling internationalisering landbouwonderwijs
ten behoeve van projecten, stafmobiliteit en voor vergoeding
internationale reiskosten voor studenten die een studieperiode
in hét buitenland gaan doorbrengen. Vanuit de Landbouwuniversiteit werden twaalf aanvragen voor projecten ingediend,
waarvan er zeven zijn gehonoreerd. Vijftien vakgroepen dienden één of meerdere aanvragen in ten behoeve van de stafmobiliteit. Drie aanvragen werden niet gehonoreerd. 116 studenten
maakten gebruik van de stimuleringsregeling.

Het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij hebben met een
groot aantal landen een cultureel accoord en/of een landbouwprotocol afgesloten. Het beleid van de culturele accoorden berust bij het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, de
Nuffic beheert de financiële middelen en draagt zorg voor de
uitvoering. De landbouwprotocollen lopen via het ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij met financiering van
onder andere de Landbouwuniversiteit.
Al dan niet aangehecht aan deze accoorden, heeft de Landbouwuniversiteit ook samenwerkingsovereenkomsten met buitenlandse universiteiten. Dit jaar zijn de overeenkomsten met de
universiteit van Gödöllö (Hongarije), de universiteit van Nitra
(Tsjechoslowakije) en de universiteit van Guelph (Canada) hernieuwd. Nieuwe overeenkomsten werden gesloten met de M.V.
Lomonosov Moscow State University en met de Timiryazev
Academy of Agriculture in Moscow. Een nieuw contract met
de Universiteit van Praag isin voorbereiding. Via deze overeenkomsten kunnen studenten en medewerkers beurzen aanvragen.
Met de University of Cantho, Hau Giang, Vietnam is een 'Memorundum of understanding' ondertekend. Hieraan is geen
budget gekoppeld.
De Landbouwuniversiteit heeft de ontwikkeling van het universitair landbouwonderwijs en -onderzoek in ontwikkelingslanden
een belangrijke plaats gegeven. Zo neemt zij deel aan een veertigtal projecten, gefinancierd door de Nederlandse overheid via
het Programma Samenwerkingsverbanden. Binnen deze projecten, gericht op 'institution building' wordt onder meer aandacht
besteed aan curriculumontwikkeling, up-grading van stafleden
van de counterpartinstelling, het ontwikkelen van onderwijs-

Boycot tropisch hardhout kan
regenwoud niet beschermen
De Landbouwuniversiteit Wageningen heeft vanaf 1975in Suriname onderzoek gedaan naar een
verantwoorde methode om hout in
het tropisch regenwoud te oogsten.
Datgebeurde inhet Centrum voor
Landbouwkundig Onderzoek in
Suriname (het Celos)dat later werd
overgedragen aan de Universiteit
van Suriname.Een van de onderzoekers die langdurig aan dat onderzoek heeft meegewerkt isir.J.
Hendrison. Hij promoveerde op
een proefschrift over zijn Surinaamseonderzoek, getiteld: 'Schadebeperkende houtoogst in het beheer
van tropisch regenbos in Suriname'.
De verontrusting over de wereldwijde exploitatie en degradatie
van tropische regenwouden heeft
geleid tot een spanningsveld tussen
nationale overheden, houthandel en
houtindustrie enerzijds en wetenschappers en milieuorganisaties anderzijds. Sommige milieuorganisa-
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vakken (colleges, practica cd.) en ondersteuning bij het opzetten van MSc-cursussen. Bij alle projecten, uitgevoerd in het buitenland, gaan jaarlijkse meer dan honderd studenten op praktijk
of verrichten er doctoraalonderzoek in het kader van de lokale
onderzoeks- en onderwijsprogramma's. Daarnaast heeft de
Landbouwuniversiteit haar steunpunten in Ivoorkust, Costa
Rica en de Sahelregio zelfs speciaal opgezet om studenten een
kans te geven voor geïntegreerd onderzoek.
De meeste vakgroepen van de Landbouwuniversiteit hebben
buitenlandse contacten, waarvan vele gericht zijn op ontwikkelingssamenwerking. Zo wordt binnen het programma van de
vakgroep agrarische onderwijskunde, expliciet aandacht besteed
aan het landbouwonderwijs in ontwikkelingslanden. Ook een
samenwerkingsverband tussen de Landbouwuniversiteit en de
universiteit van Guelph (Canada) isonder meer op dit onderwerp gericht. In oktober iseen symposium in het kader van de
samenwerking tussen de Landbouwuniversiteit en de University
of Guelph (Integrated Rural Development Network) in Guelph
gehouden. Voor deze conferentie w7aseen groot aantal partners
uk ontwikkelingslanden uitgenodigd. Tijdens het symposium
werd als voornaamste resultaat van de inmiddels ruim vijfjarige
samenwerking een boek gepresenteerd, getiteld 'South-north
partnership in strengthening higher education in agriculture'.
Op het symposium werd besloten het IRD-network nog drie
jaar voort te zetten op basis van financiering door de Universiteit van Guelph en de Landbouwuniversiteit.

ties stellen dat het tropische regenbos kan worden behouden,als
menselijke ingrepen worden vermeden enhetbos uitsluitend wordt
gebruikt als natuurreservaat enals
schermbos voor het milieu. Sommigekwetsbare tropische regenbossen enbossen met een unieke flora
en fauna moeten inderdaad op deze
wijze worden behandeld. Maar veel
andere tropische regenwouden
kunnen duurzame leveranciers van
hout enandere produkten worden,
mits deoogst opeen verstandige
wijze, zoals Hendrison in zijn
proefschrift beschreven heeft, gebeurt.
Volgens hem heeft een boycot van
tropisch hardhout opde Europese
markt niet het effect dat verdere
ontbossing enbosdegradatie wordt
tegengegaan, vooral doordat Aziatische landen alsChina enKorea
steeds meer hardhout gaan importeren tegen lagere prijzen.Een
drastische maatregel alseen boycot
treft ook devaak arme regenwoudlanden. Ze hebben de deviezen

hard nodig. Door zo'n maatregel
wordt communicatie met die landen alleen maar moeilijker. Dat
gaat averechts werken.
Volgens Hendrison isheteen betereoplossing om de regenwoudlanden ervanteovertuigen dat zezuinig ophun bos moeten zijn, willen
zetenminste ook inde toekomst
hun inkomsten behouden. Met het
door Hendrison ontworpen kap-en
managementsysteem isdatmogelijk.
Destudie van Hendrison richtte
zich opduurzame houtproduktie
van tropisch regenbos enmet name
op schadebeperkende houtoogst.In
het onderzoeksgebied in Suriname
werd voordien alop basis van langdurig onderzoek gekozen voor een
uitkapsysteem met een omloop van
twintig tot vijfentwintig jaar. Daarbij worden steeds maar 10a15'»
vandekaprijpe bomen geoogst, ofwel 10tot15bomen per hectare.
Hendrison bestudeerde hoedie bomen het beste gekapt enuithet bos
getransporteerd kunnen wordenen
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ontwierp een systeem van georganiseerde houtoogst dat hij vergeleek met het conventioneleongeorganiseerde systeem. Daarbij
keek hij vooral naar vel-enuitsleepschade aan het blijvende bos,
de inwerking van uitsleepmachines
opdebosgrond en organisatorische
en administratieve aspecten vande
oogstwerkzaamheden.
Inhetnieuwe systeem wordt deberijding beperkt toteen vast netwerk
van sleeppaden, dat bij elke oogst
weer wordt gebruikt. Die bestrijken
niet meer dan 5Ü/" van het bosoppervlak.Ze volgen zoveel mogelijk de
hoger gelegen waterscheiding.
Zijpaden, nodig omeen boomop
het sleeppad tebrengen, worden
maar één keer gebruikt. Gekapte
bomen worden met een liernaarde
zijpaden getrokken. Hetvellen van
de bomen wordt op een speciale
manier georganiseerd zodatze
tijdens hun valzoweinig mogelijk
schade aanrichten en gemakkelijk
uittelieren zijn.
Vergeleken met het conventionele

systeem wordt deschade met bijna
dehelft beperkt endoordat 40%
minder machinetijd wordt gebruikt
ishet ook economischer. Hetsysteem wordt het Celos Harvesting
System (CHS) genoemd.

Onderzoek
3.1
Onderzoeksbeleid
3.2
Omvang van het onderzoek

3.1

Onderzoeksbeleid

onderzoekscholen

Vanaf het begin van de discussie over de 'tweefasenstructuur' is
ook het onderwerp onderzoekscholen aan de orde. In het voorjaar van 1990 heeft de minister van onderwijs en wetenschap een
commissie de opdracht gegeven hem hierover te adviseren. Het
rapport van deze zogeheten Commissie Rinnooy Kan, 'Vorming
in vorsen', is in oktober verschenen en binnen de Landbouwuniversiteit verspreid. Op verschillende plaatsen binnen de faculteit
is langdurig overleg gevoerd over mogelijke initiatieven.
De Taakgroep Onderzoekscholen gaf een eerste aanzet voor gedachtenvorming over de aard van eventuele onderzoekscholen
bij de Landbouwuniversiteit.
Hierbij werd als overkoepelend thema het gebied van de 'environmental studies and sustainable resource management' aanbevolen, met een onderverdeling in vijf velden. Veel aandachtspunten bleven in het verslagjaar nog onduidelijk en een directe
(inhoudelijke) keuze is nog niet gedaan.
ontwikkelingsplan

Als het centrale thema voor de komende jaren ziet de Landbouwuniversiteit de duurzame landbouw in een schoon milieu.
• De sector landinrichting en milieu legt de nadruk op behoud
en herstel van ecologische waarden, bij inrichting en beheer
van het landelijk gebied als terrein voor landbouw en recreatie,
door bevordering van schadevrije bemesting en door middel
van analyse en verwijdering van schadelijke stoffen uit bodem,
water en lucht.
• In de sector plantaardige produktie zal het accent komen te liggen op de ontwikkeling van meer milieuvriendelijke methoden
(geïntegreerde landbouw) en bestrijding van ziekten en plagen
zonder vervuiling.
• De sector dierlijke produktie richt het programma op duurzame dierlijke produktie, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar
de fundamenteel biologische achtergronden daarvan.
• In de sector produkt- en biotechnologie wordt voorrang gegeven aan de ontwikkeling van methoden en technieken ter
bestrijding van problemen in de meer direct landbouwkundig
of/en milieu-technisch georiënteerde onderzoekprogramma's.
Het biotechnologisch onderzoek blijft belangrijk, maar de aandacht voor nieuwe materialen neemt af en de nadruk komt
weer meer te liggen bij fundamentele kennis van processen.
•
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• De sector landbouw en samenleving richt de aandacht op
prognoses en scenario's in relatie tot de beleidsvoornemens
inzake duurzame landbouw en milieuvraagstukken (economisch, sociologisch, beleidsmatig).
voorwaardelijke financiering

Een gedeelte van het onderzoek wordt door de voorwaardelijke
financiering veilig gesteld. Aspecten als inzet, opbrengst, begeleiding van leeronderzoek en interactie van programma's spelen daarbij een rol. Bestuurlijk was ook van belang dat de VCW
een evaluatie verrichtte van de procedure die geleid had tot het
uiteindelijke pakket VF-programma's. De conclusies die daaruit
getrokken zijn, hebben een wezenlijke betekenis voor het onderzoekbeleid van de universiteit. Bij de landbouwuniversiteit zijn
40 VF-programma's in gang, terwijl bijdragen worden gegeven
aan nog twee programma's die aan een andere universiteit zijn
opgezet.

