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Woord vooraf

De Landbouwuniversiteit ziet zich geconfronteerd met de noodzaak tegelijkertijd harde bezuinigingsmaatregelen te treffen en gestalte te geven aan de vernieuwing van de universiteit. Het doel
dat wij ons gesteld hebben is een universiteit die de uitdagingen van de jaren negentig aankan
en die toch betaalbaar blijft.
Nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen moeten aan de universiteit hun kans krijgen, nieuwe
onderwijsmogelijkheden moeten daarop aansluiten, nieuwe vergezichten op Europa en de wereld
moeten geopend worden.
Het jaar 1988was er vol van. De Landbouwuniversiteit rondde een complete herprogrammering
van haar studieaanbod af. Met nieuwe richtingen als Bodem-Water-Atmosfeer, Bioprocestechnologie en Agrosysteemkunde laat de universiteit haar nieuwe gezicht zien.
Opnieuw werd voor 150werkjaar aan onderzoek in de zogenaamde voorwaardelijke financiering
ondergebracht, nadat daartoe 39 programma's positief beoordeeld waren door de Nationale Raad
voor Landbouwkundig Onderzoek. Nog steeds neemt de omvang van het onderzoek aan de
Landbouwuniversiteit toe.
Er werd opnieuw veel energie gestoken in de internationalisering van de universiteit. Reeds gaat
Wageningen door voor de meest mondiaal werkende Nederlandse universiteit.
En bij deze versterking en vernieuwing van haar primaire taken - onderwijs en onderzoek - rondde de Landbouwuniversiteit in 1988 ook nog de voorbereiding afvoor een nieuwe bestuurlijke
structuur. Daarmee zal de afstand tussen centraal bestuur en de circa 75 decentrale eenheden (vaken werkgroepen) worden verkleind. In lijn daarvan zal in 1989 een middenniveau worden ingevoerd, bestaande uit 12clusters van vakgroepen en 5 beheerssectoren.
Almet al ondergaat het profiel van de Landbouwuniversiteit belangrijke wijzigingen. Om het
nieuwe beeld zo correct mogelijk naar binnen en naar buiten te kunnen uitdragen werd een imagoplan geformuleerd.
Pas over jaren zullen we het resultaat van dit alles kennen, maar wij zijn er niet ongerust op:
juist de laatste jaren nemen de betrekkingen met de maatschappij toe in omvang en intensiteit.
Dat kan niet anders dan een goed teken zijn.
Wageningen, april 1989

Dr.D. de Zeeuw,
Voorzitter College van Bestuur

Mr.J.H.G. Janssen,
Voorzitter Universiteitsraad

Inleiding
1.1
Het jaar 1988 in hoofdlijnen
1.2
Bestuurlijke organisatie
1.3
Samenstelling van het bestuur

1.1 Wat betreft de primaire processen binnen de universiteit - het
H e t jaar in h o o f d l i j n e n onderwijs en het onderzoek- heeft het jaar 1988in het teken
gestaan van een herprogrammering van het onderwijs en ontwikkeling van onderzoekprogramma's in het kader van een
nieuwe ronde in de voorwaardelijke onderzoeksfinanciering.
De herprogrammering van het onderwijs was noodzakelijk als
uitvloeisel van de selectieve krimp- en groei-operatie (SKG). Bij
het opstellen van nieuwe programmavoorstellen - conform de
bedoeling van het uitvoeringsplan SKG - is van de nood een
deugd gemaakt: door het opschonen van een aantal onderwijselementen ontstond enige ruimte om aan nieuwe ontwikkelingen vorm te geven. Als uitvloeisel daarvan kregen programma's
gestalte van nieuwe studierichtingen als tropisch landgebruik,
landinrichtingswetenschappen, rurale ontwikkelingsstudies en
bioprocestechnologie.
Dit droeg aanmerkelijk bij tot een verdere profilering van onze
universiteit.
De eerste beraadslaging over de nieuwe programmavoorstellen
(met name over de propaedeuse) in de universiteitsraad vond
plaats in december; afronding van de besluitvorming vindt
plaats in het voorjaar van 1989.
In het kader van de ontwikkeling van onderzoeksprogramma's
voor een nieuwe ronde in de voorwaardelijke financiering is gezocht naar een synthese tussen disciplinariteit (zoals ook aangegeven in het uit 1987stammende rapport van een externe visitatiecommissie) en de groeiende behoefte aan inter- en multidisciplinariteit vanuit de problematiek van de landbouw in brede
zin. Deze beweging past ook in de verdere profilering van de
Landbouwuniversiteit. Dit zal in het begin van 1989leiden tot
de goedkeuring van voor voorwaardelijke financiering in aanmerking komende onderzoeksprogramma's met een omvang
van in totaal 150werkjaren. Tevens zal sprake zijn van goedkeuring van onderzoeksprogramma's die niet voor voorwaardelijke
financiering in aanmerking komen, maar waarvan de realisering
wel door de universiteit wordt gegarandeerd (zgn. intern beschermd onderzoek).
middenstructuur

In de bestuurlijke organisatie van de Landbouwuniversiteit is in
het verslagjaar een uiterst belangrijke stap gezet doordat college
van bestuur en universiteitsraad gezamenlijk besloten tot invoe-
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ring van een middenstructuur. Deze structuur voorziet in de
vorming van twaalf clusters van vakgroepen, ieder met een gekozen bestuur, ten behoeve van onderwijs en onderzoek, en vijf
sectorale diensten, elk met een directeur, ten behoeve van bestuur en beheer. De bedoeling van de invoering van de middenstructuur ishet verkleinen van de alom in de universiteit gesignaleerde afstand tussen het centrale niveau (college van bestuur
en universiteitsraad) en het basisniveau (de vakgroepen). Via de
middenstructuur moeten beslissings-danwel beïnvloedingsmogelijkheden dichter gelegd worden bij de plaats waar de onderwijs-en onderzoeksinhoudelijke know how voorhanden is. De
invoering van de gekozen structuur staat voor 1989 op het programma. De daarop betrekking hebbende reglementering (bestuursreglement, faculteitsreglement, beheersreglement, kiesreglement clusterbesturen) is inmiddels tot stand gekomen of zal
in het begin van 1989 tot stand komen.
financiën
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Het collegevanbestuur verdedigt
het'postSKG-plan'tijdensde
universiteitsraadvergadering van
oktober.

In het verslagjaar zette zich een aantal al eerder zichtbare tendenzen, met gevolgen voor de financiële situatie van de universiteit,
voort.
Het betrof hier vooral het beginnen met nieuwe activiteiten
zonder dat dit gepaard ging met het afstoten van (voldoende)
bestaande activiteiten.
Verder bleek het niet mogelijk de met de minister gemaakte afspraak om universitair docenten door assistenten in opleiding te
vervangen, geheel uit te voeren. Het terughoudende vacaturebeleid en zeer terughoudende apparatuurbeleid leidden weliswaar tot een slechts gering financieel tekort over dit boekjaar,
maar boden in structurele zin geen soelaas. Het gevolg was een
oplopen van het cumulatief tekort tot boven de 10miljoen gulden en een sterk groeiende, feitelijk onaanvaardbare, achterstand
in investeringen en onderhoud.
Als reactie hierop formuleerde het college van bestuur in het najaar een aantal beleidsvoornemens, waarin een financiële gezondmaking van de universiteit (terugdringing van de tekorten)
en bevordering c.q. handhaving van de kwaliteit van onderwijs
en onderzoek hand in hand gaan. Belangrijke elementen van dat
beleid zijn investeringen in apparatuur (computers en laboratoriumvoorzieningen) ten behoeve van onderwijs en onderzoek,
overheveling van gelden vanuit de post personele lasten naar de
post overige lasten, stimulerende maatregelen in de personele
sfeer (geïntensiveerde kwaliteitsbewaking bij werving, management development, premiëring van vervroegd uittreden, outplacementbegeleiding), verdere ontwikkeling van het onderwijssysteem, professionalisering van de begeleiding van studenten
en ontwikkeling van nieuwe didactische werkvormen.
De universiteitsraad wijdde indringende discussies aan deze college-voorstellen, waarmee veel raadsleden het op onderdelen
niet eens waren.
In 1989en volgende jaren moet duidelijk worden hoe— in termen van omvang, mate waarin en snelheid waarmee —een op
deze voornemens gestoeld beleid in de praktijk gestalte zal
krijgen. Een in de loop van dat jaar te ontwikkelen meerjarenperspectief zal op die vraag het antwoord verschaffen.

T o e k o m s t p a l i n g in N e d e r landse b i n n e n w a t e r e n s o m ber

Hoewel paling een groot aanpassingsvermogen heeft, ziet de toekomst van deze vis in de Nederlandse meren en rivieren er niet
goed uit. Overbevissing van met
name het IJsselmeer iseen van de
oorzaken, maar veel ingrijpender is
de verandering van de kwaliteit van
het oppervlaktewater. Vooral delozing van fosfaten afkomstig uit
dierlijke mest leidt tot een volkomen ander watermilieu waarin de
paling uiteindelijk veel minder
kansen heeft en het aflegt tegen de
alles overheersende brasem.
Hoe het de paling preeies vergaat,
heeft dr. Henrik de Nie onderzocht
in het Friese Tjeukemeer. Het onderzoek van Hendrik de Nie maakt
deel uit van een omvangrijke ecosysteemstudie die sinds 1968in het
Tjeukemeer wordt uitgevoerd door
het Limnologisch Instituut.

Dr. De Nie heeft het focrageergedrag van de paling bestudeerd in
aquaria en door onderzoek van de
maaginhoud van gevangen paling.
De resultaten daarvan vergeleek hij
met wat andere vissoorten in het
Tjeukemeer eten, tegen de achtergrond van wat eraan voedsel in het
meer beschikbaar is.De paling
blijkt 38verschillende diersoorten
opzijn menu tehebben staan zoals
rupsen en poppen van vedermuggen, vlokreeften, slakken, mosselen
en zeven soorten vis,met name
spiering.
De paling vertoont een flexibel gedrag bij het zoeken en vinden van
voedsel. Daarom kan deze vis zich
gemakkelijk aanpassen in een groot
aantal watertypen. Sinds de jaren
zestig istengevolge van de verrijking met meststoffen de diversiteit in de plantenen dierenwereld
onder water achteruit gegaan. Het
aantal soorten waterplanten, waarin
zich vaak kleine diertjes zoals vlokreeften en slakken bevinden, isri-

goreus teruggelopen. Door het bcperkte voedselaanbod wordt de paling gedwongen te concurreren met
de brasem, een visdie beter is aangepast aan de huidige situatie onder
water. De slechte tot matige groei
van de paling kan hieruit worden
verklaard. Snoek en baars zijn al zo
goed als verdwenen.
Omdat er intensief op paling gevist
wordt en de groei matig tot slecht
is,kunnen slechts weinig vissen uit
Nederland detrek naar de paaigebieden ondernemen. Bovendien
isde intrek van glasaal sinds 1982
onder het gemiddelde van de afgelopen vijftig jaar. Detoekomst van
de paling als algemeen voorkomende vis in het Nederlandse binnenwater is daarom onzeker. Hij isop
weg een bedreigde diersoort te worden.

