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Deproblematiekvanhormoonontregelendestoffen inhetmilieustaatzowelinNederland alsinternationaal momenteelvolopindebelangstelling.Reedsveledecenniaweetmendatdiversestoffen,
zoalsbepaaldechloorkoolwaterstoffen, kunnen leidentotdirecteeffecten opde voortplanting ende
populatie-ontwikkeling vanaquatischetoppredatoren,zoalsviserendevogelsenzeehonden.Door
maatregelenomdeemissiesvandezestoffen sterktebeperkenzijndegehaltesvandezestoffen sterk
verminderd, enalsgevolg hiervan ookdeoptredende nadeligepopulatie-effecten. Recentzijn inhet
watermilieu echterstojjengemetendiebijdierenopeensubtieler niveauinwerken,alshonnoonontregelaar.Daartoebehoorteenaantalnatuurlijke oestrogènehormonenenzogenaamdexenooestrogenen.Overdemogelijke ecologischeeffecten isnogweinig bekend.Desalniettemin komener
steedsmeeraanwijzingen datlokaleblootstelling aandezestoffen opden duurtotnadelige effecten
opdevoortplanting kanleidenbijsommigediersoorten.
Hotmoonontregelende stoffen zijn stoffen
diebijblootstellinghethormonalesysteem
zodanigkunnen beïnvloedendatnadelige
effecten kunnenoptreden voorhetblootgesteldeoigamsmedanwelzijn ofhaarnageslacht.Indeinternationalelitetatuutwotden
dezestoffen aangeduidmetdetetm 'endocrine
disrupters'.
Voorhormoonontregelende stoffen
bestaat momenteelveelaandacht, omdat:
• bijeenbteedscalavaninhetwildlevende
dietenafwijkingen zijngevondenaan
voortplantingsorganen ofinhetseksueel
gedragdiezijntoegeschrevenaanblootstellingaanstoffen die hormoonsystemen
kunnen beïnvloeden;
• effecten opdevoottplanting enontwikkelingvandierengrotebetekenis kunnen
hebbenvoothetvoottbestaan vaneen
populatieendaattneeophetgoed functionerenvaneenecosysteem;
• hormoonontregelende stoffen weinig
soortspecifiek zijn.Allerleidiereninhet
milieukunnenwordengeschaad.Daardoorkunnen opveleplaatseninecosystemenverstoringen instructuur enfunctie
optreden,metonovetzienbaregevolgen;

• eeneenmaligeenbetrekkelijke lagedosis
vaneenhormoononttegelende stof,met
nameindekritiekefasevandeontwikkelingvaneendiet,aleffectief kanzijn.Bij
gecombineerdeblootstellingaanmeerdere
hormoononttegelaatstegelijk kanadditiviteitvaneffecten optreden.
Meestalwordtdehotmoononttegelende
werkingvaneenstofvastgesteldingeconttoleetdelaboratoriumexperimenten metproefdieren[invivo),maarinveelgevallenookop
eenlagerorganisatieniveau, inspeciaal
gekweektecellijnenofweefsels[invitro).De
grotevraaghietbij isofdezelaatstelaboratoriumuitkomsten ookgeldigzijnvoorintacte
otganismen,enofdeinwVo-effectendie
wordenwaargenomen inhetlaboratorium
ookkunnenenzullenoptredenonder natuurlijke omstandigheden.
Deeffecten inhetmilieu,dieaan
hotmoononttegelaatswotdentoegeschteven,
betteffen onderanderetoenamevanvetvrouwelijking, onvruchtbaatheid, hetmafroditisme
enafwijkend seksueelgedragbijonder andere
vogels,zeezoogdieren,alligators,vissenen

Watspeeltetnuallemaalopditgebied?Is
etsprakevaneennieuwprobleemenom
welkestoffen gaathetnueigenlijk?AfgelopenzomerheeftdeGezondheidsraadadviezenuitgebracht diedeoverheid moeten
attenderenophetgevaarvanhormoonontregelendestoffen. IndeVerenigdeStatenen
inEuropawordtmomenteelzeerveel
onderzoekgedaanopditgebied.InNederlandlooptondermeereen omvangrijk
onderzoeknaardeaanwezigheiden effectenvanoestrogeen-actievestoffen(LOES).
Ineendrieluikbeogenmedewerkersvan
hetRijksinstituut voorKustenZee,het
Rijksinstituut voorIntegraalZoetwaterbeheerenAfvalwaterbehandeling enenkele
universiteiten inzichttegeveninwatzoal
gaandeisophetgebiedvan hormoonontregelaarsinrelatietothet watermilieu.

