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Woord vooraf Het jaar 1987 laat zich voor het onderzoek aan de Landbouwuniversiteit kenmerken door een
lichte groei van de onderzoeksinzet en een forse toename van het aantal publikaties. Daarbij viel
op, dat bijna tachtig procent van het onderzoek plaatsvond binnen voorwaardelijk gefinancierde
programma's.
In het onderzoeksbeleid lag de nadruk op kwaliteitsbewaking en -bevordering en op het stellen
van prioriteiten en posterioriteiten.
Zo bracht in augustus 1987 de door het college ingestelde visitatiecommisie advies uit over het
door de instelling te voeren kwaliteitsbeleid. Tevens gaf de visitatiecommissie haar oordeel over
de kwaliteit van het onderzoek op vakgroepsniveau. Daarbij beperkte zij zich niet tot het aangeven
van de sterke en zwakke gebieden, maar gaf zij ook aan op welke wijze het onderzoek in zwakke
sectoren versterkt kan worden. Deze adviezen van de visitatiecommissie vormden op hun beurt
een belangrijke grondslag voor het strategisch plan. Hierin wordt geschetst waarop het onderzoek
van de Landbouwuniversiteit zich de komende vijfjaar moet richten.
Vernieuwingen zijn echter alleen mogelijk met inachtneming van de continuïteit: zij bouwen immers voort op het bestaande onderzoek. Hierover nu legt het wetenschappelijk jaarverslag verantwoording af. Wij vertrouwen erop dat dit verslag het beoogde inzicht geeft in het onderzoek
dat aan de Landbouwuniversiteit plaatsvindt.

Dr. D. de Zeeuw
voorzitter college van bestuur

Mr. J.H.G. Janssen
voorzitter universiteitsraad

Verslag over het gevoerde
onderzoekbeleid
1.1
De omvang van het onderzoek

1.2
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1.4
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Strategische planning
1.6
Transferpunt

1.7
Wetenschapswinkel

1.8
Samenwerking, coördinatie en overleg

1.1

Projectinventarisatie

D e o m v a n g van h e t In 1987 werden 180 nieuwe onderzoeksprojecten gestart en 151 projecten afgesloten. Daarmee
o n d e r z o e k kwam het aantal in gang zijnde 'grotere' onderzoeksprojecten op 807. Ze staan opgesomd in
hoofdstuk 4 van dit verslag.
Wetenschappelijk personeel

Voor elke vakgroep is de onderzoeksinzet van het wetenschappelijk personeel geïnventariseerd,
binnen de voorwaardelijke financiering en voor het gehele onderzoek. De resultaten zijn opgenomen in twee tabellen in bijlage 1.De getallen voor de gehele universiteit in onderstaande tabel
zijn omgerekend in volledige, aan onderzoek bestede werkjaren.
O m v a n g van h e t o n d e r z o e k ( W P ) in 1987 in w e r k j a r e n en p r o c e n t u e e l '
V F onderzoek
Eerste geldstroom

270

A l l e onderzoek

47%

vakgroepsformatie

174

223

onderzoeksassistenten

40

51

AIO's

27

31

overige 2

29

41

Tweede geldstroom 3

42

7%

3

OIO's
Derde geldstroom 3

24%

1

Totaal

60%

50

9%

177

31%

573

100%

3
134

AIO's

346

1
446

78%

1

Percentages betrokken op het totaal van alle onderzoek.

2

Bijvoorbeeld postdoc's, onderzoekersbeurzen en kortlopend onderzoek.

3

Daadwerkelijk aanonderzoek bestede t i j d .

In 1987is de totale omvang van het onderzoek slechts weinig toegenomen ten opzichte van het
voorafgaande jaar. De stijging komt hoofdzakelijk voor rekening van de assistenten in opleiding
(AIO's). De omvang van de tweede geldstroom lag lager dan in 1986;deze terugval kan worden
toegeschreven aan een zekere vertraging in de aanstelling van nieuw personeel (onderzoekers in
opleiding: OIO's) en het aflopen van een relatief groot aantal projecten bij enkele stichtingen.
De wel zeer snelle groei van de derde geldstroom in de afgelopen jaren vlakte in 1987iets af.
Bijna tachtig procent van het onderzoek vond plaats binnen voorwaardelijk gefinancierde programma's.
T e c h n i s c h en a n a l y t i s c h p e r s o n e e l

De direkte onderzoeksbijdrage van het technisch en analytisch personeel lag niet hoger dan in
de voorafgaande jaren.
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O m v a n g van het o n d e r z o e k ( T A P ) in 1987 in w e r k j a r e n en p r o c e n t u e e l '
V F onderzoek

A l l e onderzoek

Eerste geldstroom

161

63%

196

Tweede geldstroom

11

4%

11

4%

Derde geldstroom

38

15%

48

19%

Totaal

210

255

100%

1

83%

77%

Percentages betrokken op het totaal vanalle onderzoek.

P r o m o t i e s en p u b l i k a t i e s

Het jaar 1987 liet een stijging van het aantal promoties zien met bijna vijftig procent. Het aantal
octrooien verdubbelde ten opzichte van 1986. Bij de overige publikaties is met name de categorie
abstracts verder toegenomen.
Onderstaande tabel geeft een overzicht voor de hele universiteit; in bijlage 1staan de aantallen
publikaties per vakgroep.
A a n t a l l e n p u b l i k a t i e s in 1987
V F onderzoek
Promoties

A l l e o n d i erzoek

50

78

intern voorbereid, aan LU

40

49

extern voorbereid, aan LU

7

26

intern voorbereid, elders

3

3

Wetenschappelijke publikaties

1057

1417

Abstracts en annotaties

330

438

Vakpublikaties

263

492

Overige producten

1009

1927

interne rapporten

163

284

voordrachten en papers

846

1643

Doctoraalverslagen

1190

2124

Octrooien

5

6

De promoties en andere publikaties zijn bij de desbetreffende vakgroepen vermeld in de publikatielijsten van hoofdstuk 3. Daarbij isaangegeven uit welk VF-programma zeafkomstig zijn.
Onderwerpsontsluiting

De onderzoeksinput en -output zijn ook in 1987gerubriceerd volgens de ISN-classificatie voor
wetenschapsgebieden en de NABS-classificatie voor toepassingsgebieden. De tabellen waarin dit
heeft geresulteerd staan in bijlage 2.
1.2

Onderzoeksassistenten

S p e c i f i e k e p l a a t s e n v o o r Sinds 1986zijn geen nieuwe plaatsen voor onderzoeksassistenten meer uitgezet. Deze beleidso n d e r z o e k e r s ruimte wordt nu gebruikt voor de aanstelling van AIO's. Eind december 1987 waren nog veertig
projecten in gang, waarvan de meeste vóór 1990zullen zijn beëindigd.
A s s i s t e n t e n in o p l e i d i n g ( A I O ' s )

In 1987werden 75 AIO-plaatsen toegewezen. Zestig plaatsen daarvan werden toebedeeld aan vakgroepen in verband met hun capaciteitssituatie. Hierbij werd mede rekening gehouden met het
aantal doctoraalstudenten en met het promotieklimaat bij de desbetreffende vakgroep.
De resterende vijftien plaatsen waren als facultaire beleidsruimte beschikbaar. Vijf hiervan werden
toegewezen op grond van 'briljante' voorstellen van studenten en recent afgestudeerden. Als
selectiecriterium werden naast de vereiste, zeer hoge kwaliteit van het onderzoeksvoorstel, ook
de studieprestaties van de indiener betrokken. Uit de 23projectvoorstellen zijn gehonoreerd:
• Mw.ir. C.A.M, van Acker bij de vakgroepen tuinbouwplantenteelt en plantencytologie en
-morfologie: anatomisch-morfologische en fysiologische aspecten van de okselknopontwikkeling bij de roos.
• Mw.ir. M.P.M. Derkx bij de vakgroep plantenfysiologie: onderzoek naar de mechanismen van
seizoensgebonden wisselingen in de kiemrust van zaden.
• Ir. R. Peters bij de vakgroep bosteelt en bosoecologie: Ecology and silviculture of Northern
temperate beech forests.
• Ir. L.M. Vleeshouwers bij de vakgroep vegetatiekunde, plantenoecologie en onkruidkunde:
een model voor kieming en opkomst van onkruidzaden.
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• Mw.ir. D. Wartena bij de vakgroep agrarische sociologie niet-westers: een vergelijkende economisch-sociologische studie van de ontwikkeling ca. 1890-1990 van de landbouwsystemen van
de Fon en de Adja op de plateau's van Abomey en Aplahoué (Benin).
Vijf AIO-plaatsen uit de beleidsruimte werden toegewezen aan twee voorwaardelijk gefinancierde
programma's in het prioriteitsgebied 'milieuknelpunten in relatie tot de landbouw'. De overige
vijf plaatsen werden bestemd voor bijzondere gevallen, waaronder politiek vluchtelingen.
Volgens financiële meerjarenramingen zal de universiteit zich overigens minder grote aantallen
AIO's kunnen permitteren dan oorspronkelijk nagestreefd werd.
In 1987 participeerde de universiteit in twee, door de minister van O & W goedgekeurde landelijke
AIO-netwerken: toxicologie (samen met RUU, KUN en RL) en economische en sociale geschiedenis (samen met EUR, KUN en VUA). Een groot aantal vakgroepen nam initiatieven om in
diverse landelijke netwerken te participeren.
Akademie-onderzoekers

Uit negentien aanvragen van vakgroepen heeft de Landbouwuniversiteit acht kandidaten voorgedragen bij de KNAW voor een aanstelling gedurende drie of vijf jaar als academie-onderzoeker.
Met onderzoekservaring in het buitenland als doorslaggevend criterium heeft de KNAW drie
aanvragen gehonoreerd:
• Mw.dr. G. te Kronnie bij de vakgroep experimentele diermorfologie en celbiologie: de ontwikkeling van varkensblastocysten in vitro en hun onderlinge beïnvloeding.
• Dr.ir. J.M.H.M. Scheutjens bij de vakgroep fysische en kolloïdchemie: structuur en dynamica
van copolymeren aan grensvlakken.
• Dr. D. Zuidema bij de vakgroep virologie: functionele relatie van late baculovirus genen; constructie van een 'minimal virus' en een optimale expressiefactor.
Wisselleerstoel

De 'Egbert de Vries-wisselleerstoeP is in 1987bezet geweest door dr. D.W. Sheriff (Australië)
ten behoeve van het vakgebied 'de beschrijving van de individuele plant met behulp van een
biofysisch-fysiologisch model, waarin de waterhuishouding centraal staat'.
Voor 1988was het de bedoeling deze leerstoel te bestemmen voor onderwijs en onderzoek in
de landbouwpolitiek. Eind december was hier nog geen kandidaat voor gevonden. Inmiddels
heeft de universiteitsraad besloten de wisselleerstoel aan te houden tot 1992.
Onderzoekersbeurzen

Er werden 25 buitenlandse onderzoekers in de gelegenheid gesteld onderzoek te doen bij vakgroepen van de Landbouwuniversiteit. De gemiddelde verblijfsduur bedroeg vijf maanden.
1.3 Aan de Landbouwuniversiteit worden nu 38programma's onder de voorwaardelijke financiering
Voorwaardelijke (VF) uitgevoerd. Daarin werd in 1987 bijna drie maal zoveel onderzoeksinzet ingebracht (alle
financieringen interne geldstromen) als de VF-verplichting bedraagt.
bescherming Daarnaast zijn er zes onderzoekprogramma's onder interne bescherming (IB).
Drie biologieprogramma's en vier chemieprogramma's draaiden op verzoek van de universiteit
mee in de beoordeling van VF-programma's in die disciplines door resp. BION en de KNAW.
Zij werden alle positief beoordeeld.
Samen met de faculteit diergeneeskunde en onder auspiciën van de N R L O werd gewerkt aan
uitgangspunten en richtlijnen voor de beoordeling (in terugblik) van alle VF-programma's in
1988en voor het indienen van nieuwe programmavoorstellen voor de periode 1989-1993. Gekozen isvoor een gelijktijdig aflopen van alle bestaande VF-programma's in 1988 om nieuwe samenwerkingsverbanden binnen de Voorwaardelijke Financiering mogelijk te maken.
1.4
Kwaliteitsbewaking en
bevordering

Meer nog dan in het voorafgaande jaar stonden in 1987 kwaliteitsbewaking en -bevordering voorop in het onderzoekbeleid van de Landbouwuniversiteit. De door het college van bestuur ingestelde visitatiecommissie heeft in 1987advies uitgebracht over dat beleid, alsmede over de kwaliteit van het onderzoek.
Over het te voeren beleid bracht de commissie een advies uit dat culmineerde in twaalf stellingen.
De meeste daarvan zijn vervolgens door de bestuursorganen onderschreven. De kern wordt gevormd door de aanbeveling 'alle organisatorische, personele en materiële beleidsinstrumenten
mede in te zetten tot verbetering, respectievelijk handhaving van de kwaliteit'.
Bij de beoordeling van het onderzoek op vakgroepsniveau ging de visitatiecommissie niet over
één nacht ijs: tientallen recente publikaties werden op hun wetenschappelijke merites bekeken
door clustercommissies, elk bestaande uit twee externe en een interne deskundige. Met vierentwintig vakgroepen hield de visitatiecommissie vervolgens nog hoorzittingen. Uiteindelijk beoor-

verslag over her gevoerde o n d e r z o e k b e l e i d

deelde zij het onderzoek van 14 vakgroepen als slecht tot matig en van eveneens 14 vakgroepen
als zeer goed. Het onderzoek van de overige 46 vakgroepen werd beoordeeld als toerijkend tot
goed.
De visitatiecommissie raadde aan een dergelijke kwaliteitsmeting elke vijfjaar te herhalen. Verder
constateerde zij dat de resultaten 'redelijk tot goed overeenstemden' met de eerder uitgevoerde
produktiviteitsanalyse uit het project wetenschapsindicatoren. In sommige vakgebieden zouden
zulke bibliometrische analyses echter meer rekening moeten houden met de specifieke publikatiecultuur. Het ismede hierom dat de Landbouwuniversiteit aansluiting gezocht heeft bij de de opzet
van een landelijk project 'Schatting van prestaties met behulp van kwantitatieve indicatoren in
het landbouwkundig en diergeneeskundig onderzoek'. Dit gemeenschappelijke project van landbouwuniversiteit, faculteit der diergeneeskunde te Utrecht, directie landbouwkundig onderzoek
en NRLO, met deskundige inbreng vanuit het LISBON-instituut van de RU Leiden is in december 1987 van start gegaan.
1.5
Strategische planning in
het onderzoek

Het jaar 1987 heeft sterk in het teken gestaan van de totstandkoming van het strategisch plan
voor de Landbouwuniversiteit 1988-1993.Voor wat het onderzoek betreft isgestreefd naar een
duidelijker profilering ten opzichte van andere onderzoeksinstellingen en naar kwaliteitsverbetering. Het rapport van de visitatiecommissie speelde daarin een belangrijke rol.
In de totstandkoming van het strategisch plan is het onderzoeksveld nauw betrokken: sectorsgewijs werden minisymposia gehouden om te komen tot een zoveel mogelijk gemeenschappelijke
visie op het toekomstige onderzoek. Om ruimte vrij te maken voor vernieuwingen — bij gelijkblijvende of krimpende middelen —moest ook gekozen worden op welke terreinen van onderzoek de inspanningen verminderd of gestaakt zullen worden.
De in het strategisch plan gestelde prioriteiten en posterioriteiten dienden als basis voor het uitvoeringsplan selectieve krimp en groei (SKG), dat het college van bestuur in overleg met de universiteitsraad in december 1987 heeft vastgesteld. Met de uitvoering van de operatie SKG is reeds
gestart; de laatste fase ervan moet in 1991 voltooid zijn.

1.6 De stormachtige groei van de derde geldstroom van de afgelopen jaren heeft zich in 1987 niet
T r a n s f e r p u n t voortgezet: de omvang steeg met vijf procent tot 40 miljoen gulden. Vakgroepen met veel contractresearch zijn selectiever in de werving van opdrachten dan voorheen. Hierin speelt de wetenschappelijke waarde van het onderzoek een grote rol. Bovendien ontwikkelt zich een voorkeur
voor minder, maar grotere projecten. Grootschalige projecten zijn immers relatief eenvoudiger
te managen en maken diepgaander onderzoek mogelijk. Een voorbeeld hiervan is het innovatief
onderzoeksprogramma (IOP) biotechnologie. Als één van de weinige instellingen participeert de
LU in drie van de vier onderdelen van het IOP: het industriegerichte, het landbouwgerichte en
het milieugerichte deelprogramma. Een ander voorbeeld is het milieuprogramma van de EG. De
projecten binnen beide programma's hebben een loopduur van maximaal vier jaar.
Naast schaalvergroting iser sprake van een duidelijke verbreding van het draagvlak van de derde
geldstroom: vakgroepen met voorheen weinig of geen contractresearch blijken nu wel in staat
opdrachten te verwerven. Dit geldt met name in de sector plantaardige produktie en in de gammawetenschappen.
De toename en verbreding van de derde geldstroom waren voor de vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening aanleiding tot een evaluatie van het extern gefinancierde onderzoek. Een
van de conclusies was, dat het derde-geldstroom-onderzoek 'probleemgeoriënteerd' ismet een
fundamenteel karakter. De wetenschappelijke betekenis van het onderzoek moet een belangrijk
selectiecriterium blijven bij de werving. Gestreefd moet worden naar verdere verbreding van het
draagvlak van de derde geldstroom binnen de Landbouwuniversiteit en naar een ruimere spreiding over geldgevers ten gunste van bedrijfsleven en EG, zodat de afhankelijkheid van enkele
grote financiers, met name binnen de rijksoverheid, kan verminderen. Uitgangspunt is de inkomsten uit derde geldstroom op centraal niveau een beleidsmatige bestemming te geven ter stimulering en continuering van de derde geldstroom.
1.7
Wetenschapswinkel

In 1987is de Wetenschapswinkel van de Landbouwuniversiteit met 46vragen benaderd. Hieronder waren negen vragen waarvan voor de beantwoording nieuw onderzoek nodig is.Zeven vragen konden met enig nazoek- en navraagwerk direkt door de Wetenschapswinkel beantwoord
worden, met name op basis van eerder door de Wetenschapswinkel bemiddelde vragen op hetzelfde terrein.
De onderzoeksvragen hadden betrekking op:
• Beïnvloedingsmogelijkheden van genetische manipulatie in de rundveehouderij, door agrarische jongeren.
• Zeggenschap van boerinnen bij een ruilverkaveling in Limburg.
• Ontgronding, de stort van mijnsteen en het uit gebruik nemen van landbouwgrond in de Ooypolder.
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Behoeften aan en mogelijkheden tot beroepsoriëntatie voor plattelandsvrouwen.
Mogelijkheden voor inkomensvorming op kleine landbouwbedrijven.
Reorganisatie van een groot akkerbouwbedrijf.
Overlast in de landbouw vanuit een aangrenzend natuurreservaat.
Bedrijfsovername in Nederland en andere EG staten.
(Her)scholingsmogelijkeheden voor agrarische vrouwen.
Hiernaast is het bemiddelingswerk rond eerder binnengekomen vragen voortgezet.
In 1987 zijn tien publikaties verschenen naar aanleiding van onderzoeksvragen die door de Wetenschapswinkel werden bemiddeld. Deze staan vermeld in hoofdstuk 3.Verder zijn enkele scripties
en diverse artikelen verschenen over het henneponderzoek; de artikelen staan vermeld in hoofdstuk 3bij de vakgroep levensmiddelentechnologie, sectie proceskunde.
Het onderzoek naar gevolgen van de toepassing van informatica in de landbouw wordt in 1988
afgerond. Hierover zijn altussentijdse resultaten gepubliceerd via artikelen van de vakgroep sociologie van de westerse gebieden.
1.8 In het beleid van de Landbouwuniversiteit neemt het streven naar samenwerking en taakafstemS a m e n w e r k i n g , ming een belangrijke plaats in. Het strategisch plan, uitgebracht in oktober 1987,vermeldde vijf
c o ö r d i n a t i e e n o v e r l e g sectoren die daarbij aandacht verdienen; op één daarvan, de samenwerking met het hoger agrarisch onderwijs, wordt ingegaan in het onderwijsverslag. Plaatsen we de relaties met de instituten
in het ruimere kader van 'het landbouwkundig onderzoek', dan resteren nog drie categorieën:
• het overleg over taakverdeling tussen T N O , D L O , FdD en LU onder auspiciën van de NRLO.
Sinds de start van dit overleg, medio 1987, zijn in deze besprekingen grote vorderingen gemaakt.
• de taakverdeling met de andere universiteiten. Hierbij verdient zeker vermelding dat de LU,
nog tengevolge van de TVC-operatie, bijzonder nauwe relaties onderhoudt met de faculteit
der diergeneeskunde.
• de samenwerking met andere sectoren van de maatschappij, waaronder het bedrijfsleven. De
contacten over het onderzoek dat de universiteit op contract verricht bieden beide partijen gelegenheid ook andere vormen van samenwerking te exploreren.

Voorwaardelijk
gefinancierd onderzoek

T o e l i c h t i n g De tabellen in dit hoofdstuk geven een overzicht van de gerealiseerde onderzoeksinspanning en
de publikaties in de voorwaardelijk gefinancierde (VF) en de intern beschermde (IB) onderzoeksprogramma's in 1987.
In de eindtotalen zijn dubbeltellingen van publikaties die door verschillende vakgroepen zijn aangemeld, alleen gecorrigeerd voor de categorie dissertaties.
De publikaties zijn als volgt ingedeeld:
A dissertaties
D vakpublikaties
B wetenschappelijke publikaties
E interne rapporten, voordrachten en papers
C abstracts en annotaties
F doctoraalverslagen

VF83.01
Economische en sociale
aspecten van de
landbouw in westerse
landen.

Coördinator: prof.dr.ir. M.T.G. Meulenberg
ISN: 5304, 5399 (agricultural economics), 5506 (history of social change), 5605 (consumer law)
6199 (psychology of consumer taste), 6307
NABS: 59,681,74, 76, 782

w e r k j a a r onderzoek
Vakgroep

VF-taak

WP1

WP2

WP3

-

_

Agrarisch recht

C3S0

0.4

0.3

Agrarische bedrijfseconomie

D200

0.7

-

Algemene agrarische economie

D150

1.0

2.6

Bedrijfskunde

D250

0.5

-

Huishoudkunde

L050

0.8

1.8

Humane voeding

L100

-

0.7

Marktkunde en marktonderzoek

D300

1.1

0.6

Marktkunde, sensorisch onderzoek

D301

0.4

0.1

C l 00

0.4

1.8

Staathuishoudkunde

Sociologie westers

D0S0

0.5

0.8

Wonen

K350

0.5

0.1

6.3

8.7

Totaal

10

0.2

0.1

1.0

1.3

publikaties
A

B

C

D

E

F

_

_

9

13

1

3

1

1

-

-

-

1

10

-

-

-

-

-

5

2

4

10

-

-

-

1

3

3

-

4

2

1

1

-

-

43

4

15

25

2

12
6
3

5

1

1

-

14

wetenschappelijk verslag

VF83.02
B i o k a t a l y s e in m u l t i f a s e systemen.

Coördinator: prof.dr.ir. J.A.M, de Bont
ISN: 3302, 2414, 2403
NABS: 59,69
w e r k j a a r ondi e r z o e k
VF-taak

Vakgroep

WP1

WP2

WP3

publikaties
A

B

C

D

_
-

Biochemie

A400

1.5

4.2

3.6

1.1

1

21

21

Industriële microbiologie

P054

-

0.7

-

0.5

-

Proceskunde

P053

0.3

0.8

0.1

1.4

-

Microbiologie

P200

0.8

2.2

0.1

1.0

1

15

A550

0.4

0.5

-

-

-

-

2

7

5

-

51

26

2

Moleculaire fysica

A500

-

-

Organische chemie

A350

1.8

1.1

-

4.7

9.0

4.4

Natuur- en weerkunde

Totaal

4.0 4

8

2

E

F

23

16

3

6
6

3
2

3

31

31

VF83.03 Coördinator: dr. J.M. Vlak
P r e v e n t i e e n b e s t r i j d i n g ISN: 2413,2420,2499 (nematology)
van p l a n t e z i e k t e n . NABS: 52
w e r k j a ar ond< e r z o e k
Vakgroep

VF-taak

WP1

WP2

WP3

publikaties
A

B

C

D

E

F

15

-

-

Entomologie

G050

3.4

7.3

3.0

4.6

3

46

15

Fytopathologie

-

38

14

4

43

58

2

3

9

-

5

2
1

6

-

2

1

-

-

G200

2.4

7.0

0.8

2.1

Landbouwplantenteelt en grasl.k.

F350

0.3

0.4

-

Moleculaire biologie

A450

0.6

0.9

0.9

Moleculaire fysica

A500

0.4

0.9

1.0

1.0

1

4

2

-

1
1

-

19

11

2

25

19

126

42

24

74

95

Nematologie

G100

1.5

3.3

Plantenfysiologie

F100

0.2

1.5

Theoretische produktie-ecologie

F300

0.3

0.7

-

Virologie

G150

3.2

6.3

0.1

2.9

-

12.3

28.2

5.8

10.6

7

Totaal

5

1

1

9

VF83.04 Coördinator: ing. W.J. Koops
D i e r l i j k e p r o d u k t i e e n ISN: 2401,2408, 2412, 3104, 3105
w e l z i j n van NABS: 51,53,59 (dierlijk welzijn)
landbouwhuisdieren.
p u b l i k a t ies

werkjaar onderzoek
Vakgroep

VF-taak

WP1

WP2

E400

0.6

2.8

Veefokkerij

E250

2.2

2.6

Veehouderij

E300

3.2

4.0

Veevoeding

E350

0.2

0.3

_
-

E450

1.0

3.0

0.9

A100

0.2

0.3

10.9

20.8

Dierfysiologie

E150

1.7

2.4

Erfelijkheidsleer

F700

0.7

2.1

E100

1.3

3.4

Exp. diermorfologie en celbiologie
Tropische veehouderij

Visteelt en visserij
Wiskunde

Totaal

11

WP3

_
0.9

A

—
-

B

E

F

1

3

15

3

4

4

1

15

17

C

D

9

4

2

-

3

12

8

-

1

14

10

-

2

25

11

12

31

34

4.0

2

35

24

11

8

53

0.8

-

17

2

6

19

2

1

26

3

1

23

22

-

-

-

1

_

_

2

1

0.9

7.1

126

56

36

119

158

1.3

VF84.01

VF84.01
Grensvlakeigenschappen,
structuur en stabiliteit
van disperse systemen;
principes en
toepassingen.

Coördinator: prof.dr. J. Lvklema
ISN: 2307,2304, 3309, 2511
NABS: 10, 11,50

werkjaar onderzoek
Vakgroep

VF-taak

WP1

WP2

A

B

J100

0.1

0.1

_

_

_

Fysischeen kolloïdchemie

A300

3.9

5.9

1.4

4.9

3

20

Zuivel en levensm.natuurkunde

P052

0.7

1.6

-

1.0

1

1

4.7

7.5

1.4

5.9

Bodemkunde en plantevoeding

Totaal

VF84.02
Basisprocessen van de
fotosynthese in relatie
t o t landbouwkundige
problemen.

_

WP3

publikaties

21

21

21

63
6

11

69

12

1

Coördinator: dr. J.J.S. van Rensen
ISN: 2206,2417, 2209, 2304,2306,2307,2403, 2406, 2407, 3103
NABS: 10,40, 419, 50, 52

publikaties

werkjaar onderzoek
Vakgroep

VF-taak

WP1

WP2

WP3

A

B

C

D

E

F

Biochemie

A400

0.7

0.7

0.1

_

13

6

1

5

Moleculaire fysica

A500

0.6

0.6

0.9

1

3

2

10

5

Organische chemie

A350

0.6

0.5

-

-

3

1

1

Plantenfysiologisch onderzoek

F101

0.8

0.8

2.0

2

4

Theoretische produktie-ecologie

F300

0.2

0.1

-

-

2

-

-

2.9

2.7

3.0

20

15

Totaal

VF85.01
De verwerking van
grondstoffen t o t

-

1

2

3

6

20

14

Coördinator: prof.dr.ir. F.M. Rombouts
ISN: 3214, 3309, 3206, 6301,6106
NABS: 321, 322, 681,782

kwalitatief
hoogwaardige
voedingsmiddelen en het
realiseren van een goede
voeding.
publikaties

w e r k j a a r ondi e r z o e k
VF-taak

WP1

WP2

WP3

L100

2.7

7.0

1.7

3.1

P051

1.6

3.2

0.7

3.6

P053

1.2

2.6

1.0

4.9
0.2

12.7

Vakgroep
Humane voeding
Levensm.chemie en -microbiologie
Proceskunde

P052

0.7

1.5

Toxicologie

H200

0.6

1.9

Veehouderij

E300

-

0.3

-

6.8

16.5

3.3

Zuivel en levensm.natuurkunde

Totaal

12

1.0

-

A

B

C

D

E

F

2

66

28

23

57

36

-

20

4

2

35

52

10

2

5

13

16

4

2

13

-

-

-

2

10

-

110

36

30

107

117

wetenschappelijk verslag

VF85.02
Dagelijkse leefsituatie en
materiële verzorging,
met nadruk op landbouw
en platteland.

Coördinator: dr. P.J.J. Pennarte
ISN: 6309, 6307,3212
NABS: 76, 782,339

publikaties

w e r k j a a r onderzoek
Vakgroep

VF-taak

WP1

WP2

WP3

B

C

D

E

F

Gezondheidsleer

L150

0.4

1.2

1.5

2

4

2

2

_

Huishoudkunde

LOSO

1.4

1.5

1.4

6

-

1

17

1

Humane voeding

L100

0.2

1.1

0.9

-

4

1

1

5

Sociologie westers

O00

1.3

1.3

3

1

-

Voorlichtingskunde

C150

0.3

0.8

0.2

-

Wonen

K350

1.3

2.1

3.3

12

-

4.9

IB

7.3

23

8

Totaal

VF85.08
O n d e r z o e k van
processen in het systeem
bodem-plant t.b.v.
optimalisering van
plantaardige produktie
en milieubeheer.

-

2

3

5

-

-

12

23

6

Coördinator: dr.ir. M.G.M. Bruggenwert
ISN: 2511,2307, 2414,2417
NABS: 119, 333, 52,10

w e r k j a a r onderzoek
Vakgroep
Bodemkunde en plantevoeding
Fysische en kolloïdchemie
Grondbewerking

VF-taak

WP1

J100

3.5

7.3

A300

0.2

0.8

J150

1.5

2.6

Microbiologie

P200

0.8

1.9

N a t u u r - e n weerkunde

A550

-

0.9

Theoretische produktie-ecologie

F300

0.4

0.8

6.4

14.2

Totaal

WP2

_
_

publikaties

WP3

A

B

D

1.8

1

41

3

75

3

4

12

3

1

-

1

3.6

_
-

_

1

2

5.4

1

49

14

17
2

15

107

VF85.09 Coördinator: ir. H.J. Buiten
T e l e d e t e c t i e t e n d i e n s t e ISN: 2504,2509, 2511, 2599 (remote sensing of earth surface features), 3106, 3103,3199
van l a n d b o u w e n NABS: 2,3, 5,10, 20,21,213,331,332, 333,52
natuurbeheer.
w e r k j a a r onderzoek
Vakgroep

VF-taak

WP1

WP2

WP3

Bodemkunde en geologie

J050

0.2

1.2

Bodemkunde en plantevoeding

J100

0.4

Bosteelten bosoecologie

F600

0.1

-

Landmeetkunde en teledetectie

K050

0.9

2.3

-

Natuur- en weerkunde

A550

0.3

0.6

0.2

1.1

A100

0.2

-

-

-

2.1

4.1

0.2

Wiskunde

Totaal

13

publikaties

0.4

0.6

2.0

18

VF85.10

VF85.10
Maatschappelijke
aspecten van
landbouwontwikkeling
in ontwikkelingslanden.

Coördinator: pror.dr. F. von Benda-Beckmann
ISN: 5312 (landbouw), 5699 (sociale zekerheid, coöperatieven), 6307, 6309
NABS:71,76X

w e r k j a a r onderzoek
Vakgroep

VF-taak

Agrarisch recht

C350

Agrarische sociologie niet-westers

C050

Marktkunde en marktonderzoek

D300

Ontwikkelingseconomie

D100

Totaal

VF85.11
Emissie, verspreiding,
preventie en bestrijding
van milieubelastende
factoren in de
compartimenten water,
bodem en lucht, en de
effecten daarvan op de
mens, plant, dier en
ecosystemen.

WP1

WP2

publikaties

WP3

2.9
0.3

4
7
1

1.1

0.1

-

3

4.2

6.5

a

4

1.6
1.4

3.1

2.3

2.3

0.2

0.2

Coördinator: prof.dr.ir. F.A.M, de Haan
ISN: 2599 (water pollution), 3106,3202, 3204,3214,2299 (aerosol science), 2307,2301,2403,
2407,2501,2503,2506,2511
NABS: 119,12,14, 213,260, 331,332, 333,52

w e r k j a a r onderzoek
Vakgroep

VF-taak

WP1

WP2

WP3

publikaties

Bodemkunde en geologie

J050

1.3

1.4

1.0

3.7

12

Bodemkunde en plantevoeding

J100

0.4

-

-

7

Bosteelt en bosoecologie

F600

0.1

0.2

K.100

1.5

1.2

Exp.diermorfologie en celbiologie

E100

0.1

-

Fysische en kolloïdchemie

A300

0.4

1.0

L150

1.8

1.9

-

K150

1.0

1.9

0.5

1.1

P053

0.3

0.1

1.0

Luchthygiëne en -verontreiniging

H100

1.6

3.4

Natuur- en weerkunde

Cultuurtechniek

Gezondheidsleer
Hydraulica en afvoerhydrologie

AS50

-

0.1

Natuurbeheer

H050

0.8

2.5

Theoretische produktie-ecologie

F300

-

0.3

Toxicologie

H200

1.1

2.9

E450

0.1

0.2

-

H150

1.9

4.4

12.5

21.5

Proceskunde

Visteelt en visserij
Waterzuivering

1

-

Totaal

14

6

12

1

-

9

3

1

-

1

1

6

-

4

9

7

0.1

-

6
23
2
1
34

5.7

4.5

3
9

4

3

-

2

6

16

0.1
1.8

9

4.3

1

-

-

2

1.0

15.7

1

32

2.5

37.9

3

136

11

18

20

37

51

60

113

wetenschappelijk verslag

VF85.13
Benutting van genetische
variatie bij planten.

Coördinator: prof.dr.ir. J.E. Parlevliet
ISN: 3103,2409, 4215, 2417
NABS: 52
w e r k j a a r onderzoek

Vakgroep

VF-taak

WP1

WP2

WP3

publikaties
A

B

C

D

E

F

1

12

15

34

4

Erfelijkheidsleer

F700

1.4

2.3

2.0

_

_

11

Moleculaire biologie

A450

0.2

2.7

2.2

3.0

1

9

-

Plantencytologieen -morfologie

F050

2.2

5.0

0.9

1

19

8

2

Plantentaxonomie

F175

0.5

1.7

-

-

-

3

-

1

2

9

Plantenveredeling

F750

2.3

2.1

0.8

2.2

2

15

1

6

14

31

Tropische plantenteelt

F400

0.4

0.2

-

0.8

-

1

1

-

9

4

7.0

13.8

5.0

7.0

58

10

10

71

71

Totaal

8

IB85.14 Coördinator: prof.dr. P. van der Laan
Wiskundige
gereedschappen t.b.v.
landbouwkundig
onderzoek.
w e r k j a a r onderzoek
Vakgroep
Wiskunde

VF85.15
Biologische
stikstofbinding.

A100

VF-taak

WP1

2.1

2.0

WP2

WP3

VF-taak

WP1

WP2

C

D

E

F

1

5

2

-

15

11

Biochemie

A400

0.5

0.2

2.1

0.8

P200

1.2

1.1

1.0

2.3

Moleculaire biologie

A450

0.3

1.4

0.9

-

2.0

2.7

4.0

3.2

Totaal

publikaties

WP3

Microbiologie

5
17

22

10

Coördinator: prof.dr. C.M. Karssen
ISN: 3103,3199 (weed science)
NABS: 52

w e r k j a a r onderzoek
VF-taak

Vakgroep

WP1

Grondbewerking

J150

0.3

0.2

Plantenfysiologie

F100

0.2

1.0

F300

0.2

0.6

1.4

3.0

2.1

4.7

Veg.k., pl.oec. enonkruidkunde

B

C o ö r d i n a t o r : dr. H . Haaker

Vakgroep

Theoretische produktie-ecologie

A

ISN:2403,2407,2409,2414,2417
NABS:50,10
w e r k j a a r onderzoek

VF85.16
O n t w i k k e l i n g van
onkruidbeheersingssystemen voor
produktiegewassen.

publikaties

F250

Totaal

15

WP2

publikaties

WP3

4
3
1

1.2

7
10

15

1.2

17

23

VF85.17

VF85.17
Synthese en structuurwerkingsrelaties van
insekt-antifeedants en
groeiregulatoren.

Coördinator: prof.dr. Ae. de Groot
ISN: 2306, 3101,2413
NABS: 10, 52

w e r k j a a r onderzoek
Vakgroep

VF-taak

WP1

WP2

publikaties

WP3

Dierfysiologie

E150

0.1

-

_

-

Organische chemie

A350

3.0

4.2

0.7

0.5

10

3.1

4.2

0.7

0.5

10

Totaal

VF85.18
Chemische,
fotofysiologische en
genetische regulatie van
plantaardige groei en
ontwikkeling.

Coördinator: prof.dr. J. Bruinsma, prof.dr.ir. J.H. van der Veen, prof.dr. W.J. Vredenberg
ISN: 2403, 2406,2407,2409, 2417
NABS: 552, 639, 681

publikaties

w e r k j a a r ondi erzoek
Vakgroep
Erfelijkheidsleer
Landbouwplantenteelt engrasl.k.

VF-taak

WP1

WP2

WP3

0.3

0.3

0.4

F350

0.6

0.2

_
-

A500

0.2

1.8

0.1

F050

0.4

-

-

F700

_

F100

2.0

3.9

1.7

-

Plantenfysiologisch onderzoek

F101

3.3

5.8

1.0

0.1

Tropische plantenteelt

F400

0.2

0.4

-

-

7.0

12.6

2.8

0.4

Moleculaire fysica
Plantencytologie en -morfologie
Plantenfysiologie

Totaal

VF85.19
Genetisch en fysiologisch
onderzoek naar
reguleringen ontregeling
bij biotechnologisch
belangrijke metabole
processen.

A

D

B

C

5

6

2

2

_
-

1

2

1

1

-

1

4

12

-

-

11

14

-

-

33

23

_
-

F

8
2

7

2

4

1

-

9

6

-

-

23

38

1
23

Coördinator: dr.ir. J. Visser
ISN: 2206,2403, 2409, 2414, 2415
NABS: 59,632, 639, 681

w e r k j a a r onderzoek
Vakgroep

VF-taak

WP1

WP2

WP3

Erfelijkheidsleer

F700

1.7

3.9

2.0

6.2

Moleculaire fysica

A500

0.1

0.6

-

-

Organische chemie

A350
1.8

4.5

2.0

6.2

Totaal

IB85.22

E

publikaties
A

_
-

B

C

D

E

F

9
4

10

2

33

20

-

-

1

10

2

34

1
14

20

C o ö r d i n a t o r : m w . ir. J . W o l f f e n s p e r g e r

Positie van vrouwen in de
landbouwwetenschappen.
w e r k j a a r onderzoek
Vakgroep
Emancipatiekunde en vrouwenstud.

C450

16

VF-taak

WP1

0.5

0.6

WP2

WP3

publikaties
A

B

C

D

E

1

2

1

4

F

wetenschappelijk verslag

VF86.04 Coördinator: prof.dr. H.C. van der Plas
Gedrag van ISN: 2306
heterocyclische NABS: 742,749,66
verbindingen bij
inwerking van
nucleofiele agentia, hun
rol in redox processen en
fotoreacties.
w e r k j a a r onderzoek
Vakgroep
Organische chemie

VF86.07

A350

VF-taak

WP1

1.0

1.5

WP2

WP3

publikaties
A

0.3

B

C
4

3

E

F

4

1

C o ö r d i n a t o r : p r o f . d r . i r . M . Wessel

Analyseenontwerp van ISN:3103,2511, 3212
landgebruikssystemen in NABS:212X,31X,40X,65X, 66X
deTaï-regio (Ivoorkust).
w e r k j a a r onderzoek
Vakgroep

VF-taak

WP1

WP2

-

Bodemkunde en geologie

J050

0.1

-

Bodemkunde en plantevoeding

J100

0.1

1.1

Bosbouwtechniek

F650

0.1

Boshuishoudkunde

F550

0.1

-

Bosteelten bosoecologie

F600

0.5

0.4

Gezondheidsleer

L150

0.3

0.2

Grondbewerking

J150

-

0.1

Tropische plantenteelt

F400

0.3

0.9

F250

-

0.8

1.5

3.6

'eg.k., pl.oec. en onkruidkunde

Totaal

publikaties
B

WP3

C

D

'
0.1

0.1

3

3

VF86.09 Coördinator: prof.dr. S.B. Kroonenberg
Variabiliteit in ISN: 3103,2505, 2511
landschap,bodem en NABS: 50
vegetatie:ontstaan en
betekenis hiervan voor
de landevaluatie.
w e r k j a ar onderzoek
Vakgroep
Bodemkunde en geologie
Landmeetkunde enteledetectie
Veg.k., pl.oec. en onkruidkunde

J050
K050
F250

Totaal

17

VF-taak

WP1

3.0

4.7

-

0.3

0.3
3.3

publikaties
A

B

0.3

1

15
1

0.2

0.4

-

5.3

0.7

1

WP2

WP3

-

D

E

F

3

4

27

52

-

7

6

-

-

-

16

3

4

34

C

58

VF86.04

VF86.10 Coördinator: dr.ir. B. Deinum
Gewas-en ISN: 2401,2427, 3103,3104, 3109, 3309
dierfysiologisch NABS: 61, 64,63
onderzoek naar
produktie en kwaliteit
van ruwvoeders.
publikaties

w e r k j a a r onderzoek
Vakgroep

VF-taak

WP1

WP2

WP3

0.8

0.9

-

_

2

-

-

1

14

Landbouwplantenteelt engrasl.k.

F350

1.1

2.2

1.0

3

4

1

10

18

Plantencytologie en -morfologie

F0S0

1.0

0.7

2

2

6

-

0.8

-

2

0.6

-

2

—

—

-

3

3.S

4.5

17

35

Dierfysiologie

Veevoeding

E150

E350

Totaal

1.0

VF86.11 Coördinator: prof.dr.ir. H.Challa
O p t i m a l i s e r i n g vand e ISN: 3102, 3107, 3308,3.399(systems engineering)
p r o d u k t i e in b e s c h e r m d e NABS: 55,69,64
teelten.
w e r k j a a r onderzoek
Vakgroep

publikaties

VF-taak

WP1

WP2

WP3

A

B

1.2

0.4

-

-

1

-

N a t u u r - e n weerkunde

A550

Plantenfysiologie

F100

Theoretische produktie-ecologie

F300

0.1

_

_

_

Tuinbouwplantenteelt

F450

1.7

2.4

-

0.8

2

11

13

41

3.0

2.7

_

0.8

3

11

13

41

Totaal

1

_

VF86.12 Coördinator: prof.dr. P.vanBeek
I n t e g r a l e ISN:5311
g o e d e r e n s t r o o m - NABS: 74(integrale goederenstroombesturing)
besturing.
publikaties

w e r k j a a r onderzoek
Vakgroep
Bedrijfskunde

VF-taak

WP1

D250

0.2

0.2

F650

0.2

0.2

Landbouwtechniek

J200

0.4

0.1

Proceskunde

P053

0.1

-

D300

0.1

0.5

0.4

0.9

1.4

1.9

Bosbouwtechniek

Marktkunde enmarktonderzoek

Wiskunde A100

Totaal

WP2

-

WP3

1

0.4

-

6

1.5
1

1.9

2

7

24
30

VF86.13 Coördinator: prof.dr. J.van Bergeijk
K e n n i s b e n u t t i n g ind e ISN: 5801,5803, 3102, 6308
l a n d b o u w . NABS: 60X, 81X,89
w e r k j a a r onderzoek
Vakgroep
Agrarische onderwijskunde

VF-taak

WP1

WP2

-

publikaties

WP3

C200

0.8

5.1

Voorlichtingskunde C150

0.7

6.9

2.2

4
10

12
13

11

1.4

12.0

2.2

14

25

14

Totaal
18

3

wetenschappelijk verslag

VF86.14 Coördinator: dr.ir. G. Lettinga
Afval e n m i l i e u . ISN: 3308,2414, 2403
NABS: 31 X, 32X, 33,37X, 54X
publikaties

w e r k j a a r onderzoek
Vakgroep
Levensm.chemie en -microbiologie

VF-taak
P051

0.1

WP1

_

WP2

WP3

_

-

Microbiologie

P200

1.0

1.5

2.0

1.0

N a t u u r - e n weerkunde

A550

0.4

FS50

0.1

-

-

0.6

0.4

-

1.9

2.2

1.9

2.0

2.9

Plantencytologie en morfologie
Waterzuivering

H150

Totaal

VF86.15
Strategieën voor
overleving bij vissen;
de biologie van
voedselopname en groei.

A

B

2

10

2

12

C

5

16

Coördinator: prof.dr. J.W.M. Osse
ISN: 2401,2499 (hydrobiology, ethology), 3105
NABS: 62, 213

w e r k j a a r onderzoek
Vakgroep
Exp. diermorfologie en celbiologie

D

VF-taak

WP1

WP2

1.5

2.4

1.4

E100

publikaties

WP3
16

11

VF86.16 Coördinator: prof.dr.ir. R.A.A. Oldeman
B e h o u d e n g e b r u i k van ISN: 2417,2499 (plant ecology), 3106
b o s c o m p o n e n t e n . NABS: 64,65
w e r k j a a r onderzoek
:

Vakgroep

-taak

WP1

Bosbouwtechniek

F650

1.0

0.9

Boshuishoudkunde

F550

0.4

1.1

Bosteelt en bosoecologie
Fytopathologie
Landmeetkunde enteledetectie
Nematologie
Veg.k., pl.oec. enonkruidkunde

F600
G200
K050
G100
F250

Totaal

VF86.18
De analyse van de invloed
van veranderende
levensomstandigheden
op gedrag en beleving van
individuen.