Overbevissing enverandering van
de kwaliteit van het oppervlaktewater zijn de belangrijkste oorzaken
voor desombere toekomst vande
paling.
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1.2

Bestuurlijke organisatie

nieuwe structuur

1988 was het eerste jaar waarin de, op grond van de nieuwe wet
op het wetenschappelijk onderwijs (WWO) van 1986, nieuw ingevoerde bestuursstructuur volledig functioneerde.
De Landbouwuniversiteit onderscheidt zich van de andere universiteiten doordat zij maar één faculteit heeft.
De wetgever heeft het bestuur van de faculteit der landbouwwetenschappen ondergebracht bij het universiteitsbestuur.
In artikel 128 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'.
universiteitsraad

De universiteitsraad bestaat uit 33leden en heeft een typisch
'Wageningse' samenstelling vanwege het eerder genoemde artikel 128WWO. De universiteitsgemeenschap kiest 28 leden van
de universiteitsraad. De samenstelling daarvan is:veertien leden
van het wetenschappelijk personeel, zeven leden van het ondersteunend en beheerspersoneel (de voormalige TAP'ers) en zeven
studenten. Tot zover heeft de Wageningse universiteitsraad dezelfde samenstelling als de faculteitsraden van de andere universiteiten. De universiteitsraad heeft echter nog vijf extra 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 opleidingen en het
deeltijdonderwijs
• de goedkeuring van de onderzoeksprogramma's van de werken vakgroepen
• het vaststellen en beoordelen van de inrichting en omvang
van de examens
• het vaststellen van vakgroepen en werkgroepen.
college van b e s t u u r

Het college van bestuur fungeert als 'dagelijks bestuur' van de
universiteit. De bestuurlijke verhouding tussen universiteitsraad
en college van bestuur isin de WWO aldus geregeld dat aan het
college van bestuur de bevoegdheid tot regeling en bestuur van
de universiteit is opgedragen voorzover deze niet bij of krachtens de WWO aan de universiteitsraad 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 de ander 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:
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• de organisatie en coördinatie van het onderwijs en de wetenschapsbeoefening binnen de faculteit, voorzover deze bevoegdheid niet bij de universiteitsraad ligt
• initiëren van onderwijs-en onderzoeksprogramma'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
• het sluiten van overeenkomsten en het verrichten van andere
rechtshandelingen
• het voeren van de correspondentie namens de universiteit
• het jaarlijks vaststellen van een verslag over 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
• 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.
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.
• de vaste commissie voor het onderwijs. Deze commissie bestaat, op grond van het eerdergenoemde artikel 128 WWO,
alleen in Wageningen. Zij isparitair 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 en het college van bestuur behandelen alleen die zaken, die een 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
zeventig 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.

inleiding
bureau

Alle bestuursorganen van de universiteit worden in hun werk
bijgestaan door het bureau van de Landbouwuniversiteit. Dit
bureau, dat onder leiding staat van de secretaris van de universiteit, verleent zijn diensten zowel bij de voorbereiding als bij de
uitvoering van de besluiten.
laatste ontwikkelingen

Begin 1988 werd een nieuw faculteitsreglement van de Landbouwuniversiteit vastgesteld, waarin isvoorzien in een nieuwe
bestuurlijke inrichting van de faculteit.
Er wordt een bestuurlijk niveau gecreëerd tussen het basisniveau (devakgroepen) en het centrale niveau (de universiteitsraad en het college van bestuur).
Dit middenniveau, wordt gevormd door clustering van vakgroepen in 12clusters, waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd de vakinhoudelijke verwantschap in relatie tot beheersfaciliteiten.
Binnen deze clusters zal de geïntegreerde coördinatie en afweging moeten plaatsvinden van onderzoek, onderwijs en beheer. Het clusterbestuur isals volgt samengesteld: één vertegenwoordiger uit het wetenschappelijk personeel van elke vakgroep
die tot de cluster behoort. Het wetenschappelijk personeel
vormt de helft of de helft plus één van het totaal aantal leden
van het 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.
Deze nieuwe bestuurlijke inrichting van de faculteit met alle gevolgen van dien voor de gehele bestuurlijke organisatie van de
Landbouwuniversiteit zal worden ingevoerd per 1 september
1989.

1.3 In september nam prof.dr. C.C. Oosterlee afscheid als rector
S a m e n s t e l l i n g van magnificus. Hij werd in die hoedanigheid opgevolgd door
h e t b e s t u u r prof.dr. H.C. van der Plas.
Aan het einde van het verslagjaar was het bestuur van de Landbouwuniversiteit uit de hierna te noemen personen samengesteld.
universiteitsraad

J.H.G. Janssen, voorzitter
A. Arnoldussen-van de Lugt (CL)*
Paul Bikker (CSF)
CarjaButijn(PP)
Geert van Duinhoven (PSF)
B.L. Gundlach (TAP82)
Heleen van Haaften (PP)
L.A. den Hartog (CL)
P. Heeres (TAP82)
Wim Heijman (PP)
Frans Helmond (PP)
Geurt Heynekamp (PP)
Ada Hink (TAP82)
L. Joziasse (BUL)
D. Legger (CL)
Ariëtte Matser (PSF)
J.H.M. Metz (CL)

Prof.dr. C.C.Oosterlee nam afscheidals rector magnificus.

10

algemeen verslag 1988

Rob van Oosterom (TAP82)
J.A.C. vanOphem(PP)
J.H.B, den Ouden (CL)
J.W.G. Pfeiffer (BUL)
J.M. van Rossem(BUL)
S. van der Schaaf (PP)
F.J.Staudt(CL)
Claire Tielens (PSF)
G.H.J. Titulaer (BUL)
H.C.P. de Vries (CL)
Bert Wennekes (TAP82)
Peter van der Werff (PP)
Roswitha van Zon (PSF)
* De afkortingen achter de namen van de raadsleden duiden op
de fractie/geleding waartoe zij behoren:
CL, Centrale Lijst (WP)
CSF, Christen Studenten Fractie
PP, Progressief Personeel (WP en OBP)
PSF, Progressieve Studenten Fractie
TAP82, Technisch en Administratief Personeel '82 (OBP)
BUL, Buiten Universitair Lid
college van b e s t u u r

Dr.ir. D. de Zeeuw, voorzitter
Prof.dr. H.C. van der Plas, rector magnificus
Ir. F. Kuipers, lid
a d v i s e u r s van h e t college van b e s t u u r

Mr. H.M. van den Hoofdakker, secretaris van de universiteit
Prof.dr. B.H. Bijsterbosch, voorzitter vaste commissie onderwijs
Prof.dr.ir. J.A. Renkema, voorzitter vaste commissie wetenschapsbeoefening
Mr. J.H.G. Janssen, voorzitter universiteitsraad

Prof.dr. H. C.vander Plas,sinds
september denieuwe rector magnificus.
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Onderwijs
2.1
Onderwijsbeleid
2.2
MSc-en PhD-onderwijs
2.3
Post-hoger landbouwonderwijs
2.4
Internationale mobiliteit

2.1 Het onderwijsbeleid isin 1988 voor een groot deel gericht geO n d e r w i j s b e l e i d weest op de begeleiding van de herprogrammering van het onderwijs. Deze herprogrammering komt voort uit het proces van
strategische planning en het uitvoeringsplan selectieve krimp en
groei (SKG) en isgericht op de daarin opgenomen beleidsvoornemens. Gedurende het proces van herprogrammering ishet nodig gebleken deze beleidsvoornemens op onderdelen bij te stellen. Lr is in korte tijd door velen veel werk voor deze herprogrammering verzet. Dank zij hun medewerking kan de Landbouwuniversiteit het volgend studiejaar met een vernieuwd programma- en onderwijsaanbod van start gaan.
Met deze herprogrammering is het formele onderscheid tussen
examenvakken en onderwijselementen komen te vervallen. In
het vervolg spreken we alleen nog maar over vakken. Het nieuwe aanbod omvat circa 2000 vakken met een omvang van 1studiepunt van 40 uur of veelvoud daarvan. Met deze 2000 vakken
worden in de propaedeuse 4eerste-trimesterprogramma's, 13
tweede-trimesterprogramma's en 20 derde-trimesterprogramma's en in het doctoraal 20 rompprogramma's en circa 60 oriëntatieprogramma's verzorgd.
In de oorspronkelijke opzet van het uitvoeringsplan SKG was
een vermindering van 74 tot 62 oriëntatieprogramma's (afstudeerspecialisaties) voorzien, inclusief de 10oriëntaties voor de
nieuwe studierichtingen agrosysteemkunde en bioprocestechnologie en de biotechnologische oriëntaties bij de bestaande studierichtingen. De ingediende programma's omvatten 64 oriëntaties.
Door deze herprogrammering is de samenhang tussen de wetenschapsgebieden van de Landbouwuniversiteit verder vergroot.
Zowel oorzaken als gevolgen van de problemen in de landbouw
en hun mogelijke oplossingen worden vanuit verschillende invalshoeken bestudeerd. De onderlinge beïnvloeding van maatschappij- en natuurwetenschappen isdoor uitbreiding van de
inter- en multidisciplinaire programma's bevorderd. Met daarbij
de mogelijkheid in de onderwijsprogramma's van elke studierichting gebruik te maken van het gehele onderwijsaanbod van
alle vakgroepen kan vol vertrouwen worden gesteld dat de programma's aan de eisen van de jaren negentig zullen voldoen.
•
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De selectieve krimp en groei heeft naast een reductie van het
aantal onderwijsprogramma's geleid tot de beslissing een nieuwe
studierichting bioprocestechnologie inte stellen en een aantal
biotechnologische oriëntaties aan bestaande studierichtingen toe
te voegen. De nieuwe studierichting zal een cellulair-moleculaire
en een technologische oriëntatie kennen.
In september 1988is de experimentele studierichting agrosysteemkunde met 15studenten van start gegaan. Met de integratieve, multidisciplinaire benadering wordt in het programma veel
aandacht besteed aan de samenhang van de wetenschapsgebieden. De modelmatige en systeemkundige aanpak van de problemen in de landbouw mede in relatie tot de milieuvraagstukken
zal naar verwachting de belangstelling van wiskundig geïnteresseerde studenten rechtvaardigen.
Het streven naar verdere internationalisering van het onderwijs
van de Landbouwuniversiteit vindt zijn uitdrukking in vele activiteiten. Bij de opening van het academisch jaar hield de scheidende rector prof. C.C. Oosterlee een indringend pleidooi voor
een programmatische aanpak van de internationalisering van het
onderwijsaanbod. Het resultaat daarvan zou: 'Wageningen
International University' moeten laten.
Ook in het verslagjaar heeft de Landbouwuniversiteit deelgenomen aan het Erasmusuitwisselingsprogramma van de EG ter bevordering van docenten- en studentenmobiliteit, gezamenlijke
curriculumontwikkeling en studiebezoeken tussen Europese
partners. Voor het Commett-programma ter bevordering van de
Europese samenwerking tussen universiteiten en bedrijfsleven
op het gebied van technologieopleidingen was nog weinig be-

langstelling. Ook werd door enkele studenten en stafleden deelgenomen aan een stimuleringsprogramma van het ministerie van
onderwijs en wetenschappen om de internationalisering van het
wetenschappelijk onderwijs te bevorderen. Voorts werd in 1988
een netwerk tussen Europese landbouwfaculteiten opgericht.
Dit netwerk kreeg de naam Natura, wat staat voor network of
European agricultural (tropically and subtropically oriented)
universities related to agricultural development. Het netwerk
beoogt de samenwerking van onderwijs en onderzoek te bevorderen op het gebied van tropische landbouw. Ten slotte is een
belangrijke stap gezet op weg naar formele internationale erkenning van het Wageningse doctoraaldiploma als equivalent van
de MSc-graad door de beslissing van de Landbouwuniversiteit
om aan studenten na een studie-inspanning van 5000 uur een
BSc-verklaring af te geven.

MAWSCrfAPP1'

UAS

Het wiskundegebouw bezetom te
protesterentegenhetbeleidvanonderwijsminister Deetman.De kritiek spitstezichtoeopde Harmonisatiewet,studiefinanciering ende
kwaliteit vanhet onderwijs.