H e t Centrum voor milieustudies
werd op 11 juni officieel geopend
met eenzitting van het algemeen
bestuur inde bestuurskamer van
het bestuurscentrum. Het Centrum
ishet centrale adres vande

a s s i s t e n t e n in o p l e i d i n g ( A I O ' s )

Landbouwuniversiteit voor over-

Het aantal assistenten in opleiding nam nog iets toe. Naast een
enkele nieuwe aanstelling op grond van formatieve ruimte (eerste geldstroom) kwam dit vooral op het conto van extern gefinancierde projecten, zowel via tweede en derde geldstroom als
via de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO). Per 31 december waren er in totaal ongeveer driehonderd assistentschappen in gang.
Voor de eerst aangestelde aio's nadert het einde van hun aanstellingsperiode. In een aantal gevallen werd - met het oog op een
beter onderzoeksresultaat - door betrokkenen op verlenging
van de aanstelling aangedrongen. Er zijn afspraken gemaakt hoe
hiermee om te gaan.
Na enkele jaren onderbreking werd weer een aantal plaatsen gereserveerd waarnaar aio's in spé op grond van hun persoonlijke
kwaliteiten konden dingen. De procedure werd in het najaar ingezet en zal in het volgende voorjaar tot resultaat leiden.

heid, bedrijven en maatschappelijke

akademie-onderzoekers

De Landbouwuniversiteit heeft aan de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen vijf kandidaten, met hun onderzoeksvoorstellen, voorgedragen voor de positie van Akademieonderzoeker. Een gedeelte van de eerste geldstroom naar de universiteit isvoor de bekostiging van zulke aanstellingen gereserveerd. De KNAW heeft uit deze voordracht drie personen aangewezen, die in 1991 met hun project zullen beginnen.
3.2 Bij vergelijking van de omvang van het onderzoek in 1990 met
O m v a n g van h e t die uit voorbije jaren blijkt dat in tien jaar tijd de inzet van weo n d e r z o e k tenschappelijk personeel meer dan verdubbeld is.De eerste geldstroom zag een groei met 900/°,de tweede met 300 % en de derde
met 250O//". Het aantal onderzoekopdrachten (projecten) van beperkte duur nam in die tijd sterk toe: van het bestand projecten
van 1984 was na zes jaar 800/" vernieuwd.
Het aantal promoties aan de Landbouwuniversiteit bedroeg 68,
waarvan 20 die buiten de universiteit waren voorbereid.
Voor de cijfers over het aantal werkjaren m.b.t. het onderzoek
door wetenschappelijk en ondersteunend personeel in de eerste,
tweede en derde geldstroom, dient u het onderwijs en onderzoek
verslag te raadplegen.
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organisaties alszekampen met vragenop milieugebied.In zijn
installatietoespraak sprak rector
prof. dr. H. C.vander Plasde hoop
uit dat het Centrum zichzelf binnen
afzienbare tijd overbodig zou maken, maar gezien deernst vandemilieuproblematiek vreesde hij dat dat
ijdele hoop zou blijken.
Van der Plas (links) kreegde eerste
brochure over het Centrum overhandigd uit handenvan interimvoorzitter prof. dr.J.S.M. Boleij.

Maatschappelijke
dienstverlening
4.1
Kennisoverdracht
4.2
Onderwijskundige dienstverlening
4.3
Ontwikkelingssamenwerking

4.1
Kennisoverdracht

derde geldstroom

Gedurende het verslagjaar heeft de groei van de zogeheten derde
geldstroom zich verder doorgezet. De omvang van de projecten
voor contractonderzoek, -onderwijs en consultancy (inclusief
EG R & D programma's; exclusief ontwikkelingssamenwerking)
komt voor dit jaar uit op een totaal van f32,1 miljoen (1989:
29,6 miljoen). Alle extern gefinancierde projecten en activiteiten
tesamen beliepen een bedrag van f66 miljoen (was 55,8). Afgezien van de personele inzet in de vorm van begeleiding werden in de derde geldstroom 446 fulltime equivalenten specifiek
personeel aangetrokken (1989: 393).
Het aantal aio's dat dit jaar onderzoek verrichtte in extern gefinancierde projecten bedraagt 84; daarvan waren 21 aio's aangesteld in projecten in het kader van de samenwerking met de Directie Landbouwkundig Onderzoek.
fondsen en o p d r a c h t g e v e r s

Projecten in de sfeer van de derde geldstroom komen enerzijds
tot stand als opdrachten van overheden, bedrijven en diverse
non-profit oprganisaties en anderzijds als gehonoreerde projectvoorstellen die door de Landbouwuniversiteit bij externe fondsen ingediend worden. Belangrijk in dit laatste verband zijn LG
programma's voor onderzoek, nationale onderzoeksprogramma's (Verzuringsonderzoek, Remote Sensing, Toxicologie, de
Innovatiegerichte Onderzoeks Programma's (IOP's) van het ministerie van Fxonomische Zaken (o.a. Milieubiotechnologie,
Membranen en Katalyse).
Directe contacten van de Landbouwuniversiteit met Brusselse
KG-directoraten en in Nederland met programmabureau's zijn
van groot belang om tot goede afstemming te komen.
Onderscheiden naar de aard van de opdrachtgever resp. de fondsen die projecten financieren, geldt (percentueel, naar omzet, exclusief ontwikkelingssamenwerking) de volgende globale verdeling voor 1990:
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Rijksoverheid

46

EG

9

Overige overheden

9

Totaal overheden

64%

Bedrijfsleven

23

Stichtingen

7

Overige particulieren

6

Totaal particulieren

36%

Totaal

100%
kennisbescherming

In het verslagjaar zijn vier octrooi-aanvragen door de Landbouwuniversiteit ingediend; twee in Nederland, één in Engeland
en één in Europa. De laatste twee zijn samen met een bedrijfingediend. In portefeuille waren dertien octrooi-aanvragen of
groepen van octrooi-aanvragen met het oog op commercialisering. Drie aanvragen daarvan zijn omgezet in internationale aanvragen. Van deze octrooi-aanvragen wordt nog bezien hoe deze
het beste tot benutting gebracht kunnen worden. Het streven
is erop gericht op basis van een octrooi een samenwerking met
een bedrijf of instelling op gang te brengen dan wel om uit de
inkomsten die voorvloeien uit de overdracht van een octrooi
promotie-onderzoek te financieren.
Het aantal direct door de Landbouwuniversiteit ingediende octrooi-aanvragen lijkt af te nemen. De oorzaak daarvan schuilt
waarschijnlijk in de groei van het contractonderzoek in opdracht
van het bedrijfsleven; daardoor zal een eerste aanvrage eerder
op naam van een bedrijf aangevraagd worden. Anderzijds is de
inspanning die intern geleverd moet worden voor het opstellen
van een aanvrage geen stimulans.
s t i m u l e r i n gen v o o r f i n a n c i e r i n g

In het verslagjaar zijn weer een aantal projecten voorgefinancierd uit het daarvoor beschikbare fonds (Revolving Fund).
Tijdelijk aangestelde projectmedwerkers kunnen zo een overgang maken naar nieuwe projecten zonder dat hun expertise en
ervaring voor de universiteit verloren gaat. Anderzijds kunnen
stimulerende vooronderzoeken plaats vinden waardoor de proliferatie van onderzoeksprogramma's mogelijk gemaakt wordt.
Met projecten, waar definitieve toezegging van externe steun
nog geen feit was, kon via interne garanties toch al een aanvang
gemaakt worden.
Dit geheel van stimuleringsmaatregelen maakt het mogelijk voldoende flexibiliteit te scheppen in het proces van totstandkoming van extern gevraagd onderzoek en onderwijs.
europese gemeenschap

In het verslagjaar is de inspanning in de richting van 'Brussel'
verder opgevoerd. De presentie en presentatie van de Landbouwuniversiteit bij de EG is versterkt. Dit vooral met het oog
op participatie in de E^uropese R & D programma's, de begeleiding van ingediende en gehonoreerde projectvoorstellen alsmede met het oog op de intensivering van directe contacten met
beslissers en voorbereiders van programma's. Binnen de universiteit is intensief steun verleend aan vakgroepen bij het indienen
van EG-projectvoorstellen en de voorlichting over EG-participatie. Dit gold ook voor met name de budgettaire aspecten
tijdens de uitvoering van de E.G-projecten.
In totaal zijn dit jaar ongeveer dertig door de Landbouwuniversiteit ingediende onderzoeksprojecten door de EG goed23
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gekeurd. Belangrijke resultaten zijn geboekt in de programma's:
- CAMAR, Competitiveness of Agriculture and Management
of Agricultural Resources
- BRIDGE, Biotechnology Research for Innovation, Development and Growth in Europe
- STEP/EPOCH, Science and Technology for Environmental
Protection & European Programme On Climatology and Natural Hazards — SCIENCE, Stimulation des Coopérations
Internationales et des Echanges Nécessaires aux Chercheurs
en Europe.

Met de gemeente Wageningen en anderen is steun gegeven aan
de verdere ontwikkeling van Wageningen als vestigingsplaats
voor kennisintensieve ondernemingen. De inspanningen ten behoeve van het Agro Business Park werpen inmiddels hun vruchten af in de bouwactiviteiten voor Keygene NV en het Agro Bedrijfstechnologisch Centrum. De universiteit neemt voorts deel
aan initiatieven op het gebied van innovatiebevordering in het
midden- en kleinbedrijf (Stichting Economisch Perspectief,
Stichting Innovatie Management, Kennisdragers in het MKB).

biotechnologie

onderzoek voor minder draagkrachtige organisaties

Dit jaar iseen formeel einde gekomen aan het Innovatiegericht
Onderzoek Programma Biotechnologie (IOP-b). Slechts het
door LNV gefinancierde 'Landbouwgerichte Deelprogramma'
loopt nog door. De mogelijke gevolgen van deze wegvallende
financieringsbron kregen veel aandacht; voor de Landbouwuniversiteit blijken de negatieve effecten mee te vallen. Niettemin
iseen stimulerende, sturende rol van de overheid terzake beslist
waardevol. Mede op grond van deze overweging financiert Economische Zaken de functie van coordinator biotechologie voor
twee jaar; het doel is de verworvenheden van het IOP-b te bestendigen.
In het verslagjaar werd ook aandacht gegeven aan de maatschappelijke aspecten van biotechnologie, een gebied waarvoor ook
in de naaste toekomst een belangrijke inspanning wordt voorzien. De breedte van dit veld noodzaakt tot samenwerking met
onder andere N O T A , de Nederlandse Organisatie voor Technologisch Aspecten Onderzoek en de NRLO.

Dit jaar benaderden minder draagkrachtige organisaties de
Landbouwuniversiteit met 81vragen. Van deze vragen blijken
er in principe twintig te kunnen worden beantwoord door middel van nieuw onderzoek. Gezien de beperkte capaciteit van de
Wetenschapswinkel zijn vijf vraagstellers op een wachtlijst geplaatst. De vragen die in bemiddeling zijn genomen voor onderzoek zijn als volgt aan te duiden:
—milieuvriendelijke en duurzame landbouw;
— problemen in landelijke gebieden die de bewoners, de bodem
of de bestemming kunnen betreffen;
— anticipering of consequenties van milieu- of mestwetgeving;
—milieuzorgsystemen;
— vraagstukken over emancipatiebeleid van agrarische vrouwen;
—onderwijs met betrekking tot agrarische vrouwen.

contractonderwijs

Het posthoger landbouwonderwijs (PHLO) verzorgt en organiseert enkele tientallen cursussen per jaar. Dit gebeurt in samenwerking met het hoger landbouw onderwijs. De cursussen richten zich op na-en bijscholing van professionals, duren gewoonlijk enkele dagen en hebben deels een interantionaal karakter. Daarnaast leveren ook vakgroepen diverse incidentele 'onderwijsdiensten' - waaronder ook cursusontwikkeling — op
verzoek van andere instellingen en bedrijven. Nieuw ontwikkelde, complete programma's van langere duur zijn gegeven op het
gebied van onder andere bodemsanering en meteorologie.
In het verslagjaar isverder een begin gemaakt met de experimentele opzet van 'open onderwijs': het toegankelijk maken van
het universitaire onderwijs voor niet-reguliere doelgroepen: zowel professioneel geïnteresseerden als andere belangstellenden.

• ^ _
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i n n o v a t i e en s t i m u l e r i n g b e d r i j v i g h e i d

De wetenschapswinkel heeft zeven vragen zelf beantwoord.
Daarnaast zijn er 41 vragen doorverwezen naar een juister adres
dan de Landbouwuniversiteit. Ook enkele vragen die niet voldeden aan de criteria zijn doorverwezen. In zeventien gevallen
speelde advisering van de wetenschapswinkel een belangrijke rol
bij beantwoording of doorverwijzing van vragen. In het verslagjaar verschenen tien publikaties van afgerond onderzoek
(rapportnummers 38t/m 47). Tevens verscheen er een adviesbrief van een vooronderzoek dat door de wetenschapswinkel is
uitgevoerd.
Het aantal opgestarte en/of lopende onderzoeken bedraagt elf.
In het verslagjaar zijn voorlichting en werving van studenten
ten behoeve van wetenschapswinkelwerk relatief intensief aangepakt. Daartoe behoorden voorlichting van studiecoördinatoren en het samen met studium generale organiseren van een
studiedag ten behoeve van studenten. Terugblikkend moet ge-

'Wr^WÊ

Dejournaliste Legien Kromkamp
(NCRV) ontvangt uit handenvan de
voorzitter van het Wageningenfonds,ir. W.J. Hilbrandsde persprijs
1990.
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constateerd worden dat de inspanningen relatief weinig opleveren ten gunste van door studenten uit te voeren onderzoeksprojecten. Het aantrekken van studenten lijkt een steeds moeizamer en tijdrovender aangelegenheid. Dit geldt overigens ook
voor andere wetenschapswinkels in Nederland.
Als gevolg van de reorganisatie van het bureau van de Land
bouwuniversiteit is de wetenschapswinkel ondergebracht in de
directie OOS. Ongeveer tegelijkertijd verhuisde de wetenschapswinkel naar het nieuwe bestuurscentrum. Daarmee is de
wetenschapswinkel overgegaan tot een groter bereik binnen de
Landbouwuniversiteit.
De wetenschapswinkel nam dit jaar deel aan landelijke aangelegenheden betreffende wetenschapswinkelonderzoek. Voorbeelden zijn deelname aan de milieubeurs 'Inzicht '90' en de landelijke dag voor wetenschapswinkeliers.