1.6

2.5

-

0.1

3.0

6.0

WP2

WP3
0.2

0.6

0.3

23

34

25

41

0.1

0.1

1.1
0.2

0.6

0.5

17

Coördinator: dr. K.L.P. de Soomer
ISN: 6112 (adaption), 6114
NABS: 219,45,46, 60, 82,87,89

w e r k j a a r onderzoek
Vakgroep
Psychologie

publikaties

C250

19

VF-taak

WP1

WP2

WP3

1.4

2.2

-

0.1

publikaties

13

VF86.21

VF86.21
Veranderingsprocessen
inagrarische en
agrarisch-industriële
samenlevingen vanaf ca.
1500.

Coördinator: prof.dr. A.M. \ran der W'oudc
ISN: 5503, 5504, 5506 (agrarian & economie history)
NABS: 10

w e r k j a a r onderzoek
Vakgroep
Agrarische geschiedenis

VF86.23
Plantentaxonomisch
onderzoek ten behoeve
van behoud en duurzaam
gebruik van tropische
ecosystemen.

C300

publikaties

VF-taak

WP1

WP2

WP3

A

B

D

E

1.8

2.1

-

-

1

7

1

21

Coördinator: prof.dr.ir. L.J.G. van der Maesen
ISN: 2417, 3103
NABS: 19,49,69,64,65

w e r k j a a r onderzoek
Vakgroep
Plantentaxonomie

VF87.01
H e t relatieveld tussen
delen engehelen m e t
betrekking t o t de
r u i m t e l i j k e organisatie
van landelijke gebieden
en overgangsgebieden
van stad en land.

F175

VF-taak

WP1

2.1

3.7

WP2

WP3

publikaties
A

B

1

4

Coördinator: prof.mr. \X'. Brussaard (PCRO)
ISN: 6201,5909, 3304, 5399 (regional economics)
NABS: 210, 212

publikaties

w e r k j a a r onderzoek
Vakgroep
Agrarisch recht
Bedrijfskunde

VF-taak
C350
D250

Boshuishoudkunde

F550

Cultuurtechniek

K100

Informatica

A1S0

Natuurbeheer

H050

Planologie

K250

Staathuishoudkunde

D0S0

Tuin-en landschapsarchitectuur

K300

0.6

0.2
0.5
0.3
0.1
1.9
0.3
1.7
5.5

Totaal

20

WP1

0.5
0.3
0.5
1.7
0.9

4.3
0.5
2.3
11.1

WP2

B

C

D

F

0.3

7

2

3

4

-

4

5

14

6

7

1

0.7

1

WP3

-

2

0.1

0.1
1.1

6
3
4

16

7

10

2

8

4

4

7

28

25

44

wetenschappelijk verslag

VF87.02 Coördinator: drs.J.Lengkeck
Recreatieineen ISN: 2599 (recreation facilities), 6399 (leisure), 5312, 5103,6307, 6310
veranderende NABS: 29, 82,89
samenleving.
w e r k j a a r onderzoek
Vakgroep

VF-taak

WP1

D150

0.2

Boshuishoudkunde

F550

0.1

-

Cultuurtechniek

K100

0.5

2.0

Psychologie

C2S0

0.1

-

Recreatie (werkgroep)

K400

0.4

1.1

Sociologie westers

C l 00

1.0

0.4

Staathuishoudkunde

D050

0.2

-

Tuin-en landschapsarchitectuur

K300

0.5

0.5

Wonen

K3S0

0.3

0.3

3.2

4.4

Algemene agrarische economie

Totaal

IB87.03

WP2

_
-

publikaties

WP3

_
0.3
0.9

14
5

14

19

17

3

1.2

C o ö r d i n a t o r : p r o f . i r . M . S . Elzas

Decision support systems
inde akker- en tuinbouw.
w e r k j a a r onderzoek
Vakgroep
Agrarische bedrijfseconomie

D200

Bedrijfskunde

D250

Informatica
Landbouwtechniek

A150
J200

Totaal

IB87.04
Benutting van
veevoeders door
landbouwhuisdieren
gerelateerd aan
technologische
bewerkingen.

WP2

publikaties

WP3

E

F

VF-taak

WP1

-

0.9
0.3

2

19

0.8

1.0

1

8

0.8

2.4

3

31

4

0.2

Coördinator: ir. A.F.B, van der Poel

w e r k j a a r onderzoek
Vakgroep

VF-taak

Levensm.chemie en-microbiologie P051

0.1

WP1

_

Proceskunde

P053

-

0.1

Veevoeding

E350

0.7

0.7

0.8

0.8

Totaal

21

WP2

_
-

WP3

publikaties
A

_
-

B

C

2
-

2

-

VF87.05

VF87.05
O n d e r z o e k van
ecologische processen in
het landschap, ten
behoeve van
bestemming, inrichting
en beheer van het
landelijk gebied.

Coördinator: prof.dr. C.VC'. Stortenbeker
ISN: 2499 (ecology, population dynamics), 2599 (environmental management)
NABS: 213, 219

w e r k j a a r onderzoek
Vakgroep
Cultuurtechniek

K100

Entomologie

G050

-taak

WP1

0.5

-

0.1

_

Natuurbeheer

H050

1.5

2.1

Planologie

K250

0.5

-

K300

0.2

0.2

0.1

-

2.9

2.3

Landbouwplantenteelt engrasl.k.

F350

Tuin-en landschapsarchitectuur
Veg.k., pl.oec. en onkruidkunde

F250

Totaal

WP2

publikaties

WP3

1.3

1.3

1

15

VF87.06 Coördinator: prof.ir. L. Horst
Irrigatie e n ISN: 2599 (ecology), 3122, 3199 (irrigation), 3305, 5103,5399 (economie antropology), 5403,
o n t w i k k e l i n g . 5599 (history of irrigation), 6307
NABS: 212X, 23X, 26X, 39X, 69X, 86X, 87X
publikaties

w e r k j a a r onderzoek
Vakgroep

VF-taak

WP1

_
-

Agrarisch recht

C350

0.2

Agrarische geschiedenis

C300

0.2

Gezondheidsleer

L150

0.3

0.1

0.6

0.5

0.2

2.1

1.4

2.7

Hydraulica en afvoerhydrologie
Weg- en waterbouwk. en irrigatie

K150
K200

Totaal

WP2

_
-

WP3

_
4.8

14

12

17

4.8

14

12

17

VF87.07 Coördinator: ir. T. Struif Bontkes
Landgebruik e n ISN: 3103 (agronomy), 5305 (economic system), 6303 (general sociology)
l a n d b o u w s y s t e m e n in NABS:60X,80X
ontwikkelingslanden.
publikaties

w e r k j a a r onderzoek
VF-taak

Vakgroep

WP1

C400

0.2

0.2

J050

0.6

-

Boshuishoudkunde

F550

0.2

0.2

Gezondheidsleer

L150

0.3

Grondbewerking

J150

0.2

Huishoudkunde

L050

0.2

-

Landbouwtechniek

J200

0.8

0.8

Natuurbeheer

H050

0.2

0.5

Algemene en reg. landbouwkunde
Bodemkunde en geologie

Psychologie

C250

0.1

-

Tropische plantenteelt

F400

1.2

1.6

Tuin- en landschapsarchitectuur

K300

0.3

0.8

Veg.k., pl.oec. en onkruidkunde

F250

0.1

-

4.3

4.1

Totaal

22

WP2

E

WP3

6

0.4

1

1
11

0.4

1

1£

4
1

11
6

11

28

wetenschappelijk verslag

VF87.09 Coördinator: prof.dr.ir. H.N. van Lier
E n e r g i e h u i s h o u d i n g in ISN: 3199 (energy management)
landelijke g e b i e d e n . NABS: 219 (energy-aspects of rural planning and management)
w e r k j a a r onderzoek
Vakgroep

VF-taak

WP1

WP2

WP3

D

E

_
-

_
-

1

1

Landbouwtechniek

J200

0.5
0.7

N a t u u r - e n weerkunde

A5S0

-

1.3
0.3
0.4

K300

0.5
1.2

1.8

2.8

3.8

Cultuurtechniek

Tuin-en landschapsarchitectuur
Veg.k., pl.oec. en onkruidkunde

K100

F250

Totaal

VF87.10
Kritische
theorievorming over de
verwetenschappelijking
van d e m o d e r n e
samenleving.

publikaties

-

2

1.0
0.4
0.1

1

6

17

1.5

2

7

19

Coördinator: dr. H. Koningsveld
ISN: 3399 (agricultural technology), 5999 (political philosophy), 7205 (agricultural science)
6301,7206, 7207
NABS: 66,69, 80, 86, 87

w e r k j a a r onderzoek
Vakgroep
Wijsbegeerte

F

A050

VF-taak

WP1

2.2

1.5

WP2

WP3

publikaties
A

B
9

C

D

E

10

2

F

IB87.11 Coördinator: dr. S.C. de Vries
Plantecelbiologie.
werkjaar onderzoek
Vakgroep
Moleculaire biologie

A450

Moleculaire fysica

A500

Plantencytologie en-morfologie

VF-taak

WP1

0.6
0.1

1.8

WP3

0.8

0.5

F050

Totaal

WP2

publikaties

0.8

2.2

0.8

IB87.12 Coördinator: dr.ir. E. Westphal
P R O S E A : Plant
R e s o u r c e s of S o u t h - E a s t
Asia.
w e r k j a a r onderzoek

Vakgroep
Bosteelt en bosoecologie

F600

Tropische plantenteelt

F400

Totaal

23

VF-taak

WP1

WP2

WP3

0.4

0.5

1.2

0.4

0.5

1.2

publikaties

Publikaties

A g r a r i s c h recht C350
Publikaties in VF83.01
Economische en sociale aspecten van de landbouw in w e s t e r s e landen.
Dissertaties A
G.M.F. Snijders

Produktveiligheid enaansprakelijkheid. Veiligheidseisen, preventieve veiligheidskeuringen en deaanspra-

Prof.mr. E.H. Hondius (promotor), Rijksuniversiteit
Utrecht. Deventer (1987) 321 pp.

kelijkheid voor door gebrekkige produkten veroorzaakte schaden in de Bondsrepubliek en in Nederland.
Wetenschappelijke publikaties B
G.M.F. Snijders

Produktenaansprakelijkheid in de landbouw.

M. van der Velde/A.R. Edwards Juridische en bestuurlijke aspekten van areaalbeheersing.

Agrarisch recht 47(1987) 349-358.
In: Areaalbeheersing in de landbouwpolitiek, G. van
Dijk, A.T.J. Nooij en H.J.Silvis (red.).Wageningse Economische Studies 8. LU Wageningen (1987) 77-90.

G.M.F. Snijders

Produktenaansprakelijkheid in het arbeidsrecht.

Sociaal Recht (1987) 325-328.

G.M.F. Snijders

Noot onder Hof Arnhem, 7juli 1987 (Halcion).

T. Consumentenrecht (1987) 279-282.

G.M.F. Snijders

Boekbespreking: A.J.O.vanWassenaar van Catwijck,

Abstracts C
Vakpublikaties D

Sociaal Recht (1987) 190-192.
Produktenaansprakelijkheid in Europees verband.
Publikaties in VF85.10
Maatschappelijke aspecten van landbouwontwikkeling in ontwikkelingslanden.

Wetenschappelijke publikaties B
F.von Benda-Beckmann

Agrarisch recht en landbouw in ontwikkelingslanden.

F.von Benda-Beckmann/

De testamenten van Hasan Suleiman: Grondenrechts-

K. von Benda-Beckmann

kwesties op Ismalitisch Ambon.

F.von Benda-Beckmann

De ijsjes van de rechter: een verkenning van complexe
sociale zekerheidssystemen.

A. van Eldijk

Agrarisch Recht 47(1987) 110-117.

Bijdr. Taal-, Land-enVolkenk. 143 (1987) 237-266.

Recht der Werkelijkheid 1 (1987)69-82.

Markthoofden en kleinhandel in Sierra Leone: Het bestuur en destructuur in kwestie.

24

Recht der Werkelijkheid 2(1987) 82-105.

wetenschappelijk verslag

P u b l i k a t i e s i n VF87.01
H e t relatieveld tussen delen en gehelen m e t bet r e k k i n g t o t de r u i m t e l i j k e organisatie van landelijke gebieden en overgangsgebieden van stad
en land.
Wetenschappelijke publikatiesB
W. Brussaard
M.R. Grossman

Agrarisch Recht 47 (1987) 94-103.
The position of agricultural law Agrarisch Recht 47
(1987)123-133.

P.de Visser/M. van der Velde

Agrarisch Recht 47(1987) 582-588.

M. van der Velde/E.C. deJong

Deel 5,Studiereeks Bouwen aaneen levend landschap.
Utrecht (1987) 74 pp. i.o.v. Staatsbosbeheer.

W. Brussaard

Twee recente gebeurtenissen en hun juridisch-bestuurlijke betekenis voor de

W. Brussaard

In: Bestuurlijke problematiek van de Waddenzee. Kluwer, Deventer (1987) 98-106.

Mest als nieuw In: Ontwikkelingen in het milieurecht,
M.V.C. Aalders en N.S.J. Koeman (eds.).W.E.J. Tjeenk
Willink, Zwolle (1987) 125-135.

W. Brussaard

Recht der Land- und Forstwirtschaft und Umweltrecht
in den

Rapport XIV Agrarrecht-Kongress Comité Européen
de D r o i t Rural.Salzburg (1987) 14 pp.

Abstracts C
G.M.F. Snijders

Noot onder Geschillencommissie Openbare Nuts-

T. Consumentenrecht (1987) 115-116.

bedrijven,
G.M.F. Snijders

Noot onder Geschillencommissie Openbare Nuts-

T. Consumentenrecht (1987) 303-304.

bedrijven, 2 maart 1987,6 mei 1987, 2 maart 1987,7
april 1987en Geschillencommissie Woning
Vakpublikaties D
W. Brussaard

De nieuwe regelgeving betreffende de produktie van

W. Brussaard

Ontwikkelingen in de besluitvorming rond lanBouw-

Agrarisch Recht 47 (1987)402-412.

recht 24(1987) 267-273.
W. Brussaard

De spelregels van de ruimMinisterie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (1987) 70
pp. Ook in Engels:The rules of physical planning 1986.
51 pp.
Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s

Wetenschappelijke publikatiesB
F.von Benda-Beckmann

Deselectieve krimp en groei vande democratie: Een
rechtsantTopologische beschouwing.

F.von Benda-Beckmann/

Auctoritas non Veritas facit legem.

K. von Benda-Beckmann

Beleiden Maatschappij 14 (1987) 254-262 (Themanummer: Regeringsbeleid en sociale controle).
In: Brocardica in honorem G.C.J.J.van den Bergh,J.E.
Spruit en M. v.d.Vrugt (red.). Deventer. Kluwer
(1987)9-13.

F.von Benda-Beckmann

Pluraliteit van rechtsstelsels in Indonesië.

In: Indonesië alsanthropologisch studieveld: Een interdisciplinaire benadering, P.E.Josseling deJong (red.).
Leiden, ICA (1987) 149-178.

Abstracts C
W. Brussaard

Annotatie bij Afdeling rechtspraak Raad van State,11

Bouwrecht 24(1987) 907-912.

augustus 1986.
Vakpublikaties D
M. van der Velde

Agrarisch recht.

In: Boer tussen markt, macht en milieu, Jubileumboek,
Wageningen (1987) 36-43.

F.von Benda-Beckmann

Review artikel over U. Wesel, Frühformen des Rechts
in voorstaatlichen Gesellschaften. Suhrkamp, Frankfurt am Main.
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Zeitschrift Rechtssoziologie (1987) 119-127.
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Agrarische bedrijfseconomie D200
Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s
Wetenschappelijke publikaties B
A.A. Dijkhuizen/J. Stelwagen/

An economie Simulation model to support manage-

Eur. Rev. Agricultural Economics 14 (1987) 395-412.

ment decisions in dairy

J.A. Renkema
R. Harthoorn/G.A.A. Wossink

Backward andforward effects of Dutch agriculture.

G.A.A. Wossink/J.A. Renkema

Bedrijfseconomische gevolgen en randvoorwaarden.

Eur. Rev. Agricultural Economics 14 (1987) 325-334.
In: Areaalbeheersing in de landbouwpolitiek, Serie
Wageningse Economische Studies8 (1987) 57-77.

W.E. Marsh/A.A. Dijkhuizen/
R.S. Morris
R.B.M. Huirne/A.A. Dijkhuizen/
G.W.J. Giesen
J.Jansen/A.A. Dijkhuizen/J. Sol

An economie comparison offour culling decision rules

J.Dairy Sei.70(1987) 1274-1280.

for reproductive failure in United States dairy herds,
The economic optimization of replacement decisions for

Neth.J.agric. Sei. 35 (1987) 195-197.

sows with astochastic dynamic programming model.
Parameters to monitor dairy herd fertility and their

Prev. Vet. Med. 4(1987) 409-418.

relation to financial lossfrom reproductive failure.
A.F. Groen

A.A. Dijkhuizen

Economic values in cattle breeding in situations of pro-

Proc. 38th Ann. Meeting Eur. Ass.Animal Production.

duct output limitations at farm level.

Lisbon, Portugal. Vol.1(1987) 638-639.

PorkCHOP: an electronic spreadsheet model for the

Proc. 5th Congr. Eur. Ass.Agricultural Economists

microcomputer dealing with sow replacement econo-

(Working Group B9). Budapest (1987) 67-76.

mics.
A.A. Dijkhuizen/J.A. Renkema

A stochastic model for the simulation of management

Proc. 5th Congr. Eur. Ass.Agricultural Economists

decisions in dairy herds, w i t h special reference to pro-

(Working Group B8). Budapest (1987) 66-67.

duction, reproduction, culling and income.
G.W.J. Giesen

R.B.M. Huirne/A.A. Dijkhuizen/
G.W.J. Giesen
A.A. Dijkhuizen

Micro economic analysis of Bovine Somatotropin (BST)

Proc. 5th Congr. Eur. Ass.Agricultural Economists

use in diarying:ajoint study infive European countries.

(Working Group B1). Budapest (1987) 22-31.

The economic optimization ofsow replacement deci-

Proc. 5th Congr. Eur. Ass.Agricultural Economists.

sions by stochastic dynamic programming.

Budapest (1987) 118-119.

Modelling to support health programs in different spe-

Proc. CEC-Seminar on Technical and economic model-

cies.

ling of livestock production systems and strategies,S.
Korver &J.A.M. vanArendonk (eds.). Brussels (1987).

A.A. Dijkhuizen

A.A. Dijkhuizen/
P.L. Roosenschoon/L. Elving

Economic aspects of diseasefor the individual pig pro-

Proc. CEC-Seminar on Economics of animal health, G.

ducer: afarm management view.

Davies & K. Howe (eds.). Exeter (1987).

Eenstochastisch computer-simulatiemodel voor geïn-

T. Diergeneesk. 112(1987) 1329-1336.

tegreerd zoötechnisch, veterinair en economisch onderwijs ten aanzien van managementbeslissingen op
melkveebedrijven.

G.W.J. Giesen/A.J. Oskam/

Expected economie effects of BST in The Netherlands.

G. Benedictus/A.A. Dijkhuizen/
J. Stelwagen

T. Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek v. d. Landbouw 3(1987) 165-188.

P.B.M. Berentsen
The economie losses due to Paratuberculosis in dairy

Vet. Record 121 (1987)142-146.

cattle.

Vakpublikaties D
Varkenshouder krijgt hulp van computer bij selecteren
A.A. Dijkhuizen

Bedrijfseconomische schadevan klauwgebreken bij
A.A. Dijkhuizen

G.W.J. Giesen/J.A. Renkema/
G.A.A. Wossink
A.A. Dijkhuizen

De Landeigenaar, november (1987)8-11.

ontwikkelingen in de Nederlandse landbouw.
Boekbespreking: Landwirte im Entscheidungsprozess,

G.A.A. Wossink

Boerderij/Veehouderij 72 (1987)14-15.

melkvee is aanzienlijk.
De te verwachten consequenties van technologische

G.A.A. Wossink/J.A. Renkema

Boerderij/Varkenshouderij 72 (1987) 16-17.

in zeugen.

Eur. Rev.Agricultural Economics 14(1987) 144-146.

Henning von der Ohe.
Automatisering van management informatie: onder-

Landbouwk. T. 99 (1987) 14-18.

steuning van het gezonde boerenverstand.
Vervanging vanzeugen.

Samenvattingen Voordrachten CLO-Studiedagen 1987.
Lelystad (1987) 31-33.
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Denken over technologie: Pasop de plaats of stap voor-

Spil 61-62 (1987) 57-60.

uit.
G.W.J. Giesen/G.Jansen

Verhoging van melkproduktie rendabel op extensieve

Veeteelt 11 (1987) 1200-1202.

bedrijven?
A g r a r i s c h e geschiedenis C300
Publikaties in VF86.21
Veranderingsprocessen in agrarische en agrarisch-industriële samenlevingen vanaf ca. 1500.
Dissertaties A
J. Bieleman

Boeren op het Drentse zand 1600-1910. Een nieuwe vi-

Prof.dr. A.M.van der Woude (promotor), Wagenin-

sieop de 'oude' landbouw.

gen. HES Uitgevers, Utrecht. Ook verschenen als
A.A.G. Bijdragen 29. (1987) 834 + XXIII pp.

Wetenschappelijke publikaties B
J.S.Wigboldus
A.M. van der Woude

A history ofthe Minahasa c.1615-1680.

Archipel 34 (1987) 63-101.

Boserup's thesis andthe historian.

In:Evolution agraire et croissance démographique (publié par Antoinette Fauve-Chamoux). Editions Ordina,
Liège (1987) 381-384.

A.J. Schuurman

De studie van wooncultuur in het verleden alssociaal-

In: Wonen in het verleden,A.J.Schuurman, e.a. (eds.).

economische geschiedenis.
A.J. Schuurman

Amsterdam (1987) 171-189.

Het gebruik van vertrekken in de19deeeuwse Zaanse

In:Wonen in het verleden, A.J.Schuurman, e.a. (eds.).

woningen.
A.J. Schuurman/P.M.M. Klep

Amsterdam (1987) 231-249.

Voorlopige systematische bibliografie van degeschie-

In: Wonen in het verleden, A.J.Schuurman, e.a. (eds.).

denis van het wonen in Nederland t o t 1940.
A . M . van der Woude (ed.)

Windesheim, Studies over een Sallands dorp bij de

Amsterdam (1987)259-303.
Kampen (1987) 519 pp.

IJssel.
A.J. Schuurman (e.a.) (eds.)

Wonen in het verleden, 17e-20e eeuw. Economie, poli-

Neha, Amsterdam (1987) 305 pp.

tiek, volkshuisvesting, cultuur en bibliografie.
Vakpublikaties D
J. Bieleman

Landbouw-historie in een notedop.

Landbouwk. T. 99,12(1987)13-15.

Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s
Vakpublikaties D
A.J. Schuurman

Geschiedenis en fictie.

Spiegel Historiael 22(1987)45,96,146, 251, 304,355,
412, 454,505,556 (tien bijdragen).

A g r a r i s c h e o n d e r w i j s k u n d e C200
Publikaties in VF86.13
Kennisbenutting in de landbouw.
Wetenschappelijke publikaties B
D. Beijaard

Handboek onderwijskundige scholing van instructeurs

Agrarische Onderwijskundige Reeks.Vakgroep Peda-

aan praktijkscholen.
A.M.J. vander Steen

Kort Middelaar Agrarisch Onderwijs in Nederland.

gogieken Didactiek, LU Wageningen (1987) 145 pp.
Agrarische Onderwijskundige Reeks.Vakgroep Peda-

Deelverslag 2:Systematisering enanalysering van

gogiek en Didactiek, LU Wageningen (1987) 163 pp.

kwantitatieve en kwalitatieve leerlinggegevens schooljaar 1986-1987.
D. Beijaard

Research on and development of teaching by instructors in the Dutch training centres for practical agricultural education.

D.M. Kristensen/V.A.M. Peters

Agricultural teacher training courses inThe Netherlands.

ICET 34th W o r l d Assembly, Eindhoven, Dept. Education and Teacher Training, ERIC Systeem,A U W (1987)
16 pp.
In:Teacher-education 3, research and developments on
teacher education in The Netherlands,J.T. Voorbach &
L.G.M. Prick (eds.). 's-Gravenhage, Selecta Reeks
(1987)227-238.

Vakpublikaties D
W. van den Bor/

Report of aWorkshop on teaching and learning in uni-

J.P.M,van den Hoogen

versity education.
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Dept. Education and Teacher Training,A U W (1987) 20
pp.

agrarische o n d e r w i j s k u n d e

W. van den Bor/

Teaching and learning in university education.

J.P.M, van den Hoogen/

ne University Maputo, Mozambique. Vakgroep Peda-

K. van Veluw
Y. Abeln/E. Briedé/R. Ooms

Int. Workshop Faculty of Agronomy, Eduardo Mondlagogiek en didactiek, LU Wageningen (1987) 122 pp.

Natuuronderwijs: nog steeds een zaak/taak voor het

Land- en Tuinbouwonderwijs 29,7 (1987) 10-12.

lao.
D. Beijaard

Onderwijzen in agrarische praktijkscholen. Resultaten

Land- enTuinbouwonderwijs 29,3(1987) 2-8.

van hoofdonderzoek Praktijkschoolonderwijs.
D.M. Kristensen

Docenten agrarische vakken: waar past en waar wringt

Land- enTuinbouwonderwijs 29,5(1987) 2-7.

de schoen? Resultaten onderzoeksproject Lerarenopleidingen in het agrarisch onderwijs.
A.M.J. van der Steen

Het K M A O in ontwikkeling. Aspecten uit het K M A O -

Land- enTuinbouwonderwijs 29,1 (1987) 2-7.

evaluatierapport.
W. van den Bor/
J.P.M. van den Hoogen
Y. Abeln/E. Briedé/R. Ooms

Samenwerking LU Wageningen-Guelph steunt land-

Landbouwk. T. 99,4 (1987) 12-15.

bouwonderwijs Derde Wereld.
Mais.

No 12-16thema,1eversie bedoeld voor leerjaar 2SLO,
Enschede (1987) 58 pp.

Y. Abeln/E. Briedé/R. Ooms

Voorlopige docentenhandleiding bij thema Mais.

SLO, Enschede (1987) 32 pp.

Y. Abeln/E. Briedé/R. Ooms

Lesbrieven voor natuuronderwijs, leerjaar 3,1e versie.

SLO, Enschede (1987).

Docententoelichting bij lesbrieven voor natuuron-

SLO, Enschede (1987).

Y. Abeln/E. Briedé/R. Ooms

derwijs, leerjaar 3,1e versie.
W . van den Bor/
J.P.M,van den Hoogen

Hoger landbouwonderwijs in ontwikkelingslanden;
knelpunten en mogelijkheden.

V e r w e r k t in publ.: Docenten zien hun studenten vaak
als legevaten waar ze kennis in moeten gieten, door
J.Oppewaal. Overzicht januari (1987)16-18.

Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s
Wetenschappelijke publikatiesB
A.Ph. de Vries

Onderzoekwijzer voor het landbouwonderwijs. Ver-

Agrarische Onderwijskundige Reeks.Vakgroep Peda-

slagvan een probleemverkenning en aanzet voor de

gogiek en Didactiek, LU Wageningen (1987) 199 pp.

programmering vanonderzoek en ontwikkelingswerk
voor het agrarisch onderwijs.
J.P.M, van den Hoogen/F. Knoers

Het maken van een lessenplan maatschappijleer.

In: Contouren van maatschappijleer, T. v.d. Kallen
(ed.). Almere: Versluys (1987) 95-124.

Vakpublikaties D
Senior secondary agricultural education and teaching

Dept. Education and Teacher Training. Agricultural

A.H.AIblas

plant production.

University Wageningen (1987)18 pp.

Developing trends in vocational agricultural training in

Dept. Education and Teacher Training, Agricultural

A.H.AIblas/W. Segeren

The Netherlands.

University Wageningen (1987) 25 pp.

De MAS en dan ... Resultaten van onderzoek naar func-

Land- enTuinbouwonderwijs 29,8(1987) 16-19.

J.L. Meijers
A.Ph. de Vries
D. Beijaard

ties mas-gediplomeerden.
Landbouwonderwijs in onderzoek.

Land- enTuinbouwonderwijs 29,3(1987) 10-13.

Boekbespreking: Opvoeding in verandering, M.Traas.

Pedagogisch T. 12,1 (1987)53-54.

Nijkerk: Intro, 1986.
Boekbespreking: Sociale psychologie voor het onderD. Beijaard

wijs, G. Alblas, e.a.Groningen: Wolters-Noordhoff,

Pedagogisch T. 12,1 (1987051.

1986.
Boekbespreking: Handboek leerlingbegeleiding. Een
D. Beijaard

praktische handleiding, N. Deen e.a., Alphen aan den
Rijn/Brussel: Samsom,1986.
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Pedagogisch T. 12, 3(1987)192-193.
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A g r a r i s c h e sociologie van de
niet-westerse gebieden C050
PublikatiesinVF85.10
Maatschappelijke aspecten van landbouwontwikkeling in ontwikkelingslanden.
Wetenschappelijke publikaties B
J.D. van der Ploeg

De verwetenschappelijking van de landbouwbeoefening.

Mededelingen van de vakgroepen sociologie 21, Pudoc,
Wageningen (1987) 350 pp.
Agricultura y Sociedad 43 (1987) 47-70.

Vakpublikaties D
J.D. van der Ploeg

Tendencias de desarollo en laagricultura avanzada.

J.D. van der Ploeg

La professionale in agricoltura: potere e contropotere.

Osservatorio ISFOL, 2/1987, ISFOL, Ministerio di Lavoro, Roma (1987) 89-95.

Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s
Wetenschappelijke publikaties B
J.H.B, den Ouden

In search of personal mobility: Changing interpersonal
relations in t w o Bamiléké chiefdoms, Cameroon.

N. Long/J. Laite

Fiestas and uneven capitalist development in Central

AfricaJ. of the Int. African Inst. Manchester 57,1 (1987)
3-28.
Bull. Latin Am/Res. 6,1 (1987) 27-53.

Peru.
J.D. vander Ploeg/C.de Roest

Areaalreductie als realiteit en als plan, beschouwd vanuit de Italiaanse landbouw.

In: Areaalbeheersing inde landbouwpolitiek, van Dijk,
Nooy & Silvis (eds.).Wageningse Economische Studies
8, Pudoc,Wageningen (1987) 91-108.

J.D. van der Ploeg/J.Frouws

Automatisering in de Nederlandse landbouw.

Mededelingen van de vakgroepen sociologie 22, Pudoc,
Wageningen (1987) 150 pp.

Vakpublikaties D
L. de la Rive Box (ed.)

Adaptive agricultural research inthe Dominican Republic: collected reports and papers.

J.H.B, den Ouden

Boekbespreking: Sociale veranderingen in Bengkulu.
Eencultuursociologische vergelijking,J.J.J.M.Wuisman.

J.R.V. Daane

Leiden & Genève, International Documentation Company Microfiche (1987) 1080 pp.

Mens en Maatschappij 62,1 (1987) 106-107.

Boekbespreking: Irrigation and social organisation in
West-Malaysia, H.J. Hoogstraten, 1985. Pudoc, Wa-

Sociologia Ruralis Vol.27,2/3 (1987)230.

geningen.
J.D.van der Ploeg/J. Nieuwenhuize
J.D. van der Ploeg
J.H.B, den Ouden

Continuiteit en breuk: een repliek.

Spil 55-56 (1987) 31-35.

Technologie, ambacht en modernisering.

Spil 61-62 (1987) 41-46.

Boekbespreking: The untouchables ashimself. Ideology, identity and pragmatism amoungthe Lucknow Cha-

T. Land-,Taal-en Volkenkunde, Leiden, nr.1 (1986)
142-144.

mars, R.S. Khare. Cambridge Studies in Cultural Systems, Cambridge University Press,1984.
L. de la Rive Box

Boekbespreking: Onze aarde houdt niet van rijst,

T. Sociale Wetenschappen in de Landbouw 1,3(1987).

J.P.M, van den Breemer.
A l g e m e n e a g r a r i s c h e e c o n o m i e D l 50
Publikaties in VF83.01
Economische en sociale aspecten van de landbouw in westerse landen.
Dissertaties A
L.G.H. Slangen

De prijsvorming van hout uit het Nederlandse bos.

Prof.dr.ir. M.T.G. Meulenberg en Prof.ir. A. van Maaren (promotoren). Wageningen (1987) 336 pp.

Wetenschappelijke publikaties B
H.J.Silvis

Amerikaanse ervaringen met areaalbeheersing.

In: Areaalbeheersing in de landbouwpolitiek, G. van
Dijk et al.(red.).Wageningse Economische Studies 8,
Landbouwuniversiteit, Wageningen (1987) 13-28.

A.J. Oskam/
D.D. vander Stelt-Scheele

T w o years of experience w i t h the EG-super levy systern: aquantitative analysis of recent and future policy
alternatives.

M.R. Kamminga
•

Bebossing van landbouwgrond in Nederland.
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In: Supply management bygovernment in agriculture,
L. Kettunen (ed.).Wissenschaftverlag Vauk, Kiel
(1987)77-103.
Openbare Uitgaven 19, 6(1987) 267-272.

algemene agrarische economie

G. Thijssen

Politieke economie van de landbouw.

T. Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek v. d. Landbouw 1, 4(1986) 332-343.

G.W.J. Giesen/A.J. Oskam/

Expected economie effects of BST in The Netherlands.

P.B.M. Berentsen
J.de Hoogh

T. Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek v. d. Landbouw 2, 3(1987) 165-188.

Agricultural policies in industrial countries and their
effects on the t h i r d w o r l d ; acritical view on the compa-

T. Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek v. d. Landbouw 2,1 (1987)68-81.

rative-static analysis of adynamic process.
G.Thijssen

Produktie- en investeringsgedrag in de rundveehouderij.

G. Thijssen

Labour useand production decisions on family farms.

T. Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek v. d. Landbouw 2,1 (1987)27-47.
T. SociaalWetenschappelijk Onderzoek v. d. Landbouw 2, 3(1987) 202-217.

C. K r u y t / A . D . Li/A.J. Oskam/

De economische betekenis van de jacht in Nederland.

L.H.G. Slangen
A.J. Oskam/

Wageningse Economische Studies 4, Landbouwuniversiteit, Wageningen (1987) XVI + 104 pp.

De superheffing-is er een alternatief?

D.D. van der Stelt-Scheele/

Wageningse Economische Studies 5, Landbouwuniversiteit, Wageningen (1987) X V + 128 pp.

J. Peerlings/D. Strijker
Vakpublikaties D
C. K r u y t / A . D . Li/A.J. Oskam/

De jacht economisch beschouwd.

Economenblad 9,6(1987) 7-8.

Beheersbeleid nader bekeken.

Economenblad 9, 3(1987)3.

Gevolgen van het EG-landbouwbeleid voor ontwikke-

Internationale Spectator 41, 6(1987) 277-283.

L.H.G. Slangen
L.H.G. Slangen

J.de Hoogh

lingslanden.
Voor zorgvuldig landbouwbeleid iseconomisch onder-

A.J. Oskam

Spil 59-60 (1987) 35-40.

zoek nodig.
Heeft de zuivelstudie een te smalle basis?

A.J. Oskam/

T. Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek v.d. Landbouw 2,3(1987) 250-254.

D.D. van der Stelt-Scheele/
J. Peerlings/D. Strijker
Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s
Dissertaties A
H.J.J. Stolwijk

Options for economie growth in Bangladesh;anappli-

Prof.dr.ir.J.de Hoogh (promotor), dr. M.A. Keyzer

cation ofthe Von Neuman model.

(co-promotor), Wageningen. Free University Press,
Amsterdam (1987) 308 pp.

Wetenschappelijke publikatiesB
G. van Dijk/N.J.P. Hoogervorst

Taking land out of production?

Consequences of milk quota and alternative animal enterprises,J.F.O'Grady (ed.).CEC Seminar Dublin,
CEC DG Agriculture. Coordination for Agricultural
Research EUR 18 EN, Brussels (1987) 351-365.

G. van Dijk/A.J.Tijdink

Developments and issues relating to food irradiation in
Europe.

J.de Hoogh

Areaalbeheersing in het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

FASTOccasional Papers no. 134, Commission of the
European Communities, Brussels (1987) 81 pp.
In: Areaalbeheersing in de landbouwpolitiek, G. van
Dijk et al.(red.).Wageningse Economische Studies 8,
Landbouwuniversiteit, Wageningen (1987)1-12.

D. Kingma/A.J.Oskam

G. van Dijk/C.P. Veerman

Measuring income disparities between (and within)

In; Income disparities among farm households and agri-

farm households and non-farm households by means of

cultural policy, Y. Leon & L. Mahé (eds.). Wissenschaft-

the individual welfare function of income.

verlag Vauk, Kiel (1987) 25-42.

Efficiency considerations ofsupply management.

In: Supply management bygovernment in agriculture,
L. Kettunen (ed.).Wissenschaftverlag Vauk, Kiel
(1987)311-323.

P.C. van den N o o r t

The political realities of European agricultural protection.

P.C. van den N o o r t
G. van Dijk/N.J.P. Hoogervorst/
A.J. Tijdink
G. van Dijk/A.T.J. N o o i j /

In:The EECand Mexico, P.Coffey & M.S. Wionczek
(eds.). MartinusNijhoff (1987) 115-128.

Landconsolidation inThe Netherlands.

Land Use Policy 4,1 (1987) 11-14.

Projections of ECcereal use in livestock feeding until

Proc. CEC DG6 Symp. 1986, Agra Europe (1987) 1-5.

2000.
Areaalbeheersing in de landbouwpolitiek.

H.J.Siivis(red.)

Wageningse Economische Studies 8, Landbouwuniversiteit, Wageningen (1987) XIV + 158 pp.
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Abstract 9th Int. Symp. Flavins and flavoproteins, At-

J.Vervoort/D.J. O'kane/J. Lee

rium phosphoreum lumazine protein and Megasphaera

lanta (USA) (1987)78.

elsdenii flavodoxin.An investigation using fluorescence
and circular dichroism.
A.J.W.G. Visser/J.E. Churchich

P.J.M. Bonants/Ph. Bastiaens/
A.J.W.G. Visser/F. Müller
A.J.W.G. Visser

A. van Hoek/T. Kulinski/
A.J.W.G. Visser
A. van Hoek/A.J.W.G. Visser

Time-resolved flavin fluorescence of pyridoxine-5-

Abstract 9th Int. Symp. Flavins andflavoproteins, A t -

phosphate oxidase from sheep brain.

lanta (USA) (1987).

Time-resolved fluorescence spectroscopy on N A D P H -

Abstract 9th Int. Symp. Flavins and flavoproteins, A t -

cytochrome P-450 reductase.

lanta (USA) (1987) 67.

Proteins in reversed micelles. Characterization w i t h

Abstract A m . Chemical Society Meeting, New Orleans

time-resolved fluorescence spectroscopy.

(USA) (1987).

Fluorescence lifetime measurements of pseudoazulenes

Abstract Eur. Congr. Molecular Spectroscopy, Amster-

using picosecond-resolved single photon counting.

dam (1987).

Mode-locked and synchronously pumped C W lasers

Abstract Lasers '87, Lake Tahoe (Nevada) (1987).

and time-correlated single photon counting: atime resolution study.

VakpublikatiesD
A.J.W.G. Visser/A. van Hoek

Fluorescentie polarisatie.

Natuur enTechniek 55 (1987) 298-309.

P u b l i k a t i e s i n VF85.15
Biologische stikstofbinding.
Dissertaties A
J.Cordewener

The role of MgATP in nitrogenase catalysis.

Prof.dr. C. Veeger (promotor), dr. H. Haaker (co-promotor), Wageningen. Pudoc (1987) 97 pp.

Wetenschappelijke publikatiesB
J.Cordewener/A. ten Asbroek/
H. Wassink/R.R. Eady/H. Haaker/

Bindingo f A D P and orthophosphate during the ATPa-

Eur.J. Biochem. 162(1987) 265-270.

sereaction of nitrogenase.

C. Veeger
H. Haaker/J. Klugkist

The bioenergetics of electron transport to nitrogenase.

FEMS Microbiol. Rev.46(1987) 57-71.

H.J. Brons/M.W. Breedveld/

Inhibition of bacterial xanthine oxidase from A r t h r o -

Biotechn. & Appl. Biochem. 9(1987) 66-73.

W.J. Middelhoven/F. Müller/

bacter M4 by 5,6-diaminouracil.

Publikaties buiten
VF-programma's
Wetenschappelijke publikatiesB

J.W.G. de Meester/
H.C. van der Plas
P.A.J. Luik/H.C. van der Plas/
F.Müller

Spectroscopy and photochemistry of 8-substituted

Photochem. Photobiol. 45 (1987) 557-563.

5-deazaflavins.

Abstracts C
P.J.van Bladeren/C. den Besten/

Glutathione conjugation asatoxication reaction.

Abstract ISSX 2nd Eur. Symp. Foreign compound metabolism (1987).

J.M. Bruggeman/J.J.W.M. Mertens/
B. van Ommen/B. Spenkelink/
A.L.M. Rutten/J.H.M. Temmink/
R.M.E. Vos
B o d e m k u n d e e n g e o l o g i e J050
Publikaties in VF85.09
Teledetectie ten dienste van landbouw en natuurbeheer.
Wetenschappelijke publikatiesB
M.A. Mulders

Remote sensing in soil science.

Development in Soil Science 15. Elsevier, Amsterdam
(1987) 379 pp.
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Vakpublikaties D
M.A. Mulders (e.a.)

Selection of bandsfor anewly developed Multispectral
Airborne Reference-aided Calibrated Scanner

Remote Sensing Nieuwsbrief nr. 29 Rijkswaterstaat/
kring voor Remote Sensing, Delft (1986) 29-31.

(MARCS).
Publikatiesin VF85.11
Emissie,verspreiding, preventie en bestrijding
van milieubelastende factoren in de c o m p a r t i m e n t e n w a t e r , bodem en lucht, en de effecten
daarvan op de mens, plant, dier en ecosystemen.
Wetenschappelijke publikatiesB
D.J.G. Nota/A.M.G. Bakker/
B.van deWeerd/G. Halma

A hydrogeological study inthe Basin of Gulp Creek. A
reconnaissance inasmall catchment area. Part 3: Che-

Agricultural University Wageningen Papers 87-7
(1987) 46 pp.

mistry of surface and ground water.
J. M u l d e r / N . van Breemen

Differences in aluminium mobilization in Spodosols in
New Hampshire (USA) and in The Netherlands asaresult of acid deposition.

Effects of atmospheric pollutants on forest, wetlands
and agricultural ecosystems,T.C. Hutchinson and K.M.
Meema(eds.). Proc. Nato Advances Res. Workshop,
Toronto, 1985. Springer Verlag (1987) 361-376.

K.R. Reddy/T.C. Feijtel/
W . H . Patrick
H.P. Smit/N. van Breemen/
W . G . Keltjens

Effect of soil redox conditions on microbial oxidation

In: The role of organic matter in modern agriculture,

oforganic matter.

Y. Chen and YAvnimelech (eds.). (1986) 117-168.

Effects ofsoil acidity on Douglas fir seedlings. I. Roo-

Neth. J.agric. Sei. 35(1987) 533-536.

ting characteristics of natural vegetation of Douglas fir
in strongly acid forest soil.

H.P. Smit/W.G. Keltjens/
N. van Breemen

Effects of soil acidity on Douglas fir seedlings. II.The

Neth. J.agric. Sei. 35 (1987) 536-540.

role of pH,AI concentration and N nutrition (pot experiment).

J.J.M.van Grinsven/

The sensitivity of acid forest soils to acid deposition.

Oslo, Norway (1987) 365-374.

W . H . van Riemsdijk/J. Mulder
J. Mulder/H.F. van Dobben/
P.H.B. deVisser/H.W.G. Booltink/

Proc. Int. Symp. Acidification and water pathways, Bolkesjo. Norwegian National Committee for Hydrology,

N. van Breemen/

Effect of vegetation cover (pine forest vs. no vegeta-

Proc. Int. Symp.Acidification and water pathways, Bol-

tion) on atmospheric deposition and soil acidification.

kesjo, Norway (1987)79-90.

Monitoring soil chemical and physical parameters un-

Proc. Int. Symp. Acidification and water pathways, Bol-

N. van Breemen
C.J.M. Konsten/A. Tiktak/
W. Bouten

der Douglas fir inThe Netherlands.

kesjo. Norwegian National Commitee for Hydrology,
Oslo (1987) 65-74.

J.J.M.van Grinsven/
N. van Breemen/J. Mulder

Impact of acid atmospheric deposition on woodland

Soil Sei.Soc.A m . J. 51 (1987)1629-1634.

soils in The Netherlands: I.Calculation of hydrological
chemical budgets.

N. van Breemen/J. Mulder/
J.J.M.van Grinsven
J. Mulder/J.J.M. van Grinsven/

Impact of acid atmospheric deposition on woodland

Soil Sei.Soc.A m .J.51 (1987) 1634-1640.

soils in The Netherlands: II. N-transformations.
Impact of acid atmospheric deposition on woodland

Soil Sei.Soc.A m .J.51 (1987) 1640-1646.

N. van Breemen

soils in The Netherlands: III.Aluminum chemistry.

N. van Breemen

Soil acidification and alkalinization.

Trans. XIII Congr. Int. Soc. Soil Sei.Vol. V (1987) 85-90.

Seasonal pore water transformations in Barataria Basin

Abstract Soil Sei.Soc.America Annual Meeting, New

marshes.

Orleans (1986) 167.

Sulfur cycling int w o Dutch moorland pools.