2.2 In velerlei opzichten was 1988een belangrijk jaar voor het interMSc- e n P h D - o n d e r w i j S nationaal onderwijs aan de Landbouwuniversiteit.
In 1988 behaalden 23 kandidaten het MSc-diploma. Dit betrof
cursisten van de in 1986voor het eerst gestarte MSc-cursussen,
te weten:
Management of Agricultural Knowledge Systems 5 geslaagden
Animal Production and Aquaculture
11 geslaagden
Tropical Forestry
7 geslaagden
Totaal

23 geslaagden

Van de 26 in 1986gestarte kandidaten behaalden deze 23 personen binnen de gestelde termijn van 2 jaar het MSc-diploma. Dit
is een slagingspercentage van 88 procent.
In januari ging de cursus Crop Science met als specialisatie Crop
Protection voor het eerst met 8kandidaten van start.
De dit jaar beëindigde cursussen gingen in september opnieuw
van start met in totaal 40 nieuwe kandidaten. Een zeer bevredigend aantal temeer daar voor deze cursussen slechts 12 beurzen
van het Netherlands Fellowship Programme beschikbaar waren.
Almet alhadden bovengenoemde mutaties tot gevolg dat in
september 85personen MSc-onderwijs volgden verdeeld over 8
cursussen.
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D u u r z a m e r e s i s t e n t i e in t a r w e is t i j d r o v e n d , m a a r z e k e r
haalbaar

Sterk schommelende opbrengsten
zijn rampzalig in de ontwikkelingslanden. Stabiele oogsten zijn
alleen mogelijk door te veredelen
op partiële resistentie. Aldus dr.ir.
M.A. Beek in zijn proefschrift over
selectieprocedures voor duurzame
resistentie in tarwe.
Normaal wordt tarwe veredeld op
fysio-specifiekc resistentie die afhankelijk ïsvan één gen. Maar deze
resistentie isna twee,drie jaar
meestal doorbroken, waardoor de
opbrengst plots keldert. Partiële resistentie wordt door meerdere genen gedragen en isdaarom duurzamer.
Bij duurzame resistentie isde boer
verzekerd van een stabiele opbrengst. Dat isvooral van belang in
de derde-wereldlanden, waar de kilo's zwaarder tellen dan de kwali-

teit. De boer in de derde wereld is
daarom wellicht meer gediend bij
de introduktie van een ras dat iets
minder opbrengt, maar een zeker
aantal kilo's garandeert.
In het kader van een FAO-project
heeft Beekin Zuid-Brazilië acht
jaar gewerkt aan een methode om
partiële resistentie in tarwe te verbeteren. Met die methode isgelijktijdige selectie mogelijk op tien
verschillende ziekteverwekkers.
Omdat tarwe zelfbevruchtend is,
werd het gewas door Beek veranderd in een kruisbevruchter door
gebruik van ethrel, een mannelijk
steriliteitsmiddel. 'Hierdoor kon ik
op één dag miljoenen kruisingen
maken. Dat isaanzienlijk meer dan
wat haalbaar is bij kruisbestuiven
met dehand, zoals de meeste zaadbedrijven nog steeds doen'.

•- • — ^

waarbij selectie en kruisen elkaar
afwisselen, werd op deze populatie
losgelaten. Beek ontdekte hierbij
dat selectie in latere generaties
planten veel effectiever isdan in
vroegere generaties.
'De omgevingseffecten, zoals ziektedruk, beïnvloeding tussen aangrenzende percelen, moment van
ziektewaarneming en vroegheid
zijn inlatere generaties immers
kleiner, omdat men over een groter
aantal planten beschikt. Hierdoor is
een meer efficiënte selectie mogelijk', aldus Beek.

Door tarwe vaneen zelfbevruchtend
gewaste veranderen ineen kruisbevruchter wasdeonderzoeker in
staat miljoenen kruisingen opeen

De onderzoeker bracht verschillende lokale tarwerassen samen in een
populatie.Een selectieprogramma
14

dagte maken.Dat is aanzienlijk
meer dan mogelijk isbij kruisbestuiven met dehand.
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Eind van dit jaar is definitief besloten om begin 1990 te starten
met de cursus Crop Science met drie specialisaties (Crop Protection, Crop Production en Crop Breeding).
De bekendheid van de MSc-cursussen is sterk gegroeid, Er bestaat dan ook nauwelijks zorg over het aantal toekomstige aanmeldingen maar wel over het aantal ter beschikking komende
beurzen (fellowships), zeker nu de Landbouwuniversiteit heeft
besloten ingaande 1990 ieder jaar met de cursussen te starten.
Aan het probleem van het tekort aan beurzen is veel aandacht
besteed. Gebleken is dat het veelal mogelijk isin nieuwe ontwikkelingsprojecten zogenaamde trainingscomponenten op te nemen. Hier ligt een grote kans om nieuwe beurzen aan te trekken.

2.3
Post-hoger
landbouwonderwijs

2.4
Internationale mobiliteit

De eerste resultaten van deze nieuwe aanpak zijn reeds te zien
in het aantal cursisten voor de in september gestarte MSc-opleidingen.
Ook de PhD-opleidingen zijn verder tot ontwikkeling gekomen. Er is aan elf personen de mogelijkheid geboden om een
Dr.-graad aan de Landbouwuniversiteit te behalen. De te verstrekken beurzen worden gefinancierd uit de door het ministerie
van landbouw specifiek ten behoeve van ontwikkelingssamenwerking toegewezen gelden (3pet. van de begroting). Het aantal
aanvragen van kandidaten voor een PhD-opleiding is vele malen
groter dan de beschikbaarheid van promotoren.

Het post-academisch onderwijs wordt verzorgd door de Stichting Post-Hoger Landbouwonderwijs. Hierin zijn het post-academisch onderwijs en het post-hoger beroepsonderwijs bestuurlijk en organisatorisch geïntegreerd.
In 1988 werden 29phlo-cursussen gehouden waaraan door 824
cursisten werd deelgenomen; 23cursussen vonden plaats aan de
Landbouwuniversiteit.
Duidelijk is dat aan de wens van afgestudeerden en werkgevers
alleen goed kan worden voldaan als ook docenten van buiten
de onderwijsinstellingen in het phlo participeren. Van de ruim
400 docenten die in het verslagjaar aan het phlo hebben meegewerkt, was dan ook zo'n 70%niet in het onderwijs werkzaam.
In september 1988heeft minister Braks de eerste post-doctorale
beroepsopleiding Agribusiness Management officieel geopend.
Deze deeltijdopleiding telt 14deelnemers; er werken 67 docenten aan mee.
In het verslagjaar zijn verder goede vorderingen gemaakt met
de ontwikkeling van de tweede post-doctorale opleiding namelijk Agro-informatica, die in september 1989 van start zal
gaan.
Het academisch jaar 1988/1989 was het tweede jaar waarin het
Erasmus-uitwisselingsprogramma werd uitgevoerd.
Voor de Landbouwuniversiteit stelde de EG een subsidie van
65.250 ECU beschikbaar.
Het college van bestuur heeft een éénmalige (gedeeltelijke) compensatie gegeven ad 29.515 ECU aan de vakgroepen ten behoeve
van de aanvragen voor docentenmobiliteit, studentenmobiliteit,
curriculumontwikkeling en short study visits, die door de EG
niet of gedeeltelijk waren gehonoreerd.
45 studenten van de Landbouwuniversiteit werden door middel
van het Erasmus-uitwisselingsprogramma in de gelegenheid gesteld om onderwijs te volgen aan een universiteit in een van de
lidstaten van de EG. Verwacht wordt dat ongeveer evenveel
buitenlandse Erasmus-studenten naar Wageningen komen.
Ca. 50 docenten hebben een aanvraag ingediend voor de voorbereiding van projecten ten behoeve van de mobiliteit van studenten, mobiliteit van docenten, curriculumontwikkeling en
short study visits.
Vanuit het buitenland werden 9aanvragen goedgekeurd voor
interuniversitaire samenwerkingsovereenkomsten met de Landbouwuniversiteit.

Voor verdere uitwerking van het onderwijsbeleid ende verschillende
onderwijsactiviteiten van de Landbouwuniversiteit in het verslagjaar
1988zij verwezen naar het afzonderlijke verslag van onderwijs enonderzoek. Hoe dit verkregen kan worden staat vermeld op de binnenkant van het omslag, bladzijde 2.
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Onderzoek
3.1
Onderzoeksbeleid
3.2
Omvang van het onderzoek

3.1

Onderzoeksbeleid

voorwaardelijke financiering

Nooit tevoren is in enig jaar zoveel aandacht besteed aan beoordeling van de onderzoeksprogramma's van de Landbouwuniversiteit als in 1988. Alle 38voorwaardelijk gefinancierde programma's uit de afgelopen jaren zijn door de Nationale Raad
voor Landbouwkundig Onderzoek (NRLO) beoordeeld. Deze
landelijke beoordeling had voor 35programma's een positief resultaat.
De voorstellen van de vakgroepen voor nieuwe programma's
(looptijd 1989t/m 1993)zijn beoordeeld door de vaste commissievoor de wetenschapsbeoefening (VCW) met steun van onafhankelijke deskundigen. Naast kwaliteit en samenhang speelde
bij de voordracht een rol of de programmavoorstellen pasten in
het strategisch plan van de universiteit. Ook de Nationale Raad
voor Landbouwkundig Onderzoek (NRLO) nam deze voorstellen in bespreking, met het oog op afstemming op het overige
landbouwkundig onderzoek. Het resultaat van deze procedure
was dat aan 39programma's de status van voorwaardelijke financiering is gegeven, wederom met een beschermde omvang
van 150werkjaar wetenschappelijk personeel.
extern gefinancierd onderzoek

De gestage toename van het extern gefinancierde onderzoek,
met name het contract-onderzoek, was aanleiding tot een nadere
beschouwing van de situatie op dit gebied. De VCW bracht een
nota uit, waarin zij concludeerde dat ten opzichte van het onderzoeksbeleid van de universiteit op korte termijn geen 'ontsporingen' op dit gebied te verwachten zijn. Aanbevolen is onder
andere om zorg te blijven dragen voor het uitdragen van de resultaten op wetenschappelijk niveau en het bevorderen van promotie-onderzoek. Spreiding over de onderzoeksgebieden van de
universiteit en naar herkomst van de opdrachten iseen tweede
punt van zorg.
apparatuurbeleid

Enige jaren achtereen heeft de universiteit een toenemende en
hoogst zorgelijke achterstand in de outillage moeten verduren.
Mede naar aanleiding van een advies van de VCW iseen werkgroep ingesteld met als taak voorstellen te doen voor een apparatuurbeleid voor de universiteit.
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profilering

Nieuw isde mogelijkheid om een 'profilerend congres' te organiseren, waarvoor in de begroting van de universiteit een budget
isgereserveerd. De eerste toekenning geschiedde voor een congres dat ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr.ir. C.T. de
Wit werd georganiseerd door de vakgroep theoretische produktie-ecologie.

O p e n l u c h t r e c r e a t i e van de
s t e d e l i n g v o o r a l in en o m de
woning

De bevolkingssamenstelling van de
stad isin twintig jaar ingrijpend gewijzigd vooral door de 'trek naar
buiten' van jonge gezinnen met
kinderen, vergrijzing en vestiging
van immigranten. De laatste jaren
isde stad voor bepaalde draagkrachtige groepen weer aantrekkelijk geworden. Deze veranderingen vragen om een herbezinning op
hetrecreatiegedrag van de stedeling. Bij deplanning van voorzieningen voor openluchtrecreatie
gaan de beleidsmakers in de regel
nog steeds uit van een groeiende
hoeveelheid vrije tijd die ver buiten
de woonbuurt wordt ofzal worden
doorgebracht. Onderzoekers van de
Gemeente Rotterdam, de Provincie
Zuid-Holland en de Landbouwuniversiteit komen tot heel andere bevindingen en concluderen dat een
nieuwe afstemming nodig is van
vraag enaanbod opde dagrecreatiemarkt.In feite—zoconstateren zij
—is erin stedelijke regio's als ZuidHolland al een structureel tekort
aan recreatiemogelijkheden dicht
bij huis.Daarom kunnen recreatievoorzieningen dichtbij stedelijke
concentraties en woongebieden op
het meest effectieve gebruik rekenen. Ongeacht hun inkomenspositiebrengen de mensen hun vrije
tijd grotendeels in ofvlakbij hun
woning door. Veranderingen in de
hoeveelheid vrije tijd ofinhet inkomen hebben weinig effect op dagrecreatie buiten de eigen stad ofstedelijke regio.

Ongeacht hun inkomenspositie
brengen mensen hunvrije tijd grotendeels in ofvlakbij hun woning
door.