4.2 Reeds vele jaren worden door het ministerie van Landbouw,
O n d e r w i j s k u n d i g e Natuurbeheer & Visserij middelen gereserveerd ten behoeve
d i e n s t v e r l e n i n g van de dienstverlening van de Landbouwuniversiteit aan het
overige landbouwonderwijs en ten behoeve van de samenwerking tussen het hoger agrarisch onderwijs en Landbouwuniversiteit.
Hiervoor wordt ieder jaar 1 % van de personele middelen ( + 1 , 5
miljoen gulden) beschikbaar gesteld.
Dit jaar zijn, als onderdeel van het Beleidsplan 'Samenwerking
Landbouwuniversiteit - Hoger Agrarisch Onderwijs', de criteria voor de subsidiëring van samenwerkingsprojecten opnieuw
vastgesteld.
Ongeveer eenderde deel van de middelen wordt besteed aan
deze samenwerkingsprojecten.
Naast een aantal lopende projecten is dit jaar een begin gemaakt
met de ontwikkeling van gemeenschappelijke onderwijsmodulen die het gebruik van computertechnieken en geografische informatie systemen in het agrarische onderwijs moeten vergroten.
Bij de lopende projecten gaat het om:
- het Auto-CAD-project,
- het QUEFTS-project (Quantitative Evaluation of the Fertility of Tropical Soils),
- de ondersteuning van een auteursteam voor de produktie van
een leerboek agrarische economie,
- de instelling van adviescommissies op het gebied van de primaire produktie, landschapsarchitectuur en tropen.
Een ander deel van de 1'''"-middelen wordt besteed aan projecten
die ten dienste staan van het lager en middelbaar agrarisch onderwijs, STOAS en de praktijkscholen. Na overleg met de
STOAS en de directie Landbouwonderwijs adviseert de vakgroep agrarische onderwijskunde over de ingediende projecten.
Dit jaar iséén nieuw project van start gegaan: afstemming leergang binnen de zogenaamde agrarische opleidingscentra
(AOC's). Dit is een vervolg op het eerdere AOC-project. De andere middelen worden besteed aan projecten met een langere
looptijd, die in een voorgaand jaar van start zijn gegaan:
- de relatie tussen arbeidsmarkt en middelbaar agrarisch onderwijs;
- de lerarenopleiding binnen het agrarisch onderwijs;
- coördinatie van het project Integratie Milieu-aspecten in het
Agrarische Onderwijs;
- het BOVO-project (Bedrijfsleven, Onderwijs, Voorlichting
en Onderzoek);
- evaluatie van informaticavakken.
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Verder is subsidie gegeven aan een aantal specifieke projecten
zoals het emancipatieproject ten behoeve van het middelbaar en
lager agrarisch onderwijs en het coördinatiecentrum AY. De financiering van dit laatste project via de 1'^-middelen zal met ingang van 1991 worden beëindigd.
Tenslotte wordt een gedeelte van de 1%-middelen besteed aan
projecten die vallen onder de post kleine dienstverlening zoals
het project scholingsbehoefte loonwerkers.
4.3 Dit jaar kenmerkte zich door consolidatie van het gevoerde beO n t w i k k e l i n g s s a m e n - leid bij de ontwikkelingssamenwerking en het opstarten van een
w e r k i n g aantal nieuwe activiteiten. Tevens is dit jaar een evaluatie uitgevoerd van de activiteiten in de steunpunten van de Landbouwuniversiteit in Costa Rica, Ivoorkust en van het coördinatieprogramma Sahel. Vermeldenswaard is ook het verschijnen
van het eindrapport van de werkgroep tropenonderzoek. Besluitvorming omtrent beide laatstgenoemde rapporten vindt
volgend jaar plaats.
beleid

Het beleid met betrekking tot de ontwikkelingssamenwerking
heeft gedurende het verslagjaar geen belangrijke wijzigingen ondergaan. Aan het einde van dit jaar verscheen het eindrapport
van de werkgroep tropenonderzoek. De werkgroep is ingesteld
door het college van bestuur met als taak te onderzoeken hoe
de Landbouwuniversiteit kwalitatief goed tropenonderzoek kan
verrichten. De werkgroep heeft haar rapport vooral gewijd aan
beschouwingen over de plaats van het onderzoek in de tropen
binnen de primaire taken van de Landbouwuniversiteit. De
werkgroep isvan mening, dat de Landbouwuniversiteit geen
specifiek instituut voor tropenonderzoek is.Maar vanuit haar
primaire taken isde inzet van middelen voor onderzoek in de
tropen te rechtvaardigen. Hierbij dient onderscheid gemaakt te
worden tussen voornamelijk uit de eerste en tweede geldstroom
gefinancierd onderzoek enerzijds en uit de derde geldstroom ge-

De huishouding van minima:
strategieën om rond te komen
Wat doen ontvangers van RWW,
ABW en AOW,dezogenaamde beleidsminima, om rond te komen?
Zijn er mogelijkheden om een (verdere) daling van het levensniveau te
voorkomen enzijn de personen
waar het om gaat in staat deze mogelijkheden tebenutten? R.C.
Goossens en E.L. deVos van de
vakgroep huishoudstudies deden in
opdracht van het ministerie van
WVC onderzoek naar 'succesvolle
strategieën' van huishoudens met
een uitkering op minimumniveau
om het hoofd boven water te houden.
Voor dit onderzoek werden 514
huishoudens geënquêteerd over
hun huishoudvoering.
Daarbij werd uitgegaan van zes
huishoudtypen: éénoudergezinnen,
alleenstaanden jonger dan 65jaar,
alleenstaanden ouder dan 65jaar,

samenwonenden jonger dan 65jaar
(aldan niet gehuwd), samenwonenden ouder dan 65jaar (al dan
niet gehuwd) en gezinnen.
Ongeveer de helft van de respondenten woonde ophet platteland, in
zogenaamde A-gemeenten, de andere helft in een grote stad (Den
Haag, Rotterdam, Eindhoven).
Centraal in het onderzoek stond de
totale huishoudvoering: activiteiten
ophet gebied van wonen, voeding,
kleding en inter-persoonlijke verzorging, verricht voor—en in deregel—door leden van een huishouden.
Gebleken isdat van alle huishoudtypen die veel activiteiten ontwikkelen om rond te komen de eenoudergezinnen het hoogst scoren
voor wat betreft het verhogen van
het inkomen en het beperken van
de bestedingen. De onderzoekers
typeren deze groep als 'economen'.
Een ander huishoudtype is 'overlevers' genoemd: zij vertonen hetzelfdepatroon maar ontplooien iets
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minder activiteiten. Hieronder vallen voornamelijk alleenstaanden
onder de 65jaar. Ook zij zijn in
staat hun inkomen opeen of andere
wijze teverhogen. Dan is ernog de
groep die door de onderzoekers als
'speelballen' wordt getypeerd: zij
onderscheiden zich van de economen en de overlevers door het onvermogen om hun inkomen te verhogen en/of besteding te beperken.
Hieronder vallen voornamelijk de
vier andere huishoudtypen. Op de
vraag hoe men in geval van nood de
hand denkt te kunnen leggen op
2000gulden antwoordden alleenstaanden jonger dan 65en éénoudergezinnen vaak via hun familie
aan het benodigde bedrag te kunnen komen.Van debejaarden wisten velen niet hoe zeaan het geld
zouden moeten komen. De ouderen, zowel dealleenstaanden als de
samenwonenden, nemen verreweg
de slechtste positie in.Zij maken
weinig gebruik van de mogelijkheden die erzijn via het formele (in-

stellingen, organisaties) en het informele netwerk (familie, vrienden). Éénoudergezinnen en jongere
alleenstaanden worden het meest financieel bijgestaan door familie of
vrienden, hetzij door giften, hetzij
door leningen.

algemeen verslag 1 990

financière! onderzoek anderzijds. Het eerste vloeit voort uit de
primaire taken onderwijs en onderzoek, het tweede uit de maatschappelijke dienstverleningstaken van de universiteit. Opgemerkt wordt dat ook de activiteiten die onder de tweede
groep vallen (i.e. ontwikkelingssamenwerking) een belangrijke
bijdrage aan onderwijs en onderzoek binnen de Landbouwuniversiteit kunnen leveren.
Het beleidsvoornemen om meer aandacht te schenken aan het
thema 'vrouw en ontwikkeling' kreeg gestalte door het besluit
om uit de centrale beleidsruimte personele capaciteit ten behoeve van dit onderwerp ter beschikking te stellen.
financiering

verbeteren. Daarnaast is besloten in Natura-verband opleidingen aan te bieden die leiden tot de titel F.uropean Professional
Master en is besloten de zomercursus Biological Control te be-

Verheugend was de heropening van de Universiteit van Bénin,
zodat de samenwerking met de landbouwfaculteit van deze universiteit op het gebied van voeding, sociologie en voorlichtingskunde voortgezet kon worden. De projecten algemene ondersteuning en bibliotheek werden in het verslagjaar afgerond. De
nieuwx bibliotheek (totale kosten f835.000), werd op op 12 oktober feestelijk geopend door de minister voor Hoger Onderwijs en de Nederlandse ambassadeur. Een nieuw project isgeformuleerd voor de ondersteuning van onderwijsvernieuwingen
en een aantal centrale faciliteiten van de Universiteit van Bénin
zoals een bibliotheek en een drukkerij.

De ontwikkelingssamenwerkingsactiviteiten van de Landbouwuniversiteiten worden voornamelijk uit externe middelen betaald. Het merendeel van de fondsen wordt ter beschikking gesteld door het Directoraat Generaal Internationale Samenwerking (DGIS) van het ministerie voor Buitenlandse Zaken in de
vorm van projectfinanciering. Daarnaast ontvangt de Landbouwuniversiteit van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij nog een geoormerkt bedrag voor ontwikkelingssamenwerking. Andere financiers van ontwikkelingssamenwerkingsactiviteiten zijn de KG, FAO, Worldbank en
Unesco.
In het verslagjaar verscheen de beleidsnota van de minister voor
Ontwikkelingssamenwerking: 'Ken Wereld van Verschil'. Deze
nota zal tot gevolg hebben, dat gezien het nieuwe speerpuntenbeleid, de Landbouwuniversiteit zich meer op andere programma's zal richten dan voorheen het geval is geweest.
De geoormerkte bijdrage van het ministerie van LNV werd in
het verslagjaar evenals in voorgaande jaren besteed aan ondersteuning van de op de ontwikkelingslanden gerichte MSc- en
PhD-opleidingen van de Landbouwuniversiteit, ondersteuning
van korte cursussen en medefinanciering en voorbereiding van
ontwikkelingssamenwerkingsprojecten.

In het verslagjaar werd vooruitgang geboekt in de voorbereiding van de samenwerking met de Universiteit van Harare
(Zimbabwe). Verwacht wordt dat een project op het gebied van
sociologie / voorlichtingskunde in de loop van volgend jaar kan
worden restart.

projecten

steunpunten

In het verslagjaar iseen aantal nieuwe activiteiten van start gegaan:
- een onderzoek naar de schadelijke effecten en bestrijding van
de stengelboorder in graangewassen in de Afrikaanse regio
werd goedgekeurd en is inmiddels van start gegaan;
— een project in samenwerking met de University of Botswana
werd door de EG aan de LUW'gegund. Dit project omvat
in eerste instantie het uitzenden van een drietal docenten en
het verzorgen van een aantal ondersteunende korte bezoeken.
De docenten zullen halverwege volgend jaar hun werkzaamheden in Botswana aanvangen;
—binnen het programma Samenwerkingsverbanden iseen project op het gebied van de ontwikkeling van het irrigatie-onderwijs en -onderzoek aan de Universiteit San Simon te Cochabamba, Bolivia door het DGIS goedgekeurd;
- een samenwerkings-project op hetzelfde vakgebied met de nationale landbouwuniversiteit van Nicaragua werd eveneens
goedgekeurd.

Een evaluatieteam heeft in het verslagjaar de 'steunpunten' in
Costa Rica en Ivoorkust en het coördinatieprogramma Sahel
geëvalueerd. De evaluatoren adviseerden voortzetting van deze
programma's als mogelijkheden voor kwalitatief goed, multidisciplinair onderwijs en onderzoek. Wel werden een aantal aanbevelingen gedaan om de uitvoering te verbeteren. Met name
een verdere integratie met de lokale partners werd aanbevolen.
De evaluatoren brachten bezoeken aan Ivoorkust, Burkina Faso
en Costa Ricaen hielden uitgebreide consultaties met betrokkenen in Wageningen. Het college van bestuur besloot in het verlengde van deze evaluatie het beleid met betrekking tot de steunpunten nader te bezien.

