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Bij het afscheid van een teeltkundige (1)

M1neralenmanagement en
Huub Spiertz

Steeds strengere milieunormen gelden voor ·landbouwproductiesystemen, die (veelal) de bodem intensief gebruiken. Met de 'milieucompartimenten' water en Iucht staat de grondgebonden productie
in een open, zij het wei mede door natuurlijke processen gereguleerde verbinding. Emissies naar 'het milieu' van stikstofverbindingen (nitraat: N03·, ammoniak: NH 3 ) en fosforverbindingen (fosfaat:
POt of P20 5) worden gebonden aan strenge grenswaarden die in onvoldoende mate zijn gebaseerd op resultaten van kwalitatief en
kwantitatief toereikend wetenschappelijk onderzoek.
De milieukundige eisen die aan de sector worden gesteld, betreffen
dus met name twee voedingsstoffen, stikstof (N). en fosfor (P), die
letterlijk van levensbelang zijn voor de voortbrenging van agrarische producten. Organische verbindingen (zoals aminozuren) waarvoor stikstof en fosfor essentiele bouwstoffen zijn, bepalen in belangrijke mate de opbouw van plantaardige en dierlijke producten.
Eind 1998, bij het afscheid van teeltkundige Jaap Schouls van de
Landbouwuniversiteit, bracht professor Huub Spiertz de thans - binnen de randvoorwaarden van het overheidsbeleid - gangbare benaderingen van de nutrientenproblematiek in kaart. Onderstaand artikel is een uitwerking van enkele aspecten van de inleiding die hij
tijdens het toen plaatshebbende mini-symposium heeft gehouden.
De geschetste benaderingswijzen beperken zich niet tot water gebeurt of zou kunnen gebeuren in de bouwvoor en de direct daaronder gelegen bodemlagen- wei de 'bewortelbare zone' genoemd. De
nadruk komt steeds sterker te liggen op een kennis-intensieve sturing van mineralenvoorraden en -benutting in hoogproductieve
agroproductiesystemen. De milieuprestaties dienen op het bedrijfsniveau te worden vastgesteld. In de bijdrage van Spiertz wordt
hieraan gerefereerd: "Het meer systematisch monitoren van de
nitraatgehalten in het bodemvocht dat aanwezig is onder de bewortelbare zone, zou een meer directe relatie kunnen leggen tussen
managementsmaatregelen en de beoogde kwaliteit van grond- en
oppervlaktewater."
In komende afleveringen van Spit zullen we proberen de analyse van
de nutrientenproblematiek- ook letterlijk- verder te verdiepen. Het
woord is nu aan Huub Spiertz.

Goed bemesten:
kunst of kunde?
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type, de gewasrotatie en het klimaat.
Door de grate variatie in bodemprocessen blijft het moeilijk de mineralisatie van
stikstof op elk moment van het groeiseizoen nauwkeurig vast te stellen. De hoeveelheid minerale stikstof in de doorwortelbare zone in het najaar, het voorjaar
of tijdens het groeiseizoen geeft een indicatie van de bodemvoorraad, maar

stof op te nemen en deze tijdens de generatieve fase te verplaatsen naar de
snel groeiende zaden. Bij een hoogproductief gewas kan bij warm weer tijdens
de korrelvt,JIIing er een vraag naar stikstof zijn van circa 5 kg per ha per dag,
terwijl de stikstofopname uit de bodem
in deze fase van de gewasontwikkeling
minder dan 1 kg per ha per dag kan bedragen. Een ongestoorde groei van de
korrels is dan aileen mogelijk door herverdeling van stikstof uit de vegetatieve
organen - blad, stengel en wortel - naar
de zaden. Dit fysiologische evenwicht,
tussen enerzijds bladvorming en opbouw van een stikstofpoo/ in de vegetatieve fase en anderzijds een herverdeling van stikstof tijdens de korrelvulling,
maakt graangewassen minder afhankelijk van de variatie in de beschikbaarheid van stikstof in de eindfase van het
groeiseizoen. Bladgewassen (grassen
en vollegrondsgroenten) zijn voor realisatie van een optimale groei veelal starker afhankelijk van het momentane stikstofaanbod.
Bemestingen zijn vaak meer afgestemd
op een meerjarig verwachtingspatroon
van opbrengsten en op de te verwachten stikstofleverantie door de bodem
dan op een precieze sturing van de actuele gewasbehoefte. Door deze wijze
van sturing en door de relatief lage prijs
van kunstmeststikstof kiest de boer voor
zekerheid en volgt hij een strategie van
optimale voorziening van het gewas met
stikstof tijdens het groeiseizoen. Een
gevolg van deze strategie is dat bemestingen meer zijn afgestemd op potentiele opbrengsten dan op actuele opbrengsten, die per definitie in de meeste
gevallen lager zijn.