17

Het onderzoek had betrekking op
een vergelijking tussen de recreatiegewoonten van Kralingen-Oost
en Kralingen-West, twee Rotterdamse wijken die sociaal-economisch sterke verschillen vertonen,
maar qua ligging ten opzichte van
parken, het centrum en landelijke
gebieden, nauwelijks uiteenlopen.
DeWageningse onderzoekers De
Jong enAndersson vonden dat de
omvang en diversiteit van de dagrecreatie in beidewijken vrijwel dezelfde is:de meeste vrije tijd gaat
opaan familiebezoek, verblijf in eigen tuin ofop eigen balkon en verder aan wandelen en parkbezoek.
Een kwart van de bewoners gaat
voor openluchtrecreatie nooit de
wijk uit.
Dat de hoeveelheid vrije tijd voor
de meesten toegenomen zou zijn,
klopt niet met de feiten: de laatste
vier jaargeldt dat slechts voor eenderde van de bevolking aldaar,
terwijl 27°/"zijn vrije tijd juist in
omvang zag teruglopen.

onderzoek

3.2
O m v a n g van het
onderzoek

Nog steeds neemt het onderzoek aan de universiteit in omvang
toe. Uiteraard daalt de bijdrage van de onderzoeksassistenten,
waar al sinds 1985 geen nieuwe aanstellingen hebben plaatsgevonden, en stijgt de bijdrage van de assistenten in opleiding.
Rond 80% van het onderzoek vond plaats binnen voorwaardelijk
gefinancierde onderzoekprogramma's.
W e r k j a r e n onderzoek in

88

87

86

85

366

346

317

321

52

50

64

61

205

177

166

126

623

573

547

508

Derde geldstroom

183
9
47

196
11
48

194
17
43

216
9
40

Totaal

239

255

254

265

Wetenschappelijk personeel
Eerste geldstroom
vakgroepsformatie
onderzoeksassistenten
assistenten in opleiding
overige

221
29
79
37

Tweede geldstroom
onderzoekers in opleiding
overige

17
35

Derde geldstroom
assistenten in opleiding
overige

11
194

Totaal

Ondersteunend personeel
Eerste geldstroom
Tweede geldstroom

Het aantal promoties aan de Landbouwuniversiteit bedroeg dit
jaar 64;naast 49 medewerkers van de universiteit promoveerden
15personen van buiten.

Voor onderzoek gefinancierd door derden zie indit jaarverslag ook de
Genetische m a n i p u l a t i e m e t

paragrafen 4.1, 5.2en7.2;vooronderzoek inhet kader van de ontwikke-

planten.

lingssamenwerking zie ook paragraaf 4.3.
Voor verdere uitwerking van het onderzoeksbeleid en onderzoeksprojecten vande Landbouwuniversiteit leze men het afzonderlijk verslag
over onderwijs enonderzoek. Zie bladzijde 2voor dewijze van ver-

i

krijgen.

v
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Maatschappelijke
dienstverlening
4.1
Kennisoverdracht
4.2
Onderwijskundige dienstverlening
4.3
Ontwikkelingssamenwerking

4.1
Kennisoverdracht

derdegeldstroomactiviteiten

Derdegeldstroomactiviteiten zijn gemeengoed geworden bij de
Landbouwuniversiteit. De verwerving en uitvoering ervan is
een zaak van alle vakgroepen. Tot voor twee jaar waren er nog
vakgroepen die nauwelijks of geen onderzoek en/of consultancy
betaald door derden verrichtten. In deze periode zijn deze activiteiten vooral bij vakgroepen uit de sectoren plantaardige produktie en landbouw & samenleving sterk toegenomen.
De derde geldstroom blijft groeien, maar niet zo onstuimig als
enkele jaren geleden. De vakgroepen zijn kritischer dan voorheen bij de werving ervan. Dit geldt vooral voor vakgroepen
met veel contract-research. Criteria bij de selectie van derdegeldstroomactiviteiten zijn vooral de wetenschappelijke waarde en
de mogelijkheid van voldoende management. De verbreding
van het interne draagvlak van de derde geldstroom heeft dan
ook niet tot een sterke groei geleid.
De verbreding van het externe draagvlak ofwel de diversificatie
van de bronnen van de derde geldstroom gaat moeizamer. Nog
steeds domineren nationale overheidsinstanties de financiering
van de derde geldstroom en neemt het aandeel van het bedrijfsleven slechts langzaam toe. De vakgebieden en de wetenschappelijke activiteiten van de Landbouwuniversiteit hebben kennelijk meer raakvlakken met de aandachtsgebieden van de overheid dan met die van het bedrijfsleven. Toch tonen steeds meer
ondernemingen belangstelling, met name voor biotechnologie
en milieutechnologie. Op deze terreinen worden de meeste projecten uitgevoerd met grote bedrijven. Samenwerking met middelgrote en kleine bedrijven blijft moeilijk vanwege het toegepaste karakter van hun kennisbehoefte.
Dit jaar zijn de internationale activiteiten zowel in aantal als omvang sterker gegroeid dan de binnenlandse. Dit geldt vooral
projecten in het kader van de ontwikkelingssamenwerking.
Een groot derdegeldstroomproject kost relatief minder management dan enkele kleinere projecten samen. Grote projecten zijn
echter vaak zo complex dat een steeds groter beroep op centrale
diensten wordt gedaan. Dit geldt met name voor de nationale
en internationale research-programma's, zoals de innovatiegerichte onderzoeksprogramma's (IOP)en EG-programma's.
Twee andere redenen maken dat projecten meer investeringen
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in tijd en geld gaan vragen, zowel van de vakgroepen als van
de centrale diensten. De eerste reden is dat de concurrentie groter wordt nu universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen meer en professioneler projectvoorstellen indienen. Kn in
de tweede plaats worden de eisen van deze programma's aangescherpt, bijvoorbeeld in de richting van verplichte samenwerking met andere wetenschappelijke instellingen en met bedrijven. Dit betekent dat in een vroeg stadium -voordat een programma opengesteld wordt voor inschrijving -actief naar partners en vormen van samenwerking gezocht moet worden.
onderzoek voor minder-draagkrachtige organisaties

In 1988 werd de Landbouwuniversiteit via de Wetenschapswinkel met 57vragen benaderd van minder-draagkrachtige organisaties. Voor het beantwoorden van 11van deze vragen bleek
nieuw onderzoek nodig te zijn; 6vragen konden door de Wetenschapswinkel zelf worden beantwoord.
De andere vraagstellers zijn doorverwezen, omdat zeniet aan de
criteria voldeden of buiten de prioriteiten vielen.
De onderzoeksvragen hadden betrekking op biotechnologie, de
positie van (jonge) boerinnen, bollenteelt, (jonge) boeren en
boerinnen op kleinere bedrijven en samenwerking in de tuinbouw.
Daarnaast is het bemiddelingswerk rond eerder binnengekomen
vragen, onder andere over de verwerking van hennep tot papierpulp, voortgezet. Dit jaar verschenen vijf publikaties over door
de Wetenschapswinkel bemiddelde onderzoeksvragen.
Het college van bestuur heeft een regeling vastgesteld waarmee
het voor vakgroepen aantrekkelijker wordt gemaakt mee te werken aan het beantwoorden van door de Wetenschapswinkel bemiddelde onderzoeksvragen. Tevens isbesloten het aantal formatieplaatsen van de Wetenschapswinkel uit te breiden, zodat
het werkterrein kan worden verbreed.

4.2 De dienstverlening van de Landbouwuniversiteit aan het overiO n d e r w i j s k u n d i g e ge agrarische onderwijs wordt door geoormerkte middelen gefid i e n s t v e r l e n i n g nancierd. De omvang van deze middelen bedraagt 1 % van de
personele middelen (1,5 miljoen gulden).
De aard van de bestemming van deze middelen verschoof in belangrijke mate van dienstverlening naar samenwerkingsprojecten.
Op advies van de vakgroep agrarische onderwijskunde en in
samenspraak met het ministerie werd een aantal nieuwe projecten gestart. Deze betroffen de afstemming van leergangen binnen de zogenaamde agrarische opleidingscentra (AOC's), de relatie tussen arbeidsmarkt en middelbaar agrarisch onderwijs
(MAO), de lerarenopleidingen binnen het agrarische onderwijs
en een aantal kleine projecten.
Tevens iseen begin gemaakt met een emancipatieproject ten behoeve van het middelbare en lagere agrarische onderwijs.
Speciaal ten behoeve van de agrarische hogescholen werden
nieuwe projecten begonnen voor de ontwikkeling van leerstof
op het terrein van diverse onderzoeksmethoden, het computergebruik in het cultuurtechnische onderwijs, de bosbouw en de
toepassingsmogelijkheden van informatietechnologie in de levensmiddelentechnologie.
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O n d e r v o e d i n g bij m a c r o b i o tisch g e v o e d e kinderen blijkt
geen uitzondering
Het vermoeden dat ondervoeding
bij macrobiotisch gevoede kinderen slechts incidenteel voorkomten
dan veroorzaakt wordt door verkeerd begrepen regels,blijkt niet
juist tezijn. De incidenteel geconstateerde gevallen lijken het topje
van een ijsberg tezijn. Dit was een
van de belangrijkste uitkomsten
van een promotie-onderzoek van
dr.ir.P.C.Dagnelie naar de voedingstoestand engroei van kinderen die een macrobiotische voeding
krijgen.
Van allebekende macrobiotische
gezinnen met kinderen (vrijwel alle
macrobiotische gezinnen inons
land zijn aangesloten bij regionale
centra) deden er173(80%)mee aan
het onderzoek.Aanleiding was het
feit dat deafgelopen twintig jaarin
diverselanden herhaaldelijk gevallen van ondervoeding zijn beschreven bij alternatief gevoede kinde-

Uit een eerste onderzoek naar lengte,gewicht en andere lichaamsmaten bleek dat de kinderen gedurendede eerste zes maanden bijna dezelfde gewichts-enlengtegroei vertonen als degemiddelde Nederlandse baby. Tussen zesenachttien
maanden bleef degroei sterk achter
en dieachterstand bleef voortbestaan tot een leeftijd van twee jaar.
Daarna was een beperkt inhaaleffect waarneembaar voor gewichten
armomtrek, maar niet voor lengte.
Een tweede onderzoek werd uitgevoerd bij allekinderen diein
1985bij macrobiotische ouders
werden geboren (53kinderen)en
bij eengangbaar gevoede vergelijkingsgroep van 57kinderen.In
demacrobiotische groep kwamer
in devoeding minder energie, vet,
eiwit, vitamine B2voorenvooralde
hoeveelheid calcium envitamine
B12waslaag.Maar de hoeveelheid
ijzer envezel washoger daninde
gangbaar gevoede groep.De macrobiotische bijvoeding bestond
voornamelijk uitgezeefde graanwaterpappen met een zeer laag vet-

gehalte eneen hoog water- envezelgehalte.
Vandemacrobiotisch gevoede kinderen bleek indezomer 28""enin
de winter zelfs 55"; duidelijke tekenen van Engelse ziektete vertonen.
In de zomer wordt ditwaarschijnlijk gedeeltelijk veroorzaakt
doorgebrek aan calcium enhet hogere vezelgehalte van devoeding.
Bijhetmerendeel vandeonderzochte macrobiotische kinderen
werden tekorten van vitamine B12
enDaangetroffen, waaruit blijkt
dat ondervoeding waarschijnlijk
geen incident is,maar vrij algemeen voorkomt.

Bijdeonderzochte macrobiotisch
gevoede kinderen kwamerinde
voeding minder energie,vet, eiwit,
vitamine B2vooren vooralde hoeveelheid calcium en vitamineB12
waslaag.