Het netwerk van Europese instellingen voor hoger landbouwonderwijs (Natura) kreeg in het verslagjaar duidelijker gestalte
en telt inmiddels twaalf leden. Het netwerk dat vooral gericht
is op samenwerking in oontwikkelingssamenwerkingsactiviteiten in met name Afrika heeft een door deze universiteit ontwikkelde database voor de inventarisatie van de activiteiten van de
Natura-leden in gebruik genomen. Men hoopt hiermee de onderlinge informatievoorziening en coördinatie aanmerkelijk te
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De samenwerking met de Brawijava Universiteit in Malang (Indonesië) kreeg nieuwe impulsen door een bezoek van de rector
aan de Landbouwuniversiteit. Vervolgprojecten voor de ondersteuning van de landbouw- en de visteeltfaculteit werden in het
verslagjaar goedgekeurd. Dit jaar waren acht medewerkers van
de Landbouwuniversiteit in Malang gestationeerd.
De rector van de Can Tho Universitv (Vietnam) bracht een bezoek aan de Landbouwuniversiteit. Tijdens het bezoek is een
raamovereenkomst gesloten met de Can Tho Universitv voor de
uitwisseling van staf en studenten en het gezamenlijk uitvoeren
van onderzoeksprojecten.

In het steunpunt Costa Rica werd in oktober een druk bezocht
seminar georganiseerd over het, binnen het steunpunt ontwikkelde, svsteem voor bodeminventarisatie. Er bestond veel belangstelling vanuit lokale instellingen waarmee afspraken zijn
gemaakt over de overdracht van dit systeem. De samenwerking
met het CATIE werd verder versterkt op het gebied van onderwijs en onderzoek. Tevens werd in het verslagjaar het voorwaardelijk te financieren onderzoekprogramma 'A Methodolgv for
Planning of Sustainable Land Use:acase study in Costa Rica'
goedgekeurd. Dit onderzoekprogramma vormt het kernprogramma binnen het steunpunt.
Binnen het steunpunt in Ivoorkust is de samenwerking met de
Stichting Tropenbos in het Taï-gebied voortgezet. Voor één van

maatschappelijke dienstverlening

de, mede door Tropenbos gefinancierde, projecten werd een
lvoriaanse onderzoekster aangesteld. Men ander project, op het
gebied van teledetektie, isgestart in samenwerking met de 'Direction et Controle des Grands Travaux'. Hen achttal medewerkers van de Landbouwuniversiteit was in het verslagjaar in
Ivoorkust werk/aam, waarmee een topbezetting binnen dit
steunpunt werd bereikt. Vanwege de onrustige politieke situatie
in het voorjaar is het voor die periode geplande seminar voor
de presentatie van de onderzoeksresulaten verschoven naar
1991. Wel is in 1990 het onderzoekprogramma in Wageningen
gepresenteerd.
Het Sahebcoördinatieprogramma organiseerde wederom een
Saheldag, dit keer in samenwerking met het Koninklijk Instituut
vooe de Tropen. De grote belangstelling gaf aan dat hier duidelijk in een behoefte werd voorzien. De ondersteuning van
bosbouwprojecten van SNV in de regio is voortgezet. Met de
provincie Gelderland werd een meerjarige overeenkomst gesloten voor de ondersteuning van het alfabetisatie-programma
voor vrouwen binnen het KIP-project in Senegal, onderdeel van
het Sahel-programma. De Landbouwuniversiteit zal op haar
beurt een aantal voorlichtingsactiviteiten in Gelderland voor
haar rekening nemen. Vanuit het Sahel-coördinatieprogramma
iseen voorwaardelijk te financieren onderzoeksvoorstel getiteld
'Gebruik en beheer van Silvo-pastorale gebieden in de Sahel' aan
het eind van het verslagjaar ingediend. Naar aanleiding van de
evaluatie is voorgesteld om een steunpunt in de Sahel, bij voorkeur in Burkina Faso, te vestigen.

Landbouwuniversiteit exper i m e n t e e r t m e t flessevoeding
voor rozen

Weefselkweekplantjes in
reageerbuisjes ineen
klimaatkamer.

Bij het transport van snijbloemen
over lange afstanden wordende
bloemstelen tegenwoordig vaak
van miniatuur flesjes met water
voorzien om zetegen uitdrogente
beschermen. Dezelfde flesjes worden bij devakgroep tuinbouwplantenteelt gebruikt inproeven waarbij
getracht wordt nadeoogst van rozen, via deafgesneden takstompjes
groeistoffen eneventueel suikers
aandeplanten toete dienen.
Het doel ishet uitlopen van nieuwe
bloemknoppen teversnellen waardoor erminder lichtenergie nodig
isom toteen volgende oogst van
bloemen tekomen. Misschien
wordt het indetoekomst zelfs mogelijk om opdeze mannier planten
'inteenten' tegen plagen enziekten.
Devraag dieonderzoeker dr.ir. P.A.
vandePol zich stelde,voordathij
met het onderzoek begon, was:
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'Hoe kun jebij rozen gericht okselknoppen, waaruit bloemen ontstaantotontwikkeling brengenen
hoe breng jededaarvoor benodigde
voedingsstoffen zodicht mogelijk
bij deknop inde plant?'
In het verleden iswel geprobeerd
voedingsstoffen (suikers) inde
plantte injecteren ofvia een spray
inde buurt van deknoppen tebrengen. Maar viadie weg krijg jemaar
zeer kleine hoeveelheden inde
plant. Zo ontstond het ideeom
bloemflesjes teplaatsen opde afgesneden takken, dus dicht bijde
knopdie nog moet uitlopen.
De sapstromen indeplant bewegen
zich opwaarts, maar met deflesjes
wildeVan dePol een neerwaartse
stroom opgang brengen.
Hij vulde deflesjes eerst met water.
Het idee bleek tewerken, het water
verdween vrij snel indeplant, vooral tijdens deeerste 48uur. Door
kleurstof aan het water toetevoegen, werd zichtbaar hoeverhet water zich benedenwaarts verspreidde.
Dat bleek wel vijftig centimeterte

zijn endaarmee was aangetoond
dathetidee echt werkte.
Daarna probeerde Van de Pol om
op deze wijze suiker indeplantte
brengen. Zou datlukken danlag
een behoorlijke besparing op energiekosten inhet verschiet. Voorde
vorming van een roosbloem isnamelijk één klontje suiker aan energie nodig endat kost één cent. Als
de roos,indewinter, zelf die suikers moet aanmaken via extra veel
(lamp) licht, dan kost dat ongeveer
15cent aan stroomkosten.Datis
dus erg inefficiënt. De proef met
flesjes slaagde,het lukte inderdaad
om voedingssuikers invrij grote
hoeveelheden (tot 1 gram) inde
plant tebrengen, alleen de knoppen
reageerden erniet op.Ermoetdus
noggezocht worden naar een juiste
suikersamenstelling waar de plant
wat mee kan. Misschien moeter
een bepaald enzym aan toegevoegd
worden. Hetisook mogelijk datde
vaten inde plant verstopt raken.
Dat moet nog onderzocht worden.

Personeel
5.1
Personeelsbeleid
5.2
Personeelsbestand

5.1
Personeelsbeleid

Het jaar 1990werd gekenmerkt door het voortgaande decentralisatieproces, waar zowel intern als extern invulling aan gegeven
werd. Intern gaat het om de decentralisatie van bestuur en beheer, terwijl met het externe proces gedoeld wordt op de ontwikkelingen rond het arbeidsvoorwaardenbeleid. Deze processen zijn overigens nog volop in ontwikkeling.
De herstructurering van het bureau had tot gevolg dat de afdeling personeelszaken, samen met het bureau veiligheid en milieuhygiëne ondergebracht isin één directie, te weten de directie
personeels- en arbeidsomstandigheden.
De aandachtsgebieden van de afdeling personeelszaken hadden
voornamelijk betrekking op:
- meerjarenafspraken met vakgroepen en afdelingen over de
capaciteit;
- specifiek werving- en selectiebeleid van vrouwen;
- kinderopvang;
- opleidings- en vervolgbeleid.
decentrale arbeidsvoorwaarden

Van de mogelijkheid om ouderschapsverlof op te nemen werd
in ruime mate gebruik gemaakt. Deze verlofaanspraak, voor de
duur van een halfjaar, garandeert een doorbetaling van vijfenzeventig procent van de afwezige tijd. Daarnaast krijgt de vakgroep of afdeling een financiële compensatie ter waarde van
70"/ovan de verlofuren. Deze compensatie moet worden besteed
aan personele vervanging. In totaal maakten 27 personen van
deze regeling gebruik; twaalf vrouwen, waarvan er één tot het
wetenschappelijk personeel behoorde en vijftien mannen, waarvan er vijf tot het wetenschappelijk personeel behoorden. De
vervanging werd zeer divers geregeld: van het inhuren van uitzendkrachten tot het uitbreiden van weektaken en het verlengen
van aanstellingen bij AIO's. De regeling wordt in 1991 zeker
voortgezet.
Op 17september werden bij Koninklijk Besluit een aantal wijzigingen in het Rechtspositiereglement Wetenschappelijk Onderwijs tot stand gebracht. Dit had tot gevolg dat diverse algemeen
geldende rijksregelingen niet meer direct van toepassing zijn op
het wetenschappelijk onderwijs. De minister gaat er daarbij van
uit dat - voorzover maatregelen door hem van toepassing zijn
verklaard - deze door het college in overleg met de plaatselijke
vakbonden in het OPAL tot stand worden gebracht. Dat bete29
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kent dat de Landbouwuniversiteit zeit een aantal decentrale arbeidsvoorwaarden dient vast te stellen.
Dit leidt ertoe dat de secundaire arbeidsvoorwaarden van de
Landbouwuniversiteit steeds verder gaan afwijken van die van
de overige rijksambtenaren. Zo krijgt iemand die werkzaam is
bij een DJ,O instituut bij een 12,5-jarig ambtsjubileum een gratificatie, terwijl zijn of haar collega werkzaam bij de Landbouwuniversiteit hier geen recht op heeft. Dit zou pas het geval zijn,
wanneer hierover in het OPAL tussen vakbonden en college
overeenstemming zou worden bereikt. De hoeveelheid beschikbaar gestelde gelden voor de decentrale arbeidsvoorwaarden zijn
echter beperkt, zodat invoering van deze regeling afgewogen
dient te worden ten opzichte van andere regelingen.
voortgang SKG

De operatie Selectieve Krimp en Groei (SKG) die nog loopt tot
september 1991 is min of meer ingehaald door de meerjarenafspraken over de personele capaciteit, die met alle vakgroepen gemaakt zijn.
In deze overeenkomsten zijn de voorgaande afspraken, die in het
kader van de SKG overeengekomen zijn, verdisconteerd. Fxn
van de effecten hiervan op de SKG isdat er meer dan in voorgaande jaren sprake is van een deeltijds SKG-ontslag. Doordat
er intensief met vakgroepen overlegd isover taken en middelen
bleven er in een aantal gevallen deeltaken over. Deze deeltaken
maakten het mogelijk de omvang van SIvG-ontslagen, gezien
per individu, te verkleinen. Dit had een gunstig effect op het
inkomen van de betrokkenen. Van de vijftien SKG-ontslagen
betrof het in acht gevallen een deeltijds ontslag.
leerlingen

Dit jaar zijn vijftien personen aangesteld in het kader van het
leerlingenwezen. De financiering vindt plaats door vrijgekomen
ADV-gelden. Deze leerlingen worden geplaatst in de electrotechniek, de metaal, de gewas-en dierverzorging en in de administratie.
Voorzover het natuurlijk verloop in het personeelsbestand hiervoor de ruimte geeft volgt op de tweejarige leerovereenkomst
een aanstelling. Gezien de aard van de werkzaamheden van de
leerlingen en de soort functies waar de Landbouwuniversiteit
behoefte aan heeft, betekent een succesvol beëindigde leerlingenplaats niet automatisch een garantie voor een aanstelling.
assistenten in opleiding

Hoewel het begrip assistent in opleiding (AIO) zo langzamerhand een ingeburgerd begrip is, blijft er reden om aan deze
groep speciale aandacht te besteden. Zo iser dit jaar een werkgroep van start gegaan die als hoofdopdracht kreeg voorstellen
te doen voor het algemene, niet vakspecifieke deel van de AIOopleiding. Ren tweede doelstelling was structuur aan te brengen
in het totale opleidingsgedeelte van de AlO-aanstelling. In een
landelijk onderzoek werd bekeken hoe de regelingen op de verschillende universiteiten, en de ervaringen daarmee van de individuele AIO, uitgevoerd werden.
Het aantal AIO's dat gefinancierd wordt uit eigen middelen stabiliseert zich ongeveer rond de 150. De aantallen AIO's gefinancierd uit andere geldbronnen nemen echter flink toe: zo zijn er
inmiddels 63 AIO's uit de derde geldstroom in dienst. Bij de
DLO-instituten zijn ruim 20 AIO's gedetacheerd.
opleidingsbeleid

In het verslagjaar iseen begin gemaakt met een opleidingsbeleid
dat isafgestemd op het decentralisatieproces. Dit jaar is een verdeling naar faculteit en bureauafdeling gemaakt, die voorna30

Onder leidingvan directeur AIons
van het gelijknamige organisatieadviesbureau zocht envond destaf van
het universiteitsbureau een nieuw
organisatiemodel.

meiijk gebaseerd is o p de aanwezige arbeidsplaatsen die gefinancierd w o r d e n uit de eerste g e l d s t r o o m . Dit jaar is het b u d g e t
v o o r v o r m i n g en opleiding, dat totaal bestaat uit een bedrag van
f 1.25(1.000, -, o p de v o l g e n d e wijze gebruikt:
* vakgerichte cursussen.symposia (dienstcursussen en
individuele l o o p b a a n o n t w i k k e l i n g )
* automatiseringscursussen (via I & D )
* intern c u r s u s a a n b o d (via PZ)
* g r o e p s t r a i n i n g e n .'effectiviteitstrainingen .'reserve /
cursussen v o o r de m i d d e n s t r u c t u u r

38"'"
18°'"
32°"
12"".