Abstract Soil Sei. Soc.America Annual Meeting, Atlan-

Abstracts C
T.C. Feijtel/R.D. DeLaune/
W . H . Patrick
Y. Salingar/T. Feijtel/K. Hordijk/
Th. Cappenberg/N. van Breemen

ta (1987) 173-174.

Publikaties in VF86.09
V a r i a b i l i t e i t in landschap, bodem en vegetatie:
ontstaan en betekenis hiervan voor de landevaluatie.
Dissertaties A
R. Miedema

Soil formation, microstructure and physical behaviour
of late Weichselian and Holocene Rhine deposits in
The Netherlands.
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Prof.dr.ir. L.J.Pons (promotor) en dr.ir. F.F.R. Koenigs
(co-promotor). Wageningen (1987) 399 pp.

bodemkunde en geologie

Wetenschappelijke publikaties B
L. Brussaard

Kleptocopry ofAphodius coenosus (Coleoptera, Apho-

Biol.Fertil. Soils 3(1987) 117-119.

diidae) in nests ofTyphoes (Coleoptera, Geotrupidae)
and its effect on soil morphology.
A.K. Bregt/J. Bouma/M. Sellinek

Comparison ofthematic maps derived from asoil map

Geoderma 39(1987) 281-291.

and from kriging of point data.
S.B. Kroonenberg/

Late Glacial and Holocene development of semi-enclo-

R.M. van den Berg van Saparoea/

Geol. Mijnbouw 66(1987) 297-313.

sed depressions (thaw lakes?) in the Limagne Rift Val-

A.T.J. Jonker

ley, French Central Massif.

R. Brinkman

Agro-ecological characterization, classification and

In: Agricultural environments characterization, classifi-

mapping. Different approaches by the International

cation and mapping, Bunting, H. (ed.).C.A.B. Interna-

Agricultural Research Centres.

tional, Wallingford. Ch. 5(1987) 31-42.

R. Brinkman/A. Stein

Linking site information and geographically distributed

In: Agricultural environments characterization, classifi-

dataat different scales and levels of detail.

cation and mapping, Bunting, H. (ed.).C.A.B. International,Wallingford. Ch.13 (1987) 119-125.

L.T. Runia/P. Buurman

The so-called 'sekund rpodsolierung' in burial mounds:

J.Archaeol. Sei.14(1987) 97-105.

Chemical datafrom Dutch barrows.
A. van Dis/H. Rogaar
L. Brussaard/W.J.F. Visser

Man-made soils in the Pleistocene sandy landscape.

Mitt. DBG 47(1986) 221-224.

Dung exploitation by the dung beetle Typhaeus ty-

Oecologia72(1987)21-27.

phoeus (Col., Geotrupidae).
W . A . M . Didden

Reactions of Onychiurus fimatus (Collembola) t o loose

Pedobiologia 30(1987) 93-100.

and compact soil. Methods and first results.
J.H.A.M. Steenvoorden/J. Bouma

Optimizing the useofsoils: New agricultural and water
management aspects.

Proc. Symp. Scientific basisfor soil protection in the
European community. Berlin,1986. EEC-DG-XII. Elsevier Applied Science (1987) 389-409.

J. Bouma/M.J. Kooistra

Soil morphology and soil water movement.

Proc. Vllth Int. W o r k i n g Meeting on Soil micromorphology, N. Fedoroff, L. Bresson and M.A. Courty
(eds.). Paris (1987) 507-511.

J. Bouma/J.H.M.Wösten

Obtaining datafor models that predict properties of

Proc. Vulnerability of soil and groundwater t o pollu-

areas of land using soil surveys.

tants. Dutch. Nat. Inst,of Publ. Health and Environm.
Hygiene (1987) 959-973.

J. Bouma/H.A.J.van Lanen

L. van der Plas/J.D.J. van Doesburg

Transfer functions and threshold values:from soil cha-

Quantified land evaluation. Proc. Workshop ISSS/

racteristics to land qualities.

SSSA.ITC-Publication 6(1987) 106-111.

Braunite and red phengitefrom Vais, Grisons.

J.H.M. Wösten/M.H. Bannink/
J. Bouma

Land evaluation at different scales:you payfor what

Schweiz. Mineral. Petrogr. M i t t . 67 (1987) 85-91.
Soil Survey and Land Evaluation 7(1987) 13-24.

you get!

Abstracts C
S.B. Kroonenberg/M.L. Moura/
A.T.J. Jonker

Major and minor elements geochemistry of Pleistocene

12th Int. Congr. I N Q U A , Ottawa (1987). Progr. with

alluvial terrace sediments inthe Limagne Rift Valley,

Abstr., p.204.

French Central Massif. Implications for climatic and
tectonic history.
T.C. Feijtel/R.D. DeLaune/
W . H . Patrick
T.C. Feijtel/R.D. DeLaune/
W.H.Patrick

Carbon and metal dynamics in marshes of coastal Loui-

Abstract 8th Int. Symp. Environmental biogeochemis-

siana.

t r y , Nancy, France (1987)66.

Biogeochemical control on metal distribution andaccu-

Abstract Soil Sei.Soc.America Annual Meeting, Atlan-

mulation in Louisiana sediments.

ta (1987) 25.

Vakpublikaties D
W. van de Westeringh/
J.L.H. Hartmann/L.S.M. Schouten

De waardering van degrond in Zuid-Limburg, vroeger

In: Het landschap van Zuid-Limburg, S.Barends et al.

en nu.

(red.). Speciaal nummer Historisch-Geografisch
Tijdschrijft 5,1/2 (1987) 12-25.

W. van de Westeringh

W. van deWesteringh

Ligging en ontwikkeling van Heteren, aande hand van

Jubileumuitgave Tabula Batavorum, Nieuwe Reeks 5,3

de ligging en lotgevallen van de kerk.

(1987)83-91.

Globale plaatsbepaling van het kasteel van Heteren.

Jubileumuitgave Tabula Batavorum, Nieuwe Reeks 5,3
(1987)91-95.

A. Stein/L. van der Plas

Statistisch onderzoek van Nederlandse klei en kleiwaren.
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Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s
Dissertaties A
R.L.H. Poels

Soils,water and nutrients in aforest ecosystem in Suriname.

F.N. Muchena

Soils and irrigation of three areas inthe lower Tana Region, Kenya. A comparative study of soil conditions and

Prof.dr.ir. W . H . van der Molen en prof.dr.ir. L.J. Pons
(promotoren), Wageningen. Meppel (1987) 253 pp.
Prof.dr.ir. L.J. Pons (promotor). Wageningen (1987)
194 pp.

irrigation suitability.
Wetenschappelijke publikatiesB
L.J. Pons

Bodem, land en landschap.

Afscheidscollege, 26 maart 1987 in de aulavan de Landbouwuniversiteit.

C. Kooyman/R.F.M. Onck

Distribution of termite (Isoptera) species in Southwes-

Biol. Fertil. Soils 3(1987) 69-73.

tern Kenya in relation to land useand the morphology
of their galleries.
L.Th. Begheyn

A rapid method to determine cation exchange capacity

Commun, in Soil Sei. Plant Anal.18 (1987) 911-932.

and exchangeable bases in calcareous,gypsiferous, salineand sodic soils.
Le Ngocsen

Water management aspects in acid sulphate soils in the
Mekong Delta, Vietnam.

Final report t o Eur. Econ. Comm. of TSD 302-NL project. Dpt. Soil Science and Geology. Wageningen. Agricultural University, The Netherlands (1987).

J. Mulder

The aluminum chemistry of Spodosols, impacted by
strong acid input.

Geomon, Int. Workshop on Geochemistry and monitoring in representative basins, B. Moldan and T. Paces
(eds.). Geological Survey Prague, Czechoslovakia
(1987)95-98.

N. van Breemen

Effects on seasonal redox processes involving iron on
the chemistry of periodically reduced soils.

In: Iron insoils and clay minerals,J.W. Stucki, B.A.
Goodman and U. Schwertman (eds.). D. Reidel Publ.
Co., Dordrecht (1987) 797-809.

N. van Breemen

N. van Breemen

Long-term chemical, mineralogical and morphological

In: Iron in soils and clay minerals,J.W. Stucki, B.A.

effects of iron-redox processes in periodically flooded

Goodman and U. Schwertman (eds.). D. Reidel Publ.

soils.

Co., Dordrecht (1987) 810-823.

Redox processes of iron andsulfur involved in the formation of acid sulfate soils.

In: Iron in soils and clay minerals,J.W. Stucki, B.A.
Goodman and U. Schwertman (eds.). D. Reidel Publ.
Co., Dordrecht (1987) 824-841.

G.F. Epema/H.Th. Riezebos

R. Miedema/A.G.Jongmans/
S.Slager

O. Boxman/N.R. de Graaf/

Fall velocity of waterdrops at different heights asafac-

In: Rainfall simulation runoff and soil erosion,J. de

t o r influencing erosivity of simulated rain.

Ploeg (ed.),Catena suppl. (1987) 17 pp.

Micromorphological observation on pyrite and its oxi-

In: Soil micromorphology, G. Stoops and H. Eswaran

dation products infour Holocene alluvial soils in The

(eds.). Van Nostrand Reinhold Soil Science Series, New

Netherlands.

York. Paper 25 (1987) 313-337.

Forest land use in Suriname.

Tropenbos scientific series 1. The tropenbos program-

R.L.H. Poels/P. Schmidt/

me Ede(1987) 119-129.

R.Tjon Lim Sang
O. Boxman/N.R. de Graaf/
J. Hendrison/W.B.J.Jonkers/

In:Wise utilization oftropical rain forest lands, C.F.
van Beusekom, C.P. van Goor and P.Schmidt (eds.).

J. Hendrison/W.B.J.Jonkers/

Towards sustained timber production from tropical

Neth.J. agric. Sei. 33 (1985)125-132.

rain forest in Suriname.

R.L.H. Poels/P. Schmidt/
R.Tjon Lim Sang
N. van Breemen
J. Bouma/G. Heide

Effects of redox processes on soil acidity.
Multipurpose soil mapsandtheir interpretation.

Neth.J.agric. Sei.35 (1987) 275-279.
Proc. ISSSCongress-Hamburg. 1986.Vol.V (1986)
266-275.

R. Miedema/A.G.Jongmans/
R. Brinkman

The micro morphology of atypical catenafrom Sierra

Proc. Vllth Int. Meeting Micromorphologie desSols

Leone, West Africa.

(Soil micromorphology, N. Fedoroff, L.M. Bresson and
M.A. Courty (eds.).AFES, Imprimerie Schiffer, Paris
(1987)137-145.

E.L. Meijer/P. Buurman

Salt effect in amulticomponent variable charge system:
curve of zero salt effect, registered in a pH-stat.
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Soil Science 38(1987) 239-244.

bodemkunde en plantevoeding

A. Klop/M.A. Mulders/
J.C. Dijkerman

Establishing land use requirements by testing ofas-

Soil Survey and Land Evaluation 6(1986) 51-57.

sumptions made in acasestudy on Aleppo Pine in
Spain.

S.B. Kroonenberg/H. Pichler/
C. Schmitt-Riegraf

Young alkalibasaltic to nephelinitic volcanism in the

Z b l . Geol. Palaeont. Teil I.(1987) 919-936.

Southern Colombian Andes—Origin by subduction of
aspreading rift?

Abstracts C
M.L Moura/S.B. Kroonenberg

Geochemical and mineralogical discontinuities ina
stone-line containing soil profile from Araracuara, Co-

Abstract Workshop on Stone lines, Belgian Acad. Sei.
(1987)1 p.

lombian Amazones.
D.R. de Vletter/S.B. Kroonenberg

The granitoid-volcanic complex of Suriname.

Extended abstracts: Precambrian evolution of the
Amazonian Region. Final meeting of the W o r k i n g
group, Carajas. Brazil (1987) 55-65.

Vakpublikaties D
R. Brinkman

Angels on the tip of aneedle and pH measurements.

Gatena14,1/2(1987).

A discussion.
P.M. Driessen

Soil data,amatter of concern.

ISRIC-Bulletin, Ann. Report 1986 (1987) 43-47.

L.Th. Begheyn

On the way to improve CEC analysis in soil: A new

Int. Workshop Laboratory methods and data exchange

comprehensive single step procedure w i t h LiEDTA.

program. LABEX, Wageningen, 1986.Technical Paper
13(1987)46-50.

L.Th. Begheyn

A final step alternative for direct carbon analysis in soil.

Int. Workshop Laboratory methods and data exchange
program. LABEX, Wageningen,1986.Technical Paper
13(1987)124-127.

R. Best/R. Brinkman/J.J.van Roon

Some aspectsof tidal swamp development w i t h special

The W o r l d Bank,Jakarta, Indonesia VII (1987) 64 pp.

reference ofthe Karang Agung Area, South Sumatra
Province.

B o d e m k u n d e en p l a n t e v o e d i n g J100
Publikatiesin VF85.08
O n d e r z o e k van processen in het systeem bodemplant t.b.v. optimalisering van plantaardige prod u k t i e e n milieubeheer.
Dissertaties A
P.A. Leffelaar

Dynamics of partial anaerobiosis, denitrification, and

Prof.dr.ir. C T . de W i t en prof.ir. G.H. Bolt (promoto-

water in soil: experiments and simulation.

ren), Wageningen. Pudoc (1987) 117 pp.

Modelling long-term crop response to fertilizer phos-

Agron. J.79(1987) 452-458.

Wetenschappelijke publikaties B
B.H.Janssen/D.J. Lathwell/J. Wolf

phorus II.Comparison w i t h field results.
J.Wolf/C.T. deW i t / B . H .Janssen/

Modelling long-term crop response to fertilizer phos-

D.J. Lathwell
J.J.van der Lee/E. Temminghoff/

Background correction inthe determination of Cd and

V.J.G. Houba/I. Novozamsky

Agron.J. 79 (1987) 445-451.

phorus I.The model.
Appl. Spectrosc. 41 (1987) 388-390.

Pb byflame AAS in plant and soil samples w i t h high Fe
levels.

J.J.vander Lee/I. Walinga/

Determination of boron infresh and indried plant ma-

P.K. Manyeki/V.J.G.Houba/

terial by plasma emission spectrometry after extrac-

I. Novozamsky
P.D.J,vander Vorm

Commun, in Soil Sei. Plant Anal.18(1987) 789-802.

tion with HF-HCI.
Dry ashing of plant material and dissolution of the ash

Commun, in Soil Sei. Plant Anal.18(1987) 1181-1189.

in HFfor the colorimetric determination of silicon.
H. van Keulen/J.A.A. Berkhout/
C.A. van Diepen/

Quantitative land evaluation for agro-ecological cha-

In: Agricultural environments, characterization,classi-

racterization.

fication and mapping,A . H . Bunting (ed.). CAB International, Harpenden (1987) 185-197.

H.D.J, van Heemst/
B.H.Janssen/C. Rappoldt/J. Wolf
G.H. Bolt/W.H. van Riemsdijk

Surface chemical processes in soil.

In: Aquatic surface chemistry: Chemical processes at
the particle-water interface, W. Stumm (ed.). Wiley,
New York (1987) 127-163.

•
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E. Bergsma/A. Kamphorst

A simple field test for the assessment of soil erodibility
I. Description of the test and the results obtained.

In: Assessment of soil surface sealing and crusting,
F.Callebaut, D. Gabriels & M. de Boodt (eds.). Dept.
Soil Physics,State Univ. Ghent (1986) 130-137.

A. Kamphorst/E. Bergsma

A simple field test for the assessment of soil erodibility
II. Sensitivity and reproducibility ofthe test.

In: Assessment of soil surface sealing and crusting,
F.Callebaut, D. Gabriels & M. de Boodt (eds.). Dept.
Soil Physics, Univ. Ghent (1986) 138-145.

V.J.G. Houba/I. Novozamsky/
J. Uittenbogaard/J.J. van der Lee

Eineautomatische Methode zur Bestimmung von NH4N und löslichem organischen Stickstoff in Bodenextrakten.

In: Ermittlung des Düngenbedarfes mit Hilfe der Elektro-Ultra-Filtration im Vergleich zu anderen Verfahren. VDLUFA-Schriftenreihe 24. VDLUFA-Verlag,
Darmstadt (1987) 119-129.

A. van Diest

Soil and plant factors affecting potassium availability.

In: Soil testing, plant analysis andfertilizer evaluation
for potassium. PRII Reseach Review Series 4. Potash
Res. Inst. India, Gurgaon, Haryana (1987) 157-166.

E.M.A. Smaling/B.H.Janssen

Soil fertility. N u t r i e n t availability. Monothematic map
'Soil fertility'.

In: Soilsof the Kilifi area, Kenya, H.W. Boxem, T. de
Meester & E.M.A. Smaling (eds.).Agric. Res. Rep.929.
Pudoc,Wageningen (1987) 109-117; 131-132; appendix
5D.

L.K. Koopal/W.H. van Riemsdijk/
M.G. Roffey
W . H . van Riemsdijk/J.C.M, de W i t /
L.K. Koopal/G.H. Bolt
W . G . Keltjens

Surface ionization and complexation models: acompa-

J.Coll. Interface Sei.118 (1987) 117-136.

rison of methods for determining model parameters.
Metal ion adsorption on heterogenous surfaces:ad-

J. Coll. Interface Sei.116 (1987) 511-522.

sorption models.
Nitrogen source and aluminium toxicity of t w o sor-

J. Plant N u t r . 10(1987) 841-856.

ghum genotypes differing in aluminium susceptibility.
W . G . Keltjens/J.H. Nijenstein

Diurnal variations in uptake, transport and assimila-

J. Plant N u t r . 10(1987) 887-900.

tion of N 0 3 and efflux of O H in maize plants.
Th.M. Lexmond/A.H. Dijkhuis/
J.J.M.B. Heuer/M.F. Heuer
P.C. Meeuwissen/T. Breimer/
Th.M. Lexmond

Zware metalen in toemaakdekken: sporen van bemes-

Milieu 2(1987) 165-170.

ting met stadsvuil.
Oriënterend onderzoek naar de zware metalengehal-

Min. Landbouw en Visserij,Consulentschap voor Bo-

ten in gewassen in de polder 'Buitenlanden voor de

dem-, Water- en Bemestingszaken in de A k k e r b o u w

Bosschen/De Staart'.

enTuinbouw, Wageningen (1987) 12 pp. i.o.v. Afd.
Projectorganisatie Sanering Bodemverontreinigingen
Provincie Zuid-Holland, Den Haag.

H.F.M, ten Berge/K. Metselaar/
L. Stroosnijder
M.G.M. Bruggenwert/P. Keizer/
P. Koorevaar
C. Dirksen
P.H. Groenevelt/G.G. Lemoine
F.A.M.deHaan/
S.E.A.T.M.van der Zee/
W . H . van Riemsdijk
T. Hiemstra/W.H. van Riemsdijk/
M.G.M. Bruggenwert

Measurement of matric flux potential: asimple proce-

Adsorption of aluminium ions by montmorillonite: in-

Water and salt transport in daily irrigated root zone.

Neth. .agric. Sei. 35 (1987) 395-406.

On the measurement of air permeability.

Neth. .agric. Sei. 35(1987)385-394.

The role of soil chemistry and soil physics in protecting

Neth. .agric. Sei. 35(1987)347-359.

soil quality: variability of sorption and transport of cadmium asan example.
Proton adsorption mechanism at the gibbsite and alu-

Neth. .agric. Sei. 35(1987)281-294.

minium oxide solid/solution interface.
Neth. .agric. Sei. 35 (1987) 407-415.

erodibility.
Distribution ofthe cumulative zinc burden upon soil

Th.M. Lexmond

Neth. .agric. Sei.35 (1987) 259-269.

fluence on aluminium speciation.

A small rainfall simulator for the determination of soil
A. Kamphorst

Neth. .agric. Sei.35 (1987) 371-384.

dure for the hydraulic characterization of soils.

Neth. .agric. Sei.35 (1987) 325-337.

around galvanized pylons supporting electricity transmission lines.

W . H . van Riemsdijk/L.K. Koopal/
J.C.M.deWit
H.P.S m i t / N . van Breemen/
W . G . Keltjens

Heterogeneity and electrolyte adsorption: intrinsic

Neth. .agric. Sei35 (1987) 241-257.

and electrostatic effects.
Effects ofsoil acidity on Douglas fir seedlings I. Rooting
characteristics of natural regeneration of Douglas fir in
strongly acidforest soils.
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Neth. .agric. Sei.35(1987) 533-536.

bodemkunde en plantevoeding

H.P.Smit/W.G. Keltjens/
N. van Breemen

Effects of soil acidity on Douglas fir seedlings II.The

Neth. J.agric. Sei. 35(1987) 536-540.

role of pH,aluminium concentration and nitrogen nut r i t i o n (pot experiments).

L. Stroosnijder

Soil evaporation: test of apractical approach under

Neth. J.agric. Sei.35 (1987) 417-426.

semi-arid conditions.
G.R. Findenegg

A comparative study of ammonium toxicity at different

Plant and Soil 103 (1987) 239-243.

constant pH of the nutrient solution.
W . G . Keltjens/P.S.R. van Ulden

Effects of AI on nitrogen (NH4and N 0 3 ) uptake, nitra-

Plant and Soi1104(1987) 227-234.

te reductase activity and proton release in t w o sorghum cultivars differing in AI tolerance.
A. van Diest

The social and environmental implications of large-sca-

Proc. 13th Congr. Int. Potash Inst., Reims, 1986. IPI,

letranslocations of plant nutrients.
I. Novozamsky/V.J.G. Houba

Bern (1986) 235-245.

Critical evaluation of soil testing methods for K.

Proc.20th Coll. Int. Potash Inst., Baden bei Wien, Austria. IPI, Bern (1987) 165-185.

G.Theiler (e.a.)

Lestravaux analytiques réaliséssur desétalons vé-

Proc. 2nd Int. Symp. Role of micronutrients in agricul-

gétaux par les membres du Comité Inter-lnstituts. Pré-

ture, P. Morard (ed.).Toulouse, 1986.CEDIPA Edi-

sentation des résultats dont, en particulier: les oligo-

tions, Toulouse (1986) 179-184.

éléments.
G.H. Boit

Cation adsorption in aqueous clay systems:an introductory review.

Proc. Int. Clay Conf. Denver, 1985, L.G. Schultz,
H. van Olphen & F.A. Mumpton (eds.).The Clay Minerals Society, Bloomington (1987) 301-304.

S.E.AT.M. van der Zee/
L.G.J. Fokkink/W.H. van Riemsdijk
M.G.M. Bruggenwert/G.H. Bolt/

A new technique for assessment of reversibly adsorbed

Acid-base systems in soils.

T. Hiemstra
C. Dirksen

Trans. 13th Congr. Int. Soc.Soil. Sei., Hamburg, 1986.
Vol.5. ISSS(1987) 51-58.

Movement and accumulation ofsalts in root zones under various irrigation regimes.

Th.M. Lexmond

Soil Sei. Soc. A m .J.51 (1987) 599-604.

phosphate.

Distributie van dezinkbelasting van de bodem rondom
verzinkte hoogspanningsmasten.

Trans. 13th Congr. Int. Soc.Soil Sei., Hamburg, 1986.
Vol.5. ISSS(1987) 386-396.
Verslagen en Mededelingen 1987-1. Vakgroep Bodemkunde en Plantevoeding LU,Wageningen (1987) 37 pp.
i.o.v. NV. Samenwerkende Elektriciteitsproductiebedrijven te Arnhem.

S.E.A.T.M. van der Zee/
W . H . van Riemsdijk

Transport of reactive solute in spatially variable soil

Water Resources Research 23 (1987) 2059-2069.

systems.

Vakpublikaties D
Th.M. Lexmond/Th. Edelman

J.Wolf/B.H.Janssen

Huidige achtergrondwaarden van het gehalte aan een

ming, C. van den Berg, F.A.M, de Haan & D.A. Zeilma-

D4110.

ker (red.). Samsom, Alphen aanden Rijn (1987) 32 pp.

Eenvoudig model en praktische formule voor berekening nawerking meststoffosfaat.

S.E.A.T.M, van der Zee/

In: Handboek voor Milieubeheer IV. Bodembescher-

aantal zware metalen en arseen in grond. Hoofdstuk

Meststoffen 213 (1987) 26-28.

Fosfaatuitspoeling bij overmatige drijfmestdosering.
Meststoffen 1 (1987)14-18.

W . H . van Riemsdijk/
H.N.M. Ferdinandus/
F.A.M,de Haan
PublikatiesinVF85.09
T e l e d e t e c t i e ten dienste van landbouw en natuurbeheer.
Wetenschappelijke publikaties B
H.F.M, ten Berge/L. Stroosnijder

Sensitivity of surface variables to change in physical soil
properties: limitations to thermal remote sensing of

IEEETransactions on Geoscience and Remote Sensing
25(1987)702-708.

bare soils.
Vakpublikaties D
A.R.P.Janse/Th.de Boer (red.)

Met het oog op deaarde.
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Het Spectrum, Utrecht (1987) 144 pp.

wetenschappelijk verslag

PublikatiesinVF85.11
E m i s s i e , v e r s p r e i d i n g , p r e v e n t i e en b e s t r i j d i n g
v a n m i l i e u b e l a s t e n d e f a c t o r e n in de c o m p a r t i m e n t e n w a t e r , b o d e m en l u c h t , en de effecten
d a a r v a n o p de m e n s , p l a n t , d i e r en e c o s y s t e m e n .
Wetenschappelijke publikaties B
W . H . van Riemsdijk/
Th.M. Lexmond/C.G. Enfield/

Phosphorus and heavy metals: accumulation and con-

In: Animal manure on grassland and fodder crops. Fer-

sequences.

tilizer or waste? H.G. van der Meer, R.J. Unw i n , T.A.
van Dijk & G.C. Ennik (eds.). Martinus Nijhoff, Dor-

S.E.AT.M. vander Zee

drecht (1987) 213-227.
F.A.M, de Haan

Effects of agricultural practices on the physical, chemical

In: Scientific basisfor soil protection in the European

and biological properties of soils: part III.Chemical de-

Community, H. Barth & P. L'Hermite (eds.). Elsevier

gradation ofsoil asthe result ofthe useof mineral fertili-

Applied Science, London (1987) 211-236.

zers and pesticides: aspectofsoil quality evaluation.
F.A.M. de Haan

Soil quality in relation t o soil functions.

In: Vulnerability ofsoil and groundwater to pollutants,
W. van Duivenboden & H.G. vanWaegeningh (eds.).
Verslagen en Mededelingen 38C H O - T N O , Den Haag
(1987)59-68.

S.E.A.T.M. van der Zee/
W . H . van Riemsdijk/

Vulnerability in relation t o physico-chemical compound behaviour and spatially variable soil properties.

In: Vulnerability ofsoil and groundwater to pollutants,
W. van Duivenboden & H.G. vanWaegeningh (eds.).
Verslagen en Mededelingen 38.C H O - T N O , Den Haag

Th.M. Lexmond/F.A.M. de Haan

(1987)515-526.
F.A.M. de Haan

Het gedrag vanstoffen in de bodem in relatie t o t speciatie.

Symp. Bodemkwaliteit, Ede,1986. Voorlopige TechnischeCommissie Bodembescherming, Leidschendam
(1987)51-61.

Th.M. Lexmond

J.J.M,van Grinsven/G.D.R. Kloeg/
W . H . van Riemsdijk

Huidige achtergrondwaarden als referentiewaarden

Symp. Bodemkwaliteit, Ede,1986. Voorlopige techni-

voor het gehalte aanweinig mobiele en persistente

sche Commissie Bodembescherming, Leidschendam

verontreinigende stoffen in grond.

(1987) 23-44.

Kinetics and mechanism of mineral dissolution in asoil

Water, A i r , and Soil Pollution 31 (1986) 981-990.

at pH values below 4.

Vakpublikaties D
Th.M. Lexmond

Boekbespreking: Bodemverontreiniging door W.J.van

Vakbl. Biol. 67 (1987) 269.

den Brink.
Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s
Wetenschappelijke publikaties B
G.H. Bolt

I.Cakmak/
D.A.M, vande Wetering/

Afstand nemen.

Afscheidsrede, Wageningen (1987) 38 pp.

Involvement ofsuperoxide radical in extracellular fer-

Plant Physiol.85 (1987) 310-314.

ric reduction by iron-deficient bean roots.

H. Marschner/H.F. Bienfait
Endophyte transmission and activity in the AnabaenaJ.H. Becking

The rock-phosphate solubilizing capacity of Pueraria jaP.H.de Swart/A. van Diest

Plant and Soil 100 (1987) 183-212.

Azolla association.
Plant and Soil 100 (1987) 135-147.

vanica asaffected by soil pH,superphosphate priming
effect and symbiotic N2 fixation.

E.N. Flach/W. Quak/A. van Diest

A comparison of the rock phosphate-mobilizing capaci-

Trop. Agric. (Trinidad) 64 (1987) 347-352.

ties of various crop species.
Vakpublikaties D
F.A.M,de Haan/H.F.M, ten Berge

About Professor G.H. Bolt.

Neth. J.agric. Sei.35(1987) 213-218.

B o s b o u w t e c h n i e k F650
Publikaties in VF86.16
Behoud en gebruik van boscomponenten.
Wetenschappelijke publikaties B
J.E. Polman/M.M.G.R. Bol

G r o w t h and yield of Douglas fir.

Proc. European Seminar on wood production and harvesting, Bologna, vol.1 (1987) 12-20.

J.E. Polman

Wood quality of Douglas fir.

Proc. European Seminar on wood production and harvesting, Bologna, vol.1(1987) 20-21.
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Publikaties buiten VF-programma's
Dissertaties A
F. Beekman

Soil strength and forest operations.

Prof.ir. M.M.G.R. Bol (promotor), dr.ir. A.J. Kooien
(co-promotor), Wageningen. Meppel (1987) 168 pp.

Vakpublikaties D
R.P. van der Zwan

Bosbijprodukten in Nederland.

Groeneveldnieuws 16 (1987) 4.

R.P. van der Zwan

Bosbijprodukten in Nederland.

Groeneveldnieuws18 (1987) 3-4.

J.E. Polman

Houtonderwijs in onderzoek aande Landbouwuniver-

Houttechniek 9,6(1987) 102.

siteit te Wageningen.

B o s h u i s h o u d k u n d e F550
P u b l i k a t i e s i n VF87.01
H e t r e l a t i e v e l d tussen d e l e n en g e h e l e n m e t bet r e k k i n g t o t de r u i m t e l i j k e o r g a n i s a t i e v a n land e l i j k e g e b i e d e n en o v e r g a n g s g e b i e d e n v a n s t a d
en l a n d .
Wetenschappelijke publikaties B
A.M. Filius/J. dos Santos Bento

Integration of socio-economic aspects in land evalua-

Land and resource evaluation for national planning in

t i o n . An application to afforestation in N o r t h Portugal.

the tropics, H.G. Lund e.a. (eds.). Proc. Int. Conf. and
Workshop, Chetumal, Mexico. Gen.Techn. Report
WO-39. Washington DC, U.S. Dept. Agr. Forest Service (1987)410-416.

A.M. Filius

Forestry incentives in The Netherlands.

Multipurpose agriculture and forestry, M. Merlo,
G. Stellin, P.Harouand M.Whitby (eds.). Proc. 11th
Seminar European Association of Agricultural Economists (EAAE) 1986.Wissenschaftsverlag Vauk, Kiel
(1987)433-443.

A.J.H. Willems

Agroforestry inThe Netherlands: anoption for EEC

Multipurpose agriculture andforestry, M. Merlo,

Agricultural Policy?

G. Stellin, P.Harouand M.Whitby (eds.). Proc. 11th
Seminar European Association of Agricultural Economists (EAAE), 1986.Wissenschaftsverlag Vauk, Kiel
(1987)311-320.

C.P.Veer

Management of agroforestry: aselective annotated bi-

Proc. Int. Workshop Professional education in agrofo-

bliography for educational purposes.

restry, E.Zulbert (ed). ICRAF (1987) 317-324.

Vakpublikaties O
A. van Maaren

Die Forstwirtschaft in den Niederlanden auf neuen

Allgemeine Forst Zeitschrift 30 (1987) 881-883.

Wegen.
J.P.G. de Klein/A.M. Filius
A. van Maaren

Investeringsanalyse van deteelt van populier.

Ned. Bosb.T. 59(1987) 301-308.

Boekbespreking: Natuurbos in Nederland;een uitda-

Ned. Bosb.T. 59(1987) 141-143.

ging. H. vander Lans en G. Poortinga. Uitg. I V N , 1986.
A. van Maaren

Het bosbedrijf: erop toeleggen of eraan overhouden?

Ned. Bosb.T. 59(1987) 150-152.

A. van Maaren

Spanning tussen bos en heide.

Verslag Studiedag 'Bos of Heide?' Stichting Studiedag
Heidebeheer (1986) 24-31.

P u b l i k a t i e s in VF87.07
L a n d g e b r u i k en l a n d b o u w s y s t e m e n in o n t w i k k e lingslanden.
Wetenschappelijke publikaties B
J.van den Briel/R. Brouwer

Fuelwood scarcity and forest policy on Santo Antao,

Neth.J.agric. Sei.35 (1987) 81-83.

Cabo Verde.
K.F. Wiersum/S. Dirdjosoemarto

Past and current research w i t h Gliricidia in Asia.

Proc.Workshop on Gliricidiasepium, nitrogen fixing
tree association, Hawaii & CATIE Turrialba, Costa Rica
(1987)20-28.

Vakpublikaties D
K.F. Wiersum

Renaissance in detropische bosbouw.
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Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s
Wetenschappelijke publikatiesB
P.van den Poel/H.van Dijk

Household economy and tree growing in upland Cen-

Agroforestry Systems 5,2(1987) 169-184.

tralJava.
A. van Maaren

Ontbossing: onze eigen schuld,onze eigen zorg?

Symp.-verslag 'Als het bosverdwijnt'. Stichting W e r k groep Behoud Tropisch Regenwoud (1987) 13-29.

Vakpublikaties D
J.J.Jansen

Trend en prognose van leegkap, herbebossing en be-

Ned. Bosb.T. 59(1987) 102-115.

bossing in Nederland: 1950-2000.

B o s t e e l t en bosoecologie F600
Publikaties in VF86.07
Analyse en o n t w e r p van landgebruikssystemen
in d e T a ï - r e g i o ( I v o o r k u s t ) .
Wetenschappelijke publikatiesB
A.P. Vooren

Development versus conservation: avoiding aconflict

In:Wise utilization oftropical rain forest lands,

in theTaï region (Ivory Coast).

C.F. van Beusekom, C.P. van Goor, P.Schmidt (eds.).
Tropenbos Scientific Series 1, Ede(1987) 130-137.

A.P. Vooren

Lesactivités deTropenbos en Cte d'Ivoire.

Proc. séminaire sur lacoopération Franco-Néerlandaisedans ladomaine de lafort tropical, 23-24Juin 1987,
CTFTNogent-sur-Marne (1987) 20-21.

Publikaties in VF86.16
Behoud en gebruik van boscomponenten.
Dissertaties A
Th.W. Kuyper

A revision of the genus Inocybe in Europe. I.Subgenus

Prof.dr. C. Kalkman (promotor), dr. C. Bas (co-promo-

Inospermaand thesmooth-spored species of subgenus
Inocybe.

t o r ) . Leiden (1987). Verschenen als PersooniaSuppl.3
(1986)1-247.

Wetenschappelijke publikatiesB
S.A. Redhead/Th.W. Kuyper

Lichenized agarics:taxonomie and nomenclatural riddles.

Arctic and alpine mycology 2,G.A. Laursen,J.F. A m m i rati & S.A. Redhead (eds.). Plenum Press, New York
(1987)319-348.

E.Arnolds/P.J. Keizer/E.Jansen/
M. Veerkamp

Untersuchungen zur Chorologie der Grosspilze in den

Beitrag Kenntnis Pilze Mitteleuropas 3(1987)41-54.

Niederlanden.

Th.W. Kuyper

Reflexionen übertaxonomische Erkenntnis.

Beitrag Kenntnis Pilze Mitteleuropas 3(1987) 55-61.

Th.W. Kuyper

Waarom paddestoelnamen veranderen.

Coolia 30(1987) 25-30.

Th.W. Kuyper

Een beschermingsbeleid voor paddestoelen, mossen en

Coolia 30(1987) 86-88.

korstmossen.
Th.W. Kuyper/W. Gams

Veranderingen in de Code voor de botanische nomen-

Coolia 30(1987) 79-83.

clatuur.
E.C. Vellinga/B.W.L. de Vries

Weinig opvallend en veel voorkomend: twee mak-

Coolia 30(1987) 50-52.

keiijk herkenbare Ascomyceten.
C.P. van Gerwen/C.J.T. Spitters/

Simulation of competition for light in even-aged stands

G.M.J. Mohren
J.J. Barkman

Methods and results of mycosociological research in
The Netherlands.

J.J.Barkman

Forest Ecology and Management 18(1987) 135-152.

of Douglas fir.

Preliminary investigations on the texture of high arctic
tundra vegetation.

In: Studies on fungal communities, G. Pacioni (ed.).
L' Aquila (1987) 7-38.
In:Vegetation between land andsea.Structure and
processes,A.H.L. Huiskes, C.W.P.M. Blom andJ. Rozemafeds.). Dr. W .Junk Publ. (1987)120-132.

B.W.L. de Vries
A. Termorshuizen/E. Arnolds

Some new corticioid taxa.
On the nomenclature of the European species ofthe

Mycotaxon 28(1987)77-90.
Mycotaxon 30(1987)101-116.

Armillaria mellea group.
E.Arnolds

Les modifications récentes de lamycoflore des Pays-Bas

Natura Mosana40 (1987) 53-80.

et en particulier lararéfaction deschampignons mycorrhiziens.
H.J. Miller/J.A. Hiemstra
•

The ashw i l t disease:apreliminary wood investigation.
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Neth.J. PI.Path.93 (1987) 253-256.

bosteelt en bosoecologie

E.Arnolds

Notes on Hygrophoraceae-X. Three new combina-

Persoonia13 (1987) 386.

tions in Hygrophoraceae.
Th.W. Kuyper/M. van Vuure
M.E. Noordeloos/Th.W. Kuyper
E.Arnolds

Reply to Singer and Mochol.

Persoonia13 (1987) 315-319.

A nomenclatural note on Rhodocybe truncata.

Persoonia13 (1987) 379-380.

Decrease of ectomycorrhizal fungi in The Netherlands
in relation to air pollution.

Proc. Congr. Ecology of mycorrhizae and mycorrhizaeforming fungi, R. Fellner (ed.). Spindleruv Mlyn
(CSSR), Prague (1987) 1-5.

L.C. Kuiper

Implications of natural growth patterns.

Proc. IUFRO working party on breeding strategy for
Douglas-fir asan introduced species.Vienna, Austria
(1985)235-244.

E.Arnolds

Key to the N.W. European species ofthe genus Hygrophorus.

E.Arnolds

E.Arnolds

E.Arnolds/W. Winterhoff

Key to the N.W. European species ofthe genus Hygro-

Proc.VI Scandinavian workshop on macromycetes,
E.Arnolds (ed.). Borgsjö, Wijster (1987) 1-9.
Proc.VI Scandinavian workshop on macromycetes,

cybe.

E.Arnolds (ed.). Borgsjö,Wijster (1987) 10-31.

Key to the N.W. European species of the genus Cama-

Proc. VI Scandinavian workshop on macromycetes,

rophyllopsis Herink.

E.Arnolds (ed.). Borgsjö,Wijster (1987) 32-33.

Entoloma pygmaeopapillatum, eine neue Pilzart der

Z. Mykologie 52(1986) 255-258.

Sümpfe.
Abstracts C
E.Arnolds

Mycogeography and phytogeography inThe Nether-

Abstr. 14th Int. Botanical Congr. Berlin (1987) 6:35.

lands.
Th.W. Kuyper

Systematics ofthe genus Inocybe (Fungi, Agaricales).

Abstr. 14th Int. Botanical Congr. Berlin (1987) 5:151.

Essensterfte in Nederland. Verslag vanoriënterend on-

Bosbouwvoorlichting 26,6(1987) 80-83.

Vakpublikaties D
J.A. Hiemstra

derzoek.
R.A.A. Oldeman

Boekbespreking: The biology of symbiosis, D.C. Smith
& A.E. Douglas (eds.). Edward A r n o l d , London,1987,

Ned. Bosb.T. 59(1987)349.

302 pp.
J.J.Westra

Bespreking:Technische Commissie Grondwaterbeheer, Werkgroep Bosschade: Eenoriëntatie naar de

Ned. Bosb.T. 59(1987) 347-348.

mogelijkheden om de aard ende omvang van produktieschade vast te stellen aan bossen alsgevolg van
grondwaterwinning. 1986.
Publikatiesin IB87.12
P R O S E A : Plant Resources of South-East Asia.
Wetenschappelijke publikaties B
R.A.A. Oldeman/J.M. Fundter

On Diptero-Vochysian tree strategies.

Naturalia Monspeliensia-Coll. Int. l'Arbre (1986)
191-208.

Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s
Dissertaties A
W.B.J.Jonkers

Vegetation structure, logging damage and silviculture
in atropical rain forest in Suriname.

Prof.dr.ir. R.A.A. Oldeman (promotor), dr.ir.
J.H.A. Boerboom (co-promotor). Wageningen (1987)
172 pp.

G.M.J. Mohren

Simulation offorest g r o w t h , applied to Douglas fir
stands in The Netherlands.

Prof.dr.ir. C T . deW i t , prof.dr.ir. R.A.A. Oldeman
(promotoren). Wageningen (1987)184 pp.

Wetenschappelijke publikaties B
J. Hendrison/N.R. de Graaf

Algunas notas sobre el manejo del bosques alto seco en
Suriname.

Actas del primer Seminario Int. sobre manejo de
bosque tropical humedo de laregion de Centro America(SEMBOTH), Esnacifor, Siguatepeque, Honduras
(1986) 20 pp.

P.J.Keizer
Th.W. Kuyper
H. Koop/P. Hilgen

Octospora wrightii in Nederland.

Coolia 30(1987) 83-85.

Radioactief cesium in fungi.

Coolia 30(1987) 8-12.

Forest dynamics and regeneration mosaic shifts in

Forest Ecology and Management 18(1987) 135-152.

unexploited beech (Fagus sylvatica) stands at Fontainebleau (France).
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W.T.M. Smits

Pedoman sistem cabutan bibit Dipterocarpaceae.

In: Balai penelitian kehutanan samarinda, Priasukmana
&Tangkesik(eds.). Edisi Khusus 2(1986) 32 pp.

W.T.M. Smits/I.Yasman

Sistem stek dan cabutan untuk pengadaan bibit Dipterocarpaceae.

W . T . M . Smits/Z. Hanafi/
A. Hernady/M. Noor
W.T.M. Smits

Hasil penelitian mengenai pembangunan kebun pang-

In: Balai penelitian kehutanan samarinda, Priasukmana

kas Dipterocarpaceae.

& Tangkesik (eds.). Edisi Khusus 2(1986) 92-105.

Vegetative propagation and possibilities for its use
w i t h Dipterocarpaceae.

W . T . M . Smits

The utilization of mycorrhizafor dipterocarp reforestation in Indonesia.

J.H.A. Boerboom/W.B.J.Jonkers

In: Balai penelitian kehutanan samarinda, Priasukmana
& Tangkesik (eds.). Edisi Khusus 2(1986) 76-91.

Land use in tropical rain forest areas.

In: Menelusuri cara-cara inovatif reboisasi di Indonesia,
S.Wirakusumah et al. (eds.). (1986) 209-220.
In: Menelusuri cara-cara inovatif reboisasi di Indonesia,
S.Wirakusumah e t a l . (eds.). (1986)221-238.
In: Wise utilization of tropical rain forest lands,
C.F. van Beusekom, C.P. van Goor, P.Schmidt (eds.).
Tropenbos Scientific Series 1,Ede(1987) 30-45.

O. Boxman/N.R. de Graaf/

Forest land use in Suriname.

J. Hendrison/W.B.J.Jonkers/

In: Wise utilization of tropical rain forest lands,
C.F. van Beusekom, C.P. van Goor, P.Schmidt (eds.).

R.L.H. Poels/P. Schmidt/

Tropenbos Scientific Series 1, Ede(1987) 119-129.

R.Tjon Lim Sang
R.A.A. Oldeman

Tropical forest: the ecosystems.

In: Wise utilization of tropical rain forest lands,
C.F. van Beusekom, C.P. van Goor, P.Schmidt (eds.).
Tropenbos Scientific Series 1, Ede (1987)46-67.

N.R. de Graaf

Natural regeneration of tropical rain forest in Surinameasalanduse option.

A.J.Termorshuizen/A.P. Schaffers

Neth. J.agric. Sei. 35 (1987)71-74.

Occurrence of carpophores of ectomycorrhizal fungi in
selected stands of Pinussylvestris in The Netherlands

Plantand Soil 104(1987)209-217.

in relation to stand vitality and air pollution.
A.F.W. Morselt/W.T.M. Smits/
T. Limonard
W.B.J.Jonkers/J. Hendrison

Histochemical demonstration of heavy metal tolerance

Plant and SoiI96(1987) 417-420.

in ectomycorrhizal fungi.
Prospects for sustained yield management of tropical
rainforest in Surinam.

Proc. Management ofthe forests oftropical America:
prospects and technologies. SanJuan, Puerto Rico
(1986)157-173.

E.J.M.Arnolds/A.E.Jansen

Qualitative and quantitative research on the relation
between ectomycorrhizae of Pseudotsuga menziesii,

Report 25-01 Dutch priority programme on acidification. R.I.V.M. Bilthoven (1987) 53 pp.

vitality of host and acid rain (1985-1986).
C.F.van Beusekom/C.P. van Goor/

Wise utilization of tropical rain forest lands.

Tropenbos Scientific Series 1,Ede (1987).

P.Schmidt (eds.)
Abstracts C
A.F.M. Olsthoorn

Monitoring of root g r o w t h .

EEG-Symp. Effect of air pollution on terrestrial and
aquatic ecosystems. Grenoble (1987).