4.3 beleid
O n t w i k k e l i n g s s a m e n - De Landbouwuniversiteit besteedt een aanzienlijk deel van haar
w e r k i n g capaciteit aan activiteiten in ontwikkelingslanden. Deels vallen
deze activiteiten direct in het verlengde van de primaire taken,
dat wil zeggen onderwijs en onderzoek. Het merendeel van deze
activiteiten valt echter als maatschappelijke dienstverlening te
bestempelen.
Geheel in lijn van de in het ontwikkelingsplan 1989-1992 geformuleerde uitgangspunten heeft in het kader van de internationalisering van de Landbouwuniversiteit de ontwikkelingssamenwerking wederom een belangrijke plaats ingenomen.
ïn het verslagjaar werd op initiatief van de Landbouwuniversiteit en Agropolis (een wetenschappelijk complex voor landbouwkundig onderzoek te Montpellier) een netwerk voor uitwisseling en samenwerking op het gebied van het landbouwkundig hoger onderwijs en onderzoek opgericht. Dit netwerk
genaamd Natura beoogt de samenwerking te bevorderen op het
gebied van de tropische landbouw. Het tracht dit te bereiken
door het aantrekken van fondsen, uitwisseling van studenten en
docenten, wederzijdse erkenning van academische titels en het
gezamenlijk uitvoeren van activiteiten in ontwikkelingslanden
(institution building, onderwijs, onderzoek).
De Landbouwuniversiteit heeft inhet verslagjaar haar contacten
met de EG op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking
versterkt. Binnen het STD-II programma (Science and Technology for Development) werden meer voorstellen ingediend dan
voorheen in STD-I het geval was. Ook andere financieringsmogeüjkheden van de E G werden nader uitgewerkt, zoals startsubsidies voor MSc-studenten en financiering vanuit het Europees
Ontwikkelingsfonds via tender-procedures.
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Wederom werd in het verslagjaar door het ministerie van landbouw en visserij een voor ontwikkelingssamenwerking geoormerkt bedrag (5miljoen gulden) beschikbaar gesteld, tien door
het college van bestuur ingestelde werkgroep heeft de besteding
van deze fondsen nader uitgewerkt. Deze fondsen zijn onder andere aangewend voor de financiering van het internationaal onderwijs, compensatie voor vakgroepen die een substantieel deel
van hun personele formatie voor ontwikkelingssamenwerking
beschikbaar stelden, versterking van de infrastructuur voor
aquisitie, ondersteuning en beheer van ontwikkelingssamenwerkingsprojecten en medefinanciering van dergelijke projecten op
specifieke onderdelen (voorbereiding, uitvoering, verspreiding
van resultaten).

Naast de hierboven genoemde samenwerkingsverbanden zijn de
bestaande samenwerkingsverbanden met universiteiten in Nicaragua, Costa Rica, Benin, Mozambique en Vietnam voortgezet,
terwijl het project landbouwtechniek in het kader van het
samenwerkingsverband met de Universiteit van Zambia is
beëindigd.
De Landbouwuniversiteit voert tevens een aantal projecten uit
in het kader van het DGIS-programma Onderzoek en Technologie. In het verslagjaar is het dwerggeiten-project in Nigeria
verlengd en een nieuw project op het gebied van de visteelt
eveneens in Nigeria geformuleerd.

Het Programma Samenwerkingsverbanden (voorheen PUO) gefinancierd door DGIS, kreeg tijdens het verslagjaar nader gestalte.

In het kader van het STD-II programma van de Europese gemeenschap zijn drie projecten goedgekeurd. Het betrof hier projecten op het gebied van de veevoeding in Sri Lanka/Indonesië,
een project op het gebied van biologische stikstofbinding in
Vietnam en een project op het gebied van bodem-, water- en gewasbeheer op zure sulfaatbodems eveneens in Vietnam. Daarnaast zijn vier projecten goedgekeurd waarin de Landbouwuniversiteit samen met anderen deelneemt. Het betreft hier projecten in Ghana/Sudan (levensmiddelentechnologie), Ethopië/India/Benin (voeding), Mali/Burkina Faso (grondbewerking) en
Ivoorkust/Tanzania/Marokko (biologische stikstofbinding).

projecten

steunpunten

Het aantal projecten in ontwikkelingslanden uitgevoerd door de
Landbouwuniversiteit nam verder toe.
Een groot aantal van de projecten (22) werd gefinancierd vanuit
het Programma Samenwerkingsverbanden.
In het verslagjaar zijn de samenwerkingsverbanden met de
Brawijaya en Gadjah Mada Universiteit in Indonesië verlengd.
Er iseen nieuw projectvoorstel geformuleerd op het gebied van
farming systems research aan de Brawijaya Universiteit. Daarnaast zijn voor enkele lopende projecten binnen deze samenwerkingsverbanden vervolgvoorstellen geformuleerd en enkele
kleinere activiteiten beëindigd.
In het kader van het Programma Samenwerkingsverbanden zijn
verder twee nieuwe projecten geformuleerd in samenwerking
met de Universiteit van Zimbabwe te Harare. Het betreft hier
een project op het gebied van de voorlichtingskunde en een project op het gebied van de voeding. Tevens zijn in het kader van
dit programma nieuwe activiteiten geformuleerd in Bangladesh
(tropische veehouderij), Costa Rica (cursus nematologie) en Bolivia (samenwerking met de Universiteit San Simon in Cochabamba).

Voor het uitvoeren van onderzoek in de tropen beschikt de
Landbouwuniversiteit over een tweetal steunpunten, namelijk in
Costa Rica en Ivoorkust. Hierin werken zowel stafleden als studenten. Dit jaar kwam bij de studenten de nadruk meer op doctoraalonderzoek te liggen, hoewel ook een aanzienlijk aantal studenten in de steunpunten hun tropenpraktijktijd besteedt. Ook
bieden de steunpunten mogelijkheden voor assistenten in opleiding om tropengericht onderzoek te verrichten. In het verslagjaar zijn wederom een aantal van deze onderzoeken gestart.
Het steunpunt in Ivoorkust isgevestigd in Adiopodoumé bij het
Institut International de Recherche Scientifique et de Développement, de internationale opvolger van het vroegere Franse onderzoeksinstituut ORSTOM. In het verslagjaar iseen onderzoek
naar de drinkwatervoorziening in de Tai-regio begonnen. Het
reeds lopende meerjarige onderzoek gericht op het ontwerpen
van aangepaste landgebruikssystemen isin volle gang.

Met het directoraat-generaal voor de internationale samenwerking (DGIS) werd in het verslagjaar een overeenkomst afgesloten betreffende tarieven en voorwaarden voor inzet van personeel in door DGIS aan de Landbouwuniversiteit uitbestede
projecten.

IIet steunpunt in Costa Rica isgevestigd bij het Centro Agronomico Tropical deInvestigacion y Ensenanza in Turrialba. Dit
jaar zijn de onderzoeksprogramma's gericht op de landbouwontwikkeling in deAtlantische zone van Costa Rica nader uitgewerkt. Er zijn voorstellen in het kader van het voorwaardelijk
gefinancierd onderzoek geformuleerd en tevens extern te financieren onderzoeksvoorstellen (DGIS, EG, WOTRO).
De Landbouwuniversiteit probeert haar onderzoek in de Sahelregio zoveel mogelijk te coördineren. Het hiertoe opgezette
Coördinatieprogramma Sahel heeft in het verslagjaar de activiteiten op het gebied van de regenafhankelijke zowel als de geïrrigeerde landbouw nader gestalte gegeven. Zo iseen tweede
onderzoekscoördinator in Burkina Faso gestationeerd. Het onderzoek is gericht op het zoeken naat structurele oplossingen
voor het voedselprobleem in de Sahelregio. Binnen het Coördinatieprogramma Sahel zijn acht projecten uitgevoerd. De lopende projecten worden uitgevoerd in Burkino Faso, Niger, Mali
en Senegal.

Devakgroepwegenwaterbouwkundezetteeenstudietropischecultuurtechniek opaandeLandbouwuniversiteitvanPeshawarînPakistan.
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5.1
Personeelsbeleid

Het jaar 1988 stond voor een belangrijk deel in het teken van
de uitvoering van de SKG-maatregelen (selectieve krimp en
groei). Daarnaast vergde de invulling van het leerstoelenplan en
de verdere uitbreiding van het aantal aio's (assistenten in opleiding) de nodige aandacht. Een derde aandachtsgebied betrof de
uitwerking van de in het strategisch plan genoemde beleidsmaatregelen waarin als sleutelbegrippen genoemd zijn 'mobiliteit,
kwaliteit en maatwerk'. Het emancipatiebeleid ten slotte kreeg
verder vorm in vele activiteiten.
uitvoering SKG

In de loop van het jaar zijn er met de eenheden (vakgroepen, afdelingen enz.) afspraken gemaakt over de fasering van de krimp en
groei voor 1988t/m 1991en over de concrete invulling voor
1988. Het ging daarbij totaal om een krimp van 76 plaatsen,
terwijl er een groei van 27plaatsen tegenover stond.
De uitvoering van de afspraken over de krimp vond vooral plaats
door vertrek van personeelsleden naar elders, zowel intern alsextern, en door gebruikmaking van vervroegde uittreding. Het betrof vooral medewerkers in de hogere schalen; de groei vond daar
ook voornamelijk plaats. De krimp isgerealiseerd zonder gedwongen ontslagen en met een gering beslag op het sociaal beleidskader (SBK). De SKG duurt echter nog tot 1september 1991.
Ben andere activiteit in het kader van de SKG betrof de personele begeleiding bij de diverse fusies van vakgroepen. De procedure die gevolgd wordt bij fusies, werd beschreven in een door
het college van bestuur uitgegeven brochure 'Sociaal Beleidskader 2, ondersteunende voorzieningen rond de SKG-operatie'.
leerstoelenplan en aio's

Dit jaar is verder invulling gegeven aan het leerstoelenplan.
Voor de aanstelling van hoogleraren geldt een afwijkende procedure ten opzichte van aanstellingen van de overige personeelsleden. De richtlijnen zijn dit jaar conform de nieuwe wet op het
wetenschappelijk onderwijs herschreven.
Zij voorzien onder ander in de instelling van zogenaamde benoemingsadviescommissies die het college van bestuur adviseren in de vorm van een voordracht. Na consultatie van de universiteitsraad benoemt het college vervolgens een voorgedragen
hoogleraar.
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Het aantal aio's groeide van 58per 1januari naar 156 aan het
eind van het jaar. Hiervan zijn er 29 gefinancierd door derden.
Op verzoek van het Wageningse aio-overleg iseen voorlichtingsbijeenkomst belegd, waarin een aantal knelpunten naar voren kwamen, die vooral betrekking hadden op het niet of onvoldoende aanwezig zijn van financiële regelingen, benodigd voor
het functioneren van een aio. Bij de begroting en de verdeling
van gelden voor 1989is hier inmiddels rekening mee gehouden.
Ondanks inspanningen om de verdeling tussen vrouwen en
mannen bij aio-aanstellingen in verhouding te laten zijn met het
aantal afgestudeerden, blijft het aantal vrouwelijke aio's achter.
Dat was een reden om hier meer aandacht te geven in de vorm
van gesprekken met beheerders en de organisatie van een voorlichtingsbijeenkomst voor studenten.
strategisch plan

Aan de begrippen kwaliteit en maatwerk, zoals geformuleerd in
het strategisch plan, is dit jaar inhoud gegeven door op beperkte
schaal een switchregeling in te voeren. Dit is een vooraf met bepaalde categorieën personeelsleden afgesproken regeling op
grond waarvan men in een periode van carrière-opbouw om de
zoveel jaren van functie verandert.
Een andere (overheids)maatregel in dit kader betreft de beperkte
invoering van gedifferentieerde beloning. Het betreft toekenningen van tijdelijke toelagen aan categorieën van personeel, die
schaars zijn op de arbeidsmarkt en die zich richten op de marktsector. Naast de door de minister genoemde doelgroepen als automatiseringspersoneel, accountants en financieel-economische
deskundigen kan de regeling ook op individuele personeelsleden
van andere categorieën toegepast worden. Het toekennen van
een toelage isgebonden aan een aantal voorwaarden en moet
voor een groot deel door de betreffende instelling zelf gefinancierd worden.
emancipatiebeleid

Het in 1987 gestarte experiment positieve actie bij de cluster
dierlijke produktie en zoölogie en de afdeling personeelszaken
is dit jaar voortgezet. Het doel van positieve actie iste komen
tot een aantal medewerksters dat overeenkomt met het aanbod
van gekwalificeerde vrouwen op de arbeidsmarkt. Om deze
evenredige vertegenwoordiging van vrouwen te bereiken is een
beleidsplan positieve actie opgesteld, waarin diverse maatregelen staan vermeld die op allerlei beleidsterreinen betrekking hebben. Dit beleidsplan is eind 1988door het college van bestuur
vastgesteld.
Bij emancipatiebeleid gaat het niet alleen om getalsverhoudingen, ook de kwaliteit van het werk is belangrijk. De nieuwe regeling voor ouderschapsverlof isbedoeld om de kwaliteit van
de arbeid te verhogen. Deze regeling staat vermeld in de brochure 'Combinatie ouderschap - betaalde arbeid' die dit jaar is uitgegeven. Ouderschapsverlof iseen voorbeeld van maatregelen
in het kader van emancipatiebeleid, waar ook mannen van profiteren.
Ook dit jaar zijn er weer, in samenwerking met de commissie
emancipatiebeleid, een aantal bijeenkomsten voor vrouwelijk
personeel georganiseerd. Deze bijeenkomsten hadden als onderwerp de positie van medewerksters van 50 jaar en ouder en
vrouwen en pensioen.
In maart verscheen het eerste exemplaar van het driemaandelijks
verschijnend LU-Vrouwennieuws.
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bedrijfsmaatschappelijk werk

Het bedrijfsmaatschappelijk werk heeft als doelstelling: het bevorderen van een zodanige wijze van omgaan met problemen,
die de relatie van personen met hun werkomgeving verstoren,
dat daarna een nieuw evenwicht tot stand komt, waarin betrokkene zichzelf kan handhaven en de eigen verantwoordelijkheid
kan dragen.
Afhankelijk van de aard van het probleem is bij het zoeken naar
een oplossing samengewerkt met de verschillende disciplines
van de afdeling personeelszaken, de arts van de Rijks Bedrijfsgezondheids-en Bedrijfsveiligheidsdienst en betrokkenen op de
werkplek.
Naast de individuele hulpverlening ligt er voor het bedrijfsmaatschappelijk werk een belangrijke taak in de advisering ten aanzien van het te voeren sociaal beleid.
Deze werkzaamheden hebben een preventief karakter. In dit kader passen bijvoorbeeld de consultatiegesprekken die- op hun
verzoek — met leidinggevenden gevoerd worden.