slakken(Colborne.a., 1992;CSTEE,1999). Ook
inNederland enWest-Eutopa,enmetname
inaquatischeecosystemen,zijn schadelijke
effecten bijsommigedietsoottenwaargenomen,dieinverband wordengebrachtmet
blootstellingaanhotmoononttegelende stoffen(tabel 1).Dehiet vernieldeeffecten werden
doorgaanswaargenomenopduidelijk verontreinigde locaties;bijvissenenzeeslakken zijn
recentelijk ookwijdverspreide effecten vastgesteldingebieden,waatvanopbasisvande
klassiekebeootdelingwetdaangenomendat
zenietofalleenlichtverontreinigd waren.
Erzijn verschillende mechanismen waardoorhormoononttegelende effecten doof stoffen kunnen wordenveroorzaakt:ontregeling
vanlichaamsprocessendoordirecte intetactie
metteceptorofindirect doot inwerkingop
omzetting,transport ofuitscheldingvanhet
betreffende hormoon.Demeesteaandacht
tichtzichmomenteelopeffecten opde reproductiedoorvetandetingen inde geslachtshotmoonhuishouding.Vooralindebelangstellingstaanstoffen diede feminiserende
werkingvandenatuuflijke vrouwelijke
geslachtshormonen, viareceptotbinding,
nabootsen.Dezestoffen wordenxeno-oestrogenengenoemd.Voorhetdetecteren vanstoffenmetdittypewetkingsmechanisme zijnde
laatstejarendiversetestenbeschikbaatgekomen(ziehetlaatsteartikelvanditdtieluikop
pagina20).Aanstoffen diemetandetehormonenofhormoonsystemen interacteten wordt
duidelijk mindetaandacht besteed.Uitzonderinghietopzijndeaangetroffen mannelijke
geslachtskenmeiken(imposex)bijvrouwelijke
zeeslakken(afb. 1). Diteffect wotdttoegeschrevenaandehormoonverstorende eigen13
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schappen van organotinvcrbindingen (TBT)
die toegepast worden in aangroeiwerende
verven op schepen.
(Xeno)-oestrogenen zijn natuurlijke of
synthetische stoffen diede feminiserende
werking vande natuurlijke vrouwelijke
geslachtshormonen nabootsen doordat deze
binden aan de hormoonreceptor, met als
gevolg een respons.Deinteractie van een
oestrogeen hormoon (ofxeno-oestrogene stof)
met zijn receptor veroorzaakt een aantal reacties welke uiteindelijk leidt tot gewenste (of
onbedoelde) effecten met betrekking tot de
voortplanting en ontwikkeling.Bij niet-zoogdieren zoals bijvoorbeeld vissen zorgt i7ßoestradiol opdeze wijze voor de aanmaak in
de lever van dooier-eiwit (vitellogenine):zie
verderop in dit artikel. Een stofkan na
binding aan de hormoonreceptor de natuurlijke respons echter ookjuist tegengaan (antagonistisch effect). Men spreekt dan van een
anti- (xeno-)oestrogeen.
N i e u w e fase i n v e r o n t r e i n i g i n g s problematiek
Reproducticverstoring, aldan met langs
de wegvan hormoonontregeling, is niet
nieuw.Alin dezeventigerjaren werd in
Nederland een aantal persistente chloorkoolwaterstoffen (dieldrin,DDT,PCB'sen dioxineachtige verbindingen) verantwoordelijk
gehouden voor verstoring van de ontwikkelingen voortplanting bij aquatische toppredatoren (Koeman e.a., 1969).Aangetoond is dat

Tabel1:

Afb.

HenvrouwtjeswulkuitdeopenNoordzeemeteenmannelijkgeslachtsorgaan(imposex).(FotoH.Kraft).