A.P. Schaffers/A.J.Termorshuizen

Influence of air pollution and tree vitality on carpophore production in plots of Pinussylvestris, on astand-

Proc. N o r t h American Conf. Mycorrhizae, Gainesville,
Florida (1987) 263.

and tree-wise basis.
A.J.Termorshuizen/A.P. Schaffers

Carpophores of mycorrhizal fungi in young and old
plots of Pinus sylvestris in relation to tree vitality and

Proc. N o r t h American Conf. Mycorrhizae, Gainesville,
Florida (1987) 266.

air pollution.
Vakpublikaties D
A.J. Termorshuizen

Mycorrhizaen bossterfte.

Cahiers bio-wetenschappen en Maatschappij 12(1987)
22-23.

R.A.A. Oldeman

Er blijven tropische richtingen!

Landbouwk.T. 99,11 (1987)8.

P.Schmidt

Verslag van dediscussie van de Studiekringdag1986.

Ned. Bosb.T. 59(1987) 174-178.

P.Schmidt

Gastredactie Studiekringnummer.

Ned. Bosb.T. 59(1987) 148-178.

P.Schmidt

Eenteeltsysteem voor tropisch regenwoud.

Ned. Bosb.T. 59(1987) 68-69.

J.J.Westra

Het plan 'Ooievaar': een bespreking.

Ned. Bosb.T. 59(1987) 342-346.

Book review: Physiological and genetical aspects of my-

Neth.J. PI.Pathol.93 (1987) 150.

A.J.Termorshuizen

corrhizae, V. Gaininazzi-Pearson and S.Gianinazzi.
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G.M.J. Mohren

Short report on a4-week's stay at the department of

Short Report No. 2, Uppsala (1987).

ecology and environmental research of the Swedish
University of Agriculture Sciences, Uppsala, Sweden.
C.F. van Beusekom/C.P. van Goor/

Tropical forests: useor abuse?

Tropenbos Information Series 4(1987) 12 pp.

P. Schmidt

C u l t u u r t e c h n i e k K100
Publikaties in VF85.11
Emissie,verspreiding, preventie en bestrijding
van milieubelastende factoren in de c o m p a r t i m e n t e n w a t e r , bodem en lucht, en de effecten
daarvan op de mens, plant, dier en ecosystemen.
Wetenschappelijke publikatiesB
Het transport van een opgeloste stof naar het grondW.H.J. Beltman/H.C. van Ommen

A predictor-corrector solution ofthe modified Horton
W . H . van der Molen

J.M.H. Hendrickx/L.W. Dekker/

J. Hydrology 89(1986) 165-167.

equation.
A simple method to estimate specific equilibrium soil

J.M. Schouwenaars

H 2 0 20(1987) 474-477.

water; theorie en een lysimeter experiment.

J. Hydrology 95 (1987) 13-17.

water content in auniform soil.
Significance ofsoil survey for agrohydrological studies.

Proc. Symp. Agrohydrology (1987) 13 pp.

M.H. Barnunck/H.C. van Ommen
H.C. van Ommen/

Transport from adiffuse source of contamination -

H.A.M. Thunissen

afield experiment.

Vulnerability of soils and groundwater t o pollutants.
C H O / T N O Proceedings and Information 38(1987)
1057-1068.

Vakpublikaties D
W . H . van der Molen

Van kwantiteit naar kwaliteit: een halve eeuw draina-

Cultuurtechnisch T. 26 (1987) 311-322.

getheorie.
W . H . van der Molen

Ontwatering door eenslotenstelsel met beperkt af-

Cultuurtechnisch T. 27 (1987) 113-117.

voervermogen.
J.W. van Hoorn

Irrigation, salinity and drainage.

Water Quality Bulletin 12,1 (1987) 36-45.

Publikaties in VF87.01
H e t relatieveld tussen delen en gehelen m e t bet r e k k i n g t o t de r u i m t e l i j k e organisatie van landelijke gebieden en overgangsgebieden van stad
en land.
Wetenschappelijke publikaties B
C.F.Jaarsma

C.F.Jaarsma

C.J.A.M. Termeer/
F.G.M. Hoogenboom

Toepassing van het verkeersmodel voor landelijke ge-

Congres Proc. Verkeerskundige werkdagen Drie-

bieden in het landinrichtingsproject Roden-Norg.

bergen (1987)97-109.

Verslag van het verkeersonderzoek in Roden-Norg:

Mededeling vakgroep Cultuurtechniek 116,Wagenin-

uitkomsten en analyse van een huisenqute.

gen (1987). i.o.v. Landinrichtingsdienst.

Grondwaterplannen, een eerste verkenning van de

Mededeling vakgroep Cultuurtechniek 113. Wagenin-

technische onderbouwing en belangenafweging.

gen (1987). i.o.v. Directie Binnenwateren/RIZA. Rijkswaterstaat.

CR.Jürgens

W . N . M , van Acht/G.A. Sparenburg

INTRANET.een INTeractief systeem voor route analy-

Planologische Diskussie Bijdragen, Congres Proc. Delft

se in NETwerken.

Dl. 11(1987)417-426.

Invloed van de bereikbaarheid op de lokatie van bestemmingen in de randstadgroenstructuur Utrecht-

Planologische Diskussiebijdragen, Congres Proc. Delft
Dl. 1(1987) 1-12.

West.
J.D. Sanderse (e.a.)

Onderzoek naar verbeteringsmogelijkheden in Domeinpolders— Land van Vollenhove.

Vakgroep Cultuurtechniek (1987) 72 pp. + 30 pp. bijlagen, i.o.v. LD-Zwolle/Contactgroep Pachters belang
Domeinpolders.

Vakpublikaties D
J.P.A.vanden Ban

Landinrichting. Landbouw en milieu.

Centrale Raadvoor de milieuhygiëne. Verslag studiedag1986,Arnhem (1987) 109-119.
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wetenschappelijk verslag

S.van der Schaaf

Schatten van waarnemingen in een grondwaterstandsmeetnet met 'conventionele' technieken. Ruimtelijke

Comm. Hydrologisch Onderzoek T N O . Rapporten en
nota's no 18 (1987) 75 pp.

variabiliteit van bodem en water.
K. Termeer/F. Hoogenboom

De provinciale grondwaterplannen, een vergelijkende

H 2 0 20(1987) 502-503.

analyse.
J.P.A.van den Ban

Landinrichting blijft in beweging.

Maaiveld 2,1 (1987)30-35.

J.P.A.van den Ban

The evolution of agriculture.

Naturopa 55 (1987)13-18.

J.P.A.van den Ban

Sturing van ontwikkelingen in landelijke gebieden.

Stedebouw en Volkshuisvesting 68(1987) 221-225.

C.F.Jaarsma

Praktijktoepassing van het verkeersmodel voor lan-

Verkeerskunde 38(1987)154-158.

delijke gebieden in een landinrichtingsproject.
Publikatiesin VF87.02
Recreatie in een veranderende samenleving.
Wetenschappelijke publikatiesB
M.E. Voskens-Drijver/J.G. Bakker/
J.G. van der Made

Effecten van verblijfsrecreatie op het natuurlijk milieu.

Mededelingen van deWerkgroep Recreatie 10. Pudoc,

Eenonderzoek in de provincie Noord-Brabant.

Wageningen (1987) 208 pp. i.o.v. Provincie Noord Brabant.

Publikaties in VF87.09
Energiehuishouding in landelijke gebieden.
Vakpublikaties D
C.F.Jaarsma

Energiehuishouding van landelijke gebieden.

Landbouwk.T. 99,11 (1987)17-18.

Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s
Wetenschappelijke publikatiesB
A . H . de Bruin/A. van H o o r n /

Bepaling omvang en aard (jaar)bezoek recreatieprojec-

ICW-rapport 24,Wageningen (1987). i.o.v. Directie
Openluchtrecreatie v. h. Min.van Landbouw en Visserij.

C.F.Jaarsma

ten.

C.F.Jaarsma

Mechanische en visuele tellingen v o o r d e bepaling van

Mededeling vakgroep Cultuurtechniek 112. Wagenin-

het jaarbezoek aan recreatieobjecten. Een onderzoek

gen (1987). i.o.v. Directie Openluchtrecreatie v. h.

naar de opzet van veldwaarnemingen bij de Rotteme-

Min. van Landbouw en Visserij.

ren, de Brielse Maas en degroene Heuvels.
J.Visser/H.Jorjani

Results of aground-water level and nitrogen fertilizer

Plant and Soil 104, 2(1987) 245-251.

field experiment w i t h apple trees on amarine clay soil.
L.A.A.J. Eppink (e.a.)

Onderzoek wateroverlast en bodemerosie nabij Catsop (gem.Stein Limburg).

Samenwerking tussen vakgroep Fysische Geografie van
de RUU ende vakgroep Cultuurtechniek LUW. (1987)
i.o.v. Landinrichtingsdienst Staatsbosbeheer. Waterschap Roer en Overmaas en Provinciaal Bestuur Limburg.

L.A.A.J. Eppink (e.a.)

Linkage Nigeria-Netherlands erosion project. Progress report 1986.

S.van der Schaaf

Geohydrologische gevolgen van de aanleg van de A30
in het gebied ten westen van Ede.

T U Delft, Department of Civil Engineering (1987).
i.o.v. E.E.G.
Vakgroep Cultuurtechniek, rapport nr. 34(1987). i.o.v.
gemeente Ede.

Dierfysiologie E150
Publikaties in VF83.04
D i e r l i j k e p r o d u k t i e en welzijn van landbouwhuisdieren.
Wetenschappelijke publikatiesB
J.A.M. Mattheij/H.J.M. Swarts

Evidence that exteroceptive stimuli other than suc-

Acta Endocrinologica 114(1987) 417-425.

kling have no major effect on plasma prolactin in lactating rats.
J.A.M. Mattheij/H. Heussen/
P.C.M.L. Linssen/J.J.M.& Swarts

The effect of asingle doseof hCG at pro-oestrus on em-

Gynecol. Obstetr. Invest. 24(1987) 107-113.

bryonic mortality, fetal growth and gestation length in
the rat.

P.W.M. van Adrichem/M.J.N. Los/
J.E.Vogt/Y. Wetzlar

The effect of asubclinical Haemonchus infection on the
metabolism of sheep (a pilotstudy).

In: Energy metabolism in farm animals, M.W.A. Verstegen and A . M . Henken (eds.). Martinus Nijhoff Publ.
Dordrecht (1987) 400-409.
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A.J.H, van Es/H.A. Boekholt

Energy metabolism offarm animals.

In: Energy metabolism infarm animals, M.W.A. Verstegen & A . M . Henken (eds.). Martinus Nijhoff Publ. Dordrecht (1987) 3-19.

J.A.M. Mattheij/J.J.M. Swarts/
P.C.M.L Linssen
V.V.A.M. Schreurs/M. van Amstel/
F.J. Elbers/E.S.N.Holtslag
V.V.A.M. Schreurs/Z. Hofman/
H.A. Boekholt/R.E. Koopmanschap
P.R. Wiepkema/P.W.M. van
Adrichem (eds.)

Eenmalige toediening van hCG voor deoestrus bij de

N e d . T . Geneesk.131 (1987)260.

rat veroorzaakt aanzienlijke embryonale sterfte.
Examination of aprotein sparing effect of exogenous

Neth. J.agric. Sei. 35 (1987) 541-545.

leucine during physical activity.
Gebruik van 1-14C en U-14C aminozuren bij het bepa-

Proc. 12estudiedag Nederlandstalige voedingsonder-

len vande aard van de aminozuurbenutting (rat).

zoekers, Melle, Gontrode, België (1987) 63-64.

Biology of stress infarm animals: An integrative ap-

Proc. Seminar in the CEC programme of coordination

proach.

research on animal welfare 1986. Oosterbeek, The Netherlands. Martinus Nijhoff Publ. Dordrecht (1987) 198
PP-

J.E.M. Scheerboom/P.W.M. van
Adrichem/M.A.M. Taverne

Uterine motility of the sow during theoestrous cycle

Vet. Res.Comm. 11 (1987) 253-269.

and early pregnancy.

Abstracts C
J.A.M. Mattheij/J.J.M. Swarts/
J.M. de Brabander/D.G.F. Kloeg
J.van der Meulen/F.A. Helmond/

A method to induce meiosis w i t h o u t ovulation by FSH

Proc. 28th Dutch Fed. Meeting (1987) abstract no. 310.

inthe rat.
The time of maternal recognition of pregnancy.

Proc. 28th Dutch Fed. Meeting (1987) abstract no. 320.

Time of preovulatory LH and FSH peak by aGnRH ana-

Proc. 28th Dutch Fed. Meeting (1987) abstract no. 321.

C.P.J. Oudenaarden
J.van der Meulen/F.A. Helmond/
C.P.J. Oudenaarden

logue atthe onset of oestrus in cyclic gilts.

V.V.A.M. Schreurs/

Protein metabolism in murine muscular dystrophy.

Proc. 28th. Dutch Fed.Meeting (1987)abstract no.402.

Van embryo t o t big: De eerste weken vande dracht

Boerderij/Varkenshouderij 73 (1987) 30-31.

A.A. van den Berg/H.A. Boekholt/
R.E. Koopmanschap
Vakpublikaties D
F.A. Helmond

zijn het belangrijkst.
Publikaties in VF86.10
Gewas- en dierfysiologisch onderzoek naar prod u k t i e en k w a l i t e i t van ruwvoeders.
Wetenschappelijke publikaties B
M.W.Bosch/I.M.Janssen/
J.van Bruchem

Vertering van luzernesilage engrassilages inschapen:

Proc. 12estudiedag Nederlandstalige voedingsonder-

passagesnelheid en afbraak snelheid van de celwandfr-

zoekers, Melle, Gontrode, België (1987) 7-8.

actie.
I.M.Jansen/F.W. Kamphuis/
J.van den Hoek/J.van Bruchem

Getritieerd hooi en C r - N D F als pensnetmaagpartikel-

Proc.12estudiedag Nederlandstalige voedingsonder-

tjes-indicatoren bij het schaap.

zoekers, Melle, Gontrode, België (1987)7-8.

Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s
Dissertaties A
A . W . Jongbloed

Phosphorus in the feeding of pigs. Effect ofdiet on the

Prof.dr.ir. A.J.H, van Es(promotor). Wageningen

adsorption and retention of phosphorus by growing

(1987) 343 pp.

PigsWetenschappelijke publikaties B
J.O.de Boer/A.J.H, vanEs/
J.M.A. van Raaij/J.G.A.J. Hautvast

Energy requirements and energy expenditure of lean

A m . J. Clin. N u t r . 46 (1987) 13-21.

and overweight women, measured by indirect calorimetry 1-3.

J.O. de Boer/A.J.H, van Es/J.E. Vogt

Reproducibility of 24h energy expenditure measure-

B r . J . N u t r . 57(1987)201-209.

ments using ahuman whole body indirect calorimeter.
J.Wiersma/B.J.M. Heijning/
C.P.M, van der Grinten
T.C. Viets/W.T. Binnerts

J.van den Hoek

Electrophysiological evidence for asex difference in

Neuroendocrinology 44(1986)475-482.

neural regulation of prolactin secretion in rats.
Melkonderzoek op selenium voor het inschatten van de

Proc. 12estudiedag Nederlandstalige voedingsonder-

verzorging met selenium van het vee.

zoekers, Melle, Gontrode, België (1987)71-72.

The transfer of radionuclides to domestic animals.

Proc. Int. Scientific Seminar on: Foodstuff intervention
levels following anuclear accident. Luxemburg (1987)
EUR 11232, 373-380.

50
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W.T. Binnerts

Reducing the natural radiation load: apleafor experimental study.

Proc. XVIIIth Ann. Meet. European Society of Nuclear
methods in agriculture, Stara Zagora, Bulgaria (1987)
40.

E m a n c i p a t i e k u n d e en v r o u w e n s t u d i e s
C450
Publikaties in IB85.22
Positie van vrouwen in de landbouwwetenschappen.
Wetenschappelijke publikatiesB
J.Wolffensperger

Geslachtsbevestigende structuur. Over reproduktie,
machtsmiddelen en wetenschappelijk onderwijs.

The gender of power. Congr. Proc.Workschop K,
VENA en Vakgroep Vrouwenstudies, Leiden (1987)
1-1S.

Abstracts C
J.Wolffensperger

Engendered structures: on reproduction, resources
and university education.

J.Wolffensperger

Feminist education within auniversity setting.

The gender of power. Leiden. Book of abstracts (1987)
41.
Women's worlds, visions and revisions. Dublin. Book
of Abstracts (1987) 583.

Vakpublikaties D
J.Wolffensperger

Mannen, bondgenoten of tegenstanders.

Radikale notities 5,1 (1987) 3-7.

Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s
Wetenschappelijke publikatiesB
J.Wolffensperger

Feminist education within auniversity setting. On

Third Int. interdisciplinary Congr. on Women. W o -

unacknowledged conditions and unintended consequ-

men's studies in academic institutions (Workshop) Du-

ences of women's studies.

blin (1987) 1-10.

Entomologie G050

Publikaties in VF83.03
Preventie en bestrijding van p l a n t e z i e k t e n .
Dissertaties A
J.J. Fransen

Aschersoniaaleyrodis asamicrobial control agent of
greenhouse whitefly.

C.F.M. den Bieman

Biological and taxonomie differentiation inthe Ribautodelphax collinus complex (Homoptera, Delphacidae).

P.H. Smits

Nuclear polyhedrosis virus asbiological control agent
of Spodoptera exigua.

Prof.dr.J.C.van Lenteren en prof.dr.ir. J. Dekker (promotoren). Wageningen (1987) 167 pp.
Prof.dr.ir. R.H. Cobben (promotor). Wageningen
(1987) 163 pp.
Prof.dr.ir. J.P.H, van der Want, prof.dr. J.C.van Lenteren (promotoren), dr.J.M.Vlak (co-promotor). Wageningen (1987) 127 pp.

Wetenschappelijke publikatiesB
C.F.M. den Bieman/

True parthenogenesis for the first time demonstrated

P.W.F, de Vrijer

in planthoppers (Homoptera, Delphacidae).

C.A.D. de K o r t /

Isolation and characterization ofalarval hemolymph

A.B. Koopmanschap
C.A.D. de K o r t /
A.B. Koopmanschap

Ann. Soc.ent. Fr. 23(1987)3-9.

A r c h . Insect Biochem. Physiol.4(1987) 191-203.

protein in Locusta migratoria.
Molecular characteristics of the lipophorin, the juveni-

Arch. Insect Biochem. Physiol. 5(1987) 255-269.

le hormone binding protein in the hemolymph of the
Colorado potato beetle.

Ch. Bellon-Humbert/F. van Herp/
H. Schooneveld

Immunocytochemical study of the red pigment concen-

Biol. Bull. 171 (1986)647-659.

trating material inthe eyestalk of the prawn Palaemon
serratus Pennant using rabbit antisera against the insect adipokinetic hormone.

H. Schooneveld/F. van Herp/

Demonstration of substances immunologically related

J.van Minnen

to the identified arthropod neuropeptides AKH/RPCH

Brain Research 406(1987) 224-232.

inthe CNS of several invertebrate species.
J.J. Fransen

Control of greenhouse whitefly, Trialeurodes vapora-

Bull. OILB/SROP Budapest, Hungary (1987) 57-61.

r i o r u m , by the fungus Aschersonia aleyrodis.
J.C. van Lenteren

W o r l d situation of biological control in greenhouses
andfactors limiting useof biological control.
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Bull. OILB/SROP, Budapest, Hungary (1987) 78-81.

entomologie

J.C.van Lenteren
J.C.van Lenteren/
P.M. Hulspas-Jordaan
J.C.van Lenteren/
P.M. Hulspas-Jordaan/Li Zhao Hua/

Evaluation of natural enemies prior to introduction.
Encarsia formosa can control greenhouse whitefly at

Bull. OILB/SROP Budapest, Hungary (1987) 82-86.
Bull. OILB/SROP Budapest, Hungary (1987) 87-91.

low temperature regimes.
Leaf hairs, Encarsia formosa and biological control of

Bull. OILB/SROP Budapest, Hungary (1987) 92-96.

whitefly on cucumber.

O.M.B, de Ponti
O.P.J.M. Minkenberg/
J.C.van Lenteren
L.P.J.J. NoIdus/J.C. van Lenteren/
X. Rumei

Evaluation of parasitic waspsfor the biological control

Bull. OILB/SROP Budapest, Hungary (1987) 116-120.

of leafminers, Liriomyza spp., ingreenhouse tomatoes.
Movement of adult greenhouse whiteflies, Trialeuro-

Bull. OILB/SROP Budapest, Hungary (1987) 134-138.

des vaporariorum, and its relevance for the development of spatial distribution patterns.

A. van Vianen/C. Budai/
J.C.van Lenteren

Suitability of t w o strains of sweet pepper, Capsicum

Bull. OILB/SROP Budapest, Hungary (1987) 174-179.

annuum L.,for the greenhouse whitefly, Trialeurodes
vaporariorum (Westwood), in Hungary.

X . Rumei/J.C. van Lenteren/
P. Huisman
F.Couillaud/B. Mauchamp/
C.A.D. de Kort
B. Nedstam/L. Stengard Hansen/
J.C.van Lenteren (eds.)
J.H.B. Diederen/H.A. Maas/H.J.Pel/
H. Schooneveld/W.F.Jansen/
H.G.B. Vullings

Parasitism of whitefly by Encarsia formosa at different

Bull. OILB/SROP Budapest, Hungary (1987) 188-192.

release ratios.
Final steps inJH biosynthesis in disconnected corpora

Bull. Soc. Zool. Fr. 3(1987) 34-35.

allatafrom Locusta migratoria.
Proceedings ofthe working group 'Integrated control

Bulletin IOBC/WPRS 1987/X/12: 202 pp.

inglasshouses', Budapest, Hungary.
Co-localization of theadipokinetic hormones Iand II in

Cell Tissue Res.249 (1987) 379-389.

the sameglandular cells and in the samesecretory granules of corpus cardiacum of Locusta migratoria and
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Episyrphus balteatus asapredictor of the aphid Sitobion avenaeon w i n t e r wheat.

Ent. exp.appl. 42(1986) 271-277.

H.M. Tacoma
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O.P.J.M. Minkenberg

53

Proc. Kon. Ned.Akad.Wet. C 90 (1987) 51-58.

entomologie

R.H. Cobben

New African Leptopodomorpha (Heteroptera: Saldi-

Revue Zool. afr. 100(1986) 399-421.

dae, Omaniidae, Leptopodidae), w i t h an annotated
checklist of Saididaefrom Africa. I. New species of the
genus Saldula (Saldidae).
R.H. Cobben

New African Leptopodomorpha (Het. Saldidae, Om-

Revue Zool. Afr. 101 (1987)3-30.

aniidae, Leptopodidae), w i t h anannotated checklist of
Saldidae from Africa. II. New taxa of Saldidae (except
the genus Saldula), Omaniidae, Leptopodidae, anda
checklist of African shorebugs.
J.C.van Lenteren

Biologischer Pflanzenschutz in Gew chsh usern: wohin?

Schriftenreihe des Bundesministers für Ern hrung,
Landwirtschaft und Forsten. Reihe A: Angewandte
Wissenschaft. Heft 344: Biologischer Pflanzenschutz.
Landwirtsverlag G m b H , Münster (1987) 226-244.

Abstracts C
H. Schooneveld/J.A. Veenstra

Peptidergic neurons in the Colorado potato beetle
identified w i t h polyclonal and monoclonal antibodies

Abstr. 10th Int. Symp. Neurosecretion, Bristol (1987)
60.

to regulatory peptides.
W.F. Tjallingii

Introduction to EPGSummer School.

Abstr. EPG Summer School,Wageningen (1987)1.

W.F. Tjallingii

DC method and the EPG.

Abstr. EPG Summer School,Wageningen (1987) 2.

W.F. Tjallingii

Electrical nature ofthe EPG.

Abstr. EPG Summer School,Wageningen (1987) 3.

W.F. Tjallingii

Tether and other effects.

Abstr. EPG Summer School,Wageningen (1987)4.

W.F. Tjallingii

Stylet pathways and correlations w i t h F.

Abstr. EPG Summer School,Wageningen (1987) 5.

W.F. Tjallingii/Th. Hogen Esch.
P. Roessingh

EPG'sand EM.
Trail pheromones in Yponomeuta spp.

Abstr. EPG Summer School,Wageningen (1987)6.
Abstract 4th Ann. Meeting Int. Soc.Chemical Ecology,
Hull (U.K.) (1987).

A.J. de W i n t e r

Preliminary dataon the significance and genetic basis
of acoustic behaviour inthe genus Ribautodelphax (Ho-

Abstract 6th Auchenorrhyncha Meeting,T u r i n , Italy
(1987)23.

moptera, Delphacidae).
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SON Werkgemeenschap Vloeistoffen en grensvlakken
(1987).
Symp. Polymers in colloidal systems, Eindhoven (1987).

bility and flocculation.
P u b l i k a t i e s i n VF85.11
Emissie, verspreiding, preventie en bestrijding
van milieubelastende factoren in de c o m p a r t i m e n t e n w a t e r , bodem en lucht, en de effecten
daarvan op de mens, plant, dier en ecosystemen.

Dissertaties A
H.G. dejong

Electrochemical analysis of metal complexes.

Prof.dr. J. Lyklema (promotor), dr. H.P. van Leeuwen
(co-promotor). Wageningen (1987) 76 pp.

Wetenschappelijke publikatiesB
H.G. dejong/j. Lyklema/

Conductometric analysis of the competition between

H.P. van Leeuwen

monovalent and divalent counterions in their interac-

Biophys. Chem. 27 (1987) 173-182.

tion w i t h polyelectrolytes.
R.F.M.J. Cleven/P.M. Wolfs/

Electroanalysis of heavy metal/organic matter systems.

H.P. van Leeuwen

In: Metals speciation,separation and recovery,
J.W. Patterson and R. Passino(eds.). Lewis Publ., Chelsea/Michigan (1987)243-259.

H.G. deJong/H.P. van Leeuwen/
K. Holub

Voltammetry of metal complex systems w i t h different

J. Electroanal. Chem. 234 (1987) 1-16.

diffusion coefficients ofthe species involved. I.Analytical approaches to the limiting current for the general
case including association/dissociation kinetics.

H.G. deJong/H.P. van Leeuwen

Voltammetry of metal complex systems w i t h different

J. Electroanal. Chem 234 (1987) 17-29.

diffusion coefficients ofthe species involved. II.Behaviour of the limiting current and its dependence onassociation/dissociation kinetics and lability.
H.G. deJong/H.P. van Leeuwen

Voltammetry of metal complex systems w i t h different

J. Electroanal. Chem. 235 (1987) 1-10.

diffusion coefficients of the species involved. III.The
current-potential relation for the general case including association/dissociation kinetics.
H.P. van Leeuwen

Voltammetric titrations involving metal complexes: Ef-

Sei.Total Environment 60 (1987) 45-55.

fect of kinetics and diffusion coefficients.
Abstracts C
H.G. deJong/H.P. van Leeuwen/
K. Holub
H.G. dejong
H.P. van Leeuwen

Simultaneous diffusion of species w i t h different mobili-

Abstract 38th Meeting Int. Soc. Electrochemistry,

ties, coupled byafirst-order chemical reaction.

Maastricht (1987).

Voltammetrische metaalspeciatie.

SON Werkgemeenschap Analytische chemie (1987).

Metaalspeciatie en elektrochemie.

Wetenschappelijke bijeenkomst RIVM Bilthoven
(1987).
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Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s
Wetenschappelijke publikatiesB
H.P. Leeuwen/J. Lyklema

Interfacial electrodynamics of interacting colloidal par-

Ber. Bunsenges. Phys.Chem. 91 (1987) 288-291.

tides. Geometrical aspects.
J. Lyklema

Electrical double layers on oxides: Disparate observa-

C h e m . & l n d . 2 1 (1987)741-747.

tions and unifying principles. Founder's lecture.
R. Crawford/L.K. Koopal/J. Ralston
M. Dekker/J.W.A. Baltussen/
K. van 't Riet/B.H. Bijsterbosch/
C. Laane/R. Hilhorst
J. Lyklema

Contact angles on particles and plates.
Reversed micellar extraction of enzymes; effect of nonionic surfactants on the distribution and extraction efficiency of alfa-amylase.
Structure of the solid-liquid interface and the electrical
double layer.

B.H. Bijsterbosch

Stability of solid/liquid dispersions.

Colloids and Surfaces 27(1987) 57-64.
In: Biocatalysis in organic media, C. Laane,J. Tramper
and M.D. Lilly (eds.), Elsevier, Amsterdam, The Netherlands (1987) 285-288.
In: Solid/liquid dispersions, Th.F.Tadros (ed.). Acad,
Press, London etc. ch. 3(1987) 63-90.
In: Solid/liquid dispersions, Th.F.Tadros (ed.).Acad.
Press, London etc. ch.4(1987) 91-109.

S.S. Dukhin/J. Lyklema

Dynamics of colloid particle interaction.

B.M. Moudgil/T.V. Vasudevan/ Adsorption of oleateon apatite.
J. Blaakmeer
A.J. van der Linde/
Th.J.J.van den Hoven/

Langmuir 3(1987) 94-98.
Mineralsand Metallurgical Processing 4 (1987) 50-54.

Conductance measurements in plation to electrokine-

Proc. 31st Int. Congr. Pure and applied chemistry, Bul-

tic phenomena of concentrated colloidal dispersions.

garian Academy of Sciences,section 7(1987) 1-9.

B.H. Bijsterbosch
Abstracts C
J. Lyklema

Interfacial electrochemistry of disperse systems.

Abstract 38th Int. Soc. Electrochemistry, Maastricht
(1987).

M.A. Cohen Stuart

Someexperiments on wetting dynamics.

Abstracts 6th Int. Conf. Physicochemical hydrodynamics, Oxford U.K. (1987).

M.A. Cohen Stuart

Polyelectrolyte adsorption.

Abstracts Int. Symp. Electrical interactions in complex
fluids, Colmar, France (1987).

M.A. Cohen Stuart

A novel method to study polymer interfacial dynamics.

Abstracts Int. Conf. Polymers in colloidal systems,
Veldhoven (1987).

M.A. Cohen Stuart

Thickness relaxation of interfacial polymer layers.

Abstracts Int. Conf. Polymers in colloidal systems,
Veldhoven (1987).

M.A. Cohen Stuart

Polymers at interfaces: statics and dynamics.

Abstracts Int. Conf. Polymers in colloidal systems,
Veldhoven (1987).

J. Lyklema

Colloid chemistry of oxides: Unifying principles and
applications.

M.A. Cohen Stuart/H.Tamai

Thickness relaxation of interfacial polymer layers (poster).

Founders Lecture, Soc. Chem. Industry, London
(1987).
SON Werkgemeenschap Macromoleculen, Lunteren
(1987).

Vakpublikaties D
M. Fontijn/K. van 't Riet/
B.H. Bijsterbosch

Membraanvervuiling (2).Gebruik antischuimmiddel

Procestechnologie 2(1987) 19-22.

veroorzaakt fluxafname.
Fytopathologie G200
Publikaties in VF83.03
Preventie en bestrijding van p l a n t e z i e k t e n .

Wetenschappelijke publikatiesB
S.Savary/P. Blizoua Bi Zogouri/
J.C. Zadoks

Contribution au projet de recherches sur les insectes

Contract CCE-ORSTOM no.TSI-079-F (1987) 38 pp.

ravageurs et parasite de Légumineuses agraines en Afrique de l'Ouest. 2. Les maladies fongiques des Légumineuses agraines en Afrique de l'Ouest.

J.A.P. Heesterbeek/J.C. Zadoks

Modelling pandemics of quarantaine pests and diseases;

Crop Protection 6(1987) 211-221.

problem and perspectives.
L.M. Broers

Relevance of randomizing host genotypes of wheat that
are tested for leaf rust resistance in race nurseries.
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Euphytica36 (1987) 257-263.

wetenschappelijk verslag

M.A. deWaard/
J.G.M. van Nistelrooy
L.C. Davidse

Inhibitions of energy-dependent efflux of the fungicide

Exp. Mycol.11 (1987)1-10.

fenarimol by A s p e r g i l l u s nidulans.
Mechanisms of resistance infungi to benzimidazoles,
inhibitors of sterol biosynthesis and phenylamides.

In: Combating resistance to xenobiotics, biological and
chemical approaches, M.G. Ford, D.W. Hollomon,
B.P.S. Khambay and R.M. Sawicki (eds.). Ellis Harwood, Chichester (1987) 216-227.

J.C.Zadoks

Rationals and concepts of crop loss assessment for improving management and crop protection.

J.C.Zadoks

The concept of thresholds: warning, action and damage
thresholds.

J.C.Zadoks

The function of plant pathogenic fungi in natural communities.

In: Crop lossassessment and pest management,
P.S.Teng (ed).St. Paul,APS Press (1987) 1-5.
In: Crop lossassessment and pest management,
P.S.Teng (ed.). St. Paul,APS Press (1987) 168-175.
In: Disturbance in grasslands,J.van Andel,J.P. Bakker
& R.W. Snaydon (eds.).Geobotany 10.Junk, Dordrecht (1987) 201-207.

P.J.G.M. deW i t

Specificity of active resistance mechanisms in plant-fungus interactions.

D.E. Stead/J.F.Chauveau/J.D.Janse/
M.A. Ruissen/J.van Vaerenbergh/

In: Fungal infection of plants, G. Pegg,P.Ayres (eds.).
Cambridge University Press (1987) 1-24.

Immuno-isolation techniques for the detection and iso-

In: Immunological techniques in microbiology, J. Gran-

lation of plant pathogenic bacteria.

ge (ed.). Blackwell, Oxford (1987) 187-191.

J.W.L van Vuurde
L.C. Davidse

Biochemical aspectsof phenylamide fungicides-action
and resistance.

In: Modern selective fungicides, H. Lyr (ed.). Longman
Group, London, U.K. and Fischer Verlag,Jena(1987)
275-282.

L.C. Davidse

Biochemical aspects of benzimidazole fungicidesaction and resistance.

In: Modern selective fungicides, H. Lyr (ed.). Longman
Group, London, U.K. and Fischer Verlag,Jena(1987)
245-257.

L.C. Davidse

Benzimidazole fungicides: Mechanism of action and resistance.

L.C. Davidse

Phenylamide fungicides: Mechanism of action and resistance.

J. Dekker

Development of resistance to modern fungicides and
strategies for its avoidance.

M.A. deWaard

Synergism and antagonism in fungicides.

In: Modern selective fungicides, H. Lyr (ed.). VEB
Gustav Fischer Verlag,Jena(1987) 245-257.
In: Modern selective fungicides, H. Lyr (ed.). VEB
Gustav Fischer Verlag,Jena(1987) 275-282.
In: Modern selective fungicides, H. Lyr (ed.). VEB
Gustav Fischer Verlag,Jena(1987) 39-52.
In: Modern selective fungicides, H. Lyr (ed.).VEB
Gustav Fischer Verlag,Jena(1987) 355-365.

L.C. Davidse

Advances in understanding fungicidal modes of action
and resistance.

In: Pesticide science and biotechnology, R. Greenhalgh
and T.R. Roberts (eds.). Blacknell Oxford (1987)
169-176.

J. Dekker

Build-up and persistence offungicide resistance.

In: Rational pesticide use, K.J. Brent and R.K. A t k i n
(eds.). Cambridge University Press,Cambridge (1987)
153-168.

H.D. Frinking/A. Gorissen/
M.J.Verheul
A.J. Termorshuizen/E.J.M. Arnolds

Dissemination of spores in aglasshouse: pattern or

Int.J. Biometeorology31 (1987)147-156.

chaos?
On the nomenclature of the European species of the

Mycotaxon 30(1987) 101-116.

Armillaria melleagroup.
E.J.deJong/A.B.Eskes/
J.G.J. Hoogstraten/J.C. Zadoks

Temperature requirements for germination germ tube

Neth. J. PI.Path.93 (1987) 61-71.

growth and appressorium formation of uredospores of
Hemileia vastatrix.

H.D. Frinking/L.C. Davidse/
H. Limburg

Oospore formation by Phytophthora infestans in host

Neth. J. PI.Path.93 (1987) 147-149.

tissue after inoculation w i t h isolates ofopposite mating
type found in The Netherlands.

H.D. Frinking/M.C. van der Stoel

Production of conidia by Peronosporafarinosaf. sp.

Neth.J. PI.Path.93 (1987) 189-194.

spinaciae.
T.W. Hofman/G.J. Bollen

Effects of granular nematicides on growth and microbial antagonism to Rhizoctoniasolani.
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H.J. Schouten

Confidence intervals for the estimation of the incuba-

Neth. J. PI.Path.93 (1987) 49-53.

tion period of fire blight following Billing's prediction
system 1.
HJ. Schouten

A revision of Billing's potential doublings table for fire

Neth. J. PI.Path.93 (1987) 55-60.

blight prediction.
E.Shabi/H. Koenraadt/J. Dekker

Negatively correlated cross-resistance to phenylcarba-

Neth.J. PI.Path.93 (1987) 33-41.

matefungicides in benomyl-resistant Venturia inaequalis and V. pirina.
G. van Voorst/E.A. Vos/J.C. Zadoks

Dispersal of Phytophthora nicotiana on tomatoes

Neth. J. PI.Path.93 (1987)195-199.

grown by n u t r i e n t f i l m technique in agreenhouse.
P.J.G.M.deW i t / A . E . Hofman/
G.C.M. Velthuis/l.M.J.Toma

Specificity of active defence responses in plant-fungus

Plant Physiol. Biochem. 25 (1987) 345-351.

interactions: Tomato-Cladosporium fulvum acasestudy.

A.J.Termorshuizen/A.P. Schaffers

Occurrence of carpophores of ectomycorrhizal fungi in

Plant and Soil 104(1987) 209-217.

selected stands of Pinus sylvestris in The Netherlands
in relation to stand vitality and air pollution.
J.W.L. van Vuurde/M.A. Ruissen/
H. Vruggink

Principles and prospects of new serological techniques

Plant pathogenic bacteria. Proc. sixth Int. Conf. Plant

including immunosorbent immunofluorescense, immu-

pathogenic bacteria, Maryland, U.S.A., 1985. Nijhoff,

noaffinity isolation and immunosorbent enrichment for

Dordrecht (1987) 835-842.

sensitive detection of plant pathogenic bacteria.
J.C.Zadoks

Disease warning systems.

Proc.Joint W M O / I I T A Seminar on Agrometeorology
and Crop protection in the lowland humid tropics,
D. Rijks, G. Mathys (eds.). Cotonou, Benin,1986.
W.M.O., Geneva (1987) 37-42.

J.C.Zadoks

A practical approach towards modelling.

Proc.Joint W M O / I I T A Seminar on Agrometeorology
and Crop protection inthe lowland humid tropics,
D. Rijks, G. Mathys (eds.).Cotonou, Benin,1986.
W.M.O., Geneva (1987) 169-174.

M.A. deWaard

Interactions offungicide combinations.

Proc. N o r t h American Fungicide Resistance Workshop, Pennsylvania State University, State College,
Penn. U.S.A. (1987) 7 pp.

M.A. deWaard/
J.G.M, van Nistelrooy

Efficacy of CR 147against SBI-resistant strains of Sphae-

Rapport contract-onderzoek Chugai Pharmaceutical

rothecafuliginea, Erysiphegraminisf. sp.t r i t i c i and Pé-

Co., Ltd.,Tokio,Japan (1987) 4 pp.

nicillium italicum.
E.C.M. Kipp/M.A. de Waard

Het effect van hulpstoffen op de werking van imazalil-

Rapport contract-onderzoek voor AKZO-Chemie,

sulfaat tegen Pénicillium italicum en van triadimefon

Amersfoort (1987) 20 pp.

tegen Erysiphegraminisf. sp. t r i t i c i .
E.M.C. Kipp/M.A. de Waard

H.L. Ypema/P.A. van der Pol/

G.J.Bollen

Variation in sensitivity of Erysiphe graminis f. sp. t r i t i c i

Rapport contract-onderzoek Dr. R. MaagA G , Diels-

t o f e n p r o p i m o r p h in The Netherlands in 1987.

dorf, Zwitserland (1987) 15 pp.

Black rot of stentlingsof roses:adisease caused by va-

Scientia Horticulturae 33(1987) 269-280.

rious soil fungi.

Abstracts C
P.J.G.M. deWit/M.H.A.J.Joosten/
I.M.J.Toma
P.J.G.M. deWit/M.H.A.J.Joosten/
I.M.J.Toma
S.Savary/M. Noirot/J.C. Zadoks

Race-specific interactions between tomato and Clados-

Abstract BSPPmeeting: Physiological mechanisms in

porium fulvum (syn.Fulvia Fulva).

biotrophy and hemibiotrophy. Bangor (1987) 7.

Studies on the nature of resistance intomato to Cla-

Abstract XIV Int. Botanical Congr. Berlijn, Duitsland

dosporium fulvum (syn.fulvia fulva).

(1987) no. 3-24-1, p. 168.

Studies on groundnut rust epidemiology in Ivory

Abstract-Bristol, Br. Soc. PI.Path. (1987).

Coast.
J.C. Zadoks

Coping w i t h climatic variation in plant disease control.

Abstracts of papers, Int. Symp. Climate and food security, New Delhi, India (1987)28.

I.M.J.Toma/P.J.G.M.deW i t

Isolation and characterization of a necrosis-inducing

Acta Bot. Neerl. 36(1987) 470.

peptide from the interaction Cladosporium fulvum-tomato.
T.W. Hofman

Nevenwerking vangranulaire nematiciden op de aantasting van aardappel door Rhizoctoniasolani.
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wetenschappelijk verslag

H.L. Ypema/P.A. van der Pol/

Etiologie van zwartrot in stentlingen van rozen.

Gewasbescherming 18 (1987) 12.

G.J.Bollen
A.J. Termorshuizen

Mycorrhiza en bossterfte.

In: Lucht, L.J. Brasser, et al.(eds.). Cahiers bio-wetenschappen en maatschappij 12 (1987) 22-23.

A.P. Schaffers/A.J.Termorshuizen

Influence of air pollution and tree vitality on carpophore production in plots of Pinus sylvestris, on astand-

N o r t h American Conf. Mycorrhiza. Gainsville, Florida
(1987)263.

andtree-wise basis.
A.J.Termorshuizen/A.P. Schaffers

Carpophores of mycorrhizal fungi in young and old
plots of Pinus sylvestris in relation to tree vitality and

N o r t h American Conf. Mycorrhiza. Gainesville, Florida
(1987)266.

air pollution.
M.A. Ruissen/C.A.J. Helderman/
J.Schipper/J.W.L. van Vuurde

Selective isolation and concentration of phytopathogenie bacteria on immunoaffinity columns.

Plant pathogenic bacteria. Proc.sixth Int. Conf. Plant
pathogenic bacteria, Maryland, U.S.A., 1985. Nijhoff,
Dordrecht (1987) 882.

I.M.J.Toma/P.J.G.M. deW i t

J. Dekker

Isolation and characterization of a necrosis-inducing

of plants and microorganisms important for agricultu-

mato.

re. Louvain-la-Neuve(1987)B-11:68.

The risks for development offungicide-resistance, a
world wide problem.

J. Dekker

Proc. BAP-Meeting: Genetic and cellular engineering

peptide from the interaction Cladosporium fulvum-to-

Understanding and manipulating fungicide resistance.

XI Int. Congr. Plant protection, Manila, Philippines
(1987)61.
XIV Int. Botanical Congr., Berlin,Germany (1987) no
1-14-6, p.23.

Vakpublikaties D
G.J. Bollen/H. de Kleine

Overleving vanziektekiemen tijdens kompostering

IMAG-rapport HAB 315 (1987) 33 pp.

van gewasresten in deteelt en broeierij van bloembollengewassen.
G.J. Bollen/D. Volker/A.P. Wijnen

Inactivering van ziektekiemen tijdens compostering
van gewasresten.

In: Praktijkgericht onderzoek biologische landbouw,
E.T. Lammens van Bueren & T. Vierhout (eds.).
ALTLA-med. 1987-01:63-68.

J. Dekker

Nieuwe ontwikkelingen in gewasbescherming tegen

Landbouwk. T. 99(1987) 48-51.

schimmelziekten.
J.C.Zadoks

Moet de landbouw door de bocht?

Landbouwk. T. 99(1987) 22-24.

Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s
Abstracts C
H.D. Frinking

Philip Herries Gregory, FRS,DSc (1907-1986).

Advances in aerobiology, Birkh user Verlag, Basel
(1987)9-10.

Vakpublikaties D
H.D. Frinking/C.F. Geerds

Een beschouwing over de invloed van temperatuur en

Gewasbescherming 18 (1987) 133-143.

vocht op Mycosphaerella brassicicola in spruitkool.
G.J. Bollen

Boekbespreking: W. Brandenburger: Parasitische Pilze

Neth.J. PI.Path.93 (1987) 151-152.

anGefsspflanzen in Europa. Fischer Verlag Stuttgart,
1985,1248 pp.en M.B. Ellis &J.P.Ellis: Microfungi on
land plants. Croom-Helm Ltd., London,1985,818 pp.
J. Dekker

Boekbespreking: R.N. Goodman, Z. Kiraly & K.R.

Neth.J. PI.Path.93 (1987) 48.

Wood: The biochemistry and physiology of plant disease, University of Missouri press,Columbia, 433 pp.
A.J.Termorshuizen

Book review: Physiological and genetical aspects of mycorrhizae, V. Gianinazzi-Pearson and S.Gianiazzi.
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gezondheidsleer

G e z o n d h e i d s l e e r L150
Publikaties in VF85.02
Dagelijkse leefsituatie en m a t e r i ë l e verzorging,
m e t nadruk op landbouw en platteland.
Wetenschappelijke publikaties B
R.J.M. Perenboom/C.J. Lako/
E.G. Schouten

Verschillen in gezondheid en medische consumptie bij

LU Wageningen, vakgroep Gezondheidsleer 1987-305,

ouderen: een secundaire analyse van CBS-data naar

73 pp. + 21 bijlagen, (rapport i.o.v. Ministerie van

verschillen in gezondheid engebruik van medische en

WVC).

welzijnsvoorzieningen tussen ouderen ten platte lande
en in stedelijke gebieden.
C.J. Lako/R.J.van Zonneveld/
R. Cluitmans/L. Fredrix/

Subjectieve gezondheid en medische consumptie van

T. Soc. Gezondheidsz. 65(1987)131-135.

ouderen in grote steden en op het platteland.