D e commissie e m a n c i p a t i e z a k e n organiseerde in gebouw De W e r e l d een
bijeenkomst voor oudere w e r k neemsters. Gediscussieerd w e r d
over het w e r k t e m p o , ontslagbedreiging en het m i n d e r flexibel kunnen
reageren op veranderingen in de organisatie.

In s a m e n w e r k i n g m e t a n d e r e instellingen van landbouwkundig onderwijs w e r d het personeel in de gelegenheid gesteld o m m e t een financieringsregeling een V o l l e m a n c o m p u t e r aan t e schaffen.

H e t jaarlijkse O & W - s p o r t t o e r n o o i
v o o r personeelsleden w e r d d i t j a a r
in Wageningen gehouden vanwege
het z e v e n t i g j a r i g bestaan van de
L a n d b o u w u n i v e r s i t e i t . Leiden w o n ,
Wageningen w e r d zesde.
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5.2

Personeelsbestand

t o e l i c h t i n g op de t a b e l l e n en d i a g r a m m e n

Uit tabel 1,die een overzicht geeft van het aantal personeelsleden dat in 1987 en in 1988 in dienst was, uitgedrukt in volledige
arbeidsplaatsen, komt naar voren dat er weinig veranderingen
in de personeelsomvang hebben plaatsgevonden.
Binnen dit bestand echter vonden er wel degelijk verschuivingen plaats. Zo is uit diagram 1, waarin het personeelsbestand
verdeeld is naar voltijdse en deeltijdse aanstellingen af te lezen
dat het aantal deeltijdse aanstellingen afneemt ten opzichte van
de voltijdse.
Wanneer men naar diagram 2 kijkt met de verdeling naar de aard
van het dienstverband, blijkt ook daar een duidelijke verschuiving zichtbaar. Sinds 1984vindt er een gestage stijging plaats
van het aantal tijdelijke dienstverbanden. Ren mogelijke verklaring hiervoor is dat de toename van het aantal derde geldstroomcontracten de behoefte aan tijdelijk personeel deed toenemen.
Ook is te zien dat in 1987een ombuiging plaatsvond van het
aantal personeelsleden in vaste dienst; nam dit aantal tot 1987
nog toe, sinds vorig jaar isdit omgezet in een daling.
Ten aanzien van de verdeling tussen mannen en vrouwen, weergegeven in tabel 2en diagram 3,blijkt dat de daling van zowel
het aantal vrouwen als mannen van 1986naar 1987 plaats gemaakt heeft voor een lichte stijging. Wel blijft de ongunstige
trend voor vrouwen gehandhaafd: verhoudingsgewijs neemt het
aantal vrouwen minder toe dan het aantal mannen, terwijl het
jaar daarvoor de daling van het aantal vrouwen verhoudingsgewijs groter was.
Wat de verdeling over de leeftijdsgroepen betreft, tabel 2en diagram 4, mocht uit het bovenstaande alverwacht worden dat
steeds minder jongeren aan de Landbouwuniversiteit een eerste
betrekking vinden. Het personeelsbestand vertoont daardoor de
neiging iets te verouderen; de groep tussen 35en 55 jaar neemt
in omvang flink toe.
T a b e l 1:P e r s o n e e l u i t g e d r u k t in v o l l e d i g e a r b e i d s p l a a t s e n
per financieringsbron
1987

1988

Personeel vaste formatie

1855

1847

Los personeel

139

106

24

17

2018

1970

85
16

76
17

sportvelden

17

17

Eerste geldstroom

2136

2080

Gefinancierd door derden

337

288

Eerste en derde geldstroom

Personeel in kader
jeugdwerkplan

Personeel huishoudelijke dienst
Personeel restauratieve dienst
Personeel onderhoud tuinen/

2473

2468

Overig personeel

30

40

Totaal

2503

2508

26

•

diagram 1

algemeen verslag 1 988

personeelsbestand, verdeeld naar deeltijd en voltijd

2500 _
2000 _
1500 _
1000 _
500 _

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

deeltijd

—

937

1041

1131

1172

1096

1022

941

voltijd

^

1984

1797

1809

1797

1926

1938

2062

1987

1988

diagram 2

personeelsbestand, verdeeld naar aard dienstverband,
exclusief personeel op basis van arbeidsovereenkomst

2000 _
1500 _

1000 _
500 _

1982

vaste dienst • •
tijdelijke dienst _

1983

1984

1985

1986

1684

1749

1803

1814

1844

1886

1838

522

516

552

585

622

662

707

T a b e l 2: P e r s o n e e l s b e s t a n d naar geslacht en l e e f t i j d s g r o e p
1984

1986

1985

m

V

m

V

m

t o t 25 jaar

102

104

103

103

25 t o t 35

601

344

587

350

35 t o t 55

1000

463

1044

55en ouder

261

65

241

1987

1988

V

m

103

86

125

96

76

73

571

342

533

304

577

322

481

1089

520

1104

519

1129

528

60

238

68

219

60

230

68

V

m

V

Leeftijdsgroep
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personeelsbestand, verdeeld naar sexe

2000 _
1700 —
1400 —
1100
800
500 —

diagram 4

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

921

920

976

994

1016

979

991

1900

1918

1965

1975

2006

1981

2012

personeelsbestand naar leeftijd (1988)

S/ü
Mannen
55en ouder

35tot 55

Vrouwen

35 tot 55
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Sluipwespen zijn opte leiden
tot effectieve plaagbestrijders
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-1nipwi-Kpop dö£t vlak n a het wit de

m e « van infï
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p o p kiiiipcn, htstlatere g e d r a g v a n

c h e m i c a l s ' . M w . Vets f u n d a m e n t e l e

i- bekenil. Mi rker nog - ^luipv*es-

liet dici du-p^aä&Mkan b e ï n v l o e -

g é l p a g s o n d e r z o e k , dat zij in n a u w e

pen zijn c_-c_iiinteressant n.iiidclsjr-

ÜLII. 1let dierlJfe zet ztjn g-enedsch

samenwerking met twee Ameri-

tikel g e w o r d e n in het kader van de

g e c o d e e r d e g e d r a g opzij en gaat

kaanse universiteiten uitvoert, zou

biologische g e w a s b e s c h e r m i n g .

veel directer op zijn n i e u w e doel af.

een n i e u w e fase in de biologische

Vooral in de g l a s t u i n b o u w is de

De scholing die daarvoor n o d i g is,

g e w a s b e s c h e r m i n g k u n n e n inlui-

n u t t i g e parasiet populair; o m witte

is op zichzelf vrij e e n v o u d i g : zorg

den.

vlieg in tomaat onder de d u i m te

dat de s l u i p w e s p s p o e d i g na zijn

handelsartikel geworden in het ka-

h o u d e n is hij al niet meer w e g te

'geboorte' met een b e p a a l d e g e u r

der vande biologische gewas-

d e n k e n . E n t o m o l o g e n zetten in

k e n n i s m a a k t en dat hij dat a r o m a—

bescherming.

h u n onderzoek intussen een schre-

ook al is dat vanille of chocola —ver-

de verder: zij richten s l u i p w e s p e n

bindt met de a a n w e z i g h e i d van de

af om ze effectiever h u n werk te la-

gastheer, d u s bijvoorbeeld de lucht

ten doen.

van diens uitwerpselen. H o e w e l

Gewoonlijk gaat het diertje eerst

vanillegeur voor de s l u i p w e s p geen

eens zijn o m g e v i n g globaal verken-

biologische betekenis heeft, ont-

nen; uiteindelijk vindt het dan zijn

houdt hij het aroma als uiterst aan-

plaats aan de h a n d van een geur-

trekkelijk.

signaal van de gastheerlarve of van

'Associatief leren' n o e m t m e n dat:

de o m g e v i n g waar de larve zich

twee signalen met elkaar verbin-

pleegt op te h o u d e n . N o g o p m e r -

den. O m een optimaal effect te b e -

kelijker is dat de s l u i p w e s p zo ge-

reiken moet die g e c o m b i n e e r d e

dresseerd kan w o r d e n dat hij naar

g e u r ervaring herhaaldelijk optre-

een gastheerplaats gaat, die het dier

den, zo stelt d e g e d r a g s o n d e r z o e k -

in de regel niet zou kiezen.

ster. Gebeurt dat niet, dan is d e k a n s

Voor m w . dr. Vet, v e r b o n d e n aan de

groot dat de s l u i p w e s p zijn leerstof

v a k g r o e p e n t o m o l o g i e , wordt

weer vergeet en op zijn erfelijk

steeds duidelijker dat deze dieren

v o o r g e k o o k t e voorkeuren terugvalt.
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6.1
Studentenbeleid

s t u d i e v o o r l i c h t i n g en - b e g e l e i d i n g

De basis voor een goed studieverloop iseen goede studiekeuze.
Om het spanningsveld tussen hooggestemde verwachtingen en
tegenvallende ervaringen te verminderen is goede, op de doelgroep afgestemde studievoorlichting noodzakelijk, zowel op de
voorbereidende scholen als via de informatiebrochures en de
jaarlijkse voorlichtingsdagen. In 1988 verschenen er 20 richtingsbrochures, die de Landbouwuniversiteit op een aantrekkelijke en verantwoorde wijze presenteren.
Niet alleen het onderwijsaanbod, maar ook het woon- en studieklimaat van een universiteitsstad speelt een belangrijke rol bij
de studiekeuze. Om die reden blijft de Landbouwuniversiteit
haar bijdrage leveren aan de instandhouding van een aantrekkelijk studentenleven. Hierbij past de verhoogde inspanning
met betrekking tot de studievoorlichting, waaraan gedurende
het verslagjaar uitgebreid aandacht isbesteed. De jaarlijkse
voorlichtingsdagen in november zijn in 1988voor de eerste maal
sinds 1975 weer helemaal in eigen gebouwen gehouden, namelijk op het Dreijencomplex. Gesteld kan worden dat de betrokkenheid bij en het inzicht in het onderwijs aan de Landbouwuniversiteit hierdoor is vergroot.
Aan de studieadvisering en -begeleiding ten behoeve van de propaedeusestudenten isopnieuw veel aandacht besteed. Informatie
aan eerstejaarsstudenten en gesprekken tussen studenten en studiecoördinatoren zullen in een vroeg stadium mogelijke oorzaken van studievertraging moeten opsporen, zodat door tijdige
begeleiding en ondersteuning de eventuele studievertraging kan
worden verkleind.
emancipatie