De o p l e i d i n g s c o ö r d i n a t o r , die in het najaar met zijn w e r k z a a m heden is b e g o n n e n , heeft samen met de personeelsconsulenten
en de sectordirecteuren een opleidingsplan opgesteld w a a r m e e
een aantal clusters in 1991 gaan w e r k e n . In de k o m e n d e jaren
zal ook bij de overige clusters en bureau-afdelingen w o r d e n
o v e r g e g a a n o p het w e r k e n met opleidingsplannen.
bedrijfsmaatschappelijk werk
In v o o r g a a n d e jaren w e r d vaak een b e r o e p o p het bedrijfsmaatschappelijk werk werd gedaan in v e r b a n d met p r o b l e m e n in de
privésfeer. Dit jaar vond er een een v e r s c h u i v i n g plaats. Het accent van de h u l p v r a a g k w a m steeds m e e r te liggen o p de p r o b l e matiek in de werksituatie. O o r z a k e n van deze p r o b l e m e n lagen
v o o r a l in:
—een slechte o n d e r l i n g e c o m m u n i c a t i e ;
— o n v o l d o e n d e begeleiding / o n d e r s t e u n i n g d o o r leidinggevenden;
— o n d e r l i n g e rivaliteit;
— onduidelijkheid m.b.t. de functie-inhoud.
O o k w e r d m e e r d a n v o r i g e jaren d o o r leidinggevenden een ber o e p o p het bedrijfsmaatschappelijk werk gedaan v o o r consultatie, w a a r d o o r p r o b l e m e n v o o r k o m e n k o n d e n w o r d e n .
emancipatiebeleid
H e t emancipatiebeleid heeft dit jaar in het teken gestaan van de
o n t w i k k e l i n g van specifieke w e r v i n g en selectie van v r o u w e n .
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De belangrijkste conclusie van 'Terugblik op het emancipatiebeleid bij de Landbouwuniversiteit: periode maart 1986 - maart
1989', om tot een evenwichtiger verdeling van functies over
mannen en vrouwen te komen, het wervingsbeleid moet worden
aangescherpt. Het aandeel van vrouwen aan het personeelsbestand blijft nagenoeg stabiel aan de lage kant: 33"/o). Dit terwijl
het aanbod van gekwalificeerde vrouwen op de arbeidsmarkt
groeit. De kern van de specifieke werving en selectie van vrouwen bestaat hieruit dat er wordt uitgegaan van het opheffen van
de de ondervertegenwoordiging van vrouwen in het personeelsbestand. Hiervoor wordt het aandeel van vrouwen in allerlei
functies vergeleken met het aanbod van gekwalificeerde vrouwen op de arbeidsmarkt. Indien het aanbod van vrouwen 10 %
hoger is dan het percentage medewerksters, worden met name
vrouwen geworven en in eerste instantie alleen vrouwen opgeroepen voor een sollicitatiegesprek. Ten behoeve van de
voorlichting van het eigen personeel over dit nieuwe beleid is
de brochure 'Positieve actie van vrouwen aan de Landbouwuniversiteit' gemaakt.
De mogelijkheden voor kinderopvang zijn verruimd. Behalve
de al enkele jaren verstrekte f75.000,- voor de algemene ondersteuning van kinderopvang, heeft de Landbouwuniversiteit nu
ook geld vrijgemaakt voor het kopen van kindplaatsen bij de
Koepel Kinderopvang in Wageningen.
Er is een klachtencommissie voor ongewenste intimiteiten ingesteld. Er kan een beroep op deze commissie gedaan worden als,
ook na bemiddeling van de vertrouwensvrouw, de lastiggevallene en de lastigvaller(ster) geen overeenstemming kunen bereiken over een mogelijke sanctie of oplossing van het probleem.

Selecteren varkens op
uiterlijke kenmerken niet
altijd relevant
Het selecteren van varkens op uiterlijke kenmerken, met debedoeling groei,spekdikte enlevensduur
tevoorspellen,isnietaltijd zorelevant alsnudoor fokkerij-experts
vaak gedacht wordt.
Dat concludeert onderzoeker ir.E.
van Steenbergen, die promoveerde
op een onderzoek naar het belang
van selectie opuiterlijke kenmerken indevarkensfokkerij: 'Relevance ofexterior appraisal inpig
breeding'.
Het onderzoek zalzeker leiden tot
een bijstelling van selectiecriteria
in defokkerijwereld, zo verwacht
Van Steenbergen. Daarin wordtnu
bijvoorbeeld nog veel belang gehecht aan lichaamsbouw en-omvang van het varken (hoogte, lengte,breedte),terwijl de voorspellende waarde voor groeien spekdikte
betrekkelijk gering is. Hetzelfde

geldt voor de voorspellende waarde
van degrootte endestand vande
klauwen van deachterpoten. Derelevantie van dergelijke waarnemingen iszogering dat zevolgensde
onderzoeker net zo goed achterwegegelaten kunnen worden.
Van Steenbergen heeft dus onderzocht ofdevoorspellende waarde
dieindefokkerij aan bepaalde uiterlijke kenmerken van varkens
werd toegedicht, nuook daadwerkelijk klopte.Hijdeed dataande
hand van literatuuronderzoek en
door gedurende enige jaren op24
zeugenbedrijven 'de selectie op exterieur'tevolgen.
Bij varkens zijn produktiekenmerken als groei enspekdikte, reproduktiekenmerken enconstitutie(de
algehele gesteldheid) economisch
gezien belangrijk. Varkens worden
geselecteerd opdeze kenmerkenen
gewoonlijk gebeurt dat door 'een
beoordeling ophet oog*.Alhoewel
die methode alsduidelijk subjectief
en vaak matig nauwkeurig kan
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worden gekenschetst, wordt ze toch
veeltoegepast: erzijn namelijk lage
kosten aan verbonden enhet kan
snel gebeuren.
Debeoordeling ophet oog vande
spekdikte van hetvarken issindsde
ontdekking dat ultrasone geluidstechnieken daarvoor gebruikt kunnen worden, overbodig geworden.
Sindsdien concentreert exterieurbeoordeling zich met name opde
veronderstelde relaties met reproduktie enconstitutie. (Bij varkens
heeft het constitutieprobleem voornamelijk betrekking op beengebreken.) De waarde dieinde exterieurbeoordeling echter aan bepaalde
kenmerken van varkens wordt toegekend isonterecht, zoheeft Van
Steenbergen uitgevonden.
In defokkerijwereld zalVan Steenbergens onderzoek zeker met grote
belangstelling ontvangen worden.
Binnen één fokkerij-organisatie,
weet depromovendus, heeft men
zich naar aanleiding van de resultaten ervan alherbezonnen opde van-

ouds geldende waarden voor exterieurbeoordeling. Maar de 'bedrijfsfilosofie' van meer fokkerij-organisaties zal bijgesteld moeten worden,iszijn overtuiging. 'Men ging
ervanuitdat despecialisten het wel
wisten.Dat heeft inbepaalde organisatiestot eenzekere bedrijfsblindheid geleid.'
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5.2 toelichting op detabel en de diagrammen

Personeelsbestand

Tabel 1geeft een overzicht van het totale aantal personeelsleden,
uitgedrukt in volledige arbeidsplaatsen per 31-12-1990.
Er iseen onderscheid aangebracht tussen personeel dat gefinancierd wordt uit gelden, afkomstig van het ministerie van LNV
en personeel gefinancierd uit gelden van opdrachtgevers. Ten
opzichte van vorig jaar zijn beide categorieën toegenomen. Vorig jaar bedroeg het aantal personeelsleden uit de eerste geldstroom 2042 fte en uit de derde geldstroom 434 fte. Procentueel
gezien echter nam het personeel, gefinancierd uit de derde geldstroom sterker toe dan personeel gefinancierd uit de eerste geldstroom (13 % tegen 5 % ).
Deze stijging van derdegeldstroompersoneel isechter niet meer
zo spectaculair als in het voorgaande jaar. Toen was er sprake
van een toename van 146 fte's. De Landbouwuniversiteit lijkt
dus toe te gaan naar een zekere stabilisatie. Uit bovenstaande is
afte leiden dat het totale personeelsbestand van de Landbouwuniversiteit dit jaar is toegenomen.
De aantallen personeelsleden, die vermeld staan onder de diagrammen, kunnen niet zondermeer vergeleken worden met de
aantallen, die genoemd zijn in tabel 1,omdat het niet altijd over
dezelfde personen gaat.
Uit diagram 1: 'personeelsbestand verdeeld naar deeltijd en
voltijd', blijkt dat zowel het aantal voltijdse en het aantal
deeltijdse aanstellingen is toegenomen. Het aantal voltijdse aanstellingen is echter, procentueel gezien, meer gestegen. Het
beeld over een aantal jaren geeft bij beide categorieëen schommelingen te zien, zodat er niet van een bepaalde trend gesproken
kan worden, behalve dan die van een gestage toename van beide
aanstellingsvormen.
Diagram 2: 'personeel verdeeld naar vaste- en tijdelijke dienstverbanden', geeft wel een trend te zien. Er iseen verhoudingsgewijze sterkere toename van het aantal tijdelijke aanstellingen
ten opzichte van het aantal vaste aanstellingen te zien. In tegenstelling tot de afgelopen twee jaren die een terugloop van het
aantal vaste aanstellingen gaven te zien, iser nu sprake van een
lichte toename. Het totaal aantal aanstellingen is in dit jaar dus
toegenomen. Wanneer men het totale aantal personeelsleden in
vaste en tijdelijke dienst bij elkaar optelt, komt hier niet hetzelfde cijfer uit als bij de andere diagrammen. Dit wordt veroorzaakt door het gegeven dat in de cijfers van diagram 2geen arbeidscontractanten en stagiaires meegenomen zijn. In totaal betreffen dit nog eens 544personen, waarvan 30 stagiaires.
Diagram 3:'personeelsbestand verdeeld naar sexe', geeft een opmerkelijke toename te zien in het aantal vrouwlijke personeelsleden. In aantallen maken de vrouwen dit jaar ongeveer ?>'i"'/<' uit
van het totale personeelsbestand. Enige nadere gegevens over
de aard van het dienstverband van vrouwen ten opzichte van
mannen geven - ook bij de Landbouwwuniversiteit - het bekende maatschappelijke beeld te zien. Zo zijn vrouwen vaker dan
mannen in tijdelijke dienst (6.5 % van de vrouwen, 3.4 % van de
mannen). Van de vrouwen werkt 66 % minder dan 32 uur, terwijl
dit bij mannen 210/° is.240//°Van de vrouwen werken er zelfs minder dan 16uur, terwijl dit bij mannen 8°/o betreft. Wanneer er
naar het bezoldigingsniveau wordt gekeken blijkt dat 7 3 % van
de vrouwen onder het niveau van schaal 10 ingeschaald zijn. Bij
mannen gaat het hier om 38 % . Van de vrouwen zijn 230/° werkzaam in de wetenschappelijke rangen, terwijl dit bij mannen
geldt voor 520/».
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Diagram 4: 'personeelsbestand naar leeftijd', laat zien dat de categorie personeel tot 25 jaar relatief gering vertegenwoordigd is,
zij het dat er ten opzichte van 1989 een toename met 57 % heeft
plaatsgevonden. (1989 143personen en 1990 225). Die toename
is vooral te zien bij de vrouwen; van 70in 1989tot 124 in 1990.
T a b e l 1: H e t p e r s o n e e l s b e s t a n d in f t e ' s . *
p e r 31-12-1990, n a a r f i n a n c i e r i n g s b r o n
Personeel t.b.v. reguliere taken

1858
105

Studentenassistenten
Personeel huishoudelijke en
restauratieve dienst

94

Personeel uit geoormerkte gelden

42

personeel i.h.k.v. jeugdwerkplan

27

Overig

22

T o t a a l eerste geldstroom in fte

2156

Personeel derde geldstroom

493

T o t a a l in fte

2649

* fte's = full time equivalenten (volledige aanstellingen).