DDT,PCB's,dioxine-achtige stoffen en ook
endrin / telodrin de reproductie van visetende
vogelsoorten, zoals degrote stern en de eidereend, verstoren. Een slecht broedsucces bij de
aalscholver in de Biesbosch en bij de visdiefin
het Haringvliet zijn door diverse onderzoekers
toegeschreven aan PCB's en dioxine-achtige
stoffen. In het onderzoek bij aalscholvers is
ookeen correlatie aangetoond tussen dunne
eischalen en DDT-metabolieten. Bij zeehonden in deWaddenzee en de Oostzee isaangetoond dat steriliteit kan optreden door aanwezigheid in het milieu van PCB'sen metabolie-

ten daarvan.Van PCB's istevens bekend dat zij
een nadelige invloed hebben op de voortplanting van marterachtigen, zoals de otter.
Concentraties van bekende stoffen als
PCB'sen metalen zijn de laatste tienjaar sterk
gedaald.Toch zijn nog effecten waargenomen
die niet te verklaren zijn aan de hand van de
concentraties diegemeten worden:het brongericht beleid heeft weliswaar geresulteerd in
een sterke reductie van bekende, prioritaire
verontreinigingen, maar intussen bieden
andere potentieel verdachte stoffen zich aan.

Enkele^edocumcnteerdeeffectenvanhormoonontrc^clendestoffenop(populatiesvan)dierenmWest-Europese enNederlandsewateren[gebaseerdopC5TEE, 1999).

effect

organisme/diersoort

locatie/regio

stof

periode

verminderd
reproductiesucces

gewone zeehond

Waddenzee

PCB's en PCB-metabolieten

verminderd
reproductiesucces

Europese otter

Noord-Europese landen

PCB's

jaren '70-80; nu
bijna geen effecten
meer
jaren '80;
in Nederland
uitgestorven

verminderd broedsucces,
ontwikkelingsstoornissen

aalscholver, visdief

sedimentatiegebieden van
Rijn en Maas

DDE,PCB'sen dioxines

feminisatie bij
mannelijke vissen

regenboogforel
(uitgehangen in kooien)

oppervlaktewater nabij
lozingspunten van rwzi's in
Groor-Brittannié'
meerdere riviersystemen in
Groot-Brirtannië
meerdere estuaria in
Groot-Brittanniëen Nederland
IJssel,Elbe
meeste kustgebieden,
open Noordzee

i7ß-oestradiol,oestron,
i7a-ethinyloestradiol,
alkylfenolderivaten
oestrogène Steroidhormonen

blankvoorn
bot

masculinisatie bij
vrouwelijke dieren;
belemmering van de
voortplanting

H20

brasem
velesoorten zeeslakken,
o.a. purperslak en wulk

jaren 60-90;
nu alleen nog
subriele effecten
middenjaren '90

eindjaren '90

onbekend

eindjaren '90

onbekend
tributyltin

eindjaren '90
jaren '80-90
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Door deGezondheidsraad zijn circa 80 stoffen
gescreend op potentiële hormoonontregelende
werking (Gezondheidsraad, 199p).Gebleken is
dat 34vandezestoffen voorNederland van
belang kunnen zijn. Naast de klassieke verontreinigingen worden ookgenoemd de organobroomverbindingen (polybroombifenylen en difenylethers], alkylfenolen (4-nonylfenol en4octylfenol), bisfenol-A en in mindere mate de
ftalaten. Ook merkt de Gezondheidsraad
enkele natuurlijke hormonen (i7ß-oestradiol,
1701-oestradiolen oestron),en het synthetische
hormoon ï/a-ethinyloestradiol aan als
hormoonontregelaars. Dit laatste hormoon
wordt in deanticonceptiepil voor de mens
gebruikt.
Dezeoestrogène hormonen worden door
mensen en vooral landbouwhuisdieren in
aanzienlijke hoeveelheden uitgescheiden. De
oestrogène potentie van deze natuurlijke en
synthetische oestrogène hormonen isaltijd veel
hoger dan die vanxeno-oestrogenen (zie tabel
2).Dezelaatste stoffen zijn doorgaans slecht
biologisch afbreekbaar en bovendien vaak
hydrofoob, waardoor zedeneiging vertonen
zich op te hopen in sedimenten en organismen.
Demeeste xeno-oestrogene stoffen verspreiden
zich dan ookdiffuus door het milieu.
In binnen- en buitenland wordt gewerkt
aan de uitbreiding van bestaande en de
ontwikkeling van nieuwe tests,die specifiek
gericht zijn op het aantonen van effecten ten
gevolge van hormoonontregeling, bijvoorbeeld bij vissen.Ook is in veel landen veldon-

Tabel2:

Histolcgischeopnamevandetestisvaneenmannelijkebotmetkenmerkenvaninterseksualiteit: naastSpermatogenesezijnookvrouwelijkekenmerken(pijltjeswijzennaareicellen)aanwezig. (FotoS. Feist).