Stikstof en fosfor zijn onmisbare voeStikstofbenutting en
dingstoffen voor planten, omdat ze
-verliezen in teeltsystemen
.bouwstenen zijn voor aminozuren en eiDe toenemende zorg voor een schoon
witten. Aile organisch materiaal, dood of
levend, bevat stikstof en fosfor; de hoemilieu brengt mee dat de eisen die voor
veelheid organisch vastgelegde stikstof
landbouwproductiesystemen
gelden,
ir 1 d~, boder t 1 is veej=:gr_oter:J!an-d~~~~,~~eg~einig-over~et-miner-atisatiepoten--steeds-str-en~erwefdeJT.-9eze-eisen-be·-----veelheid minerale stikstof. De voorraad
tieel in de daarop volgende 'periode.
treffen de belasting van de milieucomorganisch gebonden stikstof in de boGranen beschikken over het vermogen
partimenten bodem, water en Iucht.
dem is sterk afhankelijk van het bodemom tijdens de vegetatieve fase veel stikVoor GRONDWATER met de bestemming
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drinkwater geldt reeds lang de EU-richtlijn van 50 mg nitraat per liter(= 11 ,3 mg
stikstof per liter) als grenswaarde. OPPERVLAKTEWATER mag niet meer dan
0,15 mg P en 2,2 mg N per liter bevatten. Daarnaast zijn er specifieke beperkingen opgelegd aan de emissie van
ammoniak. Voor de akkerbouw en de
vollegronds-groententeelt is de nitraatnorm die geldt voor grondwater, het
meest beperkend. Dit geldt zeker op de
lichtere gronden, waar het risico van uitspoeling groot is gedurende de perioden met een neerslagoverschot.
De Commissie Stikstof heeft in 1990
voorgesteld een bovengrens van 70 kg
N als MINERALE BODEMRESERVE te stellen om het risico van uitspoeling van nitraat binnen aanvaardbare grenzen te
houden. Het meer systematisch monitoren van de nitraatgehalten in het bodemvocht dat aanwezig is onder de bewortelbare zone, zou een meer directe
relatie kunnen leggen tussen managementmaatregelen en de beoogde kwaliteit van grond- en oppervlaktewater.
Verliezen zijn te voorkomen door een
zorgvuldige afstemming van hoeveelheid en tijdstip van de bemesting op de
gewasbehoefte tijdens het groeiseizoen. Dit vergt veel kennis van gewasgroei en -ontwikkeling. Door Smit en
Van der Wert (AB-DLO, 1992) zijn de
belangrijkste gewas- eh bewortelingska:rakteristieken vbor een efficiente STIKSTOFOPNAME EN -BENUTTING ge'inventariseerd.
Wat de N-benutting betreft zijn er twee
aspecten te onderscheiden:
a. de SYNCHRONISATIE en de SYNLOCALISATIE van nutrientenopname en -beschikbaarheid; een lage N-benutting kan het
gevolg zijn van een te geringe wortellengte en/of een ongunstige verdeling
van de wortels in het bodemprofiel; de
opname is dan sub-optimaal, waardoor
potentieel beschikbare voorraden niet
worden benut. Bij veel gewassen speelt
de beperking van de doorworteling
vooral in het begin van het groeiseizoen; bekende voorbeelden zijn mars,
aardappelen, bieten en uien. Sommige
groentegewassen wortelen vrij ondiep,
waardoor er in de bouwvoor een rijk
aanbod van nutrienten nodig is;
b. de STIKSTOFOOGST-INDEX; bij gewassen die veel stikstof nodig hebben voor