V e t uit koffiebonen verhoogt
cholesterolgehalte

Onderzoek aan de Landbouwuniversiteit wijst uit,dat de in koffiebonen aanwezige vetten een aanzienlijke verhoging van het cholesterolgehalte kunnen veroorzaken.
De resultaten vanhet onderzoek
zijn gepubliceerd inhet toonaangevende Engelse tijdschrift The Lancet.
Het wasalbekend, dat kookkoffie,
waarbij koffie met water in een pannetje wordt opgekookt, cholesterolverhogend werkt en filterkoffie
niet. Hoe dat kwam, was tot nu toe
een raadsel.
Onderzoekers van devakgroep humane voeding stelden vast,dat de
in koffie aanwezige vetten (lipiden)
de stijging van het cholesterolgehalte veroorzaken.
Bij koffie die gezet wordt met behulp van een papieren filter blijven
de vetten mét de koffieprut achter
in het filter.
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Maar inkookkoffie, (keteltjeskoffie
ofboerenkoffie) waarbij de koffie
met water in een pannetje wordt opgekookt, ishet vetwel duidelijk
aanwezig.
Toen proefpersonen zes weken lang
iedere dag pudding aten waarin 1,3
gram koffievet verwerkt was in de
vorm van een extract uit kookkoffie,
steeghun cholesterolgehalte met
23%.Het eten van een extra portie
slagroom van een kwartliter per
dag heeft hetzelfde effect. Nadat ze
gestopt waren met dit soort puddinkjes, die ongeveer evenveel koffievet bevatten alsacht koppen
zwartekookkoffie, zakte het cholesterolgehalte binnen een paar weken
tothet gewone peil.
Het onderzoek verklaart waarom in
Scandinavische landen het drinken
van koffie langetijd zo'n invloed
had ophet cholesterolgehalte:
kookkoffie was er van oudsher favoriet.In Finland, waar de laatste
twintig jaar filterkoffie meer en
meer in zwang isgeraakt en waar

inmiddels ook veel minder verzadigde vetten optafel komen, zijn de
cholesterolwaarden merkbaar gedaald.
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diagram 1

personeelsbestand, verdeeld naar deeltijd en voltijd
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diagram 2

personeelsbestand, verdeeld naar aard dienstverband,
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Tevens waren er in 1990 544 arbeidscontractanten en stagiaires aan de
Landbouwuniversiteit werkzaam.

diagram 3

personeelsbestand, verdeeld naar sexe
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Studenten
6.1
Studentenbeleid
6.2
Studentenstatistiek

6.1
Studentenbeleid

Ook in dit jaar isde intensivering van de studievoorlichting
voortgezet. Voor de veertien- en vijftienjarigen is gekozen voor
algemene informatie over een aantal thema's van de studiegebieden van de Landbouwuniversiteit. Aan vijde- en zesdeklassers
van het VWO worden richtingsbrochures ter beschikking gesteld.
Dit jaar zijn alle richtingsbrochures als gevolg van de nieuwe
ontwikkelingen herzien en opnieuw uitgegeven. De nieuwe brochures zijn in december aan alle schooldecanen toegezonden. Uit
een inventarisatie bij de inschrijving van eerstejaars-studenten is
gebleken dat ongeveer SO"7"een voorlichtingsdag van de Landbouwuniversiteit heeft bezocht. Als andere belangrijke bronnen
van informatie zijn genoemd: gesprekken met schooldecanen,
familieleden en de richtingsbrochures.
In februari is— voor de tweede maal —een aparte voorlichtingsdag georganiseerd over doorstroomprogramma's voor afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs (HBO). De belangstelling daarvoor was wederom groot. Uit de vele telefonische aanvragen voor informatie over deze programma's blijkt echter, dat
toch nog betrekkelijk veel studenten de aankondiging van deze
voorlichtingsdagen hebben gemist, omdat zij in verband met
scripties of stages geruimte tijd niet op de hogeschool aanwezig
zijn.

H e t park de Blauwe Bergen tussen
destudentenflats De Dijkgraaf ende
Bornsesteeg.

Aan de studieadvisering en studiebegeleiding voor propaedeusestudenten isopnieuw veel aandacht besteed. Informatie aan
eerstejaarsstudenten en gesprekken tussen studenten en studiecoördinatoren sporen in een vroeg stadium mogelijke oorzaken
van studievertraging op, zodat door tijdige begeleiding en ondersteuning de eventuele studievertraging wordt verkleind.
emancipatie

In de 'Terugblik op het emancipatiebeleid bij de Landbouwuniversiteit: periode maart 1986- m a a r t 1989', isgeconstateerd dat
het emancipatorisch studentenbeleid moeizaam tot ontwikkeling
komt. De aktiviteiten en maatregelen die genomen worden, vormen nauwelijks een samenhangend geheel. Het is soms moeilijk
om de - vaak subtiele vormen van - diskriminatie van studentes
via konkrete beleidsmaatregelen tegen te gaan. Bovendien vormen de studentes een grote, heterogene groep met verschillende
wensen en problemen. Dit jaar is het college van bestuur ak36
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koord gegaan met het aanstellen van een werkstudente, die meer
zicht moet krijgen op de positieve en negatieve aspekten die studentes tijdens hun studie aan de Landbouwuniversiteit ervaren.
Aan de hand van haar bevindingen zaler, zo mogelijk en indien
nodig, een samenhangend beleid worden ontwikkeld.
In september iser opnieuw een bijeenkomst geweest over het
belang voor vrouwen om te promoveren. De bijeenkomst werd,
evenals het voorgaande jaar, door de vele aanwezige studentes
als zeer positief ervaren.
Nadat de universiteitsraad zich hierover had uitgesproken, heeft
het college van bestuur besloten ten behoeve van studenten acht
kindplaatsen bij de Koepel Kinderopvang te kopen. Bovendien
zal de behoefte onder studenten aan verdere kinderopvang worden onderzocht en zo mogelijk gerealiseerd.
buitenlandse studenten

De groei van het aantal buitenlandse studenten heeft zich in vergelijking met 1989 voortgezet. Per 31 december waren er 142
MSc-studenten ingeschreven.
Het besluit om vanaf 1988een jaarlijkse in plaats van een tweejaarlijkse instroom van MSc-studenten toe te staan, brengt een
verdere groei met zich mee. In het verslagjaar isde MSc-graad
verleend aan 39 studenten. Onder hen zijn zes Nederlanders.
De organisatie van een speciale introductieweek en de 'Intercultural Workshop' iseen vast onderdeel geworden van het programma voor MSc-studenten.
Vanaf oktober zijn er plannen ontwikkeld voor de integratie van
diverse taken ten behoeve van buitenlandse studenten. De gedachten gaan uit naar de oprichting van een 'Office for foreign
students', die zorgdraagt voor individuele dienstverlening bij de
instroom, het verblijf en het verlaten van de Landbouwuniversiteit door buitenlandse studenten.

audit o r regeling

In het verslagjaar is de auditorregeling fundamenteel bijgesteld,
om studenten, die door een (gelimiteerd) aantal bijzondere omstandigheden hun studie niet binnen de inschrijvingsduur kunnen voltooien, in de gelegenheid te stellen met financiële steun
van de Landbouwuniversiteit tot een afronding van hun studie
te komen. Ook landelijk zijn pogingen in het werk gesteld om
tot enige afstemming in auditorregelingen tussen de universiteiten te komen.
overstap naar hoger agrarisch onderwijs

Gedurende drie studiejaren werd na het tweede trimester een
speciaal onderwijsprogramma verzorgd. Dit programma gaf
aansluiting op het tweede studiejaar van het hoger agrarisch onderwijs. Een en ander in het kader van de gewenste horizontale
doorstroming van Landbouwuniversiteitnaar hoger agrarisch
onderwijs. Ten gevolge van een te geringe deelname is dit brugprogramma opgeheven, Vanaf het studiejaar 1989-1990 worden
in overleg met het hoger agrarisch onderwijs individuele oplossingen voor belanghebbenden getroffen. Tot dusver zijn hiermee positieve ervaringen opgedaan.
studievoortgang

studiefinanciering

Voortbouwend op een aantal eerdere nota's met betrekking tot
de studievoortgangs- en studierendementsproblematiek is bestudeerd welke maatregelen tot verbetering kunnen leiden.
Lr is ondermeer besloten tot invoering van een HTR-week
(Herfst Toets en Richtingsvoorlichting) met ingang van het studiejaar 1991-1992. Het propaedeuse-onderwijs wordt gedurende
een week stil gelegd.
Tijdens de HTR-week worden eerstejaarsstudenten in de gelegenheid gesteld om onder andere deel te nemen aan tussentijdse
toetsen voor een aantal knelpuntvakken, richtingsvoorlichting
en kennismakingsgesprekken met de studiecoördinatoren.

Het steunpunt studiefinanciering in Wageningen is door een
kontrakt tussen de Landbouwuniversiteit en het ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen tot 1996aan deze universiteit verbonden. Het steunpunt heeft een regionale funktie; het richt zich
niet alleen op studenten van de Landbouwuniversiteit, maar ook
op scholieren en hun ouders.
Er zijn dit jaar in totaal 4.891 bezoekers te woord gestaan en
12.729 telefonische vragen beantwoord.
Het steunpunt vormt samen met de studieinfotheek en de algemene studieinformatie het Studenteninfocentrum.

In het verslagjaar is door een werkgroep de animo en financiële
haalbaarheid onderzocht van een viertal scjuashbanen en een
klimwand op het sportcentrum.
Na uitgebreid onderzoek kwam de werkgroep tot de conclusie
dat op basis van een commerciële openstelling, met name in de
weekends, de aanleg haalbaar is. Een en ander zal in de loop van
volgend jaar worden gerealiseerd.
De belangstelling voor het programma lichamelijke vorming en
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Studenten

Sport was g o e d te n o e m e n . In totaal zijn er 4100 s p o r t k a a r t e n
v e r k o c h t . Landelijk v o e r t de L a n d b o u w u n i v e r s i t e i t n o g steeds
de b o v e n t o o n als het gaat o m het p e r c e n t a g e s t u d e n t e n dat in
het bezit is van een s p o r t k a a r t ( b o v e n de 60"").

6.2
Studentenstatistiek

jaar

T a b e l 1 :S t u d e n t e n v o l t i j d s o n d e r w i j s n a a r studiefase: o u d e enn i e u w e s t r u c t u u r
(sinds 1986/87)

Eerstejaars

Alle

propaedanten

propaedanten

Kandidaats-A

Kandidaats-B

Doctoraal

Totaal

6010(2578)

1990/1991

1035(500)*

1962(915)

0(0)

0 (0)

4048(1663)

1989/1990

1019(450)

1968(859)

0(0)

0 (0)

3840 (1552)

5808(2411)

1988/1989

1045(445)

1984(852)

0(0)

0 (0)

4112(1598)

6096 (2450)

1987/1988

1051 (433)

2106(899)

0(0)

0 (0)

4946(1767)

7052 (2666)

1986/1987

1034(407)

2062(817)

3(1)

224 (64)

4733(1657)

7022 (2539)

T a b e l 2:S t u d e n t e n v o l t i j d s o n d e r w i j s n a a r s t u d i e f a s e : n i e u w e s t r u c t u u r
(sinds 1986/87)
Eerstejaars
jaar

propaedanten

Alle

Doctoraal

Totaal

propaedanten

1990/1991

1035(500)

1962(915)

4045(1660)

6007 (2575)

1989/1990

1019(450)

1968(859)

3817(1543)

5785 (2402)

1988/1989

1045(445)

1984(852)

3839(1520)

5823 (2372)

1987/1988

1051 (433)

2106(899)

3484 (1302)

5590(2201)

1986/1987

1034(407)

2062(817)

2772(1013)

4834(1830)

T a b e l 3:S t u d e n t e n d e e l t i j d s o n d e r w i j s
Studierichtingen

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

1990/91

Voeding vandemens

15(11)

24(21)

17(15)

16(15)

14(12)

Agrarische economie

33 (2)

43 (6)

47 (8)

50 (5)

49 (8)

Huishoudwetenschappen

6 ( 5)

21 (16)

10 (8)

9 (7)

7 (5)

T o t a a l deeltijdopleidingen

54(18)

88 (43)

74(31)

75 (27)

70 (25)

* De getallen tussen haakjes duiden deaantallen vrouwen aan, begrepen
in hetervoor vermelde getal voor hettotaal.
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7.1
Financieel beleid
7.2
Financiële overzichten