Effecten bij vissen
In veldstudies in Groot-Brittanniè'
(Desbrow e.a., 1998;Jobling e.a.,1998;
Matthiessen e.a., 1998;Routledge e.a., 1998)
zijn wijdverspreide effecten van oestrogeenactieve stoffen in het aquatisch milieu aangetoond.Aangetoond isdat de meeste effluenten
van rwzi's kunnen leiden tot feminiserende
effecten bij mannelijke vissen.Door fractionering van het effluent heeft men de verantwoordelijke stoffen voor deze oestrogène

Derelatieveoestrogènepotentie(EEF)vaneenaantalverdachte(xeno)-oestro^enestoffenindeER-CALUX
Screeningtest,uitgedrukttenopzichtevan izß-oestradiol(Legier, 1999).

stof

EEF
ER-CALUX

stof

EEF
ER-CALUX

i7ß-oestradiol
oestron
1701-oestradiol
i7ß-ethinyloestradiol
dimethylftalaat
di-ethylftalaat
di-n-butylftalaat

1

di(2-ethylhexyl)ftalaat
bisfenol-A
4-nonylfenol
4-octylfenol
o,p-DDT
dieldrin
endosulfan
chloordaan

< 3 x 10 8
7,8x 10-*
3,8x10-5
1,4X 10"*
9,1 x 1er6
2,4x 10-7

butylbenzylftalaat

0,058
0,016
0,81
1,1 x 10-5
3,2X 10'8
1,8x i e 8
1,4XÏO'6

derzoek en monitoring in gang gezet van
mogelijke reproductieproblemen bij in het
water levendedieren. Het onderzoek richt zich
dan ookvoornamelijk op het aantonen van
causale relaties tussen effecten op populatieniveau in het veld en de aanwezigheid van
bepaalde (groepen)stoffen. Op enkelevan de
gesignaleerde probleemlocaties zou het in de
toekomst mogelijk moeten worden de voor
hormoonontregeling verantwoordelijke stoffen ofstofgroepen te identificeren.

1,0X 10"6
9,6X 10-7

potentiekunnen herleiden tot natuurlijke en
synthetische hormonen (i7ß-oestradiol,
oestron en i7a-ethinyloestradiol) en alkylfenolderivaten. Mensen en dieren scheiden
Steroidhormonen in de inactieve, geconjugeerde vorm uit, de oestrogenen blijken
echter in actievevorm voor tekomen in gezuiverd afval- en rioolwater. Waarschijnlijk zijn
bacteriën verantwoordelijk voor deze opgetreden deconjugatie.
Ook in de ontvangende oppervlaktewate-