I. Vasbinder
AbstractsC
R.J.M. Perenboom/C.J. Lako/

Health status and medical consumption of rural and ur-

Abstract Conf. Eur. Region of Int. Ass. Gerontology,

ban elderly: asecondary analysis.

Brighton (1987)141.

R.J.M. Perenboom/C.J. Lako/

Secundaire analyse naar de verschillen in gezondheids-

SOOM werkdocument nr 12,Wijzer over Ouder,

E.G. Schouten

toestand en gebruik vangezondheids- en welzijnsvoor-

Nijmegen, Ned. Inst. Gerontologie (1987) 27.

E.G. Schouten

zieningen tussen zelfstandig wonende ouderen ten
plattelande en vergelijkbare ouderen in stedelijke gebieden.
J.J.F.Schroots
C.J. Lako/E.G. Schouten

Current perspectives on aging, health and behavior.

T. Soc. Gezondheidsz. 65 (1987)260.

Gezondheid en medische consumptie van ouderen in

T. Soc. Gezondheidsz. 65 (1987) 286.

destad en op het platteland.
Vakpublikaties D
J. Kamsteeg/M.I.A. Baas
J. Kamsteeg

Chinees restaurant syndroom.

O r t h o m o l e c u l a i r l (1987)21-26.

Melk bron van overgevoeligheid.

Orthomoleculair5(1987)6-12.

Publikaties in VF85.11
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van milieubelastende factoren in de c o m p a r t i m e n t e n w a t e r , bodem en lucht, en de effecten
daarvan op de mens, plant, dier en ecosystemen.
Wetenschappelijke publikatiesB
D.J.J. Heederik/L. Burdorf/
J.S.M. Boleij/H.J.B.M. Willems/

Pulmonary function and intradermal tests in workers

A m . J . l n d . M e d . 1 1 (1987)637-645.

exposed to soft-paper dust.

J.van Bilsen
H. Kromhout/Y. Oostendorp/
D.J.J. Heederik/J.S.M. Boleij
E. Lebret

Agreement between qualitative exposure estimates

A m . J. Ind.Med.12(1987) 551-562.

and quantitative exposure measurements.
Errors inexposure variables and their role inobscu-

Indoor A i r '87: Proc.4th Int. Conf. Indoor air quality

ring exposure-respons relations: the caseof indoor ex-

and climate, Berlin (W) Vol.1 (1987) 288-292.

posure to nitrogen dioxide andfine particles.
D.J.M. Houthuijs/A.P. Remijn/
B. Brunekreef/R. de Koning
N. van Wageningen/
M.A.T.M. Waegemaekers/

Exposure to nitrogen dioxide and tobacco smoke and

Indoor A i r '87: Proc.4th Int. Conf. Indoor air quality

respiratory health of children.

and climate, Berlin (W) Vol.1 (1987) 463-467.

Health complaints and indoor moulds in relation to

Indoor A i r '87: Proc.4th Int. Conf. Indoor air quality

moist problems in homes.

and climate, Berlin (W) Vol.1 (1987) 723-727.

Real-time concentration measurements of C O and

Indoor A i r '87: Proc.4th Int. Conf. Indoor air quality

N 0 2 in twelve homes.

and climate, Berlin (W) Vol.1 (1987) 435-439.

B. Brunekreef/J.S.M. Boleij
E. Lebret/D. Noy/J.S.M. Boleij/
B. Brunekreef
B. Brunekreef/P. Fischer/

Health effects of indoor N 0 2 pollution.

D.J.M. Houthuijs/A.P. Remijn/

Indoor A i r '87: Proc.4th Int. Conf. Indoor air quality
and climate, Berlin (W) Vol.1 (1987) 304-308.

J.S.M. Boleij
J. Potting/P. van de Sandt/
C.C. ter Haar Romeny-Wachter/
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C E . West/F. Pepping/I. Schölte/
W.Jansen/H.F. Albers
J.A. Zwartz

Metabolismo do colesterol em ratos de stirpes hipo e

Atheroma 2(1987) 12-14.

hiper-reactivas.
Food composition table for energy and eight important

CTA/ECSA, Ede(1987)1 p.

nutrients infoods commonly eaten in East Africa.
Boekbespreking: Fysiologie van de voeding,J.F. de

Chemisch Weekblad 83 (1987) 122.

W i j n , W.Th.J.M. Hekkens, Bohn,Scheltema& Holkema, Utrecht-Antwerpen, 1985,515 pp.
P. Deurenberg/J. Weststrate/

J.C.Seidell
J.C Seidell/P. Deurenberg/

Quetelet-index en middel-heup-omtrekverhouding als

Hart Bulletin 18 (1987) 49-52.

diagnostisch criterium voor obesitas.
Te dik, en wat dan nog?

Huisarts enWetenschap, Suppl. 30(1987)42-45.

J.G.A.J. Hautvast
M.B. Katan

Verlaging van een verhoogd serumcholesterolgehalte

In: Consensus cholesterol, D.W. Erkelens,et al. (red.'

door middel van dieet of medicijnen verlaagt de kans

Centr. Beg.v.d.Intercoll.Toets, Utrecht (1987) 6-7.

op het krijgen van coronaire atherosclerotische hartziekten.
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wetenschappelijk verslag

J.G.A.J. Hautvast

Voeding engezondheid: wiens verantwoordelijkheid?

In: Gezondheid: wiens verantwoordelijkheid? Ethiek
en voorkoombare ziekten, D.A. Mossel,e.a. (red.). Annalen van het Thijmgenootschap 75,aflevering 3(1987).
Amboboeken, Baarn,20-23.

P. Deurenberg

Commentaar: Een in vergetelheid geraakte zaak weer

JAMA, Nederlandse editie (1987) 31.

opgerakeld. Saccharine. Overzicht van veiligheidsaspecten.JAMA, 19781, 28-31.
J.A. Zwartz/H.L. Ko
P. Deurenberg/J. Weststrate

Voedingen plantenveredeling.

Landbouwk. T. 99(1987) 29-32.

Het belang van devetverdeling over het lichaam voor

N e d . T . Diëtisten 42(1987) 110-111.

ziekte en sterfte.
P. Deurenberg/J. Weststrate

Gewichtsverlies en verandering in vetverdeling tijdens

Ned. T. Diëtisten 42(1987) 112-114.

afslanken.
J.A. van Weststrate/
H. van Klaveren/P. Deurenberg

Verandering in huidplooidikten bij kinderen. Onder-

N e d . T . Diëtisten 2(1987) 194-197.

zoek naarde verandering in huidplooidikten bij 171
kinderen van eent o t vijf jaar over een periode van
ruim vijfjaar.

M.B. Katan/M.van Dusseldorp
C.E.West

Vitamine D-gehalte van voedingsmiddelen.

Ned. T. Geneeskd.131 (1987) 428-430.

Boekbespreking: Food allergy and intolerance,J.Bros-

N e d . T . Geneeskd. 15 (1987) 644.

toff, S.J.Challacombe, eds., Baillere Tindall, London
1987,1032 pp.
P. Deurenberg

Commentaar: Naast goede begeleiding is motivatie van

Patient Care 14(okt.) (1987) 50-51.

het grootste belang.
P. Deurenberg
A.P. den Hartog

Onderzoek naar overgewicht.

T. Soc. Gezondheidsz. 65(1987) 537-539.

Boekbespreking: Food in change. Eating habits from

Voeding 48(1987) 162.

the middle agesto the present day,A. Fenton en E. Kisban(eds.).John Donald Publ. Ltd, Edinburgh 1986,166
PPA.P. den Hartog

Boekbespreking: Voedselgeschiedenis, Groniek, Gro-

Voeding 48(1987)161.

nings Historisch Tijdschrift, no. 95.Stichting Groningen, 1986,158 pp.
A.P. den Hartog

Voordracht: Sociale wetenschappen en voedingspro-

Voeding48 (1987) 61-62.

gramma's inAfrika. Verslag van een studiedag.
W.A. van Staveren

Boekbespreking: Subcommittee on criteria for dietary

Voeding 48(1987) 226-227.

evaluation e.a.: nutrient adequacy, assessment using
food consumption surveys, National Academic Press,
Washington DC, 1986,146 pp.
P.Deurenberg

Fysiologie van devoeding.

Voeding in de Praktijk (1987) IV-A7-1.

PublikatiesinVF85.02
Dagelijkse leefsituatie en m a t e r i ë l e verzorging,
m e t nadruk op landbouw en platteland.
Abstracts C
J.M.P. Edema

Innovation and tradition infood habits.

Abstracts, Fifth Eur. Nutritional Conf.: N u t r i t i o n
sciences for human health,Warsaw (1987)108.

R.D. Friele/A.C. Niewind

How do diabetic patients solve problems related to
their diet.

A.C. Niewind/R.D. Friele

Problems experienced by diabetic patients in following
their diet.

A . H . Niewind/R.D. Friele/
J.M.P. Edema/J.G.A.J. Hautvast

Abstracts, Fifth Eur. N u t r i t i o n Conf.: N u t r i t i o n sciencesfor human health,Warsaw (1987)109.
Abstracts, Fifth Eur. N u t r i t i o n Conf.: N u t r i t i o n sciencesfor human health,Warsaw (1987)111.

Problems experienced by diabetic patients in following

Fifth Int. Symp. Diabetes and N u t r i t i o n , Eur. Assoc.

their diet.

Study of Diabetes, Diabetes and N u t r i t i o n Study
Group, Naples (1987).

Vakpublikaties D
J.M.P. Edema

Boekbespreking: Food and n u t r i t i o n : customs and culture, P. Fieldhouse.
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Voeding 48 (1987) 103.

humane voeding

Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s
Wetenschappelijke publikaties B
J.T. Knuiman/C.E. West/

Total cholesterol and high density lipoprotein choles-

M.B. Katan/J.G.A.J. Hautvast

terol levels in populations differing in fat and carbohy-

Arteriosclerosis 7(1987) 612-619.

drate intake.
A.C. Beynen

Colesterol dadieta ecolesterol serico no homen

E.P. Rotterdam/M.B. Katan/

Importance of time interval between repeated measu-

J.T. Knuiman

rements of total or high-density lipoprotein choleste-

Atheroma 2(1987) 18-20.
Clin. Chem. 33 (1987) 1913-1915.

rol when estimating an individual's baseline concentrations.
D.R. Sullivan/C.E.West/

Atherogenic and protective lipoproteins in boys from

In: Cardiovascular risk factors in childhood: Epidemio-

M.B. Katan/I. Halferkamps/

ten countries differing in dietary carbohydrate intake.

logy and prevention, B. Hetzel, G.S. Berenson (eds.).

H. van der Torre
A.C. Beynen

Elsevier Science Publ. (1987)73-81.
Verantwoord opzetten van dierproeven.

In: Dierproeven, keuze en ethiek, Tj. de Cock Buning,
L.T.S. van Ekdom (red.). Boerhaave Commissie, Leiden
(1987)13-28.

A.C. Beynen/J.J. Visser/
J.A. Schouten
M.B. Katan/P. vande Bovenkamp
M.B. Katan

Inhibitory effect on lithogenesis by ingestion of a Cur-

J. Food Sei. & Technol. 24(1987) 253-256.

cuma mixture (Temoe Lawak Singer).
Eicosapentaenoic acid in fat.

Lancet 1(1987)862-863.

Nutritional determinants of coronary heart disease

Lipid Review 1 (1987)69-74.

risk.
G.O.Taylor/J.J.AIbers/
G. Russell Warnick/J.L. Adolphson/

Studies of lipoproteins andfatty acids in maternal and

Lipids 22(1987) 173-177.

cord blood of t w o racial groups in Trinidad.

H. McFarlane/D.R. Sullivan/
C E . West/V. Sri-Hari/R. Edwards
A.C. Beynen
A.C. Beynen/A.G. Lemmens/
J.F.C. Glatz/M.B. Katan/

Lack of regression of preestablished gallstones in mice.

Lipids 22(1987) 542-543.

Rabbit models hypo- or hyperresponsive to changes in
diet.

L.F.M. van Zutphen
A.C.Beynen
A.C. Beynen/G.U. Liepa

Proc. 9th Int. Symp. Drugs affecting lipid metabolism,
R. Paoletti, D. Kritchevsky, W.L. Holmes (eds.). Springer Verlag, Berlin (1987) 122-125.

Laboratory animal nutrition and experimental results.

Scand.J. Lab.Anim. Sei.14(1987) 89-97.

Dietary cottonseed protein and cholesterol metabolism.

Z. Ern hrungswiss. 26 (1987) 219-225.

Abstracts C

C E . West/A.C. Beynen

R.P. Mensink/M.B. Katan

M.B. K a t a n / C Aravanis/

C r i t e r i a f o r selection of animal models for nutrition

Abstracts, Fifth Eur. N u t r i t i o n Conf.: N u t r i t i o n scien-

studies.

cesfor human health,Warsaw (1987)41.

Serum lipids, apolipoprotein-A1 and LDLapolipopro-

Abstracts, Fifth Eur. N u t r i t i o n Conf.: N u t r i t i o n scien-

tein-B values in rural Cretan boys.

cesfor human health,Warsaw (1987) 155.

Serumlipoproteins in Cretan boys and men consuming

Circulation 76(1987) 530.

ahigh olive oil diet.

R.P. Mensink/G.W. Sandker/
D. Kromhout
M.B. Katan/C. Aravanis/
R.P. Mensink/D. Kromhout
A.C. Beynen/V. Baumans/

Serum lipoproteins in Cretan boys and men consuming

Poster A H A Meeting,Anaheim (1987).

ahigh olive oil diet.
Assessment of discomfort induced by orbital puncture

Programme and Abstract Booklet 3rd FELASA Symp.,

in rats.

Amsterdam (1987)121.

D. Kromhout/M.B. Katan/

The effects of 26years of habitual fish consumption on

Voeding 48(1987)130.

G.L. Obermann-de Boer/

serum lipids and lipoprotein levels (The Zutphen Stu-

J.W.M. Haas/K.K. van Hellemond/
F.R. Stafleu/G. van Tintelen

L. Havekes/A. Groener/

dy).

G. Hornstra/E.B. Bosschieter/
C. de Lezenne Coulander
VakpublikatiesD
A.C. Beynen/M.B. Katan

Dietary olive oil, HDL cholesterol and coronary heart

Atheroma 2(1987) 19-23.

disease.
M.B. Katan

Iser een kwantitatieve relatie tussen verlaging van het
serumcholesterolgehalte en afname van uitingen van
athérosclérose?
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Hart Bulletin Supplement (1987) 23-25.

wetenschappelijk verslag

M.B. Katan

Voorlichting aanvolwassen diabetespatiënten over

Ned.T. Geneeskd.131 (1987)1096.

zelfcontrole: effecten op de bloedsuikerspiegel.
Z. Kruyswijk/M.B. Katan

Juistheid en reproduceerbaarheid van een striptest

T. Ned.Ver. Klin. Chem. 12(1987) 178-181.

voor desnelle bepaling van plasma cholesterol in vingerprikbloed.
M.B. Katan

Cholesterol, coronaire hartziekten en de klinisch che-

T. Ned. Ver. Klin. Chem. 12(1987)281.

micus.
H y d r a u l i c a en a f v o e r h y d r o l o g i e K150
P u b l i k a t i e s i n VF85.11
Emissie, verspreiding, preventie en bestrijding
van milieubelastende factoren in de c o m p a r t i m e n t e n w a t e r , bodem en lucht, en de effecten
daarvan op de mens, plant, dier en ecosystemen.
Wetenschappelijke publikatiesB
J.W. Hopmans

A comparison oftechniques to scalesoil hydraulic pro-

J.Hydrology 93 (1987) 241-256.

perties.
Anonymus

Dimensionering regionale rioolwater transportstel-

STORA rapport (1987) 134 pp. i.o.v. Stichting Toe-

sels,

gepast Onderzoek en Reiniging van Afvalwater.

Informatica A150

Publikaties in VF87.01
H e t relatieveld tussen delen engehelen m e t bet r e k k i n g t o t de r u i m t e l i j k e organisatie van landelijke gebieden en overgangsgebieden van stad
en land.
Wetenschappelijke publikatiesB
M.S. Elzas/T.l. Oren

Technical foundations for quality assurance of systems

Proc. Congr. Waste management, Tucson, Arizona

engineering activities for safety assessment.

Vol.1 (1987)275-281.

Publikaties in IB87.03
Decision support systems in de a k k e r - e n tuinbouw.
Vakpublikaties D
M.S. Elzas/J.L.Simons
D.L. Kettenis

Informatiebeleid intheorie en agrarische praktijk.

Informatie 2(1987) 138-145.
Informatie 9 (1987) 824-832.

Desimulatietaal COSMOS.

J.L Simons/A.L. Spijkervet/R.A.M.

Oriënterend onderzoek naarde mogelijkheden en be-

van Lopik

tekenis van Expert Systemen binnen Landbouw en Vis-

Pandata rapport E-1865-01 (1987)48 pp.

serij.
L a n d b o u w p l a n t e n t e e l t en
g r a s l a n d k u n d e F350
Publikaties in VF83.03
Preventie en bestrijding van p l a n t e z i e k t e n .
Wetenschappelijke publikatiesB
K. Schölte

Relationship between cropping frequency, r o o t r o t and

Neth.J.agric. Sei. 35 (1987)473-486.

yield of silage maize on sandy soils.
K. Schölte

The effect of crop rotation and granular nematicideson

Potato Res.30(1987) 187-199.

the incidence of Rhizoctonia solani in potato.
Publikaties in VF85.18
Chemische, fotofysiologische en genetische regulatie van plantaardige groei en o n t w i k k e l i n g .
Wetenschappelijke publikatiesB
P.C. Struik/E.J. Boon/
D. Vreugdenhil.

Effects of extracellular extracts from leaves on the t u berization of cuttings of potato (Solanum tuberosum
L).
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Plant Physiol.84 (1987) 214-217.

l a n d b o u w p l a n t e n t e e l t en graslandkunde

P.C. Struik

Effects of shading on the initiation growth and size dis-

Potato Res. 30(1987)136-137.

tribution of potato tubers.
Abstracts C
P.C. Struik

Effects of short changes in environmental conditions on
the development, yield, and tuber-size distribution of

Abstracts Conf. papers and posters. 10th Triennial
Conf. EAPR.Aalborg, Denmark (1987) 346-347.

potatoes.
P.D. Waister/P.C. Struik/
B. Lemaga.

Working Group Posters: Activities of the working

Abstracts Conf. papers and posters. 10th Triennial

group 'Factors influencing number of tubers per stem'.

Conf. EAPR, Aalborg, Denmark (1987) 352.

EAPR Physiology Section.
P u b l i k a t i e s i n VF86.10
Gewas- en dierfysiologisch onderzoek naar prod u k t i e en k w a l i t e i t van ruwvoeders.
Wetenschappelijke publikatiesB
E.A. Lantinga/J.A. Keuning/J.

Distribution of excreted nitrogen bygrazing cattle and

In: Animal manure on grassland and fodder crops,

Groenwold/P.J.A.G. Deenen

its effects on sward quality, herbage production and

H.G. v.d. Meer et al.(eds.). Martinus Nijhoff Publ.

utilization.
P.Stamp/P.C. Struik/E. Z i m m e r

Silomaisproduktion in klimatischen Grenzlagen IV.

Dordrecht (1987) 103-117.
Kali-Briefe (Büntehof) 19 (1987) 811-829.

Züchtung angepasster Sorten.
P.C. Struik/P. Stamp/E. Zimmer.

Silomaisproduktion in klimatischen Grenzlagen III.

Kali-Briefe(Büntehof) 19 (1987) 791-809.

Qualittskriterien.
Abstracts C
E.A. Lantinga

Relationship between daily global radiation and daily
canopy assimilation.

Abstracts OECD Workschop: The genetics and physiology of photosynthesis and crop yield, Cambridge, UK
(1987) 119-120.

E.A. Lantinga

Grass and milk production. The useof pasture in milk
production on farms in Western Europe.

E.A. Lantinga

Estimation of herbage intake under rotational grazing.

Abstracts Small dairy farm Conf., Connecticut, USA
(1987).
Abstracts VI European Grazing Workshop, Rome
(1987).

E.A. Lantinga

A comparison of the intake between adiploid and atetraploid variety of perennial ryegrass by steers.

Abstracts VI European Grazing Workshop, Rome
(1987).

Vakpublikaties D
E.A. Lantinga

Wellicht meer melk met tetraploïd Engels raaigras.

Boerderij/Veehouderij 72,24 maart (1987) 22-VE 23-VE.

Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s
Dissertaties A
G.W.T.A. G r o o t Bruinderink

Wilde ganzen en cultuurland in Nederland.

Prof.dr.ir. L. 't Mannetje en prof.dr. R.H. Drent (promotoren). Wageningen (1987) 206 pp.Ook als CABOpublikatie nr. 422.

Wetenschappelijke publikatiesB
R.M.Jones/L. 't Mannetje

B. Deinum

A comparison of bred Macroptilium lines and cv. Sira-

CSIRO, Australia Div. Tropical crops and pastures.

t r o in sub coastal South-east Queensland w i t h special

Tropical Agronomy Technical Memorandum no.47

reference to legume persistence.

(1987)11 pp.

Planten alsvoedsel geanalyseerd.

In: Begrazing in de natuur, S.de Bie.W.Joenje en S.E.
van Wieren (red.). PUDOC, Wageningen (1987) 54-67.

J.H. Neuteboom

Paardebloem in beweid grasland.

In: Paardebloemen, Stichting planten zonder vader,
A.A. Sterk (red.). Uitg. Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, Utrecht (1987) 258-273.

L. 't Mannetje

Pennisetum purpureum Schumach.

In: Plant resources of South-East Asia, E.Westphal and
P.C.M.Jansen (eds.). PUDOC, Wageningen (1987)
51-53.

H. van Arkel

Kwaliteit, mate en markt.

Inaugurele rede, Landbouwuniversiteit Wageningen
(1987) 29 pp.

J. Ellen

Effects of plant density and nitrogen fertilization in
w i n t e r wheat (Triticum aestivum L.) 1. Production pattern and grain yield.
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Neth. J.agric. Sei. 35 (1987) 155-162.

wetenschappelijk verslag

J. Ellen/C.J. Langerak

Effects of plant density and nitrogen fertilization in

Neth. J. agric. Sei. 35 (1987) 155-162.

winter wheat (Triticum Aestivum L.) 2.Incidence of
Gerlachia nivalis and Fusarium spp.on yield losses.
H. van A r k e l / I . Mastenbroek/D.E.

The potato in world perspective,

van der Zaag/(eds.)
P.C. Struik

Proc. Potato Seminar, Emmeloord. Stichting Aardappelmanifestatie, Emmeloord (1987).

Geleiden van groei.

Rede bij de aanvaarding van het ambt van gewoon
hoogleraar in de akkerbouw (gematigde klimaatsgebieden). Landbouwuniversiteit, Wageningen (1987) 28 pp.

AbstractsC
D.K.L. McKerron/D. Cremashi/
D. Levy/J. Vos/E.W r i g h t
K. Schölte

Waterrelated problems limit yield andquality of pota-

Abstracts Conf. papers and posters. 10th Triennial

toes.

Conf. EAPR,Aalborg, Denmark (1987) 278.

Relation between storage T-sum and vigour of seed potatoes.

J.Vos

The impact of transient drought on potatoes —physiological and genetic aspects.

Abstracts Conf. papers and posters. 10th Triennial
Conf. EAPR, Aalborg, Denmark (1987) 28-29.
Abstracts Conf. papers and posters. 10th Triennial
Conf. EAPR,Aalborg, Denmark (1987) 286-287.

Vakpublikaties D
J. Ellen

Stikstofbemesting enstikstofbenutting by zomergerst.

Land- enTuinbouwblad van de Zuidelijke Landbouwmaatschappij 75, 3860 (1987).

J. Ellen/L. Haalstra

Stikstofbemesting en korrelopbrengst bij zomergerst.

Land- en Tuinbouwblad van de Zuidelijke Landbouwmaatschappij 75,3893 (1987).

H. vanA r k e l

Potato production inThe Netherlands.

Potato Research.Japanese Soc. Potato Res. Meyo University Kasugai,Japan7,4 (1987)69-74.

L a n d b o u w t e c h n i e k J200
PublikatiesinVF86.12
Integrale goederenstroombesturing.
Wetenschappelijke publikatiesB
C. Lokhorst

Intern bedrijfsinformatiesysteem voor de pluimveehouderij.

Informatikatoepassingen in de agrarische sector, H.A.
Arendse e.a. (eds.).VIAS Symp.Wageningen. Agroinformatikareeks n r 1 . Wageningen (1987)7-1 - 7 - 1 0 .

H.W. Vos

De introduktie van een datacommunicatiesysteem
voor de handel in landbouwwerktuigen.

Informatika toepassingen in de agrarische sector, H.A.
Arendse e.a.(eds.).VIAS Symp.Wageningen. Agroinformatikareeks nr 1. Wageningen (1987) 6-1 - 6 - 9 .

H.W. Vos/J.C.A.M. Pompe

Ein Entwicklungsmodell für die Informatisierung in der
Landwirtschaft.

Integrierte Systeme, S.Maier und A. Mangstl (eds.).8
Jahrestagung GIL, Weihenstephan, Stuttgart (1987)
136-144.

Vakpublikaties D
L.H. Spoelstra

Inkuilen binnen 24 uur nader bekeken;voordelen voor

Het Loonbedrijf, september (1987) 55-56.

veehouder en loonbedrijf.
H.J.deWolf

Speenafstanden en het automatisch aansluiten van een

Veeteelt 1 (1987)55-57.

melkstel bij koeien.
Publikaties in IB87.03
Decision support systems in de akker- en tuinbouw.
Wetenschappelijke publikatiesB
W. Huisman

Künstliche Intelligenz zur Optimierung des landwirt-

Integrierte Systeme, S.Maier und A. Mangstl (eds.).8

schaftlichen Betriebes - Managementunterstützung

Jahrestagung GIL,Weihenstephan, Stuttgart (1987)

durch Kombination von Simulation, Experten- und Da-

124-135.

tenbankmanagementsystemen.

Publikaties in VF87.07
L a n d g e b r u i k e n landbouwsystemen in o n t w i k k e lingslanden.
Dissertaties A
D. Goense

Mechanized farming in the humid tropics w i t h special
reference to soil tillage, workability and timeliness of
farm operations. A casestudy for the Zanderij area of
Suriname.
83

Prof.dr.ir. A. Moens (promotor). Wageningen (1987)
136 pp.

landmeetkunde en t e l e d e t e c t i e

Wetenschappelijke publikatiesB
A. Moens/A.A. Wanders

La planification des besoins en materiels agricoles. Cas

Machinisme Agricole Tropical 91 (1987) 52-56.

du Mali.
Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s
Wetenschappelijke publikatiesB
J.C.A.M. Pompe/A.C.M. Graumans/

Computerondersteund onderwijs: ervaringen op de

Informatika toepassingen in de agrarische sector, H.A.

W.G.M, van der Knaap

vakgroepen Landbouwtechniek en Cultuurtechniek

Arendse e.a.(eds.).VIAS Symp.Wageningen. Agroin-

van de Landbouwuniversiteit te Wageningen.
P.J.M.Wijngaard

Een beslissingsondersteunend systeem v o o r d e arbeidsorganisatie op een akkerbouwbedrijf.

formatikareeks nr. 1Wageningen (1987) 5-1 - 5 - 1 1 .
Informatika toepassingen in de agrarische sector, H.A.
Arendse e.a.(eds.). VIAS Symp.Wageningen. Agroinformatikareeks n r 1 . Wageningen (1987) 13-1 - 1 3 - 9 .

L a n d m e e t k u n d e en t e l e d e t e c t i e K050
Publikaties in VF85.09
Teledetectie ten dienste van landbouw en natuurbeheer.
Wetenschappelijke publikatiesB
J.G.P.W. Clevers/C. Horton

An application of low altitude multispectral photograp-

ITC-Journal 2(1986)131-139.

hy to agricultural field trials.
D.H. Hoekman

Multiband scatterometer data analysis of forests.

Int.J. Remote Sensing 8 (1987) 1695-1707.

D.H. Hoekman

Measurements of the backscatter and attenuation pro-

Remote Sensing of Environment 23 (1987) 397-416.

perties of forest stands at X-, C- and L-band.
Abstracts C
D.H. Hoekman

Multiband scatterometer data analysis of forests.

Abstracts Int. Symp. URSI, Commission F, Microwave
signatures in remote sensing.Göteborg, Sweden
(1987).

Publikaties in VF86.09
V a r i a b i l i t e i t in landschap, bodem en vegetatie:
ontstaan en betekenis hiervan voor de landevaluatie.
WetenschappelijkepublikatiesB
M. Molenaar/J.Stuiver

Monoplotting: een systeem voor het bijwerken van

Geodesia2(1987)51-55.

kaarten en digitale gegevensbestanden.
Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s
WetenschappelijkepublikatiesB
T. Bouloucos/M. Molenaar

Systematic deformations of photogrammetric blocks

ITC-Journal 2(1987) 134-138.

caused by undetected gross errors inthe terrestrial
networks.
In: Met het oog op de aarde, A.R.P.Janseen Th.A. de
J.G.P.W. Clevers

Spectrale fotografie vangewassen.

Boer (red.). Uitg. Het Spectrum, Utrecht (1987) 96-98.
In: Met het oog op de aarde, A.R.P.JanseenTh.A. de

D.H. Hoekman

Gewasherkenning met behulp van radar.

Boer (red.). Uitg. Het Spectrum, Utrecht (1987)
102-108.

L e v e n s m i d d e l e n t e c h n o l o g i e - Levensm i d d e l e n c h e m i e e n - m i c r o b i o l o g i e P051
Publikaties in VF85.01
De v e r w e r k i n g van grondstoffen t o t k w a l i t a t i e f
hoogwaardige voedingsmiddelen en het realiseren van een goede voeding.
Wetenschappelijke publikatiesB
W . H . van Deventer-Schriemer/

Studies on pectin degradation.

Acta Alimentaria 16(1987) 143-153.

Ergosterol content of Rhizopusoligosporus NRRL

Appl. Microbiol, and Biotechnol. 26(1987) 456-461.

W. Pilnik
M.J.R. Nout/T.M.G. Bonants-van
Laarhoven/P. deJongh/P.G. Koster

5905grown in liquid and solid substrates.
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G. Beldman/A.G.J. Voragen/
F.M. Rombouts/

Adsorption and kinetic behavior of purified endogluca-

Biotechnol. Bioeng. 30(1987) 251-257.

nases and exoglucanases from Trichoderma viride.

M.F. Searle-van Leeuwen/W. Pilnik
G. Beldman/J. Hennekam/
A.G.J.Voragen
F.M. Rombouts/A.G.J. Voragen/

Enzymatic hydrolysis of beer brewers' spent grain and

Biotechnol. Bioeng. 30(1987) 668-671.

the influence of pretreatments.
Polysaccharides in food technology.

Carbohydrate, F.W. Lichtenthaler and K.H. Neff
(eds.). Gesellsch. Deutscher Chemiker, Frankfurt

W. Pilnik

(1987) D8.
M.J.R. Nout

Chemical composition and nutrient balance of Busaa, a
Kenyan opaque maize beer.

A.G.J. Voragen/F.M. Rombouts/
W . Pilnik

Chem. Mikrobiol. Technol. der Lebensm. 11 (1987)
51-55.

Optimization ofthe enzymatic saccharification of hemi-

Energy from biomass-1-, Proc. First Contractors' Mee-

celluloses in the bioconversion of biomass.

ting, G. Grassi and H. Zilbetta(eds.). Brussels,1986.
Elsevier Applied Science Publ. (1987) 241-246.

J.P. Roozen

Effects oftypes I, IIand IIIantioxidants on phospholipid
oxidation in ameat model for warmed over flavour.

A.G.J. Voragen/F.M. Rombouts/
M.F. Searle-van Leeuwen/

Food Chem. 24(1987) 167-185.

Degradation of arabinans by endo-arabinanase and arabino-furanosidases purified from Aspergillus niger.

Food Hydrocolloids 2(1987) 423-437.

H.A. Schols/W. Pilnik
M.J.R. Nout
M.J.R. Nout/M.A. de Dreu/
A.M. Zuurbier/

Composition of f o o d s - A f r i c a n traditional beers.
Ecology of controlled soyabean acidification fortempeh

Food Lab. Newsletter 8,1 (1987)18-20.
Food Microbiology 4(1987) 165-172.

manufacture.

T.M.G. Bonants-van Laarhoven
D.J.B,da Ponte/J.P. Roozen/
W. Pilnik

Effects of iotacarrageenan, carboxymethyl cellulose

Int.J. Food Sei.and Technol. 22 (1987) 123-133.

and xanthan gum on the stability offormulated minced
fish products.

M.J.R. N o u t / G . Beernink/

G r o w t h of Bacillus cereus in soyabean tempeh.

Int.J. Food Microbiol.4 (1987) 293-301.

Non-starch polysaccharides from barley: Structural

J. Inst. Brew. 93 (1987) 202-208.

T.M.G. Bonants-van Laarhoven
A.G.J. Voragen/H.A. Schols/
J. Marijs/F.M. Rombouts/

features and breakdown during malting.

S.A.G.F. Angelino
S.Notermans/G. Wieten/

Purification and properties of extracellular polysaccha-

J.appl.Bacteriol.62(1987)157-166.

H.W.B. Engel/F.M. Rombouts/

ride (EPS)antigens produced by different mould spe-

P.Hoogerhout/J.H. van Boom

cies.

E.S. Roersma/A.G.J. Voragen/

Brouweigenschappen van sorghem: Isolatie en karakte-

Rapport uitgebracht aan Heineken Technisch Beheer

risering van NSP uit geslepen sorghum en de effecten

(1987) 20 pp.

W. Pilnik

van chemische en enzymatische behandelingen op NSP
fracties.
E.M. Düsterhöft/A.G.J. Voragen/
W . Pilnik
T. Kroef/H.A. Schols/W. Pilnik/
A.G.J. Voragen
T. Kroef/W. Pilnik/A.G.J. Voragen

Voortgangsrapport enzymatische veevoeder ontslui-

Rapport uitgebracht aan Hendrix BV (1987) 15 pp.

ting.
An HPGPC method for assaying endo-arabinanases in

Rapport uitgebracht aanGist-Brocades (1987) 15 pp.

the presence of exo-arabinanases.
Screening of technical enzyme preparation and the in-

Rapport uitgebracht aan Gist-Brocades (1987) 11 pp.

fluence of arabinanase and galactanase on juice yields
from apples.
H.A. Siliha/A.G.J. Voragen/

Liquefaction power of technical enzyme preparations.

W . Pilnik

Rapport uitgebracht aan Novo Ferment A G , Basel
(1987) 44 pp.

Abstracts C
H. Rozie/W. Somers/A. Bonte/
F. Rombouts/J.Visser/K. van 't Riet
W. Somers/H. Rozie/A. Bonte/

Adsorption characteristics of endo-polygalacturonase

Proc. 4th Eur. Congr. Biotechnology, Amsterdam 2

on alginate beads.

(1987)205.

Isolation and purification of endo-polygalacturonase by

Proc. 4th Eur. Congr. Biotechnology, Amsterdam 2

F. Rombouts/J.Visser/K. van 't Riet

affinity chromatography in afluidized bed reactor.

(1987)560.

H. Rozie/H. Kamphuis/W. Somers/

The development of anaffinity adsorbent to purify

Proc. 7th Int. Symp.Affinity chromatography and

J.Visser/F. Rombouts

-amylase.

interfacial macro-molecular interactions, Oberammergau (BRD). Biol. Chem. Hoppe-Seyler 368(1987) 7,
770.
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W. Somers/K. van 't Riet/H. Rozie

Downstream processing of endopolygalacturonase by

Proc. 7th Int. Symp. Affinity chromatography and

affinity chromatography in afluidized bed reactor.

interfacial macromolecular interactions, Oberammergau (BRD). Biol. Chem. Hoppe-Seyler 368 (1987) 7,
775.

Vakpublikaties D
W. Pilnik/A.G.J. Voragen

Polysacchariden in de levensmiddelentechnologie.

Koolhydraten in Nederland 2(1987) 5-8.

I.R.K. Birtantie/A.G.J. Voragen/

Winning van inuline enfructose uit deaardpeer (He-

Verslagen van de Tweede Themadag Inuline, A. Fuchs

W. Pilnik/A. Fuchs

lianthus tuberosis) door enzymatische vervloeiing.

(ed.). Wageningen, NRLO-rapport W199, 's Gravenhage(1987) 50-58.

Octrooien
F.M. Rombouts/J.F.Thibault/
C. Mercier

Oxidative enzyme-catalyzed crosslinking of beet pectins.

United States Patent 4672034. Date of Patent 9June
1987.

Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s
Wetenschappelijke publikaties B
D.D. Bicanic/B.F.J. Zuidberg/

Photoacoustic monitoring of time course of ammonia

In: Photoacoustic and photothermal phenomena, P.

formation during the spoilage of inoculated beef at

Hess,J. Pelzl (eds.). Springer Series of Optical Science

room temperature.

Vol. 58.Springer Verlag, Heidelberg (1987) 145-147.

F.M. Rombouts

Microben in ons voedsel- Bedreiging en uitdaging.

Inaugurele rede, Wageningen (1987) 22 pp.

A.G.J. Voragen

Polysaccharide splitsende enzymen en veevoerontsluit-

Proc. 4th Eur. Congr. Biotechnology, Amsterdam.

ing.

Workshop 8(1987) 15 pp.

Lactobacilli ashygiene indicator for raw vegetablesa-

Lactic acid bacteria,Wageningen. Abstract in:FEMS

lads.

Microbial Reviews 46-3 (1987)78.

Cyperus esculentus: voedingsmiddel of onkruid.

Voedingsmiddelentechnologie 20,5 (1987)4-26.

D.D. Bicanic/B.F.J. Zuidberg/

Mogelijke toepassingen van defoto-akoustische spec-

Voedingsmiddelentechnologie 20(1987) 32-34.

F. Harren/C. Sikkens/

troscopie op het gebied van levensmiddelentechnolo-

R. Friedhoff/F. Harren/
D.P. van den A k k e r / A . Bizzarri

Abstracts C
R.R. Beumer/A. Schenk/
M. Bonestroo
Vakpublikaties D
J.P.H. Linssen/J.D. van Olderen/
W. Pilnik

H.P.A. Boshoven/

gie.

A.C.J.M. van de Laar/
S.M.Tavender/W.D. Kunze/
H. Neijenhuisen/J. van Huet

Levensmiddelentechnologie Proceskunde P053
Publikaties in VF83.02
Biokatalyse in multifase-systemen.
Wetenschappelijke publikaties B
W.J.J,van den Tweel/
W.T.A.M. de Laat/N.ter Burg/
J.Tramper
R.S. Hamstra/M.R. Murris/
J.Tramper

Kinetic aspects of the bioconversion of 4-chlorobenzoa-

Biocatalysisl (1987)161-172.

te to4-hydroxybenzoate by Alcaligenesdenitrificans
NTB-1 immobilized in carrageenan.
The influence of immobilization and reduced water

Biotechnol. Bioeng.29 (1987) 884-891.

acitvity on gaseous-alkene oxidation by Mycobacterium PY1 and Xanthobacter PY2 in agas-solid bioreactor.

L.E.S. Brink/J.Tramper

Production of propene oxide in anorganic liquid-phase

Enzyme Microb. Technol. 9(1987) 612-618.

immobilized cell reactor.
J.Tramper/D.Joustra/J.M.Vlak

Bioreactor design for the g r o w t h of shear-sensitive insect-cells.

In: Plant and animal cells: process possibilities,
C. Webb, F. Mavituna (eds.). Ellis Horwood Publ., London (1987) 125-136.

L.E.S. Brink/J.Tramper

Facilitated masstransfer in apacked-bed immobilized

J.Chem.Techn. Biotechn. 37(1987) 21-44.

cell reactor by using anorganic solvent assubstrate reservoir.
W.J.J,van den Tweel/J.P. Smits/

Biosynthesis of hydroxylated aromatic compounds.

Proc.4th Eur. Congr. Biotechnology, Vol.II,
O.M. Neijssel, R.R. van der Meer and K.Ch.A.M. Luy-

J.Tramper/J.A.M, de Bont

ben (eds.). Elsevier, Amsterdam (1987) 172-174.

86

wetenschappelijk verslag

LE.S. Brink/J.Tramper

Design of an anorganic-liquid-phase/immobilized-cell
reactor for the microbial epoxydation of propene.

Proc. Biocatalysis in organic media, C. Laane,J. Tramper and M.D. Lilly (eds.). Elsevier, Amsterdam (1987)
133-146.

W.J.J.van den Tweel/

The application of organic solvents for the bioconver-

E.H. Marsman/M.J.A.W. Vorage/

sion of benzene to cis-benzeneglycol.

J.Tramper/J.A.M, de Bont

Proc. Bioreactors and biotransformations, G.W. Moody and B.P. Baker (eds.). Elsevier, London/New Y o r k
(1987)231-241.

Vakpublikaties D
L.E.S. Brink/J.Tramper

Contrle in Wageningen: Integratie.

J.Tramper

Immobilisatie en micro-organismen en toepassingen in

Biotechnologie in Nederland 4(1987) 221-222.
H 2 0 20(1987) 375-377.

de milieuhygiëne.
P u b l i k a t i e s i n VF85.01
De v e r w e r k i n g van grondstoffen t o t k w a l i t a t i e f
hoogwaardige voedingsmiddelen en het realiseren van een goede voeding.
Wetenschappelijke publikaties B
M. Dekker/K. van 't Riet/

Reversed micellar extraction of enzymes: investigation

J.W.A. Baltussen/B.H. Bijsterbosch/
R. Hilhorst/C. Laane
W. Pronk/A.W. Knol/

O.M. Neijssel, R.R. van der Meer and K.Ch.A.M. Luy-

of alfa-amylase.

ben (eds.).Amsterdam (1987) 507-510.

Kinetics and stability of enzymatic fat hydrolysis ina

N.S. le Clercq/C. van Helden/

membrane reactor.

Proc.4th Eur. Congr. Biotechnology, Vol. I,
O.M. Neijssel, R.R. van der Meer and K.Ch.A.M. Luyben (eds.).Amsterdam (1987)299.

K. van 't Riet
H. Rozie/W. Somers/A. Bonte/
F. Rombouts/J.Visser/K. van 't Riet

Proc.4th Eur. Congr. Biotechnology, Vol.II,

on the distribution behaviour and extraction efficiency

Adsorption characteristics of endo-polygalacturonase
in alginate beaths.

Proc. 4th Eur. Congr. Biotechnology, Vol.II,
O.M. Neijssel, R.R. van der Meer and K.Ch.A.M. Luyben (eds.). Elsevier, Amsterdam (1987) 205.

W. Somers/H. Rozie/A. Bonte/
F. Rombouts/J.Visser/K. van 't Riet

Isolation and purification of endo-polygalacturonase by
affinity chromatography in afluidized bed reactor.

Proc.4th Eur. Congr. Biotechnology, Vol.II,
O.M. Neijssel, R.R. van der Meer and K.Ch.A.M. Luyben (eds.). Elsevier, Amsterdam (1987) 560-563.

M. Dekker/J.W.A. Baltussen/
K. van 't Riet/B.H. Bijsterbosch/

Reversed micellar extraction of enzymes; effect of nonionic surfactants on the distribution and extraction effi-

C. Laane/R. Hilhorst

ciency of alfa-amylase.

D.J.van Zuilichem/W. Stolp

Survey of the present extrusion cooking techniques.

Proc. Biocatalysis in organic media, C. Laane,J. Tramperand M.D. Lilly (eds.). Elsevier, Amsterdam (1987)
285-288.
Proc. Extrusion technology for the food industry, C.
O'Conner (ed.). London (1987) 1-16.

M. Dekker/K. van 't Riet/

Membrane based liquid/liquid extraction of enzymes

J.M.G.M. Wijnans/

Proc. ICOM '87,Tokyo (1987) 793-794.

using reversed micelles.

J.W.A. Baltussen/B.H. Bijsterbosch/
C.Laane
D.J. van Zuilichem

Extrusion in retrospect.

Proc. ZDS/Extrusion cooking Symp., X . Fabry and H.
Elbracht (eds.). Zentral Fachschule der Süddeutschen
SüsswarenWirtschaft e.V., Solingen (1987) 12 pp.

Th.Jager

Residency-time distributions and screw layout.

Proc. ZDS/Extrusion cooking Symp., X. Fabry and H.
Elbracht (eds.). Zentral Fachschule der Süddeutschen
Süsswarenwirtschaft e.V., Solingen (1987) 20 pp.

D.J.van Zuilichem

Confectionary-application of extrusion cooking.

Proc. ZDS/Interpack, Düsseldorf, X . Fabry and H. Elbracht (eds.). Zentral Fachschule der Süddeutschen
Süsswarenwirtschaft e.V., Düsseldorf (1987) 12 pp.

Abstracts C
M. Fontijn/K. van 't Riet/
B.H. Bijsterbosch
M. Fontijn/J.P. Vinkcken/
K. van 't Riet/B.H. Bijsterbosch

Membraan fouling by anti-foaming agents. Posterdag

Membraantechnologie 2,nov. (1987) 35.

PCM Enschede.
Physical characterization of clean andfouled ultrafiltra-

Membraantechnologie 2, nov. (1987) 35.

tion membranes. Posterdag PCM Enschede.

Vakpublikaties D
M. Fontijn/K. van 't-Riet/
B.H. Bijsterbosch
J.T.F. Keurentjes/K. van 't Riet

Membraanvervuiling. 2.Gebruik antischuimmiddel

12-Procestechniek (1987) 19-22.

veroorzaakt flux-afname.
Downstream processingof fatty acid/lipid mixtures
using membranes.
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W. Pronk/A.W. Knol/

Kinetics and stability of enzymatic fat hydrolysis ina

N.S. IeClercq/C. van Helden/

Membraantechnologie 2, nov. (1987) 34.

membrane bioreactor.

K. van 't Riet
J.A.G. Weldring/D.J. van Zuilichem
A. van der Padt/K. van 't Riet

Membraanscheidingen.
Membraanreactoren.

Voedingsmiddelentechnologie 20,12 (1987) 44-47.
Voedingsmiddelentechnologie 20,12 (1987) 40-41.