Op de voorlichtingsdagen voor aanstaande studenten in november was een stand ingericht waar informatie kon worden verkregen over de positie van vrouwen aan de Landbouwuniversiteit.
Deze stand was voornamelijk bedoeld om de aandacht te vestigen op die studierichtingen, die traditiegetrouw nauwelijks door
vrouwen worden gevolgd. Het accent lag daarbij niet op het
doen toenemen van het totaal aantal vrouwelijke studenten. Bij
de Landbouwuniversiteit is de deelname van studentes, zo'n 42%
van de eerstejaars, vrij hoog.
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Het in 1987 door de Rijksuniversiteit Groningen gestarte onderzoek naar ongewenste intimiteiten in onderwijssituaties, waarbij
de Landbouwuniversiteit één van de cases was, vond zijn empirische uitwerking in 1988. Kr werden zo'n 1000 studenten bij
betrokken. De resultaten worden in 1989bekend gemaakt.
Studenten van de vakgroep voorlichtingskunde hebben een advies opgesteld over de voorlichtingsmogelijkheden met betrekking tot ongewenste intimiteiten.
De positie van de vrouwelijke student kwam ook regelmatig aan
de orde in de ambtelijke werkgroep studievoorlichting aan de
Landbouwuniversiteit.
studiefinanciering

De positie van het in 1987 tot stand gekomen steunpunt studiefinanciering Wageningen isin het verslagjaar gekenmerkt door
een contract tussen de Landbouwuniversiteit en het ministerie
van onderwijs en wetenschappen dat in beginsel in continuering
van het steunpunt tot 1991 voorziet. Het steunpunt in Wageningen heeft een regionale functie; het richt zich niet alleen op studenten van de Landbouwuniversiteit, maar ook op scholieren en
hun ouders. De stroom bezoekers en telefoongesprekken stabiliseerde zich enigermate toen de aanloopproblemen met betrekking tot studiefinanciering verminderden. Er werden in 1988in
totaal 4312bezoekers te woord gestaan, de medewerkers kregen
9057 telefoongesprekken te verwerken.
deeltijdopleidingen

De afschaffing van de deeltijdopleidingen huishoudwetenschappen en voeding per 1september ging gepaard met het aanbod
aan de deelnemende studenten om hetzij door middel van een
afkoopsom de studie direct te beëindigen, hetzij via een aangepast programma af te ronden.
Negentien van de in totaal 46 studenten maakten van de eerste
mogelijkheid gebruik. Voor de overblijvende studenten werd
een begeleidingscommissie ingesteld, die onder meer tot taak
heeft om zodanige programmavoorstellen te ontwikkelen,
dat zij op een aanvaardbare wijze hun studie kunnen voltooien.
verlenging van inschrijvingsduur

De harmonisatiewet schafte per 1september de regeling verlenging van inschrijvingsduur af. In de maanden voorafgaande aan
september zijn de desbetreffende commissie en bureau-afdeling
overstelpt met aanvragen om verlenging, die met vereende
krachten zijn verwerkt. Het college van bestuur zette zich aan
het einde van het verslagjaar aan het ontwerpen van een zogenaamde auditorenregeling, waarin de mogelijkheden worden
uitgewerkt voor studenten die buiten hun schuld in financiële
problemen zijn geraakt als gevolg van de harmonisatiewet.
Toen de rust was weergekeerd, maakte de commissie verlenging
van inschrijvingsduur haar testament op. In een uitgebreide nota
zijn een aantal knelpunten in het onderwijs(systeem) aangekaart,
dienaar het oordeel van de commissie de studeerbaarheid van
het onderwijsprogramma rechtstreeks raken en daarmee van belang zijn voor de studievoortgang, studiebegeleiding en het welbevinden van student, respectievelijk docent.
overstap naar hoger agrarisch onderwijs

In het derde trimester van het studiejaar 1986-1987 werd een begin gemaakt met een speciaal onderwijsprogramma, waardoor
het studenten mogelijk werd na het tweede trimester van de propaedeuse een specifiek brugprogramma te volgen dat aansluiting
geeft op het tweede studiejaar van het hoger agrarisch onderwijs. Hiermee werd een bijdrage geleverd aan de gewenste hori31
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zontalc doorstroming tussen Landbouwuniversiteit en hoger
agrarisch onderwijs.
Na evaluatie van het studiejaar 1986/1987 respectievelijk
1987/1988 bleek echter een zeer geringe deelname aan dit programma. Voor het studiejaar 1988/1989 wordt het brugprogramma nog gehandhaafd.
Momenteel wordt er echter naar gestreefd in overleg met het hc
ger agrarisch onderwijs individuele oplossingen voor belanghebbenden te treffen.
buitenlandse studenten

De groei van het aantal buitenlandse studenten heeft zich in het
verslagjaar voortgezet.
In het begin van dit jaar volgden 101 studenten één van de vijf
MSc-cursussen; 86 van hen kwamen uit het buitenland.
In augustus en november werd het MSc-diploma uitgereikt aan
23 kandidaten waaronder 6 Nederlanders.
Deelneming van enkele Nederlanders in de verschillende cursussen heeft de buitenlanders in belangrijke mate geholpen bij hun
kennismaking met Nederland en uiteraard met Wageningen.
Dit jaar is voor de nieuwe studenten van de cursus Soil Science
and Water Management een introductieweek georganiseerd. Gedurende deze week konden de deelnemers kennismaken met de
diverse cursusdirecteuren en docenten.
Tevens iseen korte driedaagse cursus (intercultural workshop)
georganiseerd om de studenten kennis te laten maken met de
Nederlandse samenleving en het leven in Wageningen. De opzet
van deze cursus werd zeer gewaardeerd.

Opslag van mest.
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In het verslagjaar was de belangstelling voor de sportprogramma's opnieuw zeer groot. In totaal zijn er ruim 5300 sportkaarten verkocht. Landelijk gezien kent de Landbouwuniversiteit
het hoogste percentage sportkaarthouders (67°"). In de tweede
helft van dit jaar iseen begin gemaakt met de verbetering van
de binnenaccommodatie en werd de ruim 100 jaar oude sportzaal
op Duivendaal afgestoten.
In de loop van 1989 wordt een nieuwe sportzaal op het sportcentrum de Bongerd gerealiseerd en krijgt de kantine een nieuw gezicht. Samen met de gemeente en de tennisbond is het tennispark
op de Bongerd gereorganiseerd. Ren viertal gravelbanen zijn
door de Landbouwuniversiteit afgestoten.
In plaats daarvan zijn op een andere locatie drie kunstgrasbanen
aangelegd.
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Degroei van het aantal buitenlandse
studenten zette zich voort.
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zitten die uiteindelijk in het opper-

derij, h e b b e n het ministerie van

vlaktewater t e r e c h t k o m e n .

l a n d b o u w en visserij en het Pro-

D e vakgroep waterzuivering heeft

d u k t s c h a p voor Veevoeder de o p -

O n d e r z o e k e r s van d e v a k g r o e p wa-

getracht de zuivering van mest

dracht g e g e v e n o m uit te r e k e n e n

terzuivering h e b b e n een n i e u w

g o e d k o p e r te m a k e n door een effi-

wat het n i e u w e proces gaat kosten

mestzuiveringsproces ontwikkeld.

ciënter en compacter proces te ont-

voor de z u i v e r i n g van varkensdrijf-

H e t organisch gedeelte van de mest

w i k k e l e n . H e t o r g a n i s c h materiaal

mest. Voor die kostencalculatie is

wordt o m g e z e t in energierijk m e -

uit d e mest wordt vergist waarbij

de v a k g r o e p u i t g e g a a n van een z u i -

t h a a n g a s w a a r n a de m i l i e u b e l a s t e n -

biogas vrijkomt. G e d u r e n d e de vol-

veringscapaciteit van d u i z e n d ton

de stoffen m e t b e h u l p van bacteriën

g e n d e fase wordt d e a m m o n i u m

per d a g . D e z e capaciteit is te ver-

w o r d e n verwijderd. D e kosten voor

biologisch o m g e z e t in nitraat. T o t

gelijken m e t die van een regionale

het zuiveren van varkensdrijfmest

slot zetten a n d e r e bacteriën dat ni-

mestverwerkingsfabriek zoals in

volgens deze m e t h o d e blijken aan-

traat weer o m in onschadelijk stik-

H e l m o n d is gesticht.

zienlijk lager te zijn d a n eerder ge-

stofgas, waarbij gelijktijdig het fos-

v o n d e n wijzen van m e s t v e r w e r k i n g

faat uit d e m e s t neerslaat. D e reste-

en -zuivering.

r e n d e afvalstroom (effluent) moet

Voor d e a a n p a k van de mestover-

uiteindelijk w o r d e n geloosd.

schotten staan t w e e m o g e l i j k h e d e n

D e verschillende p r o c e s s t a p p e n
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Studenten

6.2
Studentenstatistiek

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: oude en
nieuwe structuur

Eerstejaars

Alle

jaar

propaedanten

propaedanten

Kandidaats-B

Doctoraal

Totaal

1988/1989

1045(445)

1984(852)

0 (0)

0

1987/1988

1051 (433)

2106(899)

0 (0)

0

(0)

4112(1598)

6096 (2450)

(0)

4946(1767)

1986/1987

1034(407)

2062(817)

3 (1)

7052 (2666)

224 (64)

4733(1657)

1985/1986

1058(424)

1684(656)

7022 (2539)

29 (12)

617(192)

4579(1527)

1984/1985

1127(440)

1757(680)

6909 (2387)

163(46)

1305(419)

3555(1098)

6780 (2234)

Kandidaats-A

De nieuwe structuur werd ingevoerd per 1september 1982.
De aantallen tussen haakjes betreffen de vrouwelijke studenten,
begrepen in het ervoor geplaatste aantal.

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
Eerstejaars
jaar

propaedanten

Alle

Doctoraal

Totaal

propaedanten

1988/89

1045(445)

1984(852)

3839(1520)

1987/88

1051 (433)

2106(899)

3484 (1302)

5590(2201)

1986/87

1034(407)

2062(817)

2772(1013)

4834(1830)

1985/86

1058(424)

1684(656)

2333 (838)

4017(1495)

1984/85

1127(440)

1757(680)

1416 (476)

3173(1156)

5823(2372)

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

Voeding van de mens

15(11)

24(21)

17(15)

Agrarische economie

33 (2)

13 (6)

47 (8)

Huishoudwetenschappen

6 ( 5)

21 (16)

10 (8)

T o t a a l deeltijdopleidingen

54(18)

88 (43)

74(31)

T a b e l 4: S t u d e n t e n M S c - o n d e r w i j s
Cursus

Aantal

NL

Niet-NL

Animal Production and
Aquaculture

25(10)

3

22

Crop Science

8 (1)

-

8
19

Management of Agricultural
Knowledge Systems

23 (5)

4

Soil and Water

25 (6)

1

24

Tropical Forestry

20 (4)

7

13

Totaal

101 (26)

15

86

Veel meer tabellen- engrafieken- betreffende studentenzijnte vinden
in het afzonderlijk uitgebrachte verslag van onderwijs en onderzoek.
Zie bladzijde 2voor dewijze waarop dit verkregen kan worden.
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7.1
Financieel beleid
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financiële situatie

Ook 1988stond in het teken van het streven naar een betaalbare
Landbouwuniversiteit. De in voorgaande jaren genomen maatregelen begonnen duidelijk hun vruchten af te werpen.
Een en ander heeft erin geresulteerd dat het feitelijk tekort over
dit jaar beperkt is gebleven tot 1,7 miljoen gulden. Dit terwijl
het tekort begroot was op circa 3,8 miljoen gulden.
In 1986, 1987en 1988 bedroeg het tekort voor de Landbouwuniversiteit respectievelijk ƒ 2,7 miljoen,/8,2 miljoen e n / 1,7 miljoen, zodat het cumulatief tekort aan het eind van dit jaar/ 12,6
miljoen bedraagt.
De liquiditeit van de instelling isniet in gevaar gekomen.
Om het financieel tekort structureel terug te dringen, zijn een
aantal beleidsmaatregelen genomen. De effecten hiervan worden
vooral in de toekomst merkbaar. Daarnaast isdoor een strakke
uitgavenbeheersing en enkele incidentele meevallers een kortetermijnvoordeel bereikt. Aan de middelenkant zijn extra inspanningen geleverd ter vergroting van de middelenverwerving. Het
gevoerde beleid wordt ook de komende jaren verder voortgezet
om het ontstane tekort binnen afzienbare termijn weg te werken.
Dit sluit aan bij de SKG-operatie waarvan dit jaar de eerste resultaten geboekt zijn.
Door een zeer terughoudend personeelsbeleid iseen onderuitputting van de begrote middelen op de post los personeel gerealiseerd. Hiermee was een bedrag v a n / 2 , 0 miljoen gulden gemoeid.
De totale personeelslasten bedroegen in 1988/ 155,0 miljoen.
Ten opzichte van 1987 betekende dit een stijging m e t / 0 , 3 miljoen gulden.
De bestedingen in de sfeer van de overige lasten weken minimaal af van de begroting. P^xtraaandacht is gegeven aan de huisvestingslasten (circa 36% van de overige lasten) waardoor bezuinigingen konden worden doorgevoerd. Dat in totaal toch iets
meer op overige lasten isbesteed dan was begroot vindt zijn
oorzaak in het opstarten van taken in het onderwijs en onderzoek op voor de Landbouwuniversiteit nieuwe gebieden. Hiermee waren relatief grote investeringen in apparatuur gemoeid.