ren en in deestuaria zijn oestrogène effecten
bij mannelijke vissen gevonden, voornamelijk
vitellogenine inductie en inter-seksualiteit.
Vitellogenine inductie isde oestrogeengestuurde aanmaak van vitellogenine in de
lever van de vis.Vitellogenine wordt normaal
alleen door vrouwtjes geproduceerd. Een
verhoogde aanmaak bij mannetjesvissen wijst
op een oestrogeen effect veroorzaakt door in
het milieu aanwezige oestrogeen-actieve stoffen (Sumpter e.a., 1995).Naast onnatuurlijke
vitellogenine-productie vertoonden mannelijke exemplaren van bepaalde vissoorten
bovendien inter-seksualiteit (afb 2).
Inter-seksualiteit bij vissen iseen afwijking diegekenmerkt wordt door de ontwikkeling van eicellen in een overigens normale
testis van mannelijke individuen, waardoor
verminderde fertiliteit en steriliteit kan
ontstaan. Bij de blankvoorn bleekdat zeer
hoge prevalenties van inter-seksualiteit (tot
plaatselijk meer dan 90procent van de onderzochte populatie) voorkwamen. Ofdeze effecten ookdaadwerkelijk nadelige gevolgen
hebben voor het voortplantingssucces en de
grootte van de populatie bij de vissen is nog
onbekend.
Deresultaten van het Engelse onderzoek
zijn relevant voordeNederlandse situatie. In
Nederland heeft omvangrijk onderzoek naar
vitellogenine-productie en inter-seksualiteit
bij vissen nog niet plaatsgevonden. Uit het
nog beperkte onderzoek onder vispopulaties
in ons land blijkt dat erin enkele sterk verontreinigde zoetwatersystemen en estuaria
sprake isvan verhoogde vitellogeninegehalten in mannelijke vissen, overeenkomend met degehalten aangetroffen in vis van
Engelse wateren.
15
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Nationaal beleid
In 1997heeft deGezondheidsraadeen
adviesuitgebracht overdeinvloedvan
hormoonontregelende stoffen opdegezondheidvandemens.Hierinwerdgeconcludeerd
datgeenaanwijzingen bestaandatblootstellingaanhormoonontregelende stoffen een
acutedreigingvormtvoordegezondheid,
maardatdezestoffen -geziendebredeblootstelling-welserieuzeaandacht behoeven. Een
andergeluid komtuithetvorigjaardoorde '
raaduitgebrachte adviesoverhormoonontregelaarsinecosystemen.Metnamebijdieren
diedeeluitmaken vanaquatische ecosystemen
zijn weleffecten van hormoonontregelende
stoffen opdevoortplanting aangetoondof
aannemelijk. Degevolgendaarvanvoor
levensgemeenschappen engeheleecosystemen
zijn echter nogonbekend.
Debezorgheid over hormoonontregelende
stoffen inhetmilieu heeft in1997geleidtot
vragenvanuitdeTweedeKamer.Alsantwoord
heeft deminister vanVROMvorigezomereen
notitie'Hormoonontregelende stoffen' opgesteld,waarineenoverzicht wordtgegevenvan
hetbeleidenlopendonderzoekophetgebied
vanhormoonontregelende stoffen. Hierin
staat deconclusiedatdeaanpakvan
hormoonontregelende stoffen niet principieel
andersbenaderd dienttewordendandievan
anderestoffen dieecotoxicologische effecten
kunnen veroorzaken.Ditbetekentdat
hormoonontregeling ingebracht kanworden
indedaarvoorbestemde stofbeoordelingskaders.Daarvoorishetvanbelangbetrouwbaretestmethoden beschikbaar tekrijgen om
stoffen ophormoonontregelende kenmerken
tekunnen screenen.Geconstateerd isdathet
aantalgeproduceerde (bestaande)stoffen zeer
grootisenhettoepassenvanhetrisicobeleid
opaldezestoffen tijdrovend enduuris.

HetministerievanVROMisbegonnen
methetprogramma 'Beleidsvernieuwing stoffen',ookwel'Strategieomgaan met stoffen'
genoemd.Vandezenieuwestrategievoorhet
omgaanmetstoffen zullen hormoonontregelendestoffen ookdeelgaanuitmaken.Omdat
inNederland weinigveldonderzoek isverricht
naardemogelijkeeffecten vanhormoonontregelaarsinecosystemen adviseertdeGezondheidsraad dedeelsalbestaande monitoringprogramma's naarditsoortstoffen uittebreidenmeteenaantalspecifiek voorditdoel
ontwikkelde testmethoden.Hierbij wordt
opgemerktdatergeenbeproefde blauwdruk
vanaanpakbestaat,maardatdit veldonderzoekeeniteratiefprocesvansamenwerking
tussenverschillendedisciplines vereist,waarbijstapsgewijs moetblijken welkeaanpakde
meesteffectieve is.VerderbeveeltdeGezondheidsraad aanveldonderzoek terichtenop
specifieke bronnen,zoalsmest.
Nationale onderzoeksactiviteiten
InNederlandzijn bijhetonderzoeknaar
hormoonontregelende stoffen diversedisciplinesvanonderzoeksinstituten vanovetheid,
onderwijsenbedrijfsleven betrokken.In1996
en1998zijnopinitiatiefvan Rijkswaterstaat
tweenationalestudiedagengehouden.De
vetslagen hiervangeveneengoedbeeldvande
actueleontwikkelingen inNederland
(Leonards,1996;Vethaak,1999). Inhetlaatste
verslagwordtdelezertevensgeïnformeerd over
hetvorigjaar opgerichteNederlandsOnderzoekersPlatform 'Hormoonontregelaars'(LOPES).
Eénvandetakenvanditplatform, waarinde
meestebelanghebbenden opditterreinparticiperen,ishetcoördinerenenprioritetenvanhet
benodigdeonderzoek.Eeneersteaanzetvoot
chemischeenbiologischeeffectmetingen voor
oestrogeen-actievestoffen inhetNedetlandse
watermilieu wordtopnationaal niveau