Publikatiesin VF85.11
Emissie, verspreiding, preventie en bestrijding
van milieubelastendefactoren in de c o m p a r t i m e n t e n w a t e r , bodem en lucht, en de effecten
daarvan op de mens, plant, dier en ecosystemen.
Wetenschappelijke publikaties B
S.Hartmans/J.Tramper/

Application of bacteria to remove chlorinated hydro-

J.A.M. de Bont

carbons from industrial wastegases.

Proc.4th Eur. Congr. Biotechnology, Vol. Il, O.M.
Neijssel, R.R. van der Meer and K.Ch.A.M. Luyben
(eds.). Elsevier, Amsterdam (1987) 172-174.

Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s
Dissertaties A
A.C. Hulst

Plant cells: immobilization and oxygen transfer.

Prof.dr.ir J.Tramper en prof.dr.ir. K. van 't Riet (promotoren). Wageningen (1987) 121 pp.

P.Verlaan

Modelling and characterization of anairlift-loop bioreactor.

Prof.dr.ir. K. van 't Riet en prof.ir. K.Ch.A.M. Luyben
(promotoren). Wageningen (1987) 129 pp.

Wetenschappelijke publikaties B
D.H. Ketel/A.C. Hulst/
H. Gruppen/H. Breteler/J. Tramper

Effects of immobilization and environmental stress on

Enzyme Microb. Technol. 9(1987) 303-308.

growth and production of non-polar metabolites ofTagetes minuta cells.

B.L. Gundlach/G.J.W. Visscher

Plethysmometric measurements of total human body

Human Biology 58(1986) 783-799.

volume.
A.C. Hulst/P. Verlaan/H. Breteler/
D.H. Ketel

Thiophene productions byTagetes patula in a pilot
plant airlift-loop reactor.

Proc.4th Eur. Congr. Biotechnology, Vol.II,
O.M. Neijssel, R.R. van der Meer and K.Ch.A.M. Luyben (eds.). Elsevier, Amsterdam (1987) 401-404.

A . K . M . Królikowski/
M.H. Zwietering/

Control of the dissolved oxygen concentration (DOC)

Proc.4th Eur. Congr. Biotechnology, Vol. Ill,

in anairlift-loop bioreactor.

O.M. Neijssel, R.R. van der Meer and K.Ch.A.M. Luy-

D.P. vanden Akker/P. Verlaan
H. Breteler/A.C. Hulst/J.Tramper

ben (eds.). Elsevier, Amsterdam (1987) 149-152.
Aggregation in cell cultures ofTagetes patula in relation to theophene production and oxygen supply.

Proc.4th Eur. Congr. Biotechnology, Vol.II,
O.M. Neijssel, R.R. van der Meer and K.Ch.A.M. Luyben (eds.). Elsevier, Amsterdam (1987)430.

P.Verlaan/J.Tramper

Influence of nearly floating particles on the behaviour
of apilot plant airlift-loop bioreactor.

Proc. 4th Eur. Congr. Biotechnology, Vol.II,
O.M. Neijssel, R.R. van der Meer and K.Ch.A.M. Luyben (eds.). Elsevier, Amsterdam (1987) 101-104.

J.Tramper/I. Wolters/P. Verlaan

The liquid-impelled loop reactor: anew type of density-difference-mixed bioreactor.

Proc. Biocatalysis inorganic media, C. Laane,J.Tramper and M.D. Lilly (eds.). Elsevier, Amsterdam (1987)
311-316.

P.Verlaan/J.Tramper

A. Prins/K. van 't Riet

Hydrodynamics, axial dispersion andgas-liquid oxygen

Proc. Bioreactorsand biotransformations, G.W. Moo-

transfer in anairlift-loop bioreactor w i t h three-phase

dy and B.P. Baker (eds.). Elsevier, London/New York

flow.

(1987)363-373.

Proteins and surface effects in fermentation: foam, anti-

Trendsin Biotechnology 5,11 (1987)296-301.

foam and masstransfer.
Vakpublikaties D
L. Verschoor

Papierpulp uit hennep waardevol alternatief voor de

Agrarisch dagblad 27sept. (1986).

veenkoloniën.
A.C. Hulst/J.Tramper/H. Breteler

Symposium 'Process possibilities for plant and animal

Biotechnologie in Nederland 4(1987) 57-62.

cell-cultures'.
P.J.A.M. Kerkhof/K. van 't Riet
A. van der Padt/L.J.van Dorp/
K. van 't Riet

Membraanreactoren inde levensmiddelenindustrie (2).

12-Procestechniek 2(1987) 15-19.

Membrane reactor for immobilized enzymatic ester

Membraantechnologie 2, nov. (1987) 32.

synthesis of mono-, di-and tri-acylglycerols.
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Y.Jansen

Onderzoek naar hennep om gat in de akkerbouw te

Nieuws uit Wageningen 44 (1987).

vullen.
D.J. van Zuilichem

De extruder in de voedingsmiddelenindustrie.

Proc. Symp. Heeft de extruder toekomst? TU Twente/
Enschede (1987) 6 pp.

P.Verlaan

Karakterisering van een airlift-loop-bioreactor.

Voedingsmiddelentechnologie 20,12(1987)31-34.

L e v e n s m i d d e l e n t e c h n o l o g i e - Z u i v e l en
l e v e n s m i d d e l e n n a t u u r k u n d e P052
Publikatiesin VF84.01
Grensvlakeigenschappen, structuur en stabiliteit
vandisperse systemen;principes en toepassingen.
Dissertaties A
J.P.Meisen

The stability of recombined milk fat globules.

Prof.dr.ir. P.Walstra (promotor). Wageningen (1987)
153 pp.

Wetenschappelijke publikatiesB
A. Prins

Theory and practice offormation andstability of food

In: Food emulsions andfoams. Spec. Publ. 58,E. Dickin-

foams.

son (ed.). Royal Soc.Chem., London (1987) 30-39.

Publikaties in VF85.01
De v e r w e r k i n g van grondstoffen t o t k w a l i t a t i e f
hoogwaardige voedingsmiddelen en het realiseren van een goede voeding.
Wetenschappelijke publikatiesB
W.M.F.Jongen/M.A.J.S.van Boekel/
L.W. van Broekhoven

Inhibitory effect of cheese and some food constituents

Fd. Chem.Toxic. 25(1987)141-145.

on mutagenicity generated in Vicia fabaafter treatment
w i t h nitrite.

M.A.J.S.van Boekel/
A.P. Arentsen-Stasse

Determinaton of aromatic biogenic amines and their

J. Chromatogr. 389(1987) 267-272.

precursors in cheese by high-performance liquid chromatography.

M.A.J.S. van Boekel/Zia-ur-Rehman

Determination of hydroxymethylfurfural in heated

Neth. Milk DairyJ. 41 (1987) 297-306.

milk by high-performance liquid chromatography.
L.W. van Broekhoven/
W.M.F.Jongen/J.A.R. Davies/

The role of various food products inthe formation of

Proc. IXth Int. Symp. N-nitroso compounds, Lyon

N-nitroso compounds under acidic conditions.

(1987)360-363.

M.A.J.S. van Boekel
Abstracts C
M.A.J.S. van Boekel/G.J. Rientjes/
P. Walstra
A.Jellema/A. Helsper/B. Slaghuis

Effect of concentration of some milk constituents on

Posters 22nd Int. Dairy Congr., The Hague, 1986. IDF,

heat stability.

D. Reidel Publ.Co., Dordrecht (1986) 21.

Partitioning ofsubstances affecting lipolysis in milk.

Posters 22nd Int. Dairy Congr., The Hague, 1986. IDF,
D. Reidel Publ. Co., Dordrecht (1986) 51.

Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s
Dissertaties A
A.C.M. van Hooydonk

The rennetingof milk. A kinetic study of the enzymic
and aggregation reactions.

Prof.dr.ir. P.Walstra (promotor). Wageningen (1987)
164 pp.

Wetenschappelijke publikatiesB
P.Walstra/R.Jenness

Quimicay Fisica Lactologica.

Acriba, Zaragoza, 1986,423 pp. (Vertaling in het
Spaansvan P.Walstra, R.Jenness: Dairy chemistry and
physics.John Wiley & Sons,N e w York, 1984).

P.Walstra/A. Noomen/

Dutch-type varieties.

T.J. Geurts

In: Cheese:Chemistry, physics and microbiology, Vol.
2. Major cheesegroups, P.F. Fox (ed.). Elsevier Applied
Science, London (1987)45-92.

P.Walstra/H.J.M. van Dijk/

Thesyneresisof curd.

T.J. Geurts

In: Cheese:Chemistry, physics and microbiology, Vol.
1. General aspects, P.F. Fox (ed.). Elsevier Applied
Science, London (1987) 135-177.

P.Walstra

Overview of emulsion andfoam stability.

In: Food emulsions andfoams,Spec. Publ.58, E. Dickinson (ed.). Royal Soc. Chem., London (1987) 242-257.

P.Walstra

Fat crystallization.

In: Food structure and behaviour, Vol. 1,J.M.V. Blanshard and P. Lillford (eds.). Royal Soc.Chem. (1987)
67-85.
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P.Walstra

Physical principles of emulsion science.

In: Food structure and behaviour, Vol. 1,J.M.V. Blanshard and P. Lillford (eds.). Royal Soc. Chem. (1987)
87-106.

Th. van den Boomgaard/

Physical stability of chocolate milk.

Int.J. Food Sei.and Technol. 22(1987) 279-291.

Addendum to the evaluation of the Kjeldahl factor for

Neth. Milk DairyJ. 41 (1987) 281-284.

T. van Vliet/
A.C.M, van Hooydonk
M.A.J.S.van Boekel/
B. Ribadeau Dumas

conversion of the nitrogen content of milk and milk
products to protein content.

A . C M . van Hooydonk/
P. Walstra
A . H . Karman/
M.A.J.S.van Boekel/

Interpretation of the kinetics ofthe renneting reaction

Neth. Milk Dairy J.41 (1987)19-48.

in milk.
A simple and rapid method t o d e r t e r m i n e the casein

Neth. Milk DairyJ.41 (1987)175-187.

content of milk by infrared spectrophotometry.

A.P. Arentsen-Stasse
W.L. Lammers/
H.J. van der Stege/P. Walstra
H. Luyten/T. van Vliet/
P. Walstra
H.J.van der Stege/P. Walstra

Determination ofthe particle sizedistribution of non-

Neth. Milk DairyJ.41 (1987)147-160.

agglomerated milk powders.
Note on the shortness ofthe consistency of Dutch-type

Neth. Milk DairyJ. 41 (1987) 285-288.

cheese.
Vacuole formation during spray drying of milk; the use

Neth. Milk DairyJ.41 (1987) 321-328.

of asealed atomizing disk.
A. Prins/K. van 't Riet

Proteins and surface effects in fermentation.

Tibtech. 5(1987) 296-301.

L u c h t h y g i ë n e en - v e r o n t r e i n i g i n g H 1 0 0
Publikaties in VF85.11
Emissie,verspreiding, preventie en bestrijding
van milieubelastende factoren in de c o m p a r t i m e n t e n w a t e r , bodem en lucht, en de effecten
daarvan op de mens, plant, dier en ecosystemen.
Wetenschappelijke publikaties B
P.Attwood/R. Brouwer/
P. Ruigewaard/P. Versloot/
R. deWit/D.J.J. Heederik/

A study ofthe relationship between airborne contami-

A m . Ind. Hyg.Ass.J.48 (1987) 745-751.

nants and environmental factors in Dutch swine confinement buildings.

J.S.M. Boleij
D.J.J. Heederik/L Burdorf/
J.S.M. Boleij/H. Willems/

Pulmonary function and intradermal tests in workers

Am.J. lnd.Med.11 (1987)637-645.

exposed to soft-paper dust.

J.van Bilsen
H. Kromhout/Y. Oostendorp/
D.J.J. Heederik/J.S.M. Boleij
A.J.W. Verplanke/B. Remijn/
F. Hoek/D. Houthuijs/

Agreement between qualitative exposure estimates

A m . J. Ind. Med.12(1987) 551-562.

and quantitative exposure measurements.
Hydroxyproline excretion in schoolchildren and its re-

Int. Arch. Occup. Environ. Health 59 (1987) 221-231.

lationship to measures of indoor air pollution.

B. Brunekreef/J.S.M. Boleij
J.S.M. Boleij/W.H. van Eek/
A.R. Hale/P.G. Meijer
D. Houthuijs/P. Fischer/
J.S.M. Boleij
D. Houthuijs/P. Fischer/
J.S.M. Boleij

Arbeidshygiëne maakt belangrijke internationale ont-

Int. Conf. Training enopleiding in de arbeidshygiëne,

wikkeling door.

Luxemburg. Arbeidsomstandigheden 63 (1987) P12-16.

Luchtverontreiniging in Nederlandse woningen (1).

Lucht en Omgeving 4(1987) 47-51.

Achtergrond en bronnen.
Luchtverontreiniging in Nederlandse woningen (2).

Lucht en Omgeving 4(1987) 80-83.

Respirabel stof,organische verbindingen, ioniserende
straling ensick building syndroom.

J.S.M. Boleij/D. Houthuijs/

Verontreiniging van de binnenlucht.

P.Fischer
M.J. Kropff

Lucht, Cahiers Biowetenschappen en Maatschappij 12,
2(1987)37-46.

Physiological effects ofsulpha dioxide I.The effect of
S 0 2 o n photosynthesis andstomatal regulation of Vicia
faba L.
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Plant, Cell and Environment 10 (1987) 753-760.

wetenschappelijk verslag

J.S.M. Boleij/P. Ruigewaard/

Indoor air quality inthe Maraguaarea, Kenya.

Proc. 4th Int. Conf. Indoor air quality and climate. Inst.
Water, soil and air hygiene, Berlin. Vol. 3(1987) 50-54.

F. Hoek/H. Thairu/E. Wafula/
F.Onyango/H. de Koning
B. Brunekreef/P. Fischer/

Health effects of indoor N 0 2 pollution.

304-309.

J.S.M. Boleij
D. Houthuijs/B. Remijn/
B. Brunekreef/R. de Koning

Proc.4th Int. Conf. Indoor air quality and climate. Inst.
Water, soil and air hygiene, Berlin. Vol.1 (1987)

D. Houthuijs/B. Remijn/

Exposure to nitrogen dioxide and tobacco smoke and

Proc. 4th Int. Conf. Indoor air quality and climate. Inst.

respirable health of children.

Water, soil and air hygiene, Berlin. Vol.1(1987)
463-468.

J. Kliest/T. Fast/J.S.M. Boleij/
H. van deW i e l / H . Bloemen

The relation between soil pollution and indoor air pol-

Proc.4th Int. Conf. Indoor air quality and climate. Inst.

lution w i t h volatile organic compounds.

Water, soil and air hygiene, Berlin. Vol.1 (1987)
122-125.

E. Lebret/D. Noy/J.S.M. Boleij/
B. Brunekreef

Real-time concentration measurements of C O and
N 0 2 intwelve homes.

Proc. 4th Int. Conf. Indoor air quality and climate. Inst.
Water, soil andair hygiene, Berlin. Vol.1 (1987)
435-440.

J. Potting/P. van de Sandt/
I.ter Haar Romeny-Wachter/

Health complaints, C 0 2 levels and indoor climate in

Proc.4th Int. Conf. Indoor air quality and climate. Inst.

Dutch homes.

Water, soil and air hygiene, Berlin.Vol.1(1987)
582-587.

B. Brunekreef/J.S.M. Boleij
N. van Wageningen/
M.Waegemaekers/B. Brunekreef/

Health complaints and indoor moulds in relation to

Proc.4th Int. Conf. Indoor air quality and climate. Inst.

moist problems in homes.

Water, soil and air hygiene, Berlin. Vol.1(1987)
723-728.

J.S.M. Boleij
J.S.M. Boleij/P. Fischer/
D. Houthuijs
P.T. Alderliesten/P. Hofschreuder/
A.A.M. Roosken/G.Th. Visser

B. Brunekreef/D. Noy/B. Remijn/
P. Fischer/D. Houthuys/

Recent epidemiologisch onderzoek naar passief roken

Proc. Symp. Passief roken: ongezond?, Bunnik (1987)

in Nederland.

49-59.

Positionering van meetinstrumenten ten behoeve van

Projekt i.o.v. Projektbureau Energie Onderzoek,

de meetcampagne rondom de EMO terminal op de

Energie Centrum Nederland-opdrachtnr. 0665, Petten

Maasvlakte.

(1987) 30 pp.

Stikstofdioxide entabaksrook in de binnenlucht: per-

Publikatiereeks Lucht, rapport 60. Ministerie VROM,

soonlijke blootstelling en effecten op de gezondheid.

Den Haag (1987) 41 pp.

J.S.M. Boleij
P. Fischer

Longfuncties en binnenluchtverontreiniging door stik-

Publikatiereeks Lucht 61. Ministerie VROM, Den Haag

stofdioxide en tabaksrook bij vrouwen in Vlaardingen

(1987) 60 pp.

en Vlagtwedde.
D. Houthuijs/B. Remijn/
R.de Koning
D. Noy

J.S.M. Boleij/D.J.J. Heederik/
H. Kromhout
T. Fast/J.Kliest/H. van de Wiel

J. Hooghiemstra

Effect vanstikstofdioxide en tabaksrook op de luchtwe-

Publikatiereeks Lucht, rapport 63. Ministerie V R O M ,

gen van kinderen.

Den Haag (1987) 198 pp.

Persoonlijke blootstelling aanstikstofdioxide in

Publikatiereeks Lucht, rapport 62. Ministerie VROM,

Nederland.

Den Haag (1987) 58 pp.

Karakterisering van blootstelling aanchemische stoffen

Pudoc, Wageningen (1987) 187 pp.

in de werkomgeving.
De bijdrage van bodemverontreiniging aande veront-

Rapport Milieubeheer nr. 6. Ministerie VROM (1987)

reiniging van de lucht in woningen.

189 pp.

Stikstofoxiden langs een snelweg;voortgezette ge-

Rapport R-190Vakgroep Luchthygiëne en -verontrei-

gevensverwerking enformulering van een versprei-

niging Wageningen (1987) 49 pp. i.o.v. Rijkswaterstaat.

dingsmodel.
F.Tromp/F. Cottaar/F. in het Veld

Beproeving van Palmes buisjes voor de meting van

Rapport i.o.v. Rijkswaterstaat (1987) 35 pp.

N 0 2 en N O x in de buitenlucht.
J.J.vanHoudt/G.M.AIink/
J.S.M. Boleij
P. Fischer/B. Brunekreef/
R. van der Lende/J.P. Schouten
D.J.J. Heederik/R. Brouwer/

Mutagenicity of airborne particles related to meteoro-

Sei.Total Environment 61 (1987) 23-36.

logical and air pollution parameters.
Invloed van expositie aanstikstofdioxide en tabaks-

T. Soc.Gezondheidsz. 65 (1987) 231-238.

rook in de woning op de luchtwegen van vrouwen.
Beroepsmatige blootstelling aan endotoxinen.

T. Soc.Gezondheidsz. 65(1987) 414-420.

Werkplekonderzoek in Nederland.

T. Soc. Gezondheidsz. 65 (1987) 798-802.

T. Smid/P. A t t w o o d
Y. Oostendorp/H. Kromhout/
N. van Wageningen
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B. Remijn/D. Houthuijs/
B. Brunekreef
T. Smid/D.J.J. Heederik/M. Lumens/
A. Groenendijk
G.W i e l i n g / H . Pouwels/
P. Ruigewaard/N. van Wageningen/

Effect van stikstofdioxyde en tabaksrook op de lucht-

T. Soc. Gezondheidsz. 65 (1987) 421-431.

wegen van kinderen.
Longfunctieveranderingen door beroepsmatige expo-

T. Soc. Gezondheidsz. 65 (1987) 214-215.

sitie aanorganisch stof.
Stofexpositie bij een Nederlands graanoverslagbedrijf,

T. Soc.Gezondheidsz. 65 (1987) 225-230.

een onderschat probleem.

D.J.J. Heederik
J.S.M. Boleij/P. Ruigewaard/F. Hoek

W H O report; Heal project, Indoor air pollution Mara-

WHO/PEP/87.1 WHO/RSD/87.32 Genève (1987) 29

guaArea, Kenya.

PP-

Abstracts C
M. Lumens/P. Fischer/D. Houthuijs

Relatie tussen piekconcentraties luchtverontreiniging

T. Soc.Gezondheidsz. 65 (1987)204.

en longfuncties van basisschoolkinderen.
H. Pouwels/D.J.J. Heederik/

Beroepsmatige expositie en de cara prevalentie.

T. Soc.Gezondheidsz. 65(1987) 209.

D. K r o m h o u t / H . Kromhout
M. Waegemaekers/

Vochtige woningen en gezondheid.

T. Soc.Gezondheidsz. 65 (1987) 216.

N. van Wageningen
E.Wolf/A. Bloemhoff

Onderzoek naar de relatie tussen arbeid en gezondheid

T. Soc. Gezondheidsz. 65 (1987) 217-218.

van agrarische vrouwen.
Vakpublikaties D
D.J.J. Heederik/H. Pouwels/

De omvang van de CARA-problematiek in Nederland.

Arbovisie 3, 3(1987) 6.

H. K r o m h o u t / D . Kromhout
D.J.J. Heederik/T. Smid/
J.S.M. Boleij
L. Sparreboom/L. Dijkstra/

Longfunctieonderzoek bij beroepsmatig blootgestelde

Arbovisie 3, 3(1987)4-6.

populaties.
Kantoorwerk isook niet alles!

Risikobulletin 9, 4(1987)9-10.

P. Brandsma
Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s
Dissertaties A
W.A.J.Asman

Atmospheric behaviour of ammonia and ammonium.

Prof.dr. E.H. Adema en prof.dr. H.-W. Georgii (promotoren). Wageningen (1987) 173 pp.

Wetenschappelijke publikaties B
L.W.A. van Hove/A. Koops/
E.H. Adema/W.J. Vredenberg/

Analysis ofthe uptake of atmospheric ammonia by lea-

Atmosf. Env. 21 (1987) 1759-1763.

vesof Phaseolus vulgaris L.

G.A. Pieters
C.G. Booij/L.W.A. van Hove/
E.H. Adema
H. Harssema

Expositie-respons-relatie modellen en onderzoek naar
de opname van ammoniak door bladeren.
Characterization of exposure in odour annoyancesituations.

Eindverslag ERR-projekt (1987) 50pp. i.o.v. Min.
VROM.
In: Environmental annoyance: Characterization, measurement and control, H.S. Koelega(ed.). Elsevier A m sterdam (1987) 95-104.

L.W.A. van Hove

De opname van atmosferisch ammoniak door bladeren.

Proc. Studiedag Effecten van N H 3 op organismen,
Nijmegen (1987) 35-44.

F.Tromp

Hybride modellen voor Rijnmond-S02.

Rapport R-137.Vakgroep Luchthygiëne en -verontreiniging Wageningen (1987) i.o.v. DCMR.

Abstracts C
L.W.A. Hove/E.H.Adema/

The uptake of atmospheric ammonia by leaves.

W.J. Vredenberg

Posterabstract Ned-Belgie bijeenkomst Plantenfysiologie(1987).

M a r k t k u n d e en m a r k t o n d e r z o e k D300
Publikaties in VF83.01
Economische en sociale aspecten van de landbouw in westerse landen.
Wetenschappelijke publikaties B
P.A.M. Oude Ophuis/
J.E.B.M. Steenkamp

The relationship between physical attributes andsensory preference usingthe equiratio model.

Contemporary research in marketing, P. Leeflang and
M. Rice (eds.). Proc.16th Ann. Conf. European Marketing Academy, Toronto, Canada (1987) D16-D28.
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wetenschappelijk verslag

J.E.B.M. Steenkamp

The economie theory on information acquisition behavior.

Contemporary research in marketing, P. Leeflang and
M. Rice (eds.). Proc. 16th Ann. Conf. European Marketing Academy, Toronto (1987) C54-C74.

J.E.B.M. Steenkamp

Inference processes in information integration research:The effect of experimental design.

Contemporary research in marketing, P. Leeflang and
M. Rice (eds.). Proc. 16th Ann. Conf. European Marketing Academy, Toronto (1987) D1-D15.

J.E.B.M. Steenkamp/
H.C.M. van T r i j p /
Th.M.M. Verhallen
J.E.B.M. Steenkamp

An integrated procedure for building acommon perceptual space based on completely individualized data

Contemporary research in marketing, P. Leeflang and
M. Rice (eds.). Proc. 16th Ann. Conf. European Marke-

collection.

ting Academy, Toronto (1987) WD5-WD18.

Perceived quality offood products and its relationship

J. Food Quality 9(1987) 373-386.

to consumer preferences: Theory and measurement.
J.E.B.M. Steenkamp

Conjoint measurement in ham quality evaluation.

J.of Agricultural Economies 38 (1987) 473-480.

J.E.B.M. Steenkamp

De positie van vlees in de warme maaltijd.

Proc. studiedag De plaats en betekenis van vlees in de
Nederlandse voeding, H.F.F.Albers (ed.). Rijswijk
(1987)28-31.

J.E.B.M. Steenkamp

Kwaliteitsbeoordeling van cervelaatworst: Een integrale benadering.

J.E.B.M. Steenkamp

De consument en de kwaliteit van achterham.

Rijswijk (1987) 177 pp. i.o.v. Produktschap voor Vee en
Vlees.
Rijswijk (1987) 181 pp. i.o.v. Produktschap voor Vee en
Vlees.

J.E.B.M. Steenkamp/

Scharrelvarkensvlees: Eenalternatief voor gewoon

P.A.M. Oude Ophuis

varkensvlees?

J.E.B.M. Steenkamp

De consument en de kwaliteit van voedingsmiddelen I.

J.E.B.M. Steenkamp

De consument en de kwaliteit vanvoedingsmiddelen II.

Voeding48 (1987) 271-276.

Voedingsmiddelentechnologie 20,18(1987)13-17.
Voedingsmiddelentechnologie 20,20(1987) 11-13.

Publikatiesin VF85.10
Maatschappelijke aspecten van landbouwontwikkeling in ontwikkelingslanden.
Abstracts C
A. vanTilburg

Government policy and rice marketing, a comparative
analysis in respect of Malaysia and Sierra Leone.

Abstracts 5th Eur. Congr. Agricultural economists, resource adjustment and European agriculture, Balatonszeplak, Hongarije (1987) 157.

PublikatiesinVF86.12
Integrale goederenstroombesturing.
Wetenschappelijke publikatiesB
K. Koelemeijer

Klantenservice in de fysieke distributie.

Jaarboek voor de Nederlandse Vereniging van Marktonderzoekers (A.E. Bronner e.a., eds., Haarlem, De
Vrieseborch) 13 (1987) 201-227.

R.R. Delsman/M.T.G. Meulenberg

Hedging op deaardappeltermijnmarkt.

Maandblad voor Accountancy en bedrijfshuishoudkunde61 (1987)391-403.

Abstracts C
R.R. Delsman/M.T.G. Meulenberg

Optimal futures markets w i t h reference to the Dutch
potato market.

Abstracts 5th Eur. Congr. Agricultural economists, resource adjustment and European agriculture, Balatonszéplak, Hongarije (1987).

Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s
Wetenschappelijke publikatiesB
M.T.G. Meulenberg

Variation infood consumption: concepts and some empirical findings for The Netherlands.

Food industry and marketing, 5th Eur. Congr. Agricultural economists resource adjustment and European
agriculture, Balatonszéplak, Hongarije (1987) 20-31.

M.T.G. Meulenberg

Eeneeuw verbruiksontwikkeling van tuinbouwprodukten.

In: 100Jaar Veilingen in de Tuinbouw, Gijsberts e.a.
(red.). Uitgave Centraal Bureau Tuinbouwveilingen in
Nederland en de Vereniging Bloemenveilingen in
Nederland. (1987)169-195.

M.T.G. Meulenberg

Slotbeschouwing.

In: 100JaarVeilingen in deTuinbouw, Gijsberts e.a.
(red.). Uitgave Centraal Bureau Tuinbouwveilingen in
Nederland en de Vereniging Bloemenveilingen in
Nederland. (1987) 195-201.
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J.E.B.M. Steenkamp/H. Engels/
A.C. Hoogelander

Reclameherinnering als maatstaf voor reclame-effectiviteit.

Jaarboek voor de Nederlandse Vereniging van Marktonderzoekers (A.E. Bronner e.a., eds., Haarlem, De
Vrieseborch) 13(1987) 84-103.

C. de Graaf/J.E.R. Frijters/

Taste interaction between glucose and fructose asses-

H.C.M. vanTrijp

Perception & Psychophysics41 (1987) 383-392.

sed byfunctional measurement.

M.T.G. Meulenberg

The irish dairy and co-op sector marketing for survival
and g r o w t h .

J.E.B.M. Steenkamp/
H.C.M. van T r i j p /

Proc. Irish Agricultural Economie Society, 1986/87, T.
Arnold (ed.). Dublin (1987) 45-61.

Constructing perceptual spaces w i t h individual sets of

Proc. ORSA/TIMS Marketing science Conf., Paris

attributes.

(1987) TA 4.2.1.-TA 4.2.3.

Consumentenpanel en segmentatie-onderzoek.

T. Marketing 20,1 (1987) 16-24.

Abgrenzung der Produkte aus kontrolliertem alterna-

Vermarktung alternativ erzeugter Agrarprodukte, Be-

Th. M.M.Verhallen
A. vanTilburg
P.A.M. Oude Ophuis

tivem Landbau- Regelungen in den Niederlanden.

richt AID-Tagung1986, Stuttgart-Hohenheim, Bonn
(1987)103-104.

Vakpublikaties D
J.E.B.M. Steenkamp

Kwaliteitsperceptie vande consument.

Jubileumboek Economenclub Wageningen/Studiekring
voor Landbouweconomie (1987) 122-124.

P.A.M. Oude Ophuis

Kenmerken en eigenschappen van vegetariërs.

Voeding 48 (1987) 249-250.

M a r k t k u n d e en m a r k t o n d e r z o e k •
Sensorisch o n d e r z o e k D301
PublikatiesinVF83.01
Economische en socialeaspecten van de landbouw in westerse landen.
Wetenschappelijke publikaties B
C. de Graaf/J.E.R. Frijters

Sweetness intensity of abinary sugar mixture lies

Chemical Senses12(1987) 113-129.

between sweetness intensities of its components, when
each istasted alone and at the same molarity asthe
mixture.
C. de Graaf/J.E.R. Frijters

Concentrations of NaCI and sucrose equal in perceived

Chemical Senses12(1987) 631-635.

intensity.
P.B. Defares/T. van Strien/

The effects of negative life events and emotional eating

In: Progress in psychotherapy research, Huber, W .

J.E.R. Frijters

on change in body mass.

(ed.). Presses Universitaire de Louvain (1987) 231-246.

J.E.R. Frijters

Sensory sweetness perception. Its pleasantness, and at-

In: Sweetness, Dobbing,J. (ed.).Springer Verlag, Be-

titudes t o sweet foods.
C. de Graaf/J.E.R. Frijters/

Taste interaction between glucose andfructose asses-

H.C.M. van Trijp
J.E.R. Frijters

rlin. Ch. 5(1987) 67-80.
Perceptions Psychophysics 41 (1987)383-392.

sed byfunctional measurement.
Taste and odour offoods (Dutch). Chapter 4.4.2 of
Foods and the consumer.

Voedingsmiddelentechnologie 20(1987) 22:11-14 and
24:11-24.

M i c r o b i o l o g i e P200
Publikaties in VF83.02
Biokatalyse in multifase-systemen.
Dissertaties A
C.G. van Ginkel

Oxidation of gaseous hydrocarbons by alkene-utilizing
bacteria.

Prof.dr. A.J.B.Zehnder, prof.dr. W. Harder (promotoren) en dr.ir.J.A.M. de Bont (co-promotor). Wageningen (1987) 125 pp.

Wetenschappelijke publikaties B
W.J.J.van den Tweel/J.B. Kok/

Reductive dechlorination of 2,4-dichlorobenzoate to

J.A.M, de Bont

Appl. Env. Microbiol. 53 (1987)810-815.

4-chlorobenzoateand hydrolyticdehalogenation of
4-chloro, 4-bromo- and 4-iodobenzoate by Alcaligenes
denitrificans NTB-1.

H.J. Brons/M.W. Breedveld/

Inhibition of bacterial xanthine oxydase from A r t h r o -

W.J. Middelhoven/F. Müller/

bacter M4 by 5,6 diaminouracil.

J.W.G. de Meester/
H.C. van der Plas
•
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Biotechn. & Appl. Biochem. 9(1987) 66-73.

wetenschappelijk verslag

C G . van Ginkel/A.Q.H. Habets-

Biotechnol. Bioeng. 30(1987) 799-804.

A description of microbial growth on gaseous alkenes

Crützen/A.R.M. van der Last/

in achemostat culture.

J.A.M, de Bont
C.G. Ginkel/E. dejong/

C.G. van Ginkel/H.G.J. Weiten/
J.A.M,de Bont
W.J.J.van den Tweel/
E.H. Marsman/M.J.A.W. Vorage/

FEMS Microbiol. Ecol.45 (1987) 275-279.

Microbial oxidation of isoprene, abiogenic volatile and

J.W.R.Tilanus/J.A.M.deBont

of 1,3-butadiene, ananthropogenic gas.
G r o w t h and stability of ethene-utilizing bacteria on

FEMS Microbiol. Ecol.45 (1987) 65-69.

compost at very low substrate concentrations.
The application of organic solvents for the bioconver-

In: Bioreactors and biotransformations, G.W. Moody

sion of benzene to cis-benzeneglycol.

and P.B. Baker (eds.). Elsevier Science Publ. Amsterdam (1987) 231-241.

J.Tramper/J.A.M, de Bont
C.G. van Ginkel/H.G.J. Weiten/
S.Hartmans/J.A.M. de Bont
W.J.J.van den Tweel/
J.A.M, de Bont
J.W.G. de Meester/

Metabolism oftrans-2-butene and butane in Nocardia
J. Gen. Microbiol.133 (1987) 1713-1720.

TB1.
Metabolism of both stereoisomers of phenylglycine by

J. Gen. Microbiol.133 (1987) 745-754.

different routes in Flavobacterium F24.
The oxydation of 6-and 7-aryl-4(3H)-pteridinones by

H.C.van der Plas/

immobilized Arthrobacter M-4 cells containing xanthi-

W.J. Middelhoven

neoxidase.

J.W.G. de Meester/W. Kraus/

Synthesis of 3-alkyl-6phenyl-4(3H)-pteridinones and

H.C. van der Plas/H.J. Brons/

their 8-oxides. Potential substrates for xanthine oxy-

W.J. Middelhoven
C.G. van Ginkel/C.A.G.M. Weijers/
H. Nachtegaal/J.A.M, de Bont

J. Heterocyclic Chem. 24(1987)441-451.

J. Heterocyclic Chem. 24 (1987) 1109-1116.

dase.
Continuous production of chiral epoxyalkanesfrom alkenes by growing micro-organisms.

Proc.4th Eur. Congr. Biotechnology, O.M. Neijssel,
R.R. vander Meer and K.Ch.A.M. Luyben (eds.). Elsevier Science Publ.Amsterdam (1987) 269-272.

S.Hartmans/J.Tramper/
J.A.M. de Bont

Application of bacteria to remove chlorinated hydrocarbons from industrial waste gases.

Proc. 4th Eur. Congr. Biotechnology, O.M. Neijssel,
R.R. vander Meer and K.Ch.A.M. Luyben (eds.). Elsevier Science Publ.Amsterdam (1987) 172-174. Ook in:
Biological treatment of industrial waste gases DECHEMAP6.

P.E.J.Groenewegen/
W.J.J.van den Tweel/

Bioformation of4-hydroxybenzoate from 4-halobenzoates by Alcaligenes denitrificans NTB-1.

J.M. Rezessy-Szabo/

R.R. vander Meer and K.Ch.A.M. Luyben (eds.). Elsevier Science Publ.Amsterdam (1987)464.

J.A.M.deBont

G.N.M. Huijberts/J.A.M. de Bont

Proc. 4th Eur. Congr. Biotechnology, O.M. Neijssel,

Potential of organic solvents in cultivating microorganisms on toxic water-insoluble compounds.

Proc. 4th Eur. Congr. Biotechnology, O.M. Neijssel,
R.R. vander Meer and K.Ch.A.M. Luyben (eds.). Elsevier (1987) 233.Ook in: Biocatalysis in organic media,
C. Laane,J.Tramper and M.D. Lilly (eds.). Elsevier
(1987)295-302.

W.J.J.van den Tweel/J.P. Smits/

Biosynthesis of hydroxylated aromatic compounds.

Proc.4th Eur. Congr. Biotechnology, O.M. Neijssel,
R.R. van der Meer and K.Ch.A.M. Luyben (eds.). Else-

J.Tramper/J.A.M, de Bont

vier Science Publ.Amsterdam (1987) 172-174.
Octrooien
A.J.J,van den Tweel/L.H.P. Ogg/
J.A.M, de Bont
C A . G . M . Weijers/A. de Haan/
J.A.M. de Bont

Werkwijze voor de bereiding van een D-a-aminozuur

Octrooi (1987).

uit het overeenkomstig 1-ketozuur.
Werkwijze voor het winnen vanoptisch zuivere 2R-

Octrooi (1987).

vormen van al dan niet gesubstitueerde 2,3-epoxyalkanen.
P u b l i k a t i e s i n VF85.08
O n d e r z o e k van processen in het systeem bodemplant t.b.v. optimalisering van plantaardige prod u k t i e e n milieubeheer.

Wetenschappelijke publikatiesB
J.R. van der Meer/W. Roelofsen/
G. Schraa/A.J.B. Zehnder

Degradation of low concentrations of dichlorobenzene

FEMS Microbiol. Ecol.45 (1987) 333-341.

and 1,2,4-trichlorobenzene by Pseudomonas sp. strain
P51 in non-sterile soil columns.

A. Bachmann

Biological treatment of soil contaminated w i t h alphahexachlorocyclohexane.

Proc.4th Eur. Congr. Biotechnology, O.M. Neijssel,
R.R. van der Meer and K.Ch.A.M. Luyben (eds.). Elsevier Science Publ.Amsterdam (1987) 269-272.
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E. K u h n / M . C M . van Loosdrecht/
W. Giger/R. Schwarzenbach

Microbial degradation of nitrilotriacetate (NTA) du-

Water Research 21 (1987) 1237-1248.

ring riverwater/groundwater infiltration: laboratory
column studies.

Abstracts C
J.E.M. Beurskens/A. Bachmann/
A.J.B. Zehnder

Reductive dechlorination of hexochlorocyclohexane
isomers.

Proc. 4th Eur. Congr. Biotechnology, O.M. Neijssel,
R.R. van der Meer, and K.Ch.A.M. Luyben (eds.). Elsevier Science Publ.Amsterdam (1987) 177.

M.C.M. van Loosdrecht/W. Noree/
A.J.B. Zehnder

Influence of cell surface characteristics on bacterial ad-

Proc. 4th Eur. Congr. Biotechnology (1987) 227.

hesion to solid supports.

Vakpublikaties D
M.C.M. van Loosdrecht/A.J.B.

Immobilisatie: waarom hechten micro-organismen?

H 2 0 20(1987) 374-378.

Werkwijze voor het reinigen van met organische stof-

Octrooi nr. 8602985, 24-11-1986.

Zehnder
Octrooien
A.J.B. Zehnder

fen verontreinigde grond alsmede inrichting, geschikt
voor het uitvoeren van een dergelijke werkwijze.
Publikaties in VF85.15
Biologische stikstofbinding.
Dissertaties A
T.S. Blauw

Nitrogen fixation (acetylene reduction) inthe sedi-

Prof.dr.ir. E.G. Mulder en prof.dr. H.J. Overbeek (pro-

ments of the Pluss-See: with special attention to the

motoren), Wageningen. Dordrecht (1987) 199 pp.

role of sedimentation.
Wetenschappelijke publikaties B
L.M. Meesters

Localization of nitrogenase in vesicles of Frankiasp.

Arch. Microbiol. 146(1987) 327-331.

Ccl. 17 by immunogoldlabellingon ultrathin cryosections.
A. Cecaro/S. Paoletti/F. Delben/
S.Cavallo/V. Crescenzi/

Thermoreversiblegelsof the capsular polysaccharides

In: Industrial polysaccharides, S.S.Stivala, V. Crescenzi

from Rhizobium trifolii T A - 1 .

and I.C. Dea(eds.).Gordon Breach, New York (1987)

LP.T.M. Zevenhuizen
L.P.T.M. Zevenhuizen

99-109.
Production of exopolysaccharides by fast-growing rhi-

In: Industrial polysaccharides, S.S.Stivala,V. Creszenzi

zobia and agrobacteria.

and I . C M . Dea (eds.).Gordon & Breach, New York
(1987)45-68.

M. Benincasa/G.P. Cartoni/
F.Cocciolo/L.P.T.M. Zevenhuizen

High-performance liquid chromatography of cyclic

J.Chromatogr. 393 (1987) 263-271.

beta(1-2) D-glucans (cyclo-sohporaoses) produced by
Rhizobium meliloti and Rhizobium t r i f o l i i .

L.M. Meesters/W.M. van Vliet/
A.D.L. Akkermans
T.A. Lie/D. Göktan/M. Engin/

Nitrogenase is restricted t o the vesicles of Frankia

Physiol. Plant. 70(1987) 267-271.

EAN 1 Pec.
Co-evolution of the legume-Rhizobium association.

Plant and Soi1100(1987) 171-181.

Fe-EDTA, aspecific inhibitor of root-nodule formation

4th Int. Symp. Iron nutrition and interaction in plants.

in the legume-Rhizobium symbiosis.

Albuquerque, New Mexico (1987).

J. Pijnenborg/E. Anlarsal
Abstracts C
T.A. Lie/A.W.S.M. van Egeraat

A.D.L. Akkermans/A.J.B. Zehnder
A.D.L. Akkermans/L. Meesters/
D. Hahn
A.D.L. Akkermans/A.J.B. Zehnder

Milieubeheer in het landbouwkundig onderzoek.

Heterosis Symposium,Wageningen (1987).

Nitrogen fixation and ultrastructure of vesicles of the

Proc. 2nd Conf. Eur. Actinomycetes Group, Kiel

nodule-forming actinomycete Frankia.

(1987).

Introductie vangenetisch gemanipuleerde micro-orga-

Proc. Ned. Biotechnologie Congr. Technologie en in-

nismen in het milieu:ecologisch denken op moleculair

dustriële toepassingen, Veldhoven (1987).

niveau.
A.D.L. Akkermans

Microbiële ecologie van ree. D N A in model systemen.

Proc.Workshop Introductie genetisch gemodificeerde
(ree D N A ) micro-organismen in het Milieu.Wageningen (1987).

J. Pijnenborg/T.A. Lie/B. Deinum

Early nodulation of alfalfa (Medicagosativa) in acid sandy soil by lime pelleting the inoculated seed.

T.A. Lie

Host genes in Pisum sativum L. controlling nodulation
and nitrogen fixation.

A.D.L. Akkermans/A.J.B. Zehnder/
M.C.M. van Loosdrecht/J. Pijenborg

Documentatie workshop 'Introductie van genetisch gemodificeerde micro-organismen in het milieu'.
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Proc. X l t h N o r t h American Rhizobium Conf. Quebec
(1987)55.
Symp. Gen. Soc.Thegenetics ofthe legume-Rhizobium
symbiosis. Aberystwyth (1987).
Wageningen (1987).

wetenschappelijk verslag

Vakpublikaties D
T.A. Lie/Tran Phuoc Duong

VH24, Biological nitrogen fixation.

In: Interuniversity cooperation between The Netherlands and Vietnam, LeThac Can, P.de Goeje,J.Janssen
and P.W r i g h t (eds.). University of Amsterdam (1987)
117-120.

Publikatiesin VF86.14
Afval en m i l i e u .
Dissertaties A
P.A.M. Claassen

Acetate metabolism inThiobacillus versutus.

Prof.dr. A.J.B.Zehnder en prof.dr. W. Harder (promotoren). Wageningen (1987) 82 pp.

J. Dolfing

Microbiological aspects ofgranular methanogenic

Prof.dr. A.J.B.Zehnder (promotor). Wageningen

sludge.

(1987) 78 pp.

Wetenschappelijke publikatiesB
K.J.Appeldoorn/M.H. Deinema

J.W. van Groenestijn/
M.H. Deinema
G.Schraa/B. Bethe/
A.R.W. Neerven/

Biological phosphorus removal under defined condi-

Adv. Water Poll. Control, Biological phosphate remo-

tions in afill- and draw system.

val from waste water (1987) 309-313.

The utilisation of polyphosphate asanenergy reserve

Adv. Water Poll. Control, Biological phosphate remo-

in Acinetobacter sp.and activated sludge.

val from waste water (1987) 1-7.

Degradation of1,2-dimethylbenzene by Corynebacte-

Ant. v. Leeuwenhoek 53 (1987) 159-170.

rium strain C 125.

W.J.J,vanden Tweel/
E.van der Wende/A.J.B. Zehnder
M.C.M, van Loosdrecht/J. Lyklema/
W. Norde/G.Schraa/

The role of bacterial cell wall hydrophobicity in adhe-

Appl. Env. Microbiol. 53 (1987) 1873-1897.

sion.

A.J.B. Zehnder
M.C.M, van Loosdrecht/J. Lyklema/
W. Norde/G.Schraa/
A.J.B. Zehnder
P.A.M. Claassen/
M.H.M.J.van den Hevel/

Electrophoretic mobility and hydrophobicity as a

Appl. Env. Microbiol. 53(1987) 1898-1901.

measurement to predict the initial steps of bacterial
adhesion.
Enzyme profiles of Thiobacillus versutus after aerobic

Arch. Microbiol. 147 (1987) 30-36.

and denitrifying g r o w t h : Regulation of isocitrate lyase.

A.J.B. Zehnder
J.W. van Groenestijn/
M.H. Deinema/A.J.B. Zehnder
F.P. Houwen/C. Dijkema/
C.H.H. Schoenmakers/

ATP production from polyphosphate in Acinetobacter

Arch. Microbiol. 148(1987)14-19.

strain 21OA.
13C-NMR study of propionate degradation by ametha-

FEMS Microbiol. Lett. 41 (1987) 269-274.

nogenic coculture.

