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Helene Stafleu:
‘De reorganisatie
van het LEI heeft
niks met de
recessie te maken’

LEI OPGEDEELD IN ZES WERKVELDEN
Nog deze zomer moet de interne
reorganisatie van het LEI zijn afgerond.
Het LEI kent nu nog drie afdelingen:
plant, dier en maatschappij. Die indeling
wordt verfijnd naar zes werkvelden. Er
gaan geen banen verloren.
Met de reorganisatie wil het LEI beter herkenbare werkvelden gebruiken en beter
aansluiten op de thema’s in de markt.
Naar buiten toe presenteert het LEI zich al

geruime tijd op de nieuwe manier. De LEIrapporten zijn steevast voorzien van een
van de zes pictogrammen die verwijzen
naar de werkvelden. Met een kleine aanpassing ten opzichte van nu worden die
velden straks: ‘internationaal beleid’,
‘markt en keten’, ‘milieu, natuur en landschap’, ‘consument, gedrag en gezondheid’, ‘sector, bedrijf en ondernemerschap’, en ‘regionale ontwikkeling en
ruimtegebruik’. De cijferaars van het

werkveld ‘data’ vormen een zevende tak,
die voor alle andere werkzaam is.
Intern moet de nieuwe indeling nog
gestalte krijgen. Het streven is dat die
operatie in juli wordt afgerond. Op dit
moment buigt de ondernemingsraad zich
over het reorganisatieplan. Een belangrijk
onderdeel daarvan is de personele invulling van de nieuwe werkvelden. Voorop
staat dat niemand wordt ontslagen, laat
woordvoerder Helene Stafleu weten.

ENERGIE UIT KAS ZOEKT TOEPASSING
Minister Verburg opende vorige week
drie energieproducerende kassen bij
het praktijkcentrum van Wageningen UR
in Bleiswijk. Op de vraag of die kassen
echt meer energie leveren dan ze
gebruiken, antwoordt onderzoeker
dr. Feije de Zwart van Wageningen UR
Glastuinbouw bevestigend. Maar dat wil
nog niet zeggen dat die geproduceerde
energie bruikbaar is.
De kassen in Bleiswijk, luisterend naar de
namen Sunergiekas, Zonwindkas en Flowdeckkas, zijn ontstaan tijdens een ontwerpwedstrijd. De opgave was: maak een
kas die meer energie produceert dan er
aan fossiele brandstof in gaat. En dat
gaat lukken, zegt De Zwart. Als je kijkt
naar het aantal megajoules, zullen de
demokassen meer energie voortbrengen
dan ze aan hoogwaardige energie gebruiken. ‘Maar de energie die ze leveren is
van lage kwaliteit. Er gaat aardgas en
elektriciteit in en er komt een beetje elektriciteit uit, maar vooral veel lauw water
van 20 graden Celsius.’ Met dat lauwe water zijn naburige huizen te verwarmen. Op
papier dan, want de praktijk wijst uit dat
het duur en lastig is om die laagwaardige
warmte aan huishoudens te koppelen.
‘Uit energieoogpunt is het voor de huishoudens zuiniger om water te verwarmen
met zonnepanelen’, zegt De Zwart. Zonder vraag naar afvalwarmte zijn de demokassen geen economisch renderende systemen.
Maar dat kan veranderen. ‘De huidige
tuinbouw draait op restwarmte uit
warmtekrachtkoppeling (wkk). De wkkinstallaties van tuinders verbruiken gas
en leveren elektriciteit aan de consument
– tien procent van de elektriciteitsvraag in
Nederland – terwijl de tuinders de vrijkomende warmte en CO2 gebruiken voor de
gewasproductie. Dit is een zeer efficiënte
wijze van gasverbruik, vergeleken met
een gewone elektriciteitscentrale die alle
afvalwarmte weggooit’, zegt De Zwart. De
huidige tuinbouw drijft daarmee op aardgas. ‘We weten dat aardgas schaars
wordt en dus duur. Het wkk-spoor loopt
dus dood en we moeten op tijd de wissel
kunnen omzetten naar kassystemen die
veel minder afhankelijk zijn van dure
energiebronnen. De zon het werk laten

‘Iedereen blijft aan het werk voor het LEI.
De reorganisatie heeft niks met de economische recessie te maken. We zijn er een
jaar geleden al mee begonnen.’ Ook zal
niemand van standplaats veranderen.
Functies blijven behouden, maar het is
niet uitgesloten dat sommigen van bureau moeten wisselen. Dat zal pas in de
loop van de komende maanden duidelijk
worden. / RK

SLECHTS
HANDJEVOL
ANDERSTALIGE
PROMOTIES
De afgelopen jaren is er aan
Wageningen Universiteit slechts een
handjevol proefschriften gepasseerd
in een andere taal dan het Engels. Dat
zegt prof. Paul Struik, lid van het
college voor promoties, in reactie op
een klacht over het nieuwe
promotiereglement, dat half maart
van kracht is geworden.

Op de step. Gerda Verburg opende vorige week met een Segway drie energieproducerende demokassen in Bleiswijk. / foto G.J. Vlekke
doen is daarvoor de meest geëigende
weg, omdat dat de enige energiebron is
die overal beschikbaar is.’
De demokassen laten daarbij de nieuwste
technieken zien om de warmtevraag in de
kassen te beperken, zoals isolerende
schermen en terugwinning van warmte.
Hierdoor zijn ze veertig tot vijftig procent
energiezuiniger dan de gangbare kassen.

Omdat de tuinder momenteel beschikt
over grote hoeveelheden restwarmte uit
zijn elektriciteitsproductie, zijn deze voordelen voor hem op dit moment minder relevant. Toch zijn tuinders in de kassen
geïnteresseerd, omdat ze een aantal componenten en teeltfilosofieën direct op hun
bedrijven kunnen toepassen. / AS

Een opvallende verandering is dat promoties alleen nog in het Engels of Nederlands mogen plaatsvinden. Prof.
Jos van der Maesen, emeritus hoogleraar Plantentaxonomie, noemde het in
een ingezonden brief (Resource 24)
‘droevig’ om het Frans officieel af te
schaffen. Hij is verbonden aan een
leerstoelgroep die veel contacten heeft
in Franstalig Afrika.
Struik zegt dat er inderdaad Franstalige promoties zijn geweest bij Plantentaxonomie. ‘Maar eerlijk gezegd kan ik
me geen specifieke voorbeelden herinneren. Dat is al een tijd geleden. Ik herinner me wel een Italiaans proefschrift
en zelfs een Fries proefschrift. De afgelopen jaren waren er een paar Spaanse en een paar Nederlandse promoties. Die laatste komen voornamelijk in
de sociale wetenschappen voor.’ De
rest van de proefschriften is allemaal
in het Engels.
‘Het probleem bij anderstalige promoties is dat er opponenten en een waarnemend rector gevonden moeten worden die de discussie kunnen volgen’,
aldus Struik. ‘Een beoordeling van een
promotie bestaat uit een oordeel over
het proefschrift én een over de verdediging. Als je hier serieus mee om wil
gaan, moeten alle leden van de commissie het debat goed kunnen volgen
en daar een oordeel over kunnen vormen.’ Voldoende deskundige commissieleden vinden die allemaal Spaans,
Frans, Italiaans of Fries beheersen,
blijkt lastig. / NM