COMPREHENDisdeafkorting van'the
COMmunityProgrammaofResearchonEnvironmental HormonesandEndocrineDisruptors.
HetiseendoordeEuropeseUnie medegefinancierdonderzoeksprogramma ophetgebiedvan
hormoonontregelaars inhetaquatisch milieu.
Hetwordtuitgevoerddoorhetconsortium
Euraqua,eensamenwerkingsverband vannationalewaterinstituten, waaronder hetRIZAin
Nederland.Indetien landen(ziekaartje) wordt
onderzoekverricht naarondermeer hormoonontregelaarsinrepresentatieve effluenten van
industrieenrioolwaterzuiveringsinstallaties,
wordenprobleemstoffen geïdentificeerd, effecten
op'wildlife'gezochtophetniveauvanpopulatie-ontwikkeling enseteeningsinstrumenten
ontwikkelingengestandaardiseerd. HetCOMPREHEND-programma loopttotenmet2002.
Eeneersteoverzichtvanderesultatenwordtindeloopvanditjaar verwacht.
VoormeerinformatiekuntucontactopnemenmetC.v.d. GuchteenA. GerritsenvanhetRIZA inLelystad.
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momenteelgerealiseerdinhet'Landelijk
OnderzoekoEstrogeneStoffen (LOES)'enin
Europeesverbandinhet onderzoekprogramma
'COMmunityProgrammeofResearchonEnvironmentalHormonesandEndocrine
Disrupters(COMPREHEND)'(ziekader).
DecentralevraagbijhetLOES-project isof
inNederland oestrogèneeffecten opvispopulatiesoptreden tengevolgevandeaanwezigheidvan(xeno)-oestrogenen inwatersystemen.Inhetproject wordtdeaanwezigheidvanpotentiële(xeno)-oestrogene stoffen
indiversematricesvanregenwater, leidingwater,zoetenzoutoppervlaktewater,enaldan
nietgezuiverd stedelijk of bedrijfsafvalwater
inNederland inkaartgebracht.Daarnaast
wordeninhetlaboratorium metinvitw-enin
v;Vo-screeningstestspotentiëleenactuele
effecten bepaald(ziehetlaatsteartikelindit
dtieluik).Verderwordenbijinhetveldverzameldevismetspecifieke biomarkers,zoals
vitellogenine inductie,oesttogeneeffectenen
mogelijke verstoringvandereproductiegeïnventariseerd.Ookzullenopeenaantal
(verdachte) locatiesvissenofmosselen worden
uitgehangen inkooienengedurendeenige
tijd wordenblootgesteldaan oppervlaktewaterofbiologischgezuiverd afvalwater. Door
toepassingvaneencombinatievangelijktijdigestof-eneffectgerichte monitoring moet
duidelijk worden welkgedeeltevandegeconstateerdeeffecten verklaard kanwordendoor
deaanwezigheid vande hormoonontregelende
stoffen.
HetLOES-programma wordtonderauspiciënvanRijkwaterstaat uitgevoerddooreen
grootaantalonderzoeksinstellingen enlaboratotia(onderandereInstituut voorMilieuvraagstukken,Wageningen Universiteitsectie
Toxicologie,Universiteit vanAmsterdam
vakgroepMilieu-enToxicologischeChemie,
Rijksinstituut voorVolksgezondheiden
Milieu,TauwBV,AquaSense,Rijksinstituut
voorVisserij-Onderzoek Universiteit Utrecht,
veterinairefaculteit RITOXenhetHubrecht
laboratorium).DesamenwerkendeRijn-en
Maaswaterleidingbedrijven(RIWA),hetRIVM,
Wetterskip FryslânenhetRIKZenRIZA financietenhetprogramma.Daarwaar mogelijk
vindt integratieplaatsvanhetLOESprogramma methetEU-onderzoekprogrammaCOMPREHEND.Binnenditlaatste
driejarig durendeprogramma, waaraandoor
13 onderzoeksinstellingen (waaronderRIZA)in
negen Europeselandenwordtbijgedragen,zal
deernstvandehuidigesituatieinEuropa
nadergeïnventariseerd worden.
TervoorbereidingvanhetLOESprogramma isin1997-1998eenvoorstudie
uitgevoerd,waarbij eeneersteindrukis
verkregenvandeaanwezigheid vanenkele