A.J.M. Stams/A.J.B. Zehnder
J.R. van der Meer/P.J. Colberg/
G. Schraa/F. Spuij/A.J.B. Zehnder

J.Antheunisse/J.I.A. Koene

Degradation of dichlorobenzenes and 1,2,4-trichloro-

Proc.4th Eur. Congr. Biotechnology, O.M. Neijssel,

benzene in up-flow reactor systems bya Pseudomonas

R.R. van der Meer, and K.Ch.A.M. Luyben (eds.). Else-

strain.

vier Science Publ. Amsterdam (1987) 241-244.

Alteration of the aerobic- and facultative anaerobic

Water Research 21 (1987) 129-131.

bacterial floraof the A-B-purification process caused by
limited oxygen supply.
Abstracts C
J.W. van Groenestijn/

The role of Acinetobacter in the biological phosphorus

K.J.Appeldoorn/M.H. Deinema

removal from wastewater.

J.T.C. Grotenhuis/C.M. Plugge/

Composition and particle sizedistribution on anaero-

A.J.B. Zehnder
F.P. Houwen/C. Dijkema/

Proc.4th Eur. Congr. Biotechnology (1987) 564.

Proc.4th Eur. Congr. Biotechnology (1987) 459.

bic granular sludge.
Biochemistry of anaerobic propionate degradation.

Proc.4th Eur. Congr. Biotechnology (1987).

G.E. Folkers/A.J.B. Zehnder
Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s
Wetenschappelijke publikatiesB
J.A.M.deBont

Biotechnologie: fundamenteel onderzoek, integratie,

Inaugurele rede Landbouwuniversiteit Wageningen

toepassing.

(1987).

Book review: Azospirillum III,Genetics, physiology,

Acta Botanica 36(1987) 340-341.

Vakpublikaties D
T.A. Lie

ecology, W.J. Klingmüller (ed.).Springer Verlag 1985.
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A.J.B. Zehnder

Microbial aspects of granular methanogenic sludge.

Biogas production ev ogga mikrobiologie Nordisk ministerrad (1987) appendix 1-5.

A.J.M. Stams/A.J.B. Zehnder

Vorming van waardevolle stoffen uit landbouwafval.

Proc.Workshop Biotechnologie bij de produktie van
(pluim)veevoeders, Amsterdam.Stam Tijdschriften
(1987) 5pp.

M o l e c u l a i r e biologie A450
Publikaties in VF83.03
Preventie en bestrijding van p l a n t e z i e k t e n .
Dissertaties A
P.A.J. Vos

J.E.Wellink

Molecular cloning and expression offull-length D N A

Prof.dr. A. van Kammen en prof.dr. R.W. Goldbach

copies of the genomic RNAs of cowpea mosaic virus.

(promotoren), Wageningen. Enschede (1987) 127 pp.

Polyprotein processing in the expression of the cowpea

Prof.dr. A. van Kammen en prof.dr. R.W. Goldbach

mosaic virus genome.

(promotoren). Wageningen (1987)89 pp.

Inv i t r o expression of afull-length D N A copy of cow-

EMBOJournal 6(1987) 549-554.

Wetenschappelijke publikatiesB
J.Verver/R. Goldbach/J.A. Garcia/
P. Vos

pea mosaic virus BRNA: identification of the B RNA
encoded 24-kd protein asaviral protease.

P.Vos

c D N A cloning of plant RNA viruses and virusoids.

In: Plant D N A infectious agents,T. Hohn.J. Schell
(eds.). Springer Verlag,Wien, New York (1987) 53-85.

A. van Kammen/M.Jaegle/P. Vos/
J.Wellink/R. Goldbach
J.W e l l i n k / M .Jaegle/R. Goldbach

Polyprotein processing inthe expression of the geno-

In: Positive strand RNA viruses, Alan R. Liss (ed.). New

meof cowpea mosaic virus.

York (1987) 195-207.

Detection of anovel protein encoded bythe bottom-

J.Virology 61 (1987)236-238.

component RNA of cowpea mosaic virus, using antibodies raised against asynthetic peptide.
J.Verver/P. Schyns/T. Hibi/
R. Goldbach
M.Jaegle/J.Wellink/R. Goldbach

Characterization of the genome of soybean chlorotic

J.gen.V i r o l . 68(1987) 159-167.

mottle virus.
The genome-linked protein of cowpea mosaic virus is

J.gen. Virol. 68(1987) 627-632.

bound to the 5'terminus of virus RNA by aphosphodiester linkage to serine.
J.W e l l i n k / M .Jaegle/H. Prinz/

Expression of middle component RNA of cowpea mo-

A. van Kammen/R. Goldbach

saic virus in vivo.

J.A. Garcia/J. Hille/P. Vos/
R. Goldbach
J.A. Garcia/L Schrijvers/A. Tan/
P.Vos/J. Wellink/R. Goldbach

Transformation of cowpea Vigna unguiculataw i t h a

J.gen.Virol. 68 (1987) 2577-2585.

Plant Science 48 (1987) 89-98.

full-length D N A copy of cowpea mosaic virus M-RNA.
Proteolytic activity ofthe cowpea mosaic virus enco-

Virology 159 (1987) 67-75.

ded 24K protein synthesized in Escherichia coli.
Publikaties in VF85.13
Benutting van genetische v a r i a t i e bij planten.

Dissertaties A
F.P.M. Govers

Nodulin gene expression in the developing pea root

Prof.dr. A. van Kammen (promotor) en dr. T. Bisseling

nodule.

(co-promotor). Wageningen (1987) 126 pp.

Involvement of the bacterial nitrogen fixation regula-

Eur.J.Cell Biol. 45 (1987) 177-184.

Wetenschappelijke publikatiesB
D. Studer/T. Gloudemans/
H.J. Franssen/H.M. Fischer/
T. Bisseling/H. Hennecke
J.P. Nap/M. Moerman/

tory gene (nif A) in control of nodule-specific hostplant gene expression.
Early nodulins in root nodule development.

In: Molecular genetics of plant-microbe interactions,
D.P.S. Verma, N. Brisson (eds.). Martinus Nijhoff, Dor-

A. van Kammen/F. Govers/

drecht (1987) 96-101.

T. Gloudemans/H. Franssen/
T. Bisseling
M. Koornneef/M. Jongsma/

Transformation of tomato.

M.Jongsma/M. Koornneef/
P.Zabel/J. Hille

In: Tomato biotechnology, Alan R. Liss (ed.). New
York (1987) 169-178.

R.Weide/P. Zabel/J. Hille
Tomato protoplast D N A transformation: physical linkageand recombination of exogenous D N A sequences.
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Plant Mol. Biol. 9 (1987) 383-394.

wetenschappelijk verslag
T. Gloudemans/S. de Vries/
H.J.Bussink/N.S.A. Malik/

Nodulin gene expression during soybean (Glycine

Plant Mol. Biol. 8 (1987) 395-403.

max) nodule development.

H. Franssen/J. Louwerse/
T. Bisseling
F.Govers/J.P. Nap/M. Moerman/
H.J. Franssen/A. van Kammen/

c D N A cloning and development expression of peano-

Plant Mol. Biol. 8(1987) 425-435.

dulin genes.

T. Bisseling
M. Moerman/J.P. Nap/F. Govers/

Rhizobium nod genes are involved in the induction of

R. Schilperoort/A. van Kammen/

t w o early nodulin genes in Vicia sativa root nodules.

Plant Mol. Biol. 9 (1987) 171-179.

T. Bisseling
F.Govers/J.P. Nap/A. van Kammen/

Nodulins in the developing root nodule.

Plant Physiol. Biochem. 25 (1987) 309-322.

Characterization of c D N A f o r nodulin-75 of soybean:

Proc. Natl. Acad. Sei. USA 84(1987) 4495-4499.

T. Bisseling
H.J. Franssen/J.P. Nap/
T. Gloudemans/W. Stiekema/
H. van Dam/F. Govers/J. Louwerse/

A gene product involved in early stages of root nodule
development.

A. van Kammen/T. Bisseling
Publikaties in VF85.15
Biologische stikstofbinding.
Wetenschappelijke publikatiesB
J. Hontelez/R. Klein Lankhorst/
J.D.Jansma/E.Jacobsen/

Characterization of symbiotic genes and regulation of
their expression in Rhizobium leguminosarum pre.

R.C. vanden Bos/A. van Kammen

In: Molecular genetics of plant-microbe interactions,
D.P.S. Verma, N. Brisson (eds.). Martinus Nijhoff, Dordrecht (1987) 241-243.

M o l e c u l a i r e fysica A500
Publikaties in VF83.03
Preventie en bestrijding van p l a n t e z i e k t e n .
Dissertaties A
K.P. Datema

Virus-membrane interactions: spectroscopic studies.

Prof.dr. T.J.Schaafsma (promotor), dr. M.A. Hemminga(co-promotor). Wageningen (1987) 149 pp.

Wetenschappelijke publikatiesB
K.P. Datema/A.J.W.G. Visser/

Time-resolved tryptophan fluorescence anisotropy in-

A. van Hoek/C.J.A.M. Wolfs/

vestigation of bacteriophage M13coat protein in micel-

R.B. Spruijt/M.A. Hemminga

lesand mixed bilayers.

K.P. Datema/R.B. Spruijt/
B.J.M. Verduin/M.A. Hemminga
A. van Hoek/K. Vos/
A.J.W.G. Visser
M.A. Hemminga

Interaction of plant viruses and viral coat proteins w i t h

Biochemistry 26(1987) 6145-6152.

Biochemistry 26(1987) 6217-6223.

mixed model membranes.
Ultrasensitive time-resolved polarised fluorescence

IEEEJ.Quantum Electr. QE 23 (1987) 1812-1820.

spectroscopy asatool in biology and medicine.
Electron spin resonance andsaturation transfer elec-

J. Chem. Soc. Faraday Trans. I83 (1987) 203-209.

tron spin resonance of virus and membrane systems.
M.A. Hemminga/P.A. deJager/
J. Kruse/R.M.J.N. Lamerichs
K.P. Datema/P.A. dejager/

Magic-angle-spinning NMR on solid biological systems.

J. Magn. Res.71 (1987) 446-460.

Analysis of the origin ofthe spectral linewidths.
High power 1 H-decoupled 2H-NMR of liposomes.

T A M U NMR Newsletter 343 (1987) 19-21.

How do viruses interact w i t h membranes? A magnetic

Jaarboek Stichting voor Biofysica 1986 (1987) 194-204.

M.A. Hemminga
Vakpublikaties D
K.P. Datema/R.B. Spruijt/
C.J.A.M. Wolfs/M.A. Hemminga
A.J.W.G. Visser/A. van Hoek

resonance and optical spectroscopy study.
Fluorescentie polarisatie.

Natuur enTechniek 55 (1987) 298-309.

Publikaties in VF84.02
Basisprocessen van de fotosynthese in relatie t o t
landbouwkundige p r o b l e m e n .
Dissertaties A
F.G.H, vanW i j k

Triplet state dynamics of chlorophylls in photosynthetic reaction centers and model systems.

Prof.dr. T.J.Schaafsma (promotor). Wageningen (1987)
165 pp.

Wetenschappelijke publikatiesB
A. van Hoek/F.G.H, vanW i j k
C. Beijer/A.W. Rutherford

Tunable broad-band pulsed dye laser.
The iron-quinone acceptor complex in Rhodospirillum
rubrum chromatophores studied by EPR.
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Applied Optics 26 (1987) 1164-1166.
Biochim.Biophys. Acta 890 (1987) 169-178.

moleculaire fysica

P.A. deJager/F.G.H. van W i j k

Microsecond time-resolution on aconventional X-band

Rev. Sei. Instrum. 58(1987) 735-741.

EPRspectrometer using 200 kHz magnetic field modulation and phase-sensitive detection by anovel method:
averaging of incoherently modulated signals.
Abstracts C
G.M. Sanders/M.van Dijk/
A. van Veldhuizen/

Conformation and photophysical properties of ado-

Abstract 11th Int. Congr. Heterocyclic chemistry, Hei-

nor-porphyrin-acceptor molecule.

delberg (1987)43.

H.C. vander Plas/U. Hofstra/
T.J. Schaafsma
U. Hofstra/R.B.M. Koehorst/
T.A. Roelofs/T.J. Schaafsma

Electron transfer in model compounds ofthe primary
charge separation in photosynthesis.

Abstract XVIIIth Eur. Congr. Molecular spectroscopy,
Amsterdam (1987) P-278.

Publikaties in VF85.18
Chemische, fotofysioiogische en genetische regulatie van plantaardige groei en o n t w i k k e l i n g .
Dissertaties A
J.E.A. Reinders

A nuclear magnetic resonance study of plant-water relationships.

Prof.dr. T.J.Schaafsma (promotor), dr. H. van As (copromotor). Wageningen (1987)148 pp.

Wetenschappelijke publikaties B
H. van As/T.J.Schaafsma

Flow measurements by the NMR repetitive pulse

J.Magn. Res.74(1987) 526-534.

method.
T.J.Schaafsma/J.E.A. Reinders/

Flow measurements w i t h NMR.

T A M U NMR Newsletter 332(1986) 48-49.

Measurement of the spin-spin relaxation time of flo-

Abstract 2nd. Chianti Workshop on Magn. Reson. Elec-

wing fluid by NMR.

t r o n and nuclear relaxation in biological systems,San

H.van As
Abstracts C
H. van As/J.E.M. Snaar

Miniato, Italy (1967) 83.
Vakpublikaties D
G. Polder

Data-acquisitie en analyse met een PC.

Convex Courier 3(1987) 22-24.

Publikaties in VF85.19
Genetisch en fysiologisch onderzoek naar regulering en ontregeling bij biotechnologisch belangr i j k e metabole processen.
Wetenschappelijke publikaties B
C. Dijkema/S.C. de Vries/H. Booy/
T.J. Schaafsma/A. van Kammen
F.P. Houwen/C. Dijkema/
C.H.M. Schoenmakers/

Substrate utilization during carrot somatic embryo-

Acta Bot. Neerl. 36(1987) 99.

genesis measured by natural abundance 13C NMR.
13C-NMR study of propionate degradation by ametha-

FEMS Microbiol. Lett. 41 (1987)269-274.

nogeniccoculture.

A.J.M. Stams/A.J.B. Zehnder
F.P. Houwen/C. Dijkema/

Biochemistry of anaerobic propionate degradation.

G.E. Folkers/A.J.B. Zehnder

Proc.4th Eur. Congr. Biotechnology, O.M. Neijssel,
R.R. van der Meer en K.Ch.A.M. Luyben (eds.). A m sterdam Vol. 3(1987) 553.

C.F.B. Witteveen/C. Dijkema/
P.van de Vondervoort/K. Swart/
J. Visser

Carbon metabolism of Aspergillus niger: gluconate ca-

Proc. 4th Eur. Congr. Biotechnology, O.M. Neijssel,

tabolism and investigation of polyol pools by 13C in

R.R. van der Meer en K.Ch.A.M. Luyben (eds.). A m -

vivo NMR.

sterdam Vol. 3(1987) 351.

Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s
Abstracts C
H. van As/J.E.A. Reinders/
J.E.M. Snaar
H. van As/J.E.M.Snaar

Frequency response of real-time NMR measurements

Abstract European Workshop on Magn. Reson.in me-

of pulsed flow.

dicine, London (1987) 62-63.

Blood flow measurement by NMR.

Abstract Fed.Vergadering Medisch Wetensch. Verenigingen in Nederland, Nijmegen (1987) 50.

Octrooien
H. van As

Werkwijze voor het verkrijgen van een kernspinresonantiesignaal van een bewegend fluidum en de inrichting voor het uitvoeren hiervan.
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Octrooi aanvraagnummer 87.00700 (1987).

wetenschappelijk verslag

N a t u u r - en w e e r k u n d e A550
P u b l i k a t i e s i n VF86.11
O p t i m a l i s e r i n g van de p r o d u k t i e in b e s c h e r m d e
teelten.
Dissertaties A
C. Stanghellini

Transpiration ofgreenhouse crops. An aid to climate
management.

Prof.dr.ir. J.Schenk (promotor), dr.ir. G.P.A. Bot (copromotor). Wageningen (1987) 150 pp.

Publikaties buiten VF-programma's
Dissertaties A
A . A . M . Holtslag

Surfacefluxes and boundary layer scaling. Models and
applications.

P.H.J.M. Ketelaars

Onderzoek naar vorstverschijnselen in grond.

Prof.dr.ir. L.Wartena (promotor), dr. H.A.R.de Bruin
(co-promotor). Wageningen (1987)175 pp.
Prof.dr.ir. L. Wartena (promotor), dr. I.A. van Haneghem (co-promotor). Wageningen (1987) 135 pp.

Wetenschappelijke publikaties B
C.J. Stigter

Tapping into traditional knowledge.

African revival. Rediscovering their own resources.
(Centrepiece papers) CERES,the FAO-Review 20,3
(1987)29-32.

J.Schenk

Heron in Wageningen.

Afscheidscollege Landbouwuniversiteit Wageningen
(1987) 24pp.

C.J.Stigter/T. Darnhofer/
D.A. Rijks
C.J. Stigter

Short report on the International Workshop on Appli-

Microclimate management and manipulation in traditional farming.

J.H. van Boxel

Agric. Forest Meteorol. 41 (1987) 335-337.

cation of meteorology to agroforestry.

Transportprocessen binnen en vlak boven gewassen.

CAgM-Report W o r l d Meteorological Organization.
Geneva (1987) 74 pp.
Jaarverslag 1986werkgemeenschap voor Meteorologie
en Fysische Oceanografie van Z W O , Den Haag (1987)
54-58.

A.F.G.Jacobs/L. Wartena

Flow and turbulence around thin fences in perpendicu-

Neth. J.agric. Sei. 35 (1987) 7-20.

lar and oblique flow direction.
D.D. Bicanic/B.F.J. Zuidberg/
R. Friedhoff/F. Harren/
D.P. van den A k k e r / A . Bizzarri
D.D. Bicanic/A. Bizzarri/

Photoacoustic monitoring of time course of ammonia

Photoacoustic and photothermal phenomena. Springer

formation during the spoilage of inoculated beef at

Series in Optical Science,vol. 58, P. Hess andJ. Pelzl

room temperature.

(eds.). Springer Verlag, Heidelberg (1987) 145-147.

C 0 2 laser based N 2 0 monitor.

B.F.J.Zuidberg/H.Wegh/
G.P.A. Bot/T. deJong
F. Harren/J. Reuss/D.D. Bicanic/E.
Woltering

Photoacoustic and photothermal phenomena. Springer
Series in Optical Science,vol.58, P.Hess andJ. Pelzl
(eds.). Springer Verlag, Heidelberg (1987) 143-144.

Ethylene exhalation of asingle orchid flower detected

Photoacoustic and photothermal phenomena. Springer

bij photoacoustic method.

Series inOptical Science,vol.58,P. HessandJ. Pelzl
(eds.). Springer Verlag, Heidelberg (1987) 148-150.

M. Chirtoc/I. Chirtoc/
D.D. Bicanic/D. Drdalat

Photopyroelectric spectroscopy of water inthe near

Photoacoustic and photothermal phenomena. Springer

infrared.

Series in Optical Science,vol. 58, P. Hess andJ. Pelzl
(eds.). Springer Verlag, Heidelberg (1987) 55-57.

C.J.N. Buisman/

Control of asulphur producing reactor.

D.P. vanden Akker/

R.R. van der Meer and K.Ch.A.M. Luyben (eds.). Else-

S.M.G. Geraats/G. Lettinga
A.K.M. Królikowski/
M.H. Z w i e t e r i n g /

Proc.4th Eur. Congr. Biotechnology, O.M. Neijssel,
vier Science Publ. BV,Amsterdam. Vol.3(1987)89-90.

Control ofthe dissolved oxygen concentration (DOC)
in anairlift-loop bioreactor.

D.P. van den Akker/P. Verlaan

Proc. 4th Eur. Congr. Biotechnology, O.M. Neijssel,
R.R. van der Meer and K.Ch.A.M. Luyben (eds.). Elsevier Science Publ. BV,Amsterdam. Vol. 3(1987)
149-152.

J. Halbersma/C. Przybyla/
A.Jacobs
A.F.G.Jacobs/J. Halbersma/
C. Przybyla
D.D. Bicanic

Application and accuracy of adialectricsoil water content meter.

Proc. Int. Conf. Measurement of soil and plant water
status. Utah, USA (1987) 3-7.

Behaviour ofthe crop resistance of maize during agro-

Proc. Int. Union Geodesy and Geogr., General Assem-

wing season.

bly, Vancouver, Canada (1987) 365-377.

Someapplications of photoacoustics and related sensing methods relevant to agriculture in general.
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Publication UNESCO-IAEA, H4.SMR/204. Int. Center
Theoretical Physics,Trieste, Italy (1987)128 pp.

natuur- en w e e r k u n d e

C.J. Stigter/P. Pietrowitz/
W.E. Reifsnijder

F. Harren/C. Sikkens/

Report of W o r k i n g Group IV: Improvement of the mi-

Report Int. Workshop Application of meteorology to

croclimate conditions by or within anagroforestry sys-

agroforestry systems planning and management, T.

tem through management practices: aims, problems

Darnhofer(ed.). Nairobi, Kenya. ICRAF (1987) 17-18&

and conditions for solutions.

75-77.

Photoacoustics in agriculture.

D.D. Bicanic
M.C. Gough/C.B.S. Uiso/

Soc. Photo-optical Instrum. Eng.(SPIE) 701 (1987)
525-532.

Convection currents in bulk grain.

Trop. Sei.27(1987) 29-37.

Agroforestry.

Workshop on Application of meteorology. Section

C.J. Stigter
T. Darnhofer/D.A. Rijks/
C.J. Stigter

Agricultural meteorology and desertification. W M O Bull. 36(1987)217-219.

C.J.Stigter/R.M.R. Kainkwa/
V.M.M. Musabilha

A near-equatorial comparison oft w o instruments mea-

Z. Meteorol. 37(1987) 161-164.

suring diffuse solar radiation.

Abstracts C
K.W. Wojciechowski/
A.K. Królikowski
F.Harren/J. Reuss/D.D. Bicanic/E.

Direct approach to control law synthesis underset-

Abstract 1st Int. Conf. Industrial and applied mathema-

membership model of uncertainty.

tics, Parijs (1987) 77.

The photoacoustic effect in agricultural practice.

Prospects of molecular dynamics and spectroscopy,

Woltering
D.D. Bicanic/A. Bizzarri/
B.F.J. Zuidberg/T. deJong/
H.C.P.Wegh
D.D. Bicanic/B.F.J. Zuidberg/
R. Friedhoff/J. deWit/F. Harren/

Book ofAbstracts. Nijmegen (1987) 58.
C 0 2 Laser based photoacoustic N 2 0 monitor for mea-

Technical Digest 5th Int. Topical Meeting Photoacous-

surement of natural ventilation rate in greenhouses

tics, photothermal and related phenomena, Heidelberg

and livestock stables.

University (1987) 188-189.

Photoacoustic detection of volatiles associated w i t h ae-

Technical Digest 5th Int. Topical Meeting Photoacous-

robic spoilage of meat.

tics, photothermal and related phenomena, Heidelberg

D.P. van den A k k e r / A . Bizzarri
F.Harren/E.J. Woltering/
C. Sikkens/J. Reuss/D.D. Bicanic/
H.A.M. Boerrigter

University (1987) 190-191.
Laser driven photoacoustic detection system for mea-

Technical Digest 5th Int. Topical Meeting Photoacous-

surement of ethylene production in Cymbidium flo-

tics, photothermal and related phenomena, Heidelberg

wer.

University (1987) 192-194.

Traditional manipulation of microclimatic factors:

ILEIA Newsletter 3, 3(1987) 5-6.

Vakpublikaties D
C.J. Stigter

knowledge t o beused.
C.J. Stigter (e.a.)

Traditional techniques of microclimate improvement:

ILEIA Newsletter 3,3(1987) 7-8.

the TTMI Project (with TTMI-team in Kenya, Sudan
and Tanzania).
C.J.Stigter/C.O. Othieno/
C.L. Coulson (e.a.)
B.F.J.Zuidberg/D.D. Bicanic/
F. Harren/C.A. Sikkens

C.J.Stigter

Mulching w i t h organic materials: knowledge is power

ILEIA Newsletter 3, 3(1987) 10-11.

(with Kenyan TTMI-team).
Fotoakoestische Spektroskopie: methodes en mogelijk-

LAB ABC 8,10(1987)12-18.

heden.
Technieken die het microklimaat verbeteren: traditio-

Revoluon Special: Derde Wereld,Wetenschap, Tech-

nele boeren weten er meer van (Techniques which im-

nologie (Revoluon special issue:Third W o r l d , Science,

prove the microclimate: traditional farmers know

Technology). Revoluon 12,1 (1987)48-55.

more about it).
W. Boot/J.H.vanBoxel/

Eengeautomatiseerd netwerk van weerstations.

vandeNRLO(1987).

G. Hiemstra
D.D. Bicanic/B.F.J. Zuidberg/
F. Harren/C. Sikkens/
H.P.A. Boshoven/

Verslag werkgroep Regionaal landbouw weerstation,
G. Hiemstra (ed.). i.o.v. Commissie Agrometeorologie

H.A.R. de Bruin/W.A. Dekkers/

Mogelijke toepassingen van defotoakoestische Spektroskopie op het gebied van levensmiddelentechnologie.

A.C. van de Laar/S. Tavender/
W . D . Kunze/J.van Huet
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Voedingsmiddelentechnologie 20(1987) 32-35.
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N a t u u r b e h e e r H050
P u b l i k a t i e s i n VF85.11
Emissie, v e r s p r e i d i n g , p r e v e n t i e en b e s t r i j d i n g
van m i l i e u b e l a s t e n d e f a c t o r e n i n de c o m p a r t i m e n t e n w a t e r , b o d e m en l u c h t , en de effecten
d a a r v a n o p de m e n s , p l a n t , d i e r en e c o s y s t e m e n .
Wetenschappelijke publikaties ES
M.J.M. Hootsmans/J.E. Vermaat/

Seedbank development, germination and early seed-

W. vanVierssen

ling survival int w o sea-grass species from The Nether-

Aquat. Bot. 28 (1987) 275-285.

lands: Zostera marina L.and Zostera nolti Mornem.
J.E.Vermaat/M.J.M. Hootsmans/
P.H. Nienhuis
J.E.Vermaat/K. Sand-jensen

Aquat. Bot. 28(1987) 287-299.

Seasonal dynamics and leafgrowth of Zostera noltii
Mornem.: apercennial intertidal seagrass.
Survival, metabolism and growth of Ulva lactuca under

Marine Biology 95 (1987) 55-61.

winter conditions: alaboratory study of bottlenecks in
the life cycle.

P u b l i k a t i e s in VF87.05
O n d e r z o e k v a n ecologische processen i n het
landschap, t e n behoeve v a n b e s t e m m i n g , i n r i c h t i n g en b e h e e r van h e t l a n d e l i j k g e b i e d .
Dissertaties A
R.H. van der Eijk

Prof.dr.J.C.van Lenteren (promotor), dr. P.J.den

Population dynamics of thegyrinid beetle, Gyrinus marinus GyII. (Coleoptera, Gyrinidae) w i t h special refe-

Boer (co-promotor), Wageningen. Groningen (1987)

rence to its dispersal activities.

164 pp.

Wetenschappelijke publikaties B
J.G.vander Made

lUCN-Bulletin 18, 7/8(1987)1-8.

Butterfly management.

J. Bokdam

Fourageergedrag van jongvee in hetjunner Koeland in

In: Begrazing in de natuur, S.de Bie,W.Joenje en
S.E.vanWieren (eds.). Pudoc,Wageningen (1987)

relatie t o t het voedselaanbod.

165-186.
L E . Meijer
M.N.E. Nelemans

Influence of plant position on growth of Duckweed.

J.Aquatic Plant Management 25 (1987) 28-29.

On the life-history ofthe carabid beetle Nebria brevi-

Neth.J. Zool. 37(1987) 26-42.

collis (F.). Breeding experiments.
M.N.E. Nelemans

Possibilities for flight in the carabid beetle Nebria bre-

Oecologia (Berlin) 72 (1987) 502-509.

vicollis (F.).The importance of food during larval
growth.
L. Brussaard/W.J.F. Visser

Oecologia72(1987)21-27.

Dung exploitation bythe dung beetle Typhaeus typhoeus (Col. Geotrupidae).

S.de Bie/J. Bokdam

Proc. Second Int. Symp. Herbivore nutrition. Univ.

Landscape fragmentation and carrying capacity.

Qld., Brisbane,Australia (1987) 221-222.
D. van der Hoek/S. vander Schaaf

Symp.Agrohydrology, Wageningen (1987) 12 pp.

The influence of water level management and groundwaterquality on vegetation development in some small
nature reserves inthe southern Gelderse Vallei Area
(Netherlands).

Vakpublikaties D
W. Helmer/H.J.G.A. Limpens/
W. Bongers

Handleiding voor het inventariseren en determineren

Stichting Vleermuisonderzoek (Dr. Leo Bels Stichting),

van Nederlandse vleermuissoorten met behulp van

Soest (1987) 68 pp.

bat-detectors.
Publikaties in VF87.07
L a n d g e b r u i k en l a n d b o u w s y s t e m e n i n o n t w i k k e lingslanden.
Wetenschappelijke publikaties B
C. Geerling

Guide de terrain des ligneux sahéliens et soudanoguinéens. (tweede editie).

C. Geerling/S. de Bie

Vers une exploitation soutenue des ressources naturelles.

Agricultural University Wageningen Papers (1987) 360
pp.
Groupe de travail de l'Aménagement de lafaune et des
parcs nationaux de laCommission des Forts pour l'Afrique. FAO, Rome. Sessions 7et 8(1983 et 1986)
117-125.
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nematologie

S.deBie

Draagkracht.

In: Begrazing in de natuur, S.de Bie,W. Joenje &
S.E.vanWieren (eds.). Pudoc,Wageningen (1987)
89-105.

C. Geerling/S. de Bie

Wildbenutting.

In: Begrazing in de natuur, S.de Bie,W.Joenje &
S.E.vanWieren (eds.). Pudoc, Wageningen (1987)
125-135.

S.de Bie/C. Geerling

Deelrapport A: L'utilisation soutenue des ressources

O.e. Mali-Wageningen (1987) 24pp.

naturelles.
S.de Bie/C. Geerling/A.C. Heringa
A.C. Heringa/C. Geerling/
R. Havinga/H.M. van de Mandele/

Deelrapport B-1 :Utilisation du Gibier.
Deelrapport B-2:Aménagement de laRéserve de la

O.e. Mali-Wageningen (1987) 109 pp.
O.e. Mali-Wageningen (1987) 77 pp.

Biosphère Boude du Baoulé.

W. van Wijngaarden
S.de Bie/W.Joenje/

Begrazing in de natuur.

Pudoc,Wageningen (1987) 228 pp.

Rapport de mission d'évaluation du projet bois de villa-

Rapport aan Stichting Nederlandse Vrijwilligers en

S.E.van Wieren/(eds.)
S.Diakite/M. Diarra/
B. Lekanne dit Deprez/C. Geerling
C. Geerling/M.D. Diakite/(eds.)

ges,Ségou.
Ressources Sahélo-soudanienne.

Bosdienst Mali(1987) 47 pp.
Rapport final du projet Recherche pour l'utilisation rationnelle du Gibier auSahel. Direction Nationale des
Eaux et Forts, Bamako, Mali. Section Aménagement de
laNature, Université Agronomique, Wageningen,
Pays-Bas (1987) 210 pp.

C. Geerling/S. de Bie

Towards sustained utilization of natural resources.

W o r k i n g party on Wildlife management and national
parks ofthe African Forestry Commission. FAO,
Rome.7th and 8th sessions (1983 and 1986) 89-96.

Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s
Wetenschappelijke publikaties B
C.W. Stortenbeker

Natuur en mens.Ontwikkeling naar de toekomst.

De Levende Natuur 88(1987) 51-57.

C.W. Stortenbeker

Ecologische voorwaarden voor het behoud vande hei-

De Levende Natuur 88(1987) 98-103.

de als levensgemeenschap.
C.W. Stortenbeker
C. Geerling/S. de Bie(eds.)

Milieu en ontwikkelingssamenwerking.
Forts classéeet élevage: Yabo, Bissigaet Nakabe, Burkina Faso.B. Rapport technique.

Milieu 2(1987)113-116.
Natuurbeheer, Wageningen en Ministère de l'environnement, Burkina Faso(1987) 84 pp.

Nematologie G100
Publikaties in VF83.03
Preventie en bestrijding van p l a n t e z i e k t e n .
Dissertaties A
J. Bakker

Protein variation in cyst nematodes.

Prof.dr.ir. A.F.van der Wal (promotor), dr.ir.
F.J.Gommers (co-promotor). Wageningen (1987) 159
PP-

Wetenschappelijke publikaties B
P.A.A. Loof

Macroposthonia involuta n.sp.,anew species of Criconematidae (Nematoda).

R.Janssen/J. Bakker/F.J. Gommers
P.A.A. Loof

Med. Fac. Landbouww. Rijksuniv. Gent 52(1987)
107-111.

Circumventing the diapause of potato cyst nematodes.

Neth.J. PI.Path.93 (1987)107-113.

Tylenchorhynchidae eliava,1964ajunior synonym of

Revue Nematologie 10 (1987) 123-124.

Telotylenchidae siddiqi,1960 (Nematoda: Tylenchoidea).
H. Brinkman/P.A.A. Loof/
D. Barbez

Longidorus dunensis n.sp.and L. kuiperi n.sp. from

Revue Nematologie 10 (1987) 299-308.

the sand dune coastal region of The Netherlands (Nematoda: Longidoridae).

Abstracts C
R. Dorhout

The influence ofthe root-knot nematode Meloidogyne
incognita on the translocation of minerals in tomato
roots.
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Acta Bot. Neerl. 36(1987)184.

wetenschappelijk verslag

A.F. van der Wal

Rate of change in populations of Globodera pallida in

EAPRIOth triennial Conf. Aalborg (1987) 444-445.

response to the useof the resistant clone S. vernei
(VTn) 62.33.3.
Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s
Wetenschappelijke publikatiesB
A. Schots/J. Bakker/F.J. Gommers/
L Bouwman-Smits/E. Egberts

Serological differentiation of potato-cyst nematodes

Parasitology 95 (1987) 421-428.

Globodera pallida and G. rostochiensis: partial purification of species-specific proteins.
O n t w i k k e l i n g s e c o n o m i e D100
Publikaties in VF85.10 Maatschappelijke aspect e n van landbouwontwikkeling in ontwikkelingslanden.

Wetenschappelijke publikatiesB
H.A.J. Moll

The economics ofoil palm.

Pudoc,Wageningen (1987) 288 pp.

Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s
Wetenschappelijke publikatiesB
A. Kuyvenhoven/J.C.Jansen

Capital utilization in Indonesian medium and largesca-

Bull. Indonesian Economic Studies 23,1 (1987) 70-103.

le manufacturing.
A. Kuyvenhoven

The role of economic analysis in performance audit.

In: Performance auditing: concept and methodology,
Muhammed Akram Khau (ed.). Proc. National Seminar
Performance auditing, 1986, Department ofthe Auditor-General of Pakistan, Lahore (1987) AK/01-28.

A. Kuyvenhoven/M.J.F. van Pelt

Concepts and methods of performance audit and evaluation.

Int. Seminar Assessing Project Performance: Methodology and development of capabilities, The Hague (1987)
37 pp.

A. Kuyvenhoven

Cost of foods intargeted food aid.

NINI/ICFSN, Food aid:Criteria for commodity choice.
Workshop Wageningen,The Netherlands, 1986, Report No.4, Netherlands International N u t r i t i o n Institute, Wageningen (1987)41-47.

A. Kuyvenhoven/H. Poot/

Industrialisation and trade in Indonesia.

J.C.Jansen

Netherlands Economic Institute, Rotterdam, Parts l-V
Chs.1-16(1987)486pp. Report to the Ministry of Industry, Indonesia.

Organische chemie A350
Publikaties in VF83.02
Biokatalyse in multifase-systemen.
Dissertaties A
J.W.G. de Meester

Synthesis and oxidation by xanthine oxidase from

Prof.dr. H . C vander Plas(promotor), Wageningen.

Arthrobacter M-4of 6-aryl-4(3H)-pteridinonesand re-

Pudoc (1987) 126 pp.

lated compounds.
M.CR. Franssen

Studies on the useof haloperoxidases in organic syn-

Prof.dr. H.C. vander Plas(promotor), dr. C. Laane

thesis.

(co-promotor), Wageningen. Pudoc (1987) 123 pp.

The chlorination of barbituric acid andsome of its deri-

Bioorganic Chemistry 15 (1987) 59-70.

Wetenschappelijke publikatiesB
M.CR. Franssen/H.C van der Plas

vatives by chloroperoxidase.
H.J. Brons/M.W. Breedveld/

Inhibition of bacterial xanthine oxidase from A r t h r o -

W.J. Middelhoven/F. Müller/

bacter M4 by 5,6-diaminouracil.

Biotechn. & Appl. Biochem. 9(1987) 66-73.

J.W.G.de Meester/
H.C.van der Plas
E.de Boer/H. Plat/M.G.M. T r o m p /
R.Wever/M.C.R. Franssen/
H.C. van der Plas/E.M. Meijer/

Vanadium containing bromoperoxidase: anexample of
anoxidoreductase w i t h high operational stability in
aqueous and organic media.

H.E. Schoemaker
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Biotechnol. Bioeng. 30(1987)607-610.

•

J.W.G. de Meester/
H.C. van der Plas/
W.J. Middelhoven
J.W.G.deMeester/W. Kraus/
H.C. van der Plas/H.J. Brons/
W.J. Middelhoven
M . C R . Franssen/H.G.van Boven/
H.C. van der Plas
M.C.R. Franssen/J.G.J.Weijnen/
J.P.Vincken/C. Laane/

organische chemie

The oxidation of 6-and 7-ary1-4(3H)-pteridinones by

J.Heterocyclic Chem. 24(1987)441-451.

immobilized Arthrobacter M4cells containing xanthine oxidase.
Synthesis of 3-alkyl-6-phenyl-4(3H)-pteridinones and

J.Heterocyclic Chem. 24(1987) 1109-1116.

their 8-oxides. Potential substrates of xanthine oxidase.
Enzymatic halogenation of pyrazoles and pyridine deri-

J.Heterocyclic Chem. 24(1987) 1313-1316.

vatives.
Haloperoxidases in reversed micelles: use in organic

Studies in Organic Chemistry, 29, Elsevier Science

synthesis and optimisation of the system.

Publ. BV, Amsterdam (1987) 289-294.

H.C. van der Plas
Abstracts C
J.W.G. de Meester/
H.C. van der Plas

Comparison of the oxidation of heteroaromatics by bo-

Abstr. Forum for Applied biotechnology, Fac. Agric.

vine milk xanthine oxidase and by xanthine oxidase

Sei.Gent, België (1987)83.

from Arthrobacter M-4.
J.W.G. de Meester/
H.C. vander Plas/H.J. Brons/

Oxidation of 6- and 7-aryl-4(3H)-pteridines by free and

Abstr. Forum for Applied biotechnology, Fac. Agric.

immobilized xanthine oxidase from Arthrobacter.

Sei. Gent, België (1987) 87.

The enzymatic synthesis of halogenated heterocyclic

Proc.4th Eur. Congr. Biotechnology (1987)202.

W.J. Middelhoven
H.C. van der Plas/M.C.R. Franssen/
J.D.Jansma/H.G. van Boven
M.C.R. Franssen/J.P. Vincken/

compounds.
Enzymatic halogenation of apolar compounds using re-

Proc. 4th Eur. Congr. Biotechnology (1987)203.

J.G.J.Weijnen/H.C. van der Plas versed micelles.
E.W.J. Mosmuller/M.C.R. Franssen/

The immobilization of chloroperoxidase.

Proc. 4th Eur. Congr. Biotechnology (1987) 204.

J.M. Cardinaals/E.P.C. Kilsdonk/
J.A.M. Stoots/H.C. van der Plas
P u b l i k a t i e s i n VF84.02
Basisprocessen van de fotosynthese in relatie t o t
landbouwkundige p r o b l e m e n .
Abstracts C
G.M. Sanders/M.van Dijk/
U. Hofstra/A. vanVeldhuizen/

Conformation of adonor-porphyrin-acceptor molecu-

Abstr. 11th Int. Congr. Heterocyclic chemistry, Hei-

Ie.

delberg (1987) 43.

H.C. van der Plas
T.J.Schaafsma/U. Hofstra/
R.B.M. Koehorst/G.M. Sanders/

Picosecond laserspectroscopy of charge-separation in

Abstr. 18th Eur. Conf. Molecular spectroscopy (Euc-

photosynthetic model systems.

mos XVIII), Amsterdam (1987) 278.

H.C. van der Plas
G.M. Sanders/M.van Dijk/
A. van Veldhuizen/

Conformation and photophysical properties of ado-

Abstr. Euchem Conf., Electron transfer reactions in or-

nor-porphyrin-acceptor molecule.

ganic chemistry, Visby, Zweden (1987) 14.

H.C. van der Plas/U. Hofstra/
T.J.Schaafsma
Publikatiesin VF85.17
Synthese en structuur-werkingsrelaties van insekt-antifeedants en groei regulatoren.
Wetenschappelijke publikatiesB
J.M.M. Smits/P.T. Beurskens/
L.L. Doddema/J.Vader/
Ae. de Groot
Ae. de Groot/T.A. van Beek

Crystal and molecular structure of7b-(1,3-dioxolan-2-

J.Cryst. and Spectrosc. Res. 16(1986)979-987.

yl)-3,3ab,4,5,6ab,7,8-octahydro-7a-methyl-8-oxo-1 Hnaphto (1,8aa-c)furan, C16H2204.
Terpenoid antifeedants. Part II.The synthesis of drima-

Reel.Trav. Chim. Pays-Bas 106 (1987) 1-18.

neand clerodane insect antifeedants.
B.J.M.Jansen/R.M. Peperzak/

A novel synthesis of a-(phenylthio)aldehydes.

Reel.Trav. Chim. Pays-Bas 106(1987)489-494.

Ae. de G r o o t
B.J.M.Jansen/R.M. Peperzak/
Ae. de Groot
B.J.M.Jansen/R.M. Peperzak/
Ae.de Groot

A new approach to annelated butenolides. The total

Reel.Trav. Chim. Pays-Bas 106(1987) 505-508.

synthesis of (+)-isodrimenin.
A new approach to annelated furans.The total synthesisof (+)-euryfuran.
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Reel.Trav. Chim. Pays-Bas106 (1987) 549-553.

•

wetenschappelijk verslag

B.R.Shadid/H.C. van der Plas/

Phosphorylation of allylic hydroxy groups via phosphi-

E.deVroom/G.A. van der Marel/

Reel. Trav. Chim. Pays-Bas 106 (1987) 509-511.

te intermediates.

J.H. van Boom
Ae. de Groot/R. Peperzak/J.Vader

The conversion of a,b-unsaturated ketones into b-(phe-

Synthetic Communications 17 (1987) 1607-1616.

nylthio)-a,b-unsaturated ketones.
J.B.P.A.Wijnberg/Ae. de Groot

A selective base-induced rearrangement of perhydro-

Tetrahedron Letters 28(1987) 3007-3010.

naphthalenes to 1,5-cis-fused 10-methylene perhydroazulenes.
Abstracts C
Ae. de Groot/J. Vader/

The total synthesis of clerodane insect-antifeedants.

Abstr. 1st Princess Chulabhorn Sei.Congr., Int. Congr.

L.L. Doddema
Ae. de Groot/B.J.M.Jansen

Natural products, Bangkok (1987) 308.
The total synthesis of drimane insect-antifeedants.

Abstr. 1st Princess Chulabhorn Sei.Congr., Int. Congr.
Natural products, Bangkok (1987) 329.

PublikatiesinVF85.19
Genetisch en fysiologisch onderzoek naar regulering en ontregeling bij biotechnologisch belangr i j k e m e t a b o l e processen.
Wetenschappelijke publikatiesB
T. Goosen/G. Bloemheuvel/
C. Gysler/D.A. de Bie/

Transformation of Aspergillus niger usingthe homoio-

Current Genetics 11(1987) 499-503.

gous orotidine-5'-phosphate-decarboxylase gene.

H.W.J. van den Broek/K. Swart

Publikaties in VF86.04
G e d r a g van heterocyclische verbindingen bij inw e r k i n g v a n nucleofiele agentia, hun rol in redox
processen en fotoreacties.
Wetenschappelijke publikatiesB
A.C. Brouwer/H.C. van der Plas

On the amination of pyrimido(5,4-e)1,2,4-triazines in

J.Heterocyclic Chem. 24(1987) 1657-1660.

liquid ammonia.
A.T.M. Marcelis/H.C. van der Plas

Cycloaddition reactions of cyclic ketene-N,S-acetals

J.Heterocyclic Chem. 24(1987) 545-548.

w i t h 1,2,3,4,5-tetrazines.
D.J. Buurman/H.C. van der Plas

On the Chichibabin amination of pyrimidine and N-al-

J.Heterocyclic Chem. 24(1987) 1377-1380.

kylpyrimidinium salts using liquid ammonia potassium
permanganate.
H.C. vander Plas

Potassium permanganate in liquid ammonia. An effective reagent inthe Chichibabin amination of azines (Re-

Khimiya Geterotsiklicheskikh Soedinenii (1987)
1011-1027.

view).
AbstractsC
A.E. Frissen/A.T.M. Marcelis/

Novel intramolecular Diels-Alder reactions of pyrimi-

H.C. van der Plas dines.
D.A. de Bie/G.Geurtsen/

Reactions of 5-nitropyrimidine w i t h amidines.

H.C. van der Plas

Abstr. 11th Int. Congr. Heterocyclic chemistry, Heidelberg (1987)61.
Abstr. 11th Int. Congr. Heterocyclic chemistry, Heidelberg (1987) 62.