financiën

investeringen

Zuur-neutraliserend vermo-

het sterkst zijn. Opgelost alumi-

Aan investeringen iseen bedrag v a n / 14,9miljoen uitgegeven,

gen van z a n d g r o n d e n b i n n e n

nium tast plantewortels aan, onder-

hetgeen een stijging inhoudt ten opzichte van 1987 met/"0,3

enkele decennia uitgeput

meer via verdringing van voorde

Ten gevolge van zure depositie

als magnesium encalcium.De

liquiditeitspositie

('zure regen') gaat het aluminium

plant kan ziek worden enuitein-

De verbetering vande liquiditeitspositie heeft inhet dienstjaar

in debodem versneld inoplossing.

delijk afsterven.

nadrukkelijk deaandacht gehad. Door eenversterkte nadruk op

Door ditproces kunnen vooralde

Door de sterke uitspoeling van alu-

cash-management kwam ondanks een oplopend cumulatief te-

zandgronden binnen enkele tiental-

minium, zoals diede laatste tijd

kort deliquiditeit van de Landbouwuniversiteit niet in gevaar.

len jaren een belangrijk deel van

plaats vindt, isin Nederlandse

hun zuur-neutraliserend vermogen

zandgebieden opkorte termijn een

deconcentratie

verliezen. De gevolgen zijn

overschrijding teverwachten van

Het concept vaneenverdergaande deconcentratie isdit jaar ver-

moeilijk tevoorspellen, maar zijn

dedrinkwaternorm voor alumi-

der ingevuld. Bij Zodiac enhetBiotechnion worden nu opde-

hoogstwaarschijnlijk ingrijpend

nium inhet ondiep gewonnen

centraal niveau denodige administratieve werkzaamheden ver-

voordevegetatie.Datzijn enkele

drinkwater; denorm van drinkwa-

richt. Ook aaneeneerste invulling vanhetin principe aanvaarde

conclusies van twee elkaar aanvul-

ter bedraagt 0,2milligram alumi-

lump-sum model is inhet verslagjaar denodige aandacht ge-

lende promotie-onderzoeken van

nium per liter.

schonken. Dit heeft erin geresulteerd dathiermee in 1989 een

dr.ir.J.Mulder endr.ir.J.J.M, van

Mulder: 'Op sommige plaatsenin

daadwerkelijke start gemaakt gaat worden, waarmee een grotere

Grinsven.

Oost-Nederland hebben we soms

miljoen.

plant belangrijke voedingstoffen

concentraties gemeten die veelho-

bestedingsvrijheid van devakgroepen gerealiseerd wordt.
Aluminium komt algemeen voorin

ger waren dan denorm. Een teveel

de bodem. Slechts een klein deelis

aan aluminium kan het zenuwstel-

oplosbaar endatvormt nudebe-

sel van demens aantasten met een

langrijkste bron voorde neutralisa-

verhoogde kans opdeziekte van

tie van dezure regens.Dat geldt

Alzheimer, een vorm van demen-

Alleenreductievanzureregens,

met name voor de Nederlandse

tie'.

doorverminderingvandeuitstoot

zandgronden, waar debodems zeer

vanammoniakenzwavel,kanver-

arm zijn aan verweerbare mineralen

Van Grinsven:'Alleen reductie van

dereverzuringvandeNederlandse

en waar de effecten van zure regen

zure regens door vermindering van
deuitstoot van ammoniak enzwa-

zandgrondenvoorkomen.

vel kan verdere verzuring vande
Nederlandse zandgronden voorkomen. Uit ons model blijkt dat een
halvering van de ammoniakuitstoot
al binnen één jaar veertig procent
verlaging van de aluminiumconcentraties inde bodemoplossing
oplevert'.
Wat betreft demogelijkhedentot
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7.2

Exploitatieoverzichten (bedragen xf miljoen)

Financiële overzichten
uitkomsten

beschikbaar
voor

1988

1988

155,0

157,5

huisvestingskosten

21,7

22,5

bureaukosten
reis- en verblijfkosten

3,8
4,4

3,7
4,5

specifieke kosten'

18,2

17,9

algemene kosten 2

2,1

1,9

apparatuur

17,2

16,4

diversen 3

3,8

3,9

71,2

70,8

14,9

14,9

241,1

243,2

Besteding middelen
(incl. verplichtingen)
Personeelslasten
Overige lasten:

T o t a a l overige lasten
Investeringen
T o t a a l eerste geldstroom
Financiering
Rijksbijdrage

208,2

Overboeking voorg.jaren

14,3

Inschr./collegegelden

10,6

Inkomsten proefbedrijven

1,8

Overige baten

0,6

Bijdrage contractresearch

3,7

Diversen

0,2

Subtotaal

239,4

Over te boeken naar volgend
dienstjaar

1,7

Totaal

241,1

t-

' Specifieke kosten- onderhoud, hulpmiddelen, levende have, literatuurvoorzieningen, drukwerk.
2

Algemene kosten- representatie, voorlichting, universiteitsblad.

3

Diversen- bijdragen aan interuniversitaire instituten, studentenvoorzieningen, restauratieve voorzieningen, niet-wetenschappelijke tuinen, auditorenfonds.

Contractonderzoek (bedragen xf miljoen)
Omzet

1988

Binnenland
Su'tenland

23,0
10,5

Totaal

33,5

Wie daarin geïnteresseerd is,kan in het afzonderlijk gepubliceerde
financieel jaarverslag 1988gedetailleerde informatie vinden over het
financiële beleid endefinanciën van de Landbouwuniversiteit;
zie blz. 2.
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Huisvesting
8.1
Huisvestingsbeleid
8.2
Huisvestingsactiviteiten

8.1 In het verslagjaar is weer veel aandacht geschonken aan de indiH u i s v e s t i n g s b e l e i d recte en directe gevolgen van het instellingsbeleid op het huisvestingsbeleid. De beleidsvoornemens ten aanzien van de selectieve krimp en groei speelden daarbij een overwegende rol. In
de loop van het jaar iseen nota uitgebracht waarin werd aangegeven hoe de beleidsvoornemens uit het uitvoeringsplan SKG
in het huisvestingsbeleid en de bouwactiviteiten konden worden
ingepast.
In principe is gesteld dat gezien de financiële middelen, de aanwezige knelpunten en de kwaliteit van de aanwezige ruimte het
niet mogelijk was de beleidsvoornemens met betrekking tot de
selectieve krimp en groei vóór 1995 ruimtelijk te realiseren
zonder dat er ingrijpende maatregelen genomen werden. In het
verlengde daarvan moesten er voor de middellange termijn een
aantal concessies gedaan worden ten aanzien van de doorvoering
van het ruimtelijk clusterbeleid. Verder moest onverkort worden doorgegaan met het inzetten van extra middelen afkomstig
van verkoop van onroerend goed, huurinkomsten en derde geldstroom.
8.2

nieuwbouw

H u i s v e s t i n g s a c t i v i t e i t Op 20 mei werd het gerenoveerde gebouw van microbiologie
geopend. Op 9september kwam de grondberging ten behoeve
van de vakgroep bodemkunde en plantevoeding op De Dreijen
ter beschikking. De officiële opening van de proefaccommodatie
De Haar-Vissen vond op 23 september plaats.
In het verslagjaar is begonnen met de uitvoering van de nieuwbouw erfelijkheidsleer 2e fase, de renovatie van de Dreijenborch
en de uitbreiding van de sporthal de Bongerd.
In ontwerp zijn genomen de projecten bestuursgebouw Duivendaal, uitbreiding botanisch laboratorium, kas tuinbouwplantenteelt, renovatie scheikunde complex-west, uitbreiding Binnenhaven en verbouwing landbouwplantenteelt en graslandkunde.
Het beleid ten aanzien van kassen was onverkort gericht op
sloop of verbetering van verouderde accommodaties en vervangende nieuwbouw. In dat kader isgestart met de voorbereidingen voor vervangende kasruimte ten behoeve van de vakgroepen tuinbouwplantenteelt en plantenveredeling.
In de periode 1juli 1987 tot 1juli 1988 nam de netto vloeroppervlakte af met 2450 m2. Per 1juli 1988 beschikte de Landbouwuniversiteit over 201.400 m2 netto vloeroppervlakte.
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onderhoud en exploitatievoorzieningen
IIet budget voor onderhoud en exploitatievoorzieningen bedroeg dit jaar 7,7 miljoen gulden. Dit bedrag was onvoldoende,
zodat wederom grote vervangingen moesten worden uitgesteld.
In een nota over het achterstallig onderhoud en de grote vervangingen werd aangetoond dat de komende 5jaar in totaal 40 miljoen gulden aan extra middelen nodig zijn om de achterstand in
te halen.
De behoefte aan aanpassingen van de huisvestingssituatie bleef
ook in het verslagjaar groeien. Gelet op het beperkte budget zijn
met de grootste terughoudendheid de noodzakelijke voorzieningen goedgekeurd en opgedragen.

Runderrassen laten verschillen invoeropname en energiebenutting zien
De verhouding tussen ruwvoeren
krachtvoer in het rantsoen voor
melkkoeien heeft een gering effect
op debiologische efficiëntie vande
melkproduktie, maar behandeling
met BST(bovine somatotropinehormoon) enselectieop melkproduktie verbeteren de efficiëntie
voor melkproduktie duidelijk wel:
dehoeveelheid per geproduceerde
kg melk wordt lager.
Dit was eenconclusieinhet proefschrift van dr.ir.J.K. Oldenbroek,
verbonden aan het Instituut voor
Veelteelkundig Onderzoek Schoonoord teZeist. Hijpromoveerdeop
eenstudie van voeropname en energiebenutting bij melkkoeien van
verschillende rassen.
De basis vanhet onderzoek werd
gevormd door vijf proeven met
koeien van vier verschillende rassen:deJersey,deHolstein Friesian
(HF),deNederlandse zwartbonte
(FH) endeNederlandse roodbonte
(MRIJ).Invier voeropnameproeven werden twee volledig gemengderantsoenen (complete voeders)
met respectievelijk nul en vijftig
procent krachtvoer adlibitum gevoerd.Inde vijfde proef werdende
koeien behandeld met BST terwijl
zead libitum gevoerd werden met
een compleet voer met vijftig procent krachtvoer.
Er blijken tussen derassen ver-
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schillen invoeropname te bestaan
omdat hun voerbehoefte niet gelijk
is.Vooraldevoeropname vande
Jerseys wijkt sterk afvan die vande
andere rassen. Bijditrasheeft het
krachtvoeraandeelinhet rantsoen
andere effecten dan bij deoverige
drierassen. Ze hebben namelijk
een hogere voeropnamecapaciteit
per kglichaamsgewicht. Bij deJerseysheeft het krachtvoer minder effect op detotale voeropname ende
melkproduktie dan bij de andere
rassen. Ze hebben een andere verhouding tussen vet, eiwit enlactose
indemelk dan dedrie andere,
zwaardere rassen. Daardoor is hun
voerbehoefte anders.De verschillen
invoeropnamevermogen tussende
rassen gaan samen met verschillen
inlichaamsbouw en bespiering.
Met het toenemen vande leeftijd
neemt devoeropnamecapaciteit toe.