7.1
Financieel beleid

Eind jaren tachtig bezon de Landbouwuniversiteit zich op een
betaalbare universiteit in de jaren negentig. Het nieuwe beleid
moest gericht zijn op kwaliteitsbevordering en financiële gezondmaking van de universiteit. Enerzijds moest het oplopende
cumulatieve tekort worden teruggedrongen. Anderzijds moesten dreigende achterstandssituaties in de huisvesting, de apparatuur en de informatica worden tegengegaan.
L'niversiteitsraad en college van bestuur besloten de oplossing
te zoeken in de overheveling van een deel van de personele lasten (salariskosten) naar de materiële lasten (apparatuur, informatisering, onderhoud aan gebouwen, inrichting laboratoria). Tevens werd zodoende ruimte geschapen voor meer scholing van
het personeel en wat vrij besteedbare gelden, de zogenaamde beleidsruimte bestuur.
Nu het dienstjaar 1990 isafgesloten wordt duidelijk dat het destijds ingezette beleid vruchten heeft afgeworpen. De personele
lasten hebben zich sinds 1986 nagenoeg gestabiliseerd. Dit jaar
is f 156.660.000 aan personele lasten uitgegeven. Achter deze stabilisatie in guldens gaat een besparing schuil. Corrigeren we de
cijfers voor de algemene salarisontwikkelingen, dan zien we een
daling in de personele lasten van ca. f7 miljoen ten opzichte van
1987 (op basis van het salarispeil 01-04-1986).
Onderdelen van de materiële lasten daarentegen stegen fors.
De uitgaven voor goederen en diensten sluiten weliswaar op
Kf 48.759, maar hierbij moeten worden opgemerkt dat met ingang van dit jaar de uitgaven voor apparatuur via het apparatuurfonds lopen en dus niet meer tot uitdrukking komen in de
post goederen en diensten. De post dotaties aan fondsen en
reserves sluit dan ook op Kf 37.861, terwijl dit in 1989 nog
Kf 21.913 was. De uitgaven voor apparatuur op kasbasis bedragen dit jaar Kf 13.391.
De uitgaven voor investeringen (in huisvesting) stegen ook aanzienlijk: van Kf 13.195 in 1989 naar Kf 18.756 in 1990. De
stijging in de uitgaven voor investeringen werd tevens mogelijk
gemaakt door hogere eigen inkomsten.
baten/lastenstelsel: trendbreuk

Met ingang van dit jaar heeft zich een belangrijke trendbreuk
voorgedaan in het financiële beleid; een trendbreuk die tevens
noodzaakt tot een andere benadering van het cumulatieve te39
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kort: de overgang van het kas verplichtingen stelsel naar het baten/lastenstelsel.
In het systeem van baten en lasten is het moment waarop de
prestaties worden geleverd (bijv. het tijdstip waarop gebruiksgoederen zijn ontvangen of de gevraagde diensten zijn verricht)
van belang. Een verplichting als zodanig speelt bij het vaststelling van het exploitatieresultaat geen rol.
Ken tweede belangrijk aspect is dat duurzame gebruiksgoederen
(apparatuur) niet volledig ten laste van de exploitatierekening
van het jaar van aanschaf worden gebracht, maar slechts naar
rato van het gebruik en dus derhalve voor het afschrijvingsgedeelte (15 % ). De feitelijke aanschaffingen komen op de balans
tot uitdrukking.
Het hanteren van het baten/lastenstelsel heeft tot gevolg dat in
feite het totale bedrag van de verplichtingen niet ten laste van
het af te sluiten dienstjaar gebracht kan worden, maar uitsluitend
de nog te betalen kosten per 31 december. Als gevolg hiervan
daalt dus het cumulatieve tekort door de introductie van het baten/lastenstelsel met eenzelfde bedrag als de verplichtingen. Tevens kan gesteld worden dat door de invoering van de nieuwe
systematiek voor apparatuur het boekhoudkundig moment van
belasten van de exploitatierekening gespreid over een periode

van zeven jaar plaatsvindt.
Het gevolg van bovenstaande isdat het boekhoudkundige cumulatieve tekort (in 1989nog Ivf 12.565 groot) verdwijnt. Nadrukkelijk wordt gesteld dat dit geen structurele extra financiële
ruimte met zich meebrengt.
resultaat
De hiervoor beschreven trendbreuk is er onder andere de oorzaak van dat dit jaar een positief saldo op de exploitatierekening
behaald wordt van Kf 8.979en dat het mogelijk is een bedrag
van Kf 8.939 in het apparatuurfonds te storten als 'bestemming
overschot exploitatie 1989'.
Het saldo op de exploitatierekening 1990van Kf 8.979 gaat voor
Kf 5.190 naar het apparatuurfonds en voor Kf 3.789 naar de bedrijfsreserve.
Het saldo op de investeringsrekening isKf 7.523. De regeling
'Bestemming saldi universiteiten 1988' schrijft voor dat saldi
voortvloeiende uit het vervreemden en bezwaren van onroerend
goed als saldi ter nadere bestemming worden aangemerkt. De
bestemming van deze saldi ligt bij de minister. Vandaar dat een
bedrag van Kf 7.523 wordt aangemerkt voor verplichtingen op
het gebied van de investeringen (in huisvesting).

De Landbouwuniversiteit presenteert zich ook in het buitenland als
biotechnologisch centrum. Dit isde
stand opde Biotech-beurs 1990in
Hannover (D).
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U i t k o m s t e n e x p l o i t a t i e t.o.v. de begroting.
Gecorrigeerd
beschik-

Uit-

Uit

Uit-

Uit-

baar

komsten

komsten

komsten

komsten

1990

1990

1989

1988

1987

Salarissen

133.947

139.951

130.309

158.776

Sociale lasten

17.260

11.637

16.280

17.798

21.228

Overige personeelslasten

5.058

5.072

9.779

8.324

10.027

156.265

156.660

156.368

148.898

154.673

Goederen en diensten

46.744

48.759

46.896

47.293

50.661

Bijdragen en subsidies

842

788

Dotaties fondsen en reserves

34.718

37.861

21.913

19.967

14.318

Lasten derde geldstroom

30.800

52.298

44.311

39.332

34.041

T o t a a l personeelslasten

T o t a a l lasten

269.369

Rijksbijdrage exploitatie

207.099

296.367

269.488

255.490

123.418

253.693

207.099

195.322

194.781

193.530

Overige algemene inkomsten

11.240

11.750

10.465

10.492

11.370

T o t a a l algemene inkomsten

218.339

218.849

205.787

205.273

204.900
2.134

Overige inkomsten

1.575

2.488

3.118

2.092

Specifieke inkomsten

8.483

8.483

6.400

4.275

aten derde geldstroom

42.000

66.461

56.211

48.946

40.744

vorig dienstjaar

9.065

9.065

7.037

1.941

7.856

T o t a a l baten

279.462

305.346

278.553

262.527

255.634

10.093

8.979

9.065

7.037

1.941

9.065

7.037

1.941

Saldo rijksbijdrage t/m

Saldo baten minus lasten
B e s t e m m i n g saldo:
Apparatuurfonds

5.190-

Bedrijfsreserve

3.789-

Saldo rijksbijdrage exploitatie
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U i t k o m s t e n investeringen t.o.v. de begroting

Gecorrigeerd

Investeringen

beschik-

Uit-

Uit-

Uit-

Uit-

baar

komsten

komsten

komsten

komsten

1990

1990

1989

1988

1987

25.972

18.756

13.195

6.788

14.608

Overschot verplichtingen op
investeringen t/m 1989

307

T o t a a l lasten

26.279

18.756

13.195

6.788

14.608

Rijksbijdrage investeringen

12.570

12.570

13.590

13.450

13.878

Overige bijdragen

4.858

4.858

dienstjaar

8.851

8.851

8.138

1.476

2.206

T o t a a l baten

26.279

26.279

22.046

14.926

16.084

7.523

8.851

8.138

1.476

8.851

8.138

1.476

Saldo rijksbijdrage t/m vorig

Saldo baten minus lasten
O p g e n o m e n in balans:
Verplichtingen uitgevoerde
werkzaamheden

3.511

Verplichtingen werk in uitvoering

4.012

Saldo rijksbijdrage investeringen

7.523

Verhouding lasten eerste en derde geldstroom en investeringen
1990

1989

Lasten eerste geldstroom

74.1

76.4

79.5

79.9

81.3

Lasten derde geldstroom

20.2

19.1

18.0

14.8

13.9

5.7

4.5

2.5

5.3

4.8

Lasten investeringen
:

1988

1987

1986

Lasten eerste geldstroom in procenten. Lasten derde geldstroom in procenten. Lasten investeringen in procenten.
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8.1 In het verslagjaar is voortgegaan met een continuering van het
H u i s v e s t i n g s b e l e i d huisvestingsbeleid van de afgelopen jaren. Binnen het huisvestingsbeleid iseen onderscheid gemaakt tussen het primaire huisvestingsbeleid en het technisch huisvestingsbeleid.
Het primaire huisvestingsbeleid isgericht op de ruimtelijke aanpassingen, die het gevolg zijn van de diverse min of meer autonome ontwikkelingen en beleidsvoornemens uit het ontwikkelingsplan van de Landbouwuniversiteit.
In het verslagjaar is veel aandacht geschonken aan de optimalisering van de huisvestingssituatie, met name gericht op een versterking van de ruimtelijke relaties van de clusters. Naast het
clusterbeleid istevens in het primaire huisvestingsbeleid terdege
rekening gehouden met de middenstructuur en de uitvoering
van het Alons-advies.
Onder het technisch huisvestingsbeleid wordt verstaan het optimaliseren van het ruimtebestand, zowel functioneel als technisch-economisch.
Als gevolg van het spanningsveld tussen enerzijds het streven
naar een kwaliteitsverbetering van onderwijs en onderzoek en
anderzijds het feit dat de financiële middelen beperkt waren, is
de belangrijkheid van het technisch huisvestingsbeleid ten opzichte van het primaire huisvestingsbeleid bij de prioriteitsbepaling toegenomen. Dit betekent dat bij de prioriteitsafweging bij
het uitvoeren van bouwprojecten nog meer dan voorheen uitgangspunten zoals veiligheidseisen, milieumaatregelen, verhoging doelmatigheid en bedrijfszekerheid, intensiveren ruimtegebruik, sloop verouderde opstallen, verlagen exploitatielasten
(o.a. energie, water, onderhoud, schoonhouden, overige lasten),
verminderen aantal dienstwoningen, omzetten overschot aan
laagwaardige ruimten (magazijnen, opslag etc.) in hoogwaardige
ruimten (experimenteerruimten, lab.nevenruimten, practicumruimten, kantoorruimten, etc.) mede een belangrijke rol hebben
gespeeld.
Eind november isde nota 'Huisvestingsbeleid en Bouwactiviteiten 1991' uitgebracht, waarin de stand van zaken, de beleidsvoornemens en het uitvoeringsplan voor de komende jaren worden vastgelegd, rekening houdend met de financiële middelentoekenning.
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mimffff

Het nieuwe bestuurscentrum.

8.2
Huisvestingsactiviteiten

nieuwbouwen renovatie

Kind mei is het nieuwe bestuursgebouw, gelegen op het Duivendaal-complcx, betrokken. Op 4 september 1990 heeft de minister
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, ir. (>. Braks, de officiële opening van het bestuursgebouw verricht.
In het verslagjaar zijn de volgende projecten tot stand gekomen
en in gebruik genomen: lokatiebibliotheek botanisch centrum,
onderwijskas plantenveredeling, verplaatste kas botanisch centrum, rhizotron CABO, ketelhuis/fietsenstalling Drcijcncomplex.
Daarnaast is dit jaar begonnen met de uitvoering van de uitbreiding botanisch centrum, nieuwbouw agrotechniek en -fvsica, renovatie organische chemie, renovatie toxicologie, verbouw isotopenlaboratorium van de vakgroep fysiologie van mens en dier,
renovatie tweede verdieping Dreijenborch, deelrenovatie Duivendaal en verbouw kantine de Leeuwenborch.
In de periode 1juli 1989 tot 1juli 1990 nam het nuttige (functioneel netto) vloeroppervlak af met 700 m2. Per 1juli 1990 beschikte de Landbouwuniversiteit over 200.140 m 2 functioneel
netto vloeroppervlakte.
onderhoud en exploitatievoorzieningen

Evenals in voorgaande jaren is,gelet op het beperkte budget,
veel aandacht geschonken aan een zorgvuldige, nauwgezette
prioriteitsafweging bij uit te voeren onderhoud en aanpassingen
aan ruimten. Er is in hoge mate gestreefd naar een planmatige
aanpak, waarbij de nadruk isgelegd op het voortdurend in conditie houden van de primaire elementen, zowel in- als uitwendig
en gelijktijdig is aandacht gegeven aan redelijkerwijs te stellen
eisen van representativiteit. Het budget voor onderhoud en exploitatievoorzieningen bedroeg in 19909,7 miljoen gulden.
Daarvarï is ruim 2miljoen gulden besteed aan, meestal door de
gebruikers van de gebouwen, gevraagde voorzieningen waarbij
gebouwen en terreinen aangepast moesten worden aan een gewijzigd gebruik.
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9.1
Informatiseringsbeleid

Informatie wordt ook in de universitaire omgeving steeds meer
de vierde produktiefactor. Het op ieder gewenst moment ter beschikking hebben van informatie, waar ook ter wereld aanwezig,
speelt in toenemende mate een cruciale rol bij de wetenschapsbeoefening en het bestuur en beheer van de universiteit. Informatisering - het bieden van faciliteiten voor informatievoorziening in de meest ruime zin van het woord - is derhalve een voorwaarde.
Eén van de doelstellingen van informatisering is de bereikbaarheid van informatie voor een ieder te optimaliseren. Dit wordt
ondermeer gerealiseerd door de ontwikkeling van zogenaamde
'open systemen' die de mogelijkheid bieden verschillende systeemcomponenten aaneen te sluiten. Definities en procedures
dienen daarom op elk willekeurig terrein eenvoudig en eenduidig te zijn. Kennisoverdracht in de vorm van helpdesks en cursussen complementeert het geheel. Resultaat iseen voor de gebruiker doorzichtig en hanteerbaar informatievoorzieningssysteem.
Omdat op het gebied van de informatievoorziening een aantal
zaken (informatisering, data- en telecommunicatie, post, archief,
tekstverwerking) zijn geïntegreerd in de directie Informatisering
kan een evenwichtige aanpak van dit beleidsterrein gegarandeerd worden.
Tevens iseen aanvang gemaakt met structurele informatieplanning wat volgend jaar dient te resulteren in het eerste 'Informatieplan Bestuur en Beheer' voor de gehele organisatie. Het doel
iseen sterkere afstemming op het beleid van de organisatie om
daarmee de kwaliteit van de informatie en de informatievoorziening te vergroten.

9.2
Infrastructuur

In dit verslagjaar is de eerste fase van Netwerk Wageningen aanbesteed en opgeleverd. De Landbouwuniversiteit heeft daarmee
als eerste universiteit in Europa een hogesnelheidsinfrastructuur
voor datacommunicatie volgens FDDI-standaard. Het eerste
deel van ongeveer vijf kilometer vormt de verbinding tussen de
lokaties De Dreijen, Jan Kopshuis, De Hucht, Duivendaal en
Wageningen West. In een periode van drie maanden zijn de glasvezelkabel en de optisch-elektrische koppelpunten geïnstalleerd
en zijn de op dat moment reeds aanwezige ethernetten op het
FDDI-netwerk aangesloten.
Een tweede deel bestaat uit lokatienetten; dit zijn stervormige

•
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netwerken van glasvezel en koppelapparatuur, met één punt als
koppelvlak met de backbone en de andere als aansluiting van de
verschillende gebouwen op de lokatie. Dit jaar is op de Dreijen
het lokatienet gevorderd tot het Computechnion, het Biotechnion, het Transistorium, en de gebouwen van wiskunde, scheikunde en erfelijkheidsleer. Op de lokatie Bergweg is in oktober
een begin gemaakt met de uitvoering van het totale lokatienet
voor de vakgroepen plantenfysiologisch onderzoek, microbiologie, landmeetkunde en bosbouw. Op de lokatie Duivendaal zal
het stervormige netwerk voor de verbinding tussen het bestuurscentrum, de vakgroepen agrotechniek en fysica, meteorologie, bodemkunde en geologie en het sectorbureau plantaardige
produktie omstreeks de jaarwisseling voltooid 2ijn. In Wageningen-west iseen begin gemaakt met de verbinding tussen Zodiac
en het Binnenhavencomplex, waarin de vakgroepen virologie en
nematologie en het kassencomplex zijn opgenomen.
Het derde onderdeel van Netwerk Wageningen bestaat uit de
Local Area Netwetrken (LAN's). Dat zijn de netwerken in de
gebouwen waarop aansluiting plaatsvindt met de werkplekapparatuur (PC's en workstations), servers, multi-user systemen en
datacommunicatieapparatuur. Dit jaar zijn de volgende LAN's
gerealiseerd: wiskunde, scheikunde, erfelijkheidsleer, plantenfysiologisch onderzoek, De Hucht, bestuurscentrum, agrotechniek en fysica, meteorologie en tuinbouwplantenteelt. Er is een
begin gemaakt met de uitvoering van de LAN's in het Biotechnion en het Transistorium.
Bijzonder in het oog springend is de aanleg van een lokaal netwerk en de inrichting van ongeveer 200 werkplekken met nieuwe computerfaciliteiten in het nieuwe bestuurscentrum. In zeer
korte tijd zijn programmatuur en bestaande gegevens overgezet
naar de nieuwe faciliteiten. Bij deze operatie iseen uitgebreide
'•".'
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Bloei wilde meidoorn
nauwelijks van invloedop
bacterievuur inpereboomgaarden
Zoals veeboeren alsdedood zijn
voorvarkenspest, zo slaat boomkwekers enfruittelers deschrik om
hethart alserinhun omgeving bacterievuur wordt gesignaleerd. Ditis
een door een bacterie (Erwinia
amylovora) veroorzaakte ziekte,die
tot flinke schadeposten kan leiden.
Planten met bacterievuur krijgen
zwartetakken enbladeren. De topjesvan jonge scheuten buigenom.
Voor perebomen kan deziekte binnen een paar dagen (ofwekenal
naar gelang het weer) dodelijk zijn.
Preventief bespuiten met het antibioticum streptomycine isduuren
aan strenge regels gebonden.De
enige reëleremedie bestaat uit het
afzagen ofwegknippen vandezieke plantedelen.
Cotoneaster, lijsterbes, appelbomen
en vuurdoorn staan erom bekend

vatbaar tezijn voor bacterievuur,
maar inNederland zijn het vooral
meidoorns enperebomen die het
slachtoffer worden. Deziekte heette
aanvankelijk dan ook perevuur.
Bij pogingen bacterievuur voor
eens envooraltijd uit teroeien zijn
eind zestiger jaren tientallen aangetaste boomgaarden vernietigd.
Kilometers meidoornhagen, die van
oudsher alslevend prikkeldraad
tussen weilanden enakkers stonden,zijn toen—ziek ofniet ziek gerooid enverbrand. Toch staken
steekt bacterievuur inheel Nederland telkens weer de kop op.
Samen met de Plantenziektenkundige Dienst onderzocht ir. Henk
Schouten gedurende drie jaarin
twee beschermde endrie niet-beschermde gebieden of pereboomgaarden werkelijk telijden hebben
vanhet wel ofniet bloeien van wilde meidoorn. 'Nauwelijks', constateert Schouten. 'Weliswaar ishet zo,
dat bloeiende meidoorns vaker last
hadden van bacterievuur dan niet46

bloeiende meidoorns eninbeschermde gebieden waren minder
zieke meidoorns dan inniet-beschermde gebieden maar voor pereboomgaarden maakte datweinig
verschil.Pereboomgaarden inbeschermde gebieden hadden vrijwel
even vaak bacterievuur als pereboomgaarden in niet-beschermde
gebieden.
Schouten heeft erook een verklaring voor.Fruittelers zijn volgens
hem vaak niet rigoreus genoeg.
Daardoor pakken zede infectiehaarden inhun boomgaarden niet
voldoende aan. 'Ze zijn nogal zuinig op hun bomen ensnoeien alleen dezichtbaar zieke takken weg.
Maar de bacteriën zitten dieper', aldus Schouten, 'zodat de infectie rustig door kan gaan enderest vande
boomgaard ook ziek wordt. Meer
dan eens wordt vervolgens ook het
belendende perceel aangestoken.
Vaak denken fruittelers dat ernieuweinfectiehaarden zijn ontstaan,
terwijl hetinfeite gaat om oude

haarden die onvoldoende behandeld werden.'
Peren besmetten peren, meent
Schouten. Ook het gedrag van
bloembezoekende insekten wijstin
die richting:zezijn doorgaans eenkennig enhouden zich aan een
dieet van een soort bloesem.Een
bloeiverbod voor meidoorns terbescherming vanperebomen heeft
volgens Schouten geen zin.Het onderzoek toont immers aan,dat
bloeiende meidoorns geen wezenlijke bedreiging vormen voor
perebomen. Het iseerder andersom:gezonde meidoorns hebben
welietstevrezen van zieke peren.
Daarbij speelt mee,dat de hoofdbloei van peren eerder valt dandie
van meidoorns.

informatisering

informatie en service centrum (ISC) in het Computechnion in
het najaar heeft de dienstverlening een professioneel karakter gekregen. De helpdesk van het ISC verzorgt de afhandeling van
vragen van allerlei aard op het terrein van de informatisering.
Daarnaast worden onder andere cursussen en informatiedagen
georganiseerd. De informatiseringsconsulenten leveren ondersteuning aan de clusters en vakgroepen ten behoeve van de beleidsvoorbereiding en de projectbegeleiding. Uit het cursusaanbod van het ISC blijkt duidelijk welke als kernprodukten voor
de organisatie kunnen worden gezien. Workshops en cursussen
voor geavanceerd gebruik moeten het kennis verder uitbouwen.
Dat hiervoor nauw overleg met de gebruikers noodzakelijk is,
ligt voor de hand. Volgend jaar wordt onderzocht in hoeverre
belangstelling bestaat om binnen de Landbouwuniversiteit een
betere overlegstructuur met de gebruikers te organiseren.
Hierbij wordt onder andere gedacht aan gebruikersgroepen
voor statistische of database programmatuur. In deze overleggen kan uitwisseling plaats vinden van wensen, kennis en dergelijke tussen gebruikers onderling en tussen gebruikers en specialisten. Zij dienen als basis voor te organiseren workshops.
met netwerk wageningen rond de wereld in80seconden

De gestarte ontwikkeling van het netwerkgebruik en de integratie van faciliteiten maakt informatie- en kennisvergaring eenvoudiger, sneller en goedkoper. Vooral op het wetenschappelijk
terrein liggen daar grote mogelijkheden. Het raadplegen van een
databank in Nieuw Zeeland of het confereren met een collega
in Peru isnu letterlijk nog maar een kwestie van enkele seconden. De stimulering en de ondersteuning van deze nieuwe mogelijkheden worden volgend jaar geconcretiseerd in het begrip
Telematica.
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Het geheelvernieuwde Informatiseringscentrum opdebeganegrond
vanhetComputechnionwerd op23
november feestelijk geopend door

ondersteuning verleend om drempelvrees en onwennigheid met
het netwerkgebruik weg te nemen. Door het op elkaar afstemmen van faciliteiten kunnen de beschikbare mogelijkheden beter
worden benut dan voorheen.
Er mag gesteld worden dat de introductie van PC-netwerken
aan de Landbouwuniversiteit voorspoedig isverlopen. Dit jaar
ishet aantal Banyan Vines-servers gegroeid van vier naar ongeveer twintig. Behalve voor de basisfaciliteit van fileserver is
het concept zeer geschikt gebleken voor mail, gezamenlijk printergebruik en als instrument voor software- en databeheer. In
de komende jaren zal de aandacht gericht zijn op het eenvoudiger toegankelijk maken van de in het netwerk aanwezige faciliteiten, uitbreiding van de mogelijkheden tot communicatie met
andere systemen en omgevingen en het aanbieden van een aantal
nuttige hulpmiddelen. Voorbeelden hiervan zijn een menustructuur, de integratie van Apple Macintosh systemen in het Banyan
Vines netwerk en de koppeling met het internationaal gestandaardiseerde X.400 mail-systeem.
In de gedeconcentreerde en gedecentraliseerde Landbouwuniversiteit bestaat de behoefte om te komen tot een beter gebruik
van de mogelijkheden die door de verbeterde communicatiefaciliteiten worden geboden. In het verleden ishiertoe veelal voor
een oplossing in de hardware gekozen. Integratie en standaardisatie op dit terrein gaat echter in belangrijke mate gepaard met
een beperking van de flexibiliteit. Momenteel isevenwel niet
meer de vraag of op de werkplek een PC, terminal of grafisch
werkstation staat, maar of de communicatie en de overdracht
van gegevens eenvoudig iste realiseren. In essentie is de vraag
of er een voor de gebruiker eenduidige interface beschikbaar is
waardoor verwerking van gegevens plaatsvindt in de meest optimale omgeving. Uitgangspunt is daarom dat de ondersteunende software op de gangbare hardware beschikbaar moet zijn en
dat gegevens moeiteloos uitwisselbaar zijn. Een belangrijk aandachtsveld is daarom de mogelijkheden van gedistribueerde databases. Dit jaar is een project gestart om de datatransfer uit centrale bestanden naar depopulaire pakketten SPSS en SAS mogelijk te maken opdat via een PC de opmaak van rapporten en
grafieken kan plaatsvinden.
Om aan de universitaire gemeenschap meer informatie te kunnen verstrekken over de ontwikkelingen op het gebied van
apparatuur en programmatuur is het concept van de kennisoverdracht ingrijpend gewijzigd. Met de opening van het nieuwe
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hetcollegelid ir. F.Kuipers.Hijdiendedevraag'Waarvindjevriendelijkeenbehulpzame mensen'viaeen
electronica-spelte beantwoorden.
Toen hijantwoordde 'Bij het Informatiseringscentrum',gingereen
lampje branden.Degeheledagpresenteerdedeafdeling Informatisering& Datacommunicatie demonstraties met haar computeraanbod.