H.C. vander Plas/A.E. Frissen/

Novel ringtransformation reactions of heterocycles by

A.T.M. Marcelis

intramolecular Diels-Alder reactions.

Abstr. IXth Symp. Chemistry of heterocyclic compounds, Bratislava,Tsjechoslowakije (1987) 62.

Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s
Wetenschappelijke publikatiesB
L.H.M. Vroomen/J.P. Groten/
K. van Muiswinkel/

Identification of areactive intermediate of furazolidone

Chem.-Biol. Interactions 64 (1987) 167-179.

formed by swine liver microsomes.

A. van Veldhuizen/J. van Bladeren
N.J. Kos/H.Jongejan/

A15N-study on the deamination of 1-aminopurinium

Gazetta Chimica Italiana117 (1987) 369-373.

H.C. van der Plas salts w i t h amines.
J.W. Streef/H.C. van der Plas/

A n e w rearrangement inthe methylation of 2-(diethy-

Y.Y. Wei/J.P. Declercq/

Heterocycles 26(1987) 685-688.

lamino)-3-(ethoxycarbonyl)-5-phenylazepinyl anion.

M. van Meerssche
K. Breuker/H.C. van der Plas/

The Chichibabin amination of 5-phenylpyrimidine and

A. van Veldhuizen

•

phenylpyrazine.
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IsraelJ.Chemistry 27 (1986)67-72.

planologie

J. Schripsema/T.A. van Beek/
R. Verpoorte/C. Erkelens/

A reinvestigation of the stereochemistry of tubotaiwi-

J. Nat. Prod. 50(1987) 89-101.

ne using NMR spectroscopy.

P. Perera/C.Tibell
A. Rykowsky/H.C. van der Plas

A potassium amide induced ring transformation of

J. O r g . Chem. 52(1987) 71-73.

1,2,4-triazines into 1,2,4-triazoles and 1,3,5,-triazines.
M.Wozniak/A. Baranski/
K. Nowak/H.C. van der Pias

Frontier orbital interactions in the regioselectivity of

J.O r g . Chem. 52(1987) 5643-5646.

the amination of nitroquinolines by liquid ammonia/
potassium permanganate.

P.A.J. Link/H.C. van der Pias/
F.Müller
T.A. van Beek/M.A. Posthumus/

Spectroscopy and photochemistry of 8-substituted

Photochem. Photobiol. 45 (1987) 557-563.

5-deazaflavins.
Investigation of the essential oil of Vietnamese ginger.

Phytochemistry 26(1987) 3005-3010.

G.P. Lelyveld/H.V. Phiet/B.T. Yen
A.E. Frissen/A.T.M. Marcelis/

Novel ringtransformations of pyrimidines and pyridi-

G. Geurtsen/D.A. de Bie/

nes by intramolecular inverse electron demand Diels-

H.C. van der Pias
A.E. Frissen/A.T.M. Marcelis/
H.C. van der Pias
N.J. Kos/H.Jongejan/
H.C. van der Pias

Reel. Trav. Chim. Pays-Bas 106 (1987) 547-548.

Alder reactions.
Novel intramolecular Diels-Alder reactions of pyrimi-

Tetrahedron Letters 28(1987) 1589-1592.

dines. Synthesis of heterocyclic annelated pyridines.
Deamination, involving ring opening, in reactions of

Tetrahedron Letters 28(1987)4841-4848.

1-aminopurinium mesitylenesulfonates w i t h methanol
ammonia.

Abstracts C
N.J. Kos/D.A. de Bie/H.Jongejan/
H.C. van der Pias
T.A. van Beek/M.A. Posthumus/

Mechanism of the deamination of 1-aminopurinium

Abstr. 11th Int. Congr. Heterocyclic chemistry, Hei-

salts by ammonia.

delberg (1987) 380.

Investigation of the essential oil of Vietnamese ginger.

Abstr. 18th Int. Symp. Essential oils, Leiden (1987)25.

G.P. Lelyveld/H.V. Phiet/B.T. Yen
T.A. van Beek/H.van Bokhoven

A simple method for the isolation of plant volatiles.

Abstr. 35th Ann. Congr. Medicinal plant research, Leiden. Pharm.Weekbl., Sei.ed.9 (1987)221.

M. Dicke/M.A. Posthumus

Isolation and identification of some componentsofa volatile kairomone ofthe two-spotted spider mite, Tetra-

Abstr. Euchem. Conf. Semiochemicals in plant and animal kingdoms, Angers, France (1987)1.

nychus urticae, w i t h respect to t w o predatory mite
species.
Vakpublikaties D
H.C. van der Plas

Biologie in ontwikkelingslanden.

Lezingencycluscommissie Biotechnologie en O n t w i k kelingssamenwerking (1987) 2.

H.C. van der Plas

Een nieuwe synthese van heterocyclisch geanneleerde

SON-jaarverslag (1986) 156-159.

pyridine derivaten.
Planologie K250
Publikatiesin VF87.01
H e t relatieveld tussen delen en gehelen m e t bet r e k k i n g t o t de r u i m t e l i j k e organisatie van landelijke gebieden en overgangsgebieden van stad
en land.
Wetenschappelijke publikaties B
M.C. Hidding

Areaalbeheersing, een ruimtelijk perspectief?

In: Areaalbeheersing in de landbouwpolitiek, G. van
Dijk, A.T.J. Nooij en H.J. Silvis (red.).Wageningse Economische Studies 8. Pudoc, Wageningen (1987)
109-125.

R.H.G.Jongman
M.C. Hidding/H. Hetsen

Voordat deooievaar komt.

Landschap 4(1987) 41-48.

Landbouw en regionale ontwikkeling.

Planologische Diskussiebijdragen 1987, deel I. Stichting
Planologische Diskussiedagen, Delft (1987) 331-341.

M.J.van der Vlist

De relatie ruimtelijke ordening-landinrichting in het
licht vanoverproduktie en overbemesting.

Planologische Diskussiebijdragen 1987, deel II.Stichting Planologische Diskussiedagen, Delft (1987)
753-763.
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R.J.A.van Lammeren/F. Bertels/

wetenschappelijk verslag

Informatisering van het ruimtelijk beleid: hoe staat het

P.de Klein/R. Mierop/D. Wellink

Stedebouw en Volkshuisvesting 68 (1987) 236-239.

met de basisgegevens?

H. Hetsen/M.C. Hidding

Landbouw en regionale ontwikkeling vanuit een ruim-

T. Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek v. d. Land-

telijke optiek.

bouw 1, 2(1987) 3-27.

Vakpublikaties D
J.W. Oosterhuis/J. van der Sanden

Toekomst voor het populierenlandschap?

H. Hetsen/M.C. Hidding

De Populier 24,1 (1987)9-11.

Relatie landbouw en regionale ontwikkeling, een blin-

Landbouwk. T. 99,S (1987) 22-27.

de vlek?
M.J.vander Vlist

Landinrichting behoeft nieuw elan.

L.M.F, van den Aarsen

Maaiveld 2,4(1987) 2-9.

Macht in het relatienotabeleid. Machtstheorie in rela-

Maaiveld 3,2(1987) 14-20.

tienotagebied Waterland getoetst.
Anonymus

Reactie (van de vakgroep Planologie) op de Notitie

Schriftelijke meningsuitingen op de Notitie Ruim-

Ruimtelijke perspectieven.

telijke Perspectieven. RaadvanAdvies voor de Ruimtelijke Ordening, Reactie nr. 14(1986)15 pp.

M.C. Hidding/P. Driessen/
M. Elfrink/G. Fiddelers/P.Thissen

Boekbespreking: Landinrichting en ruimtelijke orde-

Stedebouw en Volkshuisvesting 68 (1987) 36-37.

ning, knelpunten en perspectieven op provinciaal niveau.

R.J.A.van Lammeren

MAP2.

Studiedagpapers Geografische Informatie Systemen,
NIROV, 's-Gravenhage (1987) 20-23.

PublikatiesinVF87.05
O n d e r z o e k van ecologische processen in het
landschap, ten behoeve van bestemming, inrichting en beheer van het landelijk gebied.
Wetenschappelijke publikatiesB
D. van Dorp

Bosvogels in kleine bossen:betekenis van oppervlakte,

In: Ecologie van kleine landschapselementen, P. Op-

onderlinge afstand en aanwezigheid van houtwallen.

dam,T.A.W. van Rossum enT.G. Coenen (red.). RIN,
Leersum(1986).

D. van Dorp/P.F.M. Opdam

Effects of patch size, isolation and regional abundance

Landscape Ecology 1(1987) 59-73.

on forest bird communities.
D. van Dorp/R.H.G.Jongman

Bosvogels en landschapsplannen.

R.H.G.Jongman/C.J.F,ter Braak/

Landschap 4 (1987) 82-93.

Data analysis in community and landscape ecology.

Pudoc,Wageningen (1987) 299 pp.

O.F.R. van Tongeren
R.H.G.Jongman

The Rhine-Maas Megalopolis and its waterresources;

Workshop on interrelated bioclimatic and landuse

consequences of climate induced hydrological changes.

changes, Min.VROM (1987) 14 pp.

Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s
Vakpublikaties D
M.C. Hidding/M. van Schaik/

Boekbespreking: Verweving van landbouw en natuur/

M.Wingens

Stedebouw en Volkshuisvesting 68(1987) 187.

landschap; naleving en handhaving van bestemmingsplannen buitengebied (deel I: hoofdrapport).
P l a n t e n c y t o l o g i e en - m o r f o l o g i e F050
Publikaties in VF85.13
Benutting van genetische v a r i a t i e bij planten.

Dissertaties A
A . A . M , van Lammeren

Embryogenesis in Zea mays L. A structural approach to
maize caryopsis development in vivo and in v i t r o .

Prof.dr. M.T.M. Willemse (promotor), dr.J.H.N. Schel
(co-promotor). Wageningen (1987) 205 pp.

Wetenschappelijke publikaties B
P.F. Fransz/J.H.N.Schel

An ultrastructural study on early callus development

Acta Bot. Neerl. 36(1987) 247-260.

from immature embryos of the maizestrains A188and
A632.
C.J. Keijzer/I.H.S. Hoek/
M.T.M. Willemse
J.van Bragt/W. Luiten/

The development of the staminal filament of Gasteria

Flower formation in Eucharis amazonica Linden ex

P.A. Sprenkels/C.J. Keijzer

•

Acta Bot. Neerl. 36(1987)271-282.

verrucosa.

Planchon.
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Acta Hortic. 177 (1986) 157-164.

p l a n t e n c y t o l o g i e en - m o r f o l o g i e

M. Cresti/C.J. Keijzer/A. Tiezzi/
F.Ciampolini/F. Focardi
H. Miki-Hirosige/I.H.S. Hoek/

Stigma of Nicotiana, ultrastructural and biochemical

A m . J. Bot. 73 (1986) 1713-1722.

studies.
Secretions from the pistel of Lilium longiflorum.

Am.J. Bot. 74 (1987) 1709-1715.

Ultrastructural comparison of pollen grains from 2n,

A m . J. Bot. 74(1987) 1665-1671.

S. Nakamura
M. Murgia/H.J. Wilms/M. Cresti

3nand4n plants of Euphorbia dulcis.
V. Kaul/C.H.Theunis/B.F. Palser/
R.B.Knox/E.G.Williams
C.J. Keijzer/M. Cresti

Association of the generative cell and vegetative nu-

Ann. Bot. 59(1987)227-235.

cleus in pollen tubes of Rhododendron.
A comparison of anther development in male sterile

Ann. Bot. 59(1987)533-543.

Aloe vera and male fertile Aloe ciliaris.
C.J. Keijzer

The processes of anther dehiscence and pollen disper-

New Phytologist 105 (1987) 487-498.

sal. 1. The opening mechanism of longitudinally dehiscing anthers.
C.J. Keijzer

The processes of anther dehiscence and pollen disper-

N e w Phytologist 105 (1987)499-507.

sal. 2.The formation and the transfer mechanism of
pollenkitt, cell wall development in the loculus tissues
and afunction ofthe orbicules in pollen dispersal.
C.J. Keijzer/I.H.S. Hoek/
M.T.M. Willemse

The processes of anther dehiscence and pollen disper-

New Phytologist 106 (1987) 281-287.

sal. 3.The dehydration ofthe filament tip and the anther in three monocotylous species.

A . A . M , van Lammeren/H. Kieft

Immunocytochemistry of microtubular and actin cytos-

Plant Cell Incomp. Newsl. 19(1987) 32-35.

keletons in developing pollen grains,somatic embryos
and endosperm.
T.P. Straathof/J.M. van Tuyl/
C.J. Keijzer/H.J. Wilms/

Overcoming post-fertilization barriers in Lilium by

Plant Cell Incomp.Newsl. 19 (1987) 69-73.

ovary and ovule culture.

A . A . M . Kwakkenbos/M.P. van Dien
B. Barnabas/P.F. Fransz/
J.H.N. Schel
A.C. van Aelst/H.J. Wilms

Ultrastructural studies on pollen embryogenesis in

Plant CelIReports 6(1987) 212-215.

maize (Zea mays L ) .
Ultrastructure of mature pollen after wet and dry con-

Pollination '86, Proc. Symp. School of Botany, Mel-

ditions.

bourne, E.G. Williams, R.B. Knox and D. Irvine (eds.).
Melbourne Univ., Australia (1987) 233-235.

P.M. van Roggen/C.J. Keijzer/
H.J.Wilms/J.M. van Tuyl

Pollen tube growth in an interspecific cross between

Pollination '86. Proc. Symp. School of Botany Melbour-

t w o Lilium species.

ne, E.G. Williams, R.B. Knox and D. Irvine (eds.). Melbourne Univ. Australia (1987) 240-241.

M.T.M. Willemse/
M.A.W. Franssen-Verheijen

The style of Gasteriaverrucosa: development and pol-

Pollination '86. Proc. Symp. School of Botany Melbour-

len germination.

ne, E.G.Williams, R.B. Knox and D. Irvine (eds.). Melbourne Univ. Australia (1987) 236-239.

H.J.Wilms/A.C. van Aelst

Artificial bursting of in v i t r o growing pollen tubes studied with high speed video.

Pollination '86. Proc. Symp. School of Botany Melbourne, E.G.Williams, R.B. Knox and D. Irvine (eds.). Melbourne Univ. Australia (1987) 162-165.

H.J.Wilms/M. Murgia

Ultrastructural aspects of pollen development in
Euphorbiadulcis.

Pollination '86. Proc. Symp. School of Botany Melbourne, E.G.Williams, R.B. Knox and D. Irvine (eds.). Melbourne Univ. Australia (1987) 227-332.

Abstracts C
M.T.M. Willemse

Microtubular cytoskeleton during ovular development
in Gasteria verrucosa.

P.F. Fransz

J.H.N. Schel/

Acta Bot. Neerl. 36(1987)101.

Structural changes during in v i t r o culture of ovaries
form Zea mays L.

A . A . M . van Lammeren/H. Kieft

Acta Bot. Neerl. 36(1987) 144-145.

A method for plant tissue culture w i t h a continuous
flow of fresh nutrient medium.

J.H.N. Schel/H. Kieft

al. (eds.). Berlin (1987) 219.

A light and electron microscopial study on early development of embryogénie callus from maize.

J.H.N. Schel/H. Kieft

Abstracts XIV Int. Bot. Congr. Berlin,W. Greuter et

Acta Bot. Neerl. 36(1987) 101.

Ultrastructural features of maize caryopsis development in vivo and in v i t r o .
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H.J.Wilms/A.C. van Aelst

wetenschappelijk verslag

High speed video registration of in v i t r o growing and

Acta Bot. Neerl. 36(1987) 149.

bursting pollen tube.
P.F. Fransz/J.H.N.Schel

Response of t w o genotypically different maize strains

In: Breeding of silage maize,O. Dolstra & P. Miedema

in v i t r o : comparative cytology.
A.C. van Aelst/H.J. Wilms

Dry and wet fixation of mature pollen.

(eds.). Pudoc,Wageningen (1986) 168.
Ultramicroscopy 21 (1987)183.

Vakpublikaties D
C.J. Keijzer

Compendium reproduction biology t.b.v. IAC cursus

IAC publ. (1987).

Seed production.
J.H.N. Schel/(co-red.)

Ned. bewerking van:J. Margara: Grondslagen van de

Ned.Ver. Plantecel enWeefselkweek, Wageningen

vegetatieve vermeerdering. Meristemen en orgaan-

(1987) 296 pp.

vorming.
P u b l i k a t i e s i n VF85.18
Chemische, fotofysiologische en genetische regulatie van plantaardige groei en o n t w i k k e l i n g .
Wetenschappelijke publikatiesB
R.W. den O u t e r / M . G . Boersma

Effect of acidified water on the tracheary elements of

Acta Bot. Neerl. 36(1987) 283-293.

the first maize (Zea mays L ) internode and conditions
determining elongation of this internode.
Vakpublikaties D
J.F.C. Magendans

The identification of vegetable material: tabaccofrom

Annual report ofthe VOC-ship 'Amsterdam' founda-

the'Amsterdam'.
R.W. den Outer/
W . L . H . van Veenendaal

Anatomisch onderzoek van tomaten met zwelscheur-

tion (1987) 5 pp.
Groentenen Fruit 46 (1987) 40-42.

tjes.
Publikaties in VF86.10
Gewas- en dierfysiologisch onderzoek naar prod u k t i e en k w a l i t e i t van ruwvoeders.

Wetenschappelijke publikatiesB
F.M. Engels

Changes inthe physical structures of cell walls during

In:Degradation of lignocellulosics in ruminants and in

g r o w t h and degradation.

industrial processes,J.M. van der Meer, B.A. Rijkens en
M.P. Ferranti, (eds.). Elsevier, London-New York
(1987)13-20.

A.M.C. Emons/N.van Maaren

Helicoidal cell wall texture in root hairs.

Planta 170 (1987)145-151.

Abstracts C
A.M.C. Emons A mathematical model for helicoidal cell wall deposi-

Acta Bot. Neerl. 36(1987) 147-148.

tion.
A.M.C. Emons/F.M. Engels

Phenolic acidsof maturing stems of mais cultivars diffe-

Acta Bot. Neerl. 36(1987) 185.

ring in digestibility.
Vakpublikaties D
A.M.C. Emons

Book review: Gunning, B.E.S. and M.W. Steer: Bild-

Acta Bot. Neerl. 36(1987)155.

atlaszur Biologie der Pflanzenzelle. Gustav Fischer
Verlag, Stuttgart, 1986,103 pp.
A.M.C. Emons

Book review: Linskens, H.F. andJ.F.Jackson: Modern

Acta Bot. Neerl. 36(1987)161.

methods of plant analysis. Vol. I.Cell components.
Springer Verlag, Berlin,1985,X X + 399 pp.
P u b l i k a t i e s i n IB87.11
Plantecel biologie.
Wetenschappelijke publikatiesB
A.A.M. van Lammeren/H. Kieft/

Immuno-gold labelling oftubulin in ultrathin cryo-

E. Provoost/J.H.N. Schel

Acta Bot. Neerl. 36(1987)125-132.

sections of cultured carrot cells.

Abstracts C
K.J. Puite/W.R.R. ten Broeke/
J.G. Schaart/J.H.N. Schel
J.H.N. Schel/H. Kieft/
A.A.M. van Lammeren

Flow cytometric sorting of potato heterokaryons w i t h

Abstr. VII. Int. Protoplast Symp.,Wageningen (1987)

inhibition of cell wall synthesis before sorting.

156.

Organization of the microtubular cytoskeleton during

Abstracts XIV Int. Bot. Congr. Berlin,W. Greuter et

somatic embryogenesis in carrot suspension cultures

al. (eds.). Berlin (1987) 206.

(Daucus carota L.).
A . A . M . van Lammeren/H. Kieft/

A quantitative analysis of cytoskeletal tubulin in carrot

E. Provoost/J.H.N. Schel
•

(Daucus carota L.)
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Ultramicroscopy 21 (1987)198-199.
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plantenfysiologie

Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s
Vakpublikaties D
A.M.C. Emons

Book review: Wang,T.L.: Immunology in plant science.

Acta Bot. Neerl. 36(1987) 162.

Univ. Press,Cambridge, 1986,228 pp.
Plantenfysiologie Fl00
Publikaties in VF83.03
Preventie en bestrijding van p l a n t e z i e k t e n .
Wetenschappelijke publikatiesB
L.C. van Loon

Disease induction by plant viruses.

Adv. Virus Res.33(1987) 205-255.

Publikaties in VF85.18
Chemische, fotofysiologische en genetische regulatie van plantaardige groei en o n t w i k k e l i n g .
Dissertaties A
R. Weges

Physiological analysis of methods to relieve dormancy
of lettuce seeds.

S.P.C. Groot

Hormonal regulation ofseed development and germination intomato. Studies on abscisic- and giberellin-

Prof.dr. C.M. Karssen (promotor), Wageningen. Meppel (1987) 122 pp.
Prof.dr. C M . Karssen, prof.dr.J. Bruinsma (promotoren).Wageningen (1987) 107 pp.

deficient mutants.
D.H. Ketel

Callus and cell culture ofTagetes species in relation to
production of thiophenes.

H.C.P.M,van der Valk

Regulation of the development ofthe first leafof oats
(Avena sativa L.). Characterization andsubcellular lo-

Prof.dr. J. Bruinsma en prof.dr. B.de Groot (promotoren),Wageningen. Amsterdam (1987) 130 pp.
Prof.dr. J. Bruinsma (promotor), dr.ir. L.C. van Loon
(co-promotor). Wageningen (1987) 111 pp.

calization of proteases.
Wetenschappelijke publikaties B
C M . Karssen

Hormonal regulation ofgermination: amatter ofsup-

Acta Bot. Neerl. 36(1987) 170.

ply and demand.
R.W e g e s / C M . Karssen

The influence of desiccation following pretreatment on

Acta Hortic. 215(1987)173-184.

germination of lettuce seeds.
C M . Karssen/R. Weges

Osmoconditioningof lettuce seeds and induction of se-

Acta Hortic. 215(1987) 165-172.

condary dormancy.
C M . Karssen/S.P.C Groot

The hormone-balance theory of dormancy evaluated.

G r o w t h regulators and seeds, N.J. Pinfield, M. Black.
(eds.). British Plant G r o w t h Regulator Group. Monograph 15(1987) 17-30.

E.Vermeer/E. Knegt/J. Bruinsma

Determination of abscisic acid in small amounts of plant

J.Chromatogr. 404 (1987) 346-351.

material.
Th. Geelen/A. Varga/J.Bruinsma

Cell division of elongation in the exocarp oftomato

J.Plant Physiol.130(1987) 343-349.

fruit grown in systems in v i t r o and on the vine.
S.P.C. Groot/J. Bruinsma/
C M . Karssen

The role of endogenous gibberelIin inseed andfruit

Physiol. Plant. 71 (1987)184-190.

development of tomato: studies w i t h agibberelIindeficient mutant.

L.C. van Loon/
H.C.P.M. vander Valk/

Changes in protease activity in oat leaves during

Plant Physiol.127 (1987) 339-353.

senescence and aging.

A.J. Haverkort/G.L. Lokhorst
P.C. Struik/E.J. Boon/
D. Vreugdenhil

Effects of extracellular extracts from leaveson the t u -

Plant Physiol.84(1987) 214-217.

berization of cuttings of potato (Solanum tuberosum
L).

D. Vreugdenhil/R.M. Spanswick

The effect of vanadate on proton-sucrose cotransport

Plant Physiol.84(1987) 605-608.

in Ricinus cotyledons.
S.P.C. G r o o t / C M . Karssen

Gibberellins regulate seedgermination in tomato by

Planta171 (1987)525-531.

endosperm weakening: astudy w i t h gibberellindeficient mutants.
C M . Karssen/S.P.C. Groot/
M. Koornneef

Hormone mutants andseed dormancy in Arabidopsis
andtomato. Developmental mutants in higher plants.
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SEBSeminar Series 32(1987) 119-133.

wetenschappelijk verslag

Publikatiesin VF86.11
O p t i m a l i s e r i n g van de produktie in beschermde
teelten.
Dissertaties A
Tsung-Dao Liou

Studies on germination and vigour of cabbage seeds.

Prof.dr. C.M. Karssen (promotor), dr. H.L Kraak (copromotor). Wageningen (1987) 101 pp.

Plantenfysiologisch onderzoek F101
Publikaties in VF84.02
Basisprocessen van de fotosynthese in relatie t o t
landbouwkundige p r o b l e m e n .
Wetenschappelijke publikatiesB
J.J.S.van Rensen/W.J.M. Tonk/
S.M. de Bruijn

Involvement of bicarbonate inthe protonation of the

FEBS Lett. 226 (1987) 347-351.

secondary quinone electron acceptor of photosystem II
via the non-haem iron ofthe quinone-iron complex.

J.J.S.van Rensen/C.J. Klaver

Effects of bicarbonate on photoinhibition in isolated

In: Progress in photosynthesis research,J. Biggins (ed.).

peachloroplasts.

Martinus Nijhoff Publ., Dordrecht, Vol.4(1987) 43-46.

Effects of bicarbonate on photosynthetic electron flow

Abstract 9th Int. Biophysics Congr., Jerusalem (1987)

in guard cell chloroplasts.

151.

Abstracts C
J.J.S.van Rensen/A. de Waart/
J.F.H. Snel
J.J.S.van Rensen/W.J.M. Tonk/
S.M.de Bruijn/M. Coenen
W.F. Buurmeijer/Th.A. Roelofs/
W.J. Vredenberg

The antagonistic action of formate and bicarbonate on

Abstract EMBO-Workshop on Dynamics of photosys-

photosynthetic electron flow.

tem ll,Jerusalem(1987)30.

Some aspects of altered structure and functioning of

Acta Bot. Neerl. 36(1987)13.

the photosynthetic apparatus in phytochrome-less
mutants of tomato.

J.J.J.Ooms/W. Versluis/

Modification of the photosynthetic membrane.

Acta Bot. Neerl. 36(1987)45.

W.J. Vredenberg
Publikaties in VF85.18
Chemische, fotofysiologische en genetische regulatie van plantaardige groei en o n t w i k k e l i n g .
Wetenschappelijke publikatiesB
W.J.Vredenberg/
O. van Kooten/J.F.H. Snel

Modelling of photosynthetic energy conversion. I.
Description and basic principles of the model.

In: Progress in photosynthesis research,J. Biggins (ed.).
Martinus Nijhoff Publ., Dordrecht, Vol. 2(1987)
613-616.

J.J.F.Snel/O. van Kooten/
W.J. Vredenberg

Modelling of photosynthetic energy conversion. II.
Charge separation and secondary electron flow.

In: Progress in photosynthesis research,J. Biggins (ed.).
Martinus Nijhoff Publ., Dordrecht, Vol. 2 (1987)
617-620.

O. van Kooten/J.F.H. Snel/
W.J. Vredenberg

Modelling of photosynthetic energy conversion.III.
Electrochemical events at the membrane.

In: Progress in photosynthesis research,J. Biggins (ed.).
Martinus Nijhoff Publ., Dordrecht, Vol. 2(1987)
621-624.

J.D. Naber/J.J.S. van Rensen

Determination ofthe exchange parameters of herbicideson the QB-protein of photosystem II.

In: Progress in photosynthesis research,J. Biggins (ed.).
Martinus Nijhoff Publ.,Dordrecht, Vol. 3(1987)
767-770.

P.Adamse/P.A.M.P.Jaspers/

Photomorphogenetic responses of along hypocotyl

H. Koornneef/R.E. Kendrick

mutant of Cucumis sativus L.

A. Rashid/J.J.S.van Rensen

Uncoupling and photoinhibition in chloroplasts from a

J. Plant Physiol.117 (1987)481-491.

Pestic. Biochem. Physiol.28 (1987) 325-332.

triazine-resistant and asusceptible Chenopodium album biotype.
B.M. Parks/A.M.Jones/P. Adamse/
M. Koornneef/R.E. Kendrick/
P.H. Quail
H.J.S. Lee/D. Vince-Prue/
R.E. Kendrick

Theaurea mutant of tomato isdeficient in spectropho-

Plant Mol. Biol. 9 (1987) 97-107.

tometrically and immunocytochemically detectable
phytochrome.
Phaseshifting effects inthe photoperiodic rhythm of

Plant and CelIPhysiology 28(1987) 93-100.

flowering in dark-grown seedlings of Pharbitis nil
Choisy.

R.E. Kendrick

A genetic approach to photomorphogenesis.

Proc.Workshop Molecular physiology and phytochrome action.Spetses Island,Greece, K. Mitrakos (ed.).
University of Athens (1987) 1-5.
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G.A. Pieters

plantenfysiologisch o n d e r z o e k

Dimensions of the growing shoot and the absolute

Tree Physiology 2(1987) 283-288.

growth rate of apoplar shoot.
J.J.S.van Rensen/L.E.E.M. Spätjens

Photosystem II heterogeneity in triazine-resistant and

Z. Naturforsch. C 4 2 (1987) 794-797.

susceptible biotypes of Chenopodium album.
Abstracts C
P.Adamse/P.A.P.M.Jaspers/

A genetic approach to the study of photomorphogene-

M. Koornneef/R.E. Kendrick

Acta Bot. NeerI.36(1987) 9.

sis in higher plants.

M.E. Bossen/J.H.A. Dassen/
J.B. Latour/R.E. Kendrick/

Photomorphogenetic responses of etiolated wheat

Acta Bot. Neerl. 36(1987)13.

protoplasts.

G.H.M. Kronenberg
J.D. Naber/J.H. Höbe/

Measurements of kinetic parameters of herbicide bin-

J.J.S.van Rensen
G.A. Pieters

Acta Bot. Neerl. 36(1987)43.

ding.
The effects of irradiance on the growth of leaves, inter-

Acta Bot. Neerl. 36(1987)47.

nodes andflowerhead of sunflower.
G.A. Pieters/M.E. van den N o o r t

The role of the growing shoot in diminishing stress in

Acta Bot. Neerl. 36(1987)47.

N03-deficient plants.
J.J.S.van Rensen

Regulation of photosynthetic electron transport by bi-

Acta Bot. Neerl. 36(1987)62.

carbonate, formate and herbicides.
J.C.Wesselius/J.P.M. Vergroesen/
C. van der Haar/A. Hidding

Short- and long-term growth responses after far red

Acta Bot. Neerl. 36(1987)66.

end-of-day irradiation of Helianthus.

B.M. Parks/A.M.Jones/

A phytochrome mutant of tomato.

Book of Abstr. Tomato Biol. Symp. Davis CA (1986) 36.

R.A. Sharrock/P.H. Quail/
M. Koornneef/R.E. Kendrick
P.Adamse/P.A.P.M.Jaspers/

Photophysiology and phytochrome content of de-etio-

J.A. Bakker/R.E. Kendrick/

lated seedlings of along-hypocotyl mutant of cucum-

M. Koornneef
P.Adamse/P.A.P.M.Jaspers/
J.A. Bakker/R.E. Kendrick/

Book of Abstracts, Eur. Symp. Photomorphogenesis in
plants. Spetses Island,Greece (1987) 1.

ber.
Photophysiology and phytochrome content of de-etio-

Book of Abstracts, Eur. Symp. Photomorphogenesis in

lated seedlings of anaurea mutant of tomato.

plants. Spetses Island,Greece (1987) 2.

The role of Ca+ in phytochrome-controlled swelling of

Book of Abstracts, Eur. Symp. Photomorphogenesis in

M. Koornneef
M.E. Bossen/J.H.A. Dassen/
R.E. Kendrick/W.J. Vredenberg
R.A. Sharrock/B.M. Parks/
A.M. Jones/P.H. Quail/

etiolated wheat protoplasts.
Analysis of the phytochrome protein and light-regula-

plants. Spetses Island,Greece (1987)7
J.Cell Biochem. 11 B(1987) 23.

ted gene expression in anaurea mutant of tomato.

M. Koornneef/R.E. Kendrick
M.E. Bossen/J.H.A. Dassen/
R.E. Kendrick
J. Snel/O. van Kooten/

Phytochrome controlled swelling of etiolated wheat

Characterization of chlorophyll afluorescence respon-

W. Vredenberg

Plant Physiol.83 (1987)146.

protoplasts.
Plant Physiol.83 (1987) 161.

se upon application of modulated illumination.
Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s

Wetenschappelijke publikatiesB
L.W.A. van Hove/A.J. Koops/

Analysis ofthe uptake of atmospheric ammonia by

E.H. Adema/W.J.Vredenberg/

Atmosf. Env. 21(1987) 1759-1763.

leaves of Phaseolus vulgaris L.

G.A. Pieters
Abstracts C
W.J. Vredenberg/
W.J.M. Buurmeijer/J.J.J. Ooms
W.J.Vredenberg/J.J.J.Ooms/
W.J.M. Buurmeijer
O. van Kooten/G. Lahey/

Electrogenesis inthylakoid membranes: On the inter-

Electrogenesis, electrochromism and secondary elec-

Abstract IUPAB Workshop Ion pumps. Shoresh,Jeru-

tron transport in thylakoid membranes.

salem (1987).

Fluorescence asan indicator of air pollutant effects on

L.W.A. van Hove
O. van Kooten/

Abstract 9th Int. Biophys. Congr.Jerusalem (1987).

pretation of the slow phaseof the PS1Ssignal.

Acta Bot. Neerl. 36(1987) 61.

plants.
Fluorescence asastress indicator in plant breeding.

Acta Bot. Neerl. 36(1987)62.

A.H.C.M. Schapendonk
L.W.A. van Hove/E.H.Adema/

The uptake of atmospheric ammonia by leaves.

W.J. Vredenberg

•
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P l a n t e n t a x o n o m i e F175
P u b l i k a t i e s i n VF85.13
Benutting van genetische variatie bij planten.
Wetenschappelijke publikatiesB
W.A. Brandenburg/

Lectotypification and description of Clematis orientalis

A. van der N e u t / C E . Jarvis

Taxon 36(1987) 117-126.

L. (Ranunculaceae).

E.H. Oost/W.A. Brandenburg/

Lectotypification of Brassica rapa L , B. campestris L.

G.T.M. Reuling/C.E.Jarvis

Taxon 36 (1987) 625-634.

and neotypification of B.chinensis L. (Cruciferae).

I.M. de Vries/CE.Jarvis

Typification ofseven Linnaean names in the genus Lac-

Taxon 36 (1987) 142-154.

tuca L. (Compositae: Lactuceae).
Vakpublikaties D
L.J.G. vander Maesen

Book review: Styles, B.T. (ed.). Infraspecificclassifica-

Acta Bot. Neerl. 36(1987)117-118.

tion of wild and cultivated plants. O x f o r d ,1986.
Publikaties in VF86.23
Plantentaxonomisch onderzoek ten behoeve van
behoud en d u u r z a a m gebruik van tropische ecosystemen.
Dissertaties A
Rudjiman

A revision of Beaumontia Wallich, Kibatalia G. Don
and Vallariopsis Woodson (Apocynaceae).

Prof.dr.ir. L.J.G. van der Maesen,prof.ir. T. Gembong
(promotoren) en dr. A.J.M. Leeuwenberg (co-promot o r ) . Wageningen (1987) 99 pp.

Wetenschappelijke publikatiesB
J.C.Arends/F.M. van der Laan

Cytotaxonomiedes Vandeae (2).

F.M.van der Laan
A. de Graaf/J.C. Arends

Stolz's orchids.
The occurrence of Cryptocoryne and Lagenandra (Ara-

L'Orchidophile75 (1987) 1199-1210.
Lindleyana 2,2(1987) 115-121.
Nordic J. Bot. 6 (1986) 757-764.

ceae) on Sri Lanka.
A.J.M. Leeuwenberg/(e.a.)/(red.)

Medicinal and poisonous plants ofthe tropics.

Proc. Symp.14th Int. Botanical Congr. Berlin, Wageningen (1987) 152 pp.

Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s
Wetenschappelijke publikatiesB
L.J.G. vander Maesen

Origin, history and taxonomy of Chickpea.

The chickpea, M.C. Saxenaand K.B. Singh (eds.).
C.A.B. International-ICARDA (1987)11-34.

Abstracts C
D.O. Wijnands

The herbarium of M. Houttuyn and its relations to C.P.

Abstracts XIV Int. Bot. Congr., Berlin (1987)444.

Thunbergand M.L. Burman.
L.J.G. van der Maesen

Taxonomy of Cajanus (Leguminosae) andthe useof

Acta Bot. Neerl. 36(1987)94.

wild species in breeding of pigeonpea.
Vakpublikaties D
J. Belder
J.J.Bos
L.E. Groen
L.J.G. van der Maesen

Geschiedenis van de honderdbladige roos.

Bull. Bot. Tuinen Wageningen 18(1987) 4-10.

Hoe klimmen planten eigenlijk.

Buil. Bot. Tuinen Wageningen 19(1987) 9-11.

Cactussen en hun bloei.

Buil. Bot. Tuinen Wageningen 19(1987) 5-6.

Kent ude Linze.

Buil. Bot. Tuinen Wageningen 19(1987) 7-8.

D.O. Wijnands

Opdeschop.

Buil. Bot. Tuinen Wageningen 18 (1987) 3.

D.O. Wijnands

Opdeschop.

Buil. Bot. Tuinen Wageningen 19 (1987) 3.

D.O. Wijnands

Sarcococca.

Buil. Bot. Tuinen Wageningen 19 (1987) 4-5.

D.O. Wijnands

Erica carnea w o r d t misschien toch de juiste naam voor

Ericultura17, 66 (1987)21-22.

winterheide.
D.O. Wijnands
J.G. van de Vooren

De schatkamers van China.
Excursie cultuurplanten I.

J. Belder

Waar komt de roos vandaan? (8) (9) (10) (11).

Groei & Bloei 6 (1987) 12-17.
Kweek 94(1987) 13-14.
Rozenbulletin 20 (58):A 21-22. (59):A 23-24. (60): A
25-26. (61): A 27-28. (1987).

L.E. Groen

Astroloba Uitew. (2) (3) (4) (5) (6).

Succulenta66 (1987): 51-55,82-87,110-113,162-167,
171-174.
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D.O. Wijnands

The Hortus medicus Amstelodamensis- its role in sha-

The Kew Magazine 4(1987) 78-91.

ping taxonomy and horticulture.
D.O. Wijnands

Detulp in beeld:tekeningen, gravures, aquarellen

Wageningen (1987) 6pp. + 14afb.

vanaf1576t o t heden.Tulips portrayed: drawings, engravings and water colours from 1576to the present.

Plantenveredeling F750
Publikatiesin VF85.13
Benutting van genetische v a r i a t i e bij planten.
Dissertaties A
M.M.C. Tan

Somatic hybridization and cybridization in some Solanaceae.

B.A. Uijtewaal

The production and evaluation or monohaploid potatoes (2n= x= 12) for breeding research on cell and

Prof.dr. H.J.J. Nijkamp, prof.dr.ir. J.G.Th. Hermsen
(promotoren). Amsterdam (1987) 111 pp.
Prof.dr.ir. J.G.Th. Hermsen (promotor) en dr.ir. E.Jacobsen (co-promotor). Wageningen (1987) 112 pp.

plant level.
Wetenschappelijke publikatiesB
I. Bos

How to develop from three parents anew variety of

Euphytica 36(1987) 455-466.

aself-fertilizing crop?
L.H.M. Broers

Relevance of randomizing host genotypes of wheat that

Euphytica 36(1987) 257-263.

are tested for leaf rust resistance in race nurseries.
B.A. Uijtewaal/E.Jacobson/

Morphology and vigour of monohaploid potato clones,

J.G.Th. Hermsen

their corresponding homozygous diploids and tetrap-

Euphytica 36 (1987) 745-754.

loids and their heterozygous diploid parent.
A.C. Zeven/D.R. Knott
C. Broertjes/A.M. van Harten

A test for linkage between Sr6 and Rain wheat.

Euphytica 36(1987) 221-224.

Application of mutation breeding methods to vegetati-

In: Improving vegetatively propagated crops, A.J.Ab-

vely propagated plants.

bott & R.K. A t k i n (eds.).Academic Press, London
(1987)335-348.

E.Jongedijk

Desynapsis and FDR 2n-eggformation in potato: its significance to the experimental induction of diplosporic
apomixis in potato.

In: The production of new potato varieties, technological advances, G.J.Jellis & D.E. Richardson (eds.). Cambridge University Press, New-York-Sydney (1987)
225-228.

E.Jongedijk

A rapid methyl salicylate clearing technique for routine

J.Microscopy 146 (1987) 157-162.

phase contrast observations on female meiosis in Solanum.
M.M.C. Tan/E.M. Rietveld/
G.A.M. van Marrewijk/A.J. Kool

Regeneration of leaf mesophyll protoplasts of tomato

Plant Cell Reports 6(1987) 172-175.

cultivars (L.esculentum): factors important for efficient protoplast culture and plant regeneration.

B.A. Uijtewaal

Ploidy variability ingreenhouse cultured and in v i t r o

Plant Cell Reports 6(1987) 252-255.

propagated potato monohaploids (2n = x = 12) asdetermined byflow cytometry.
M.M.C. Tan/H.S. Boerrigter/

A rapid procedure for plant regeneration from protop-

A.J. Kool

Plant Science 49(1987)63-72.

lasts isolated from suspension cultures and leaf mesophyll cells of wild Solanum species and Lycopersicon
pennellii.

B.A. Uijtewaal/L.C.J.M. Suurs/
E.Jacobsen

Protoplast fusion of monohaploid (2n = x = 12) potato

Plant Science 51 (1987)277-284.

clones: identification of somatic hybrids using malate
dehydrogenase asabiochemical marker.

J.G.Th. Hermsen

Implications of new techniques for potato improvement.

E.Jongedijk

A quick enzyme squash technique for detailed studies

Proc. 20th Conf. Research Group Processors of potato
food products, Wageningen (1987)20-32.
Stain Technology 62(1987) 135-141.

on female meiosis in Solanum.
B.A. Uijtewaal/D.J. Huigen/
J.G.Th. Hermsen
B.A. Uijtewaal/E. Posthumus/
L.C.J.M. Suurs/E.Jacobsen/
J.G.Th. Hermsen
•

Production of potato monohaploids (2n = 12) through

Theor. Appl. Genet. 73 (1987) 751-758.

prickle pollination.
Relative performance of monohaploid potato clones
andtheir diploid parents at plant level and after protoplast isolation and subsequent fusion.
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Abstracts C
J.G.Th. Hermsen/E. Jongedijk/
M.S. Ramanna

An evaluation of new methods and techniques for pota-

EAPR Abstracts Conf. papers and posters 10th Trien-

to breeding.

nial Conf. EAPR, Aalborg, Denemarken (1987) 433-435.

Kennis en ervaring vereist bij toepassen van mutatie-

Landbouwk. T. 99(1987)28-32.

Vakpublikaties D
A.M. van Harten

veredeling.
I. Bos/D.L.C. Brinkhorst-van der
Swan/J.W. van Ooijen/Th. Kramer
A.M. van Harten

Het IvP-onderzoek naar de doeltreffendheid van selec-

Prophyta41 (1987)201-204.

tiemethoden.
De huidige stand vande mutatieveredeling bij aard-

Prophyta41 (1987)206-208.

appel.
J.G.Th. Hermsen/M.S. Ramanna/
E.Jongedijk/B.A. Uijtewaal/
R.C.B. Hutten
G.A.M, van Marrewijk/R.J. Bino/
M.M.C. Tan

De ontwikkeling en huidige stand van het IvP-onder-

Prophyta41 (1987)210-213.

zoek betreffende soorthybridisatie, ploidiemanipulatie
en plantbiotechnologie bij de aardappel.
De stand van zaken van het onderzoek aan cytoplasma-

Prophyta41 (1987)194-198.

tische mannelijke steriliteit bij de petunia.

J.E. Parlevliet/R.E. Niks/

Onderzoek op het IvP naar deovererving, specificiteit

L.H.M. Broers/Th.Jacobs

en duurzaamheid van resistentie tegen pathogenen.

Prophyta41 (1987)189-193.

Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s
Wetenschappelijke publikatiesB
R.E. Niks

Istall oatgrass anaccessory host ofthe brown rust fun-

Cereal Rusts Bull. 15 (1987) 27-31.

gus (Puccinia recondita) of rye?
R.E. Niks/R.G. Dekens

Histological studies on the infection oftriticale, wheat

Euphytica 36(1987) 275-285.

and rye by Puccinia reconditaf.sp.t r i t i c i and P. reconditaf.sp. recondita.
R.E. Niks

The importance of abortive stoma penetration in the

Euphytica 36(1987) 725-732.

partial resistance and nonhost reaction of adult barley
and wheat plants to leaf rust fungi.
R.E. Niks

Nonhost plant species asdonors for resistance to pa-

Euphytica 36(1987) 841-853.

thogens w i t h narrow host range. I. Determination of
nonhost status.
A.C. Zeven

Crossability percentages of some 1400 bread wheat va-

Euphytica 36(1987) 299-319.

rieties and lines w i t h rye.
J.E. Parlevliet

Strategies for breeding for tolerance to abiotic stress
factors that occur heterogeneous in time and space
such as drought.

In: Drought resistance in plants-physiological and genetic aspects, L. Monti and E. Proceddu (eds.). Commission European Communities, Luxemburg (1987)
277-285 (Report EUR.10700 EN).

G.D. Stattler/J.E. Parlevliet

Factors related to partial resistance of barley to leaf
rust.

A.C. Zeven/W.J. Peumans

Phytopathology 77(1987) 549-551.

Variation in relative amounts of isolectins in bread
wheat landraces from N o r t h e r n Nigeria and Chad.

Plant Breeding 98(1987) 174-177.

Abstracts C
J. Hille/J. Wubben/D. Florack/
M.S. Ramanna
M.S. Ramanna/J. Hille

Phenotypic instability intomato: towards a molecular
characterization.
A search for transposable elements inthe tomato.

Abstract Int. Symp. Plant transposable elements, Madison,Wisconsin, USA (1987) 57.
Abstract Int. Symp. Plant transposable elements, Madison,Wisconsin, USA (1987)70.

M.M.C. Tan/E.M. Rietveld/
G.A.M. van Marrewijk

Regeneration of leaf mesophyll protoplast of tomato

EucarpiaTomato working group Meeting, Pontecagna-

cultivars.

no, Italië (1987).

Partial resistanceof wheat to brown rust: Overview

Gewasbescherