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De organisatie van ESG gaat op de
schop. De vijf centra, waarin de
teams van Alterra en de leerstoelgroepen van de universiteit zijn ondergebracht, gaan verdwijnen. Feitelijk verdwijnt een management-

laag. Met name voor de mensen
van Alterra verandert het een en
ander. De 22 bestaande teams worden samengevoegd tot vijftien
nieuwe teams die onder nieuwe
namen opereren. De samenwerking met de 21 leerstoelgroepen
blijft. Teamleiders en leerstoelhouders krijgen meer verantwoordelijkheid.
Volgens ESG-directeur Kees
Slingerland is de reorganisatie no-

dig omdat de huidige ‘jas’ niet
meer past. Universiteit en Alterra
worden min of meer ontvlecht. De
nieuwe en plattere structuur moet
leiden tot meer ‘slagkracht’ en
meer grip op de planning van Alterra. De werkverdeling is nu scheef
verdeeld over het jaar. De druk ligt
op het einde van het jaar omdat
dan de EL&I-projecten moeten
worden afgerond. Andere opdrachten blijven daardoor liggen, terwijl

ESG het juist steeds meer van die
opdrachten voor derden moet hebben. ‘Het afgelopen jaar hebben
we daardoor 1,5 miljoen aan omzet misgelopen’, rekent Slingerland voor. ‘Terwijl de productiviteit
aan het begin van het nieuwe jaar
dramatisch laag is.’ De nieuwe
structuur gaat per 1 april al in. De
ondernemingsraad moet nog adviseren. RK
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Laan van Staalduinen is de nieuwe algemeen directeur van SSG. Zij is de eerste
vrouw die hoofd is van een van de groepen van Wageningen UR. Van Staalduinen is de opvolger van Ruud Huirne die
onlangs vertrok naar de Rabobank. Van
Staalduinen (1965) is - evenals Huirneopgeleid in Wageningen. Zij werkte
voor het LEI als econometrist en milieueconoom. In 2006 begon ze een eigen
consultancybureau. Twee jaar geleden
kwam ze terug bij SSG als directeur bedrijfsvoering. Van Staalduinen was
sinds het vertrek van Huirne al interimRK
directeur.
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Bekende koppen donderdag 22 maart in
Atlas. Prins Willem-Alexander houdt een
lezing over water en voedselzekerheid,
ter gelegenheid van de Nederlandse viering van wereldwaterdag. Ook geven de

voetbalcoaches Bert van Marwijk,
Ruud Gullit en Ruud Krol samen met
staatssecretaris Ben Knapen de
aftrap van een programma dat jonge
Afrikanen middels voetbal bewust
moet maken van watergebruik en hygiëne. GvC
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Promovendi van universiteiten moeten volgend studiejaar een eed aﬂeggen, waarin ze onder meer beloven
geen fraude te plegen. Dat heeft de
vereniging van universiteiten, VSNU,
besloten. In mei komen de universiteiten met de uitwerking van hun afspraak. De universiteiten hebben al
een Gedragscode Wetenschapsbeoefening, maar veel onderzoekers kennen die niet. +23
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Wageningen UR krijgt twee nieuwe
vertrouwenspersonen op het gebied
van wetenschappelijke integriteit.
Het gaat om Bas Kemp, hoogleraar
Adaptatiefysiologie, en Adri van den
Brink, hoogleraar Landschapsarchitectuur. De laatste is tevens voorzitter van de Ethische Commissie bij Wageningen UR. Ze volgen Herman Eijsackers en Dick van Zaane op. De vertrouwenspersoon wetenschappelijke
integriteit adviseert onderzoekers
van Wageningen UR die in gewetensnood (dreigen te) raken bij de uitvoering van hun wetenschappelijk
werk. $6
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Natuur voor mensen, mensen voor natuur luidde in 2000 de
titel van een ministeriële beleidsnota, die was gericht op
een ommekeer in de omgang met de natuur in ons land.
De reservaten moesten worden opengesteld en bordjes als
‘Alleen toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek’
waren in het vervolg uit den boze. De maatschappij betaalde dure guldens (toen nog) voor de natuur, dus moesten
burgers ook volop van die natuur kunnen genieten.
In hun ijver zo snel mogelijk de gunst van een breed publiek te winnen buitelden de natuurbeschermingsorganisaties als het ware over elkaar heen. Glanzende folders
werden verspreid en allerlei activiteiten georganiseerd om
zoveel mogelijk mensen de natuur in te lokken. Met steun
van televisiezenders wist Natuurmonumenten haar ledenaantal op te stuwen tot een recordaantal van 975.000. Inmiddels is beleving het nieuwe toverwoord, waarbij termen als outdoor, events en experience niet worden geschuwd. Kijk er de diverse websites maar op na.
Ik heb deze ontwikkelingen de voorbije jaren met lede
ogen gevolgd. Mag de natuur zelf nog wel centraal staan?
Of gaat het er vooral om dat er zoveel mogelijk mensen
van genieten, ook als dat ten koste gaat van bijzondere
soorten? De natuur als pretpark? Is er nog voldoende
ruimte, voldoende rust? Zeldzame vogels in het Drentse
Witterveld lijken zich weinig aan te trekken van al het lawaai op het nabijgelegen motorcircuit, maar toch... Koolmezen moeten hun omgeving overschreeuwen om zich in
ons lawaaiige land voor elkaar nog verstaanbaar te maken. Eén ding is zeker, de zwijgzame natuur kan niet spreken. Mensen voor natuur dus. -RRS6FKDPLQ«H
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