len, is de benutting laag. Bij granen kan
de oogst-index voor stikstof een waarde
van 0,80 bereiken; er blijft relatief weinig
stikstof achter in het stro en in de wortels. Bij gewassen met veel loot en stikstofhoudende oogstresten is deze index
veellager. Gewassen die veel stikstof in
oogstresten achterlaten, zijn onder andere koolsoorten, doperwten, suikerbieten en broccoli. Ter voorkoming van hoge bodemvoorraden zullen bij deze
gewassen dan ook gerichte maatregelen nodig zijn. Stro met een laag stikstofgehalte en een hoog koolstofgehalte
- dus een hoog GIN-quotient- draagt ertoe bij dat er meer stikstof in de organische stof wordt vastgelegd dan er mineraliseert. Het is ook mogelijk de stikstof
uit oogstresten weer 'op te vangen' door

de teelt van nagewassen of zogenaamde vanggewassen.
In de landbouw is er geen sprake van
doelbewuste lozingen van nutriente_n,
maar van lekverliezen in een diffuse
vorm. Lekverliezen zijn een onvermijdbaar gevolg van de aanwezigheid
van onbeschermde voorraden aan nutrienten in landbouwsystemen. Zonder
deze voorraden is landbouw niet mogelijk; ze vormen de 'natuurlijke' hulpbronnen waarmee geproduceerd wordt. De
vraag hoe milieuvriendelijk de landbouw
kan zijn, is daarmee synoniem met de
vraag hoe beheersbaar deze nutrientenvoorraden zijn, en welke kennis en
middelen er nodig zijn om de voorraden
te beheersen.

Trostomaten oogsten in kas met
verhoogde teeltgoten onder
Nieuwerkerk aan den /Jssel.
(toto: Ellen Kok)
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zijn landbouwsystemen op te vatten als
schouwd als een 'acceptabele' verlieseen verzamehng compartlmenten d1e
norm. rn=het Mmeralen Aangnte Sysmet elkaar nutrienten uitwisselen. Zo beteem (Minas) zijn de maximale waarden
vat de bodem een kleinere of grotere
voor diverse grondgebruikstypen gefavoorraad stikstof, afhankelijk van de naseerd in de tijd vastgelegd. De Minastuurlijke bodemvruchtbaarheid en het genorm voor 2005 ligt voor grasland op
bruik; ook het gewas dat erop groeit, be200 kg N per ha en voor bouwland op
vat een voorraad stikstof, die geleidelijk
110 kg N per ha.
wordt opgebouwd tijdens het groeiseizoen. Opname van nutrienten is aileen
mogelijk als deze in de bodemoplossing
aanwezig zijn; de aanwezigheid van nutrienten in een mobiele vorm maakt echter ook ongewenst transport mogelijk. De
auteurs formuleerden drie strategieen
om lekverliezen tegen te gaan:
a. een RISICO-MIJDENDE strategie; hierbij
ligt de nadruk op beperking van de voorraden van lekgevoelige nutrienten. Een
voorbeeld vormt de ecologische landbouw;
b. een RISICO-DEKKENDE strategie; hierbij
wordt ervan uitgegaan dat grote voorraden nutrienten onmisbaar of onvermijdelijk zijn- voor een productieve
landbouw. Het ideaal van een risicodekkende strategie is een gesloten systeem met volledige controle over uitwisselingen tussen systeem en omgeving.
Het beste voorbeeld vormt de substraatteelt in de glastuinbouw;
C. een RISICO-NEMENDE strategie; deze
Deze milieumaatregelen hebben ten
gaat ervan uit dat lekverliezen tot op zedoel: voorraadverkleining tot een minikere hoogte onvermijdelijk zijn. Een
maal noodzakelijke omvang, het afvoorbeeld is de intensieve veehouderij,
stemmen van het aanbod van nutrienwaarbij nutrientenrijke agrosystemen
ten op de vraag, en het voork6men van
grenzen aan nutrientenarme ecosysteaccumulatie in het bodemprofiel. Gemen: landbouwgronden versus natuurmeenschappelijk vertrekpunt ervan is
gebieden. Ter vermijding van vermesde regulering van de externe aanvoer
tiny van kwetsbare gebieden bieden
van nutrienten. Beheersing van de voorbufferzones soms een oplossing.
raad wordt nagestreefd door aanpasVoor de teelt van maTs en voor grasland
sing van de bemesting en van de teeltis de nieuwe EU-norm voor de jaarlijks
opvolging van gewassen. Sturing van
maximaal per ha via dierlijke mest aan
de bemesting lijkt nog sterk te kunnen
te wenden stikstof de meest knellende
worden verbeterd in vergelijking met de
richtlijn. Bij de IMPLEMENTATIE VAN DE EUhuidige maatregelen, bij voorbeeld via
NITRAATRICHTLIJN blijft er tussen Brussel
stikstofdeling, bijmestsystemen en uitrijen Den Haag een belangrijk verschil
verboden.
van inzicht bestaan over de effectiviteit
Er zijn overigens nog te weinig geavanvan hantering van middel- of doelvoorceerde hulpmiddelen beschikbaar om
schriften. De EU-nitraatrichtlijn stelt een
de voorraad nutrienten in de baden en
maximum aan de hoeveelheid dierlijke
in het gewas binnen nauwe grenzen te
mest die mag worden gebruikt, te weten
regelen. Daardoor is het lastig aan te
210 respectievelijk 170 kg N per ha per
sturen op een beperkte hoeveelheid nijaar in 1999 en 2003. In Nederland geldt
traat aan het einde van het groeiseigeen maximum voor de hoeveelheid
zoen.
stikstof die met dierlijke mest mag worden aangewend. Er is hier wei een norm
Precisielandbouw; hobby
~---------9este1dJZooLdfLbo_ew.e.eJhe1dstiRsiillJiie~ f·we-rkeliJ"-khe-H.~-9

·-een-reHidabele bedrijfsvoering mogelijk
te maken bij een milieukundig verantwoorae691asflng van de 6odem en van
grond- en oppervlaktewater. Het intelligent toepassen van kennis in een ge'integreerd management van gewassen
draagt bij aan een efficiente benutting
van water en voedingsstoffen. De in de
jaren zeventig ge'introduceerde kennis-

Steeds donkerder wolken pakken zich
samen boven de intensieve
veehouderij.
(toto: Dennis F. Beek)

intensieve teeltwijze van wintertarwe is
een goed voorbeeld van hetgeen thans
als precisie-landbouw wordt aangeduid.
Toen stand het ontwikkelingsstadium
van het gewas centraal, dus een timespecific management, bij de precisielandbouw ligt het accent meer op de
ruimtelijke variatie in gewasgroei en opbrengst, die met moderne informatieen communicatietechnologie goed te registreren is.
De nieuwe benadering, aangeduid als
site-specific management, geniet reeds
enige jaren grote populariteit in de gemechaniseerde, grootschalige landbouw. Op dit terrain biedt de technologie van GPS (Global Positioning
Systems) en RS (Remote Sensing)
nieuwe mogelijkheden om gewassen te
monitoren en ingrepen plaatsspecifiek
uit te voeren. Veel aandacht gaat thans
internationaal uit naar het verfijnen van

0
een bedrijf als overschot mag hebben;
•u •
van de variatie in bodemvruchtbaarheid.
eer1 zelfde doeiCJoorsctuirt getdrnvert;;·- - -Ei ts=ttastret1oefte aar1 IEEE I;; EWBEMES"- --·Maat zetfsi>ifcte·glootsci•aligErQlaanoe·;;gens voor fosfaat. Dit overschot wordt,
TINGSSTRATEGIEEN die erop gericht zijn
drijven in de Verenigde Staten is toe-
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passmg van aeze tecnnoiogTenu-no-g
niet rendabel.
De beste perspectieven geeft deze
technologie wanneer de advisering
wordt gericht op het geheel van strategische en tactische managementbeslissingen binnen een bedrijf. Strategische
keuzen betreffen de gewasrotatie en de
biologische dan wei chemische gewasbescherming. Daarbinnen kunnen tactische keuzes worden gemaakt ten aanzien van het tijdstip en de hoeveelheid
van het toedienen van meststoffen en
bestrijdingsmiddelen. Daarbij spelen
goede weersgegevens en waarnemingen van de boer of de teeltadviseurs
aan bodem en gewas een onmisbare rol
(Spiertz, 1999).
De ontwikkelingen in de informatie- en
communicatietechnologieen maken het
mogelijk om historische, actuele en voorspelde gegevens vast te leggen en te gebruiken in zogenaamde ZELFLERENDE SYSTEMEN. Haverkort en Van Haren (1999) ·
gebruiken deze nieuwe aanpak bij de ondersteuning van beslissingen betreffende de teelt van aardappelen. Centraal in
de aanpak staat het gewasgroeimodel.
Gegevens over relevante omgevingsfactoren en teeltingrepen worden opgeslagen in een database; deze gegevens
worden vervolgens gebruikt om tot een
perceelsspecifiek advies te komen. Dit
biedt de teler de mogelijkheid om op basis van een goed gefundeerd advies tot
specifieke keuzes te komen in het gewasmanagement. Een beter onderbouwd en meer dynamisch teeltadvies
zal de boeren ook het vertrouwen geven
dat er bij de bemesting scherp kan worden gestuurd op opbrengst en kwaliteit
zowel als milieucriteria.
De ontwikkelingen hebben, vanwege
het gebruik van nieuwe technologieen,
weer nieuwe perspectieven geopend. In
de toekomst zal het sturen van de groei
van de plant meer centraal staan, en
minder het op peil houden van een gewenste bodemvruchtbaarheid. Dit vergt
een verdere ontwikkeling van kennisintensieve adviessystemen en het gebruik
van slimme waarnemings- en dataverwerkingssystemen. Nederland had in de
jaren zeventig een kennisvoorsprong
met begeleidingssystemen voor de teelt
van tarwe. Nu liggen er kansen in het
nutrientenmanagement bij belangrijke
--+---..,.aiilkJ<erbouwgewassen als aardapQelen.
bij vollegrondsgroentegewassen en

van---m-et name st1kstot 1n de groe1 en de
opbrengst van gewassen sterk toegenomen. Publicaties van Vos (1997) over
aardappelen, Schroder (1996) over mars
en Spiertz (1988) over tarwe geven een
goed beeld hiervan. Dit inzicht is noodzakelijk om precisiebemesting goed tot ontwikkeling te brengen. Tot nu toe wordt er
te weinig rekening gehouden met de grate variatie in stikstofbehoefte, die afhankelijk is van de groeiomstandigheden.
Precisielandbouw is thans gebaseerd op
een technologie die goed variatie in bodemvruchtbaarheid en vochtvoorziening
binnen een perceel en zelfs binnen een
regia kan vastleggen. Dat is onvoldoende om volledig profijt te kunnen trekken
van de mogelijkheden van nieuwe technologieen, maar vooral ook van nieuwe
kennis en inzichten. Precisielandbouw
kan aileen slagen als er een compleat
managementondersteunend adviessysteem voor het gehele bedrijf tot stand
komt. Een wisselwerking tussen de fundamentele kennis van het functioneren
van gewassen en de mogelijkheden om
in de praktijk te sturen op de gewasbehoefte brengt precisielandbouw en schone teeltsystemen vooruit.

Naar een schone
landbouw
Het onderzoek op het proefbedrijf De
Marke geeft een ontwikkelingsrichting
aan, en toont de wijze waarop de melkveehouderijbedrijven hun bedrijfsvoering moeten aanpassen om de toekomstige norman te halen. Na ruim vijf jaar
experimenteren op bedrijfsniveau blijkt
men de overschotten aan P en N ruim
binnen de door de Nederlandse overheid gestelde norman te kunnen houden met behoud van een rendabele
melkveehouderij bij het huidige prijspeil.
De kosten van de milieumaatregelen op
De Marke worden geraamd op 5 cent
per liter melk. lnmiddels heeft het
Landbouw-Economisch lnstituut (LEI)
berekend dat het inkomen van melkveehouders met een gemiddelde bedrijfsoppervlakte van 30 ha met 12.000 gulden zal dalen in 2005, wanneer de
EU-richtlijn voor nitraat uit dierlijke mest
moet zijn ge'implementeerd. De vergelijkbare inkomensderving zou bij de Nederlandse aanpak met het mineralenaangiftesysteem (Minas) 1.300 gulden
~er bednJtbedra_gen. Netteflananeeft er
dus baat bij schone landbouwsystemen

De maatscnappehJRe dtscuss1e 1n Nederland spitst zich toe op de normstalling voor de circa 250.000 ha
droogtegevoelige zandgronden en lossgronden; de generieke verliesnormen 180 kg N voor grasland en 100 kg N
voor bouwland - zijn te hoog voor het
halen van de nitraatnorm van 50 mg per
liter. Ter gemoetkoming aan de bezwaren van de Europese Commissie zijn de
Minas-norman aangescherpt. De ministers van LNV en VROM, en ook LTO
Nederland, richten zich op de uitkoop
van intensieve veehouderijbedrijven in
de kwetsbare gebieden. Dit maakt deel
uit van de plannen tot reconstructie van
Oost- en Zuid-Nederland en tot verdere
uitbouw van de Ecologische Hoofdstructuur.
Een andere insteek is de verdere ecologisering van de Nederlandse land- en
tuinbouw. Het stikstofoverschot van biologische akkerbouwbedrijven bedraagt
minder dan 100 kg N per ha, van ge'integreerde bedrijven ruim 1 00 kg N per
ha, en van gangbare bedrijven 150 tot
250 kg. Bij deze berekening moet wei
worden gedacht aan een artefact in het
Minas-systeem, namelijk het niet in rekening brengen van biologische stikstofbinding. Uit het project Praktijkcijfers
blijkt echter dat circa 64% van de 234
deelnemende bedrijven reeds in 1997
voldeed aan de verliesnormen die in
Nederland officieel vanaf 1998 gingen
gelden. Deze overschotnormen zijn
thans nog vrij ruim: 40 kg fosfaat per ha,
300 kg stikstof per ha voor grasland, en
175 kilo stikstof voor bouwland. Verdere
aanscherping van de norman na 2000
zal nog een grate inspanning vergen
van deze bedrijven.
Opvallend is dat vooral de intensieve
akkerbouw en de vollegrondsgroententeelt reeds moeite hebben met het realiseren van de thans geldende normen.
Een hoog stikstofoverschot op akkerbouwbedrijven wordt vooral veroorzaakt
door een starke nalevering vanuit bodemreserves en oogstresten of door
een te ruim gebruik van organische
mest. Uit de resultaten van het project
Ge'integreerde Akkerbouw blijkt dat hoge onttrekkingsniveaus door ongestoorde gewasgroei - en derhalve een hoge
opbrengst en een hoge oogstindex eveneens leiden tot een lager stikstofoverschot (Schroder, et al., 1996). Verderotijl<t un recent onaerzoel< van ....
he""'t_ _ __
LEI dat bedrijven een grote spreiding

·ikketerr'dfe"·niet-a11eenaan=doet-"·--·vet tot •err-·qua-stiksto1- -en fosiaa:tovet ;;;-·-··--··productie, inclusief de teelt van gras.
De laatste decennia is het inzicht in de rol
Spil I 161-162

stellingen van ecologische duurzaamheid beantwoorden. doch ook aan economische doelstellingen.

schotten; deze spreiding lijkt meer samen te hangen met de bedrijfsvoering
dan met de bedrijfsstructuur.
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Een efficiente benutting van meststoffen
kan met worden bereikt door aileen te
sturen op opbrengst. Een compleat mineralen-zorgsysteem voor het gehele
bedrijf is nodig, waarbij nutrientenkringlopen worden geoptimaliseerd, en lekverliezen voork6men.
Nawoord
Gaarne zeg ik dr.ir. Jacques Neeteson,
dr.ir. Jaap Schroder en dr.ir. Jan Vos
dank voor hun suggesties voor de voordracht bij het afscheid van ir. Jaap
Schouls. Deze bijdrage voor Spil is gebaseerd op enkele aspecten van de
voordracht.
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is hij als deeltijd-hoog/eraar verbonden
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vvenae or n1er
Doorgaan met Spil
De in de voorzomer van 1999 aangekondigde 'doorstart' van ons tijdschrift heeft
zich minder vliegend voltrokken dan toen
werd verwacht. De afleveringen 157-158
en 159-160 verschenen vlot na elkaar,
maar helaas heeft 161-162 tot nu toe op
zich Iaten wachten. Een samenloop van
(niet-structurele) omstandigheden was
oorzaak van deze vertraging in de aanloop naar een precies tweemaandelijks
verschijnend periodiek. De gewenste - regelmatige en brede - toestroming van kopij begon zich pas na al die zomervakanties duidelijk af te tekenen. Een
complicerende factor vormde daarbij het
redactionele streven, de vormgeving van
elk nieuw nummer reeds zoveel mogelijk
te Iaten beantwoorden aan de in ontwikkeling zijnde nieuwe 'formule'. Bovendien
moest er ook in de steer van de productie
en de eindredactie een en ander worden
herordend, qua huisvesting zowel als uit
een oogpunt van toerusting.
Van een aantal van de auteurs die een

bijdrage inzonden voor 161-162 of 163164, is de kopij enkele maanden te lang
'op de plank' blijven liggen. Een schadelijke gedateerdheid ervan is evenwel niet
opgetreden. Niettemin willen wij ons verontschuldigen voor de tegenover genoemde medewerkers niet correcte gang
van zaken.
De 'doorstart' tekent zich nu toch overduidelijk at. Aflevering 161-162 ligt voor u,
terwijl 163-164 in productie genomen is
en al binnen een maand zal verschijnen.
Beide nummers rekenen wij nog toe aan
de 'jaargang' 1999. In de loop van 2000
zult u derhalve nog eens zes afleveringen
ontvangen.
Terecht kan er dan van een doorstart worden gesproken. Met een wende op grond
van de gangbare christelijke jaartelling
heett die echter niets te maken, al zien
ook wij wei hier en daar een 'uitdaging'.
De gektes zijn bepaald nog niet uitgewoed. [ajv]

Voor uzelf, voor een relatie?
Een abonnementtofen met 2000
Dit gepremieerde abonnement gaar in •
met terugwerkende krachHot september·
ker worden: 2000 is ook maar een. doqd- ·1998 ·en. omvat dus ook :de sedertdien
gewoon jaar. Helemaal vrij van aile modi- · verschenen afleveringen: 153-154 '(met ·
bijdragen over Avebe; voedselzekerheld
euze gektes rond de millenniumwende
en . agrari~ch natuurbeheer); :155·156
was, is en blijtt de inhoud van het tijd(themamimmer "Ecologisering van de
schritt Bpi/, unieke bron van zorgvllldig
landbouw''}, .157:..158.· (met· themakatern
gebrachte informatie, intelligenteanalyse
''Varkenshouderij. in politiekmoeras")· en
en kritische beschouwing. Spil kan u.hel~
159-160 (met themakatern ·"Piatteland en
pen bij uw pogingen~ de echte werkelijk;.
plattelandsvernieuwing''k . Het · speciale
heid en haar problemen te blijvenzien en
doordenken;
abonnementloopt doortofen met decem-'
ber 2000,~wanneer 175;..176.zai·Uitkomen.~
De tiitgever komV u grc:fag ·• tegemoet. met
:een speciaal aanbodz
Als particulier kunt u het aangaah docir
EEN·AaONNEMENJ.,TOT-EN"·MET,.2000 dat 12.. f:.·127,50overte:maken op· Postbanl<rekening 369 · 02 · 17 of Haborekening
(tweeseries .·van 6).•atleveringen.··omvat
plus een interessant boek als welkomst..
3567.40.420ten name v~n .hetTijdschritt ~.
premie: Strijd en overleg; ArbeidsverhouSpH,Slootsdijk 9;'7261 SB· RULJRLO:ZodoenC:Ie betaalt u. slechts .· heHabonne.:
dingen ensociaal beleid ini:Je agrarische
sectoren 1945-1995 door Arend J. Voort:,;
mentsgeld voor twee series .van zes.afle- .
veringen plus de verzendko~tenwan.het
boek.

U wist, althans vermoedde het natuurlijk

al, maarvan dag totdag zal het duidelij"'

c
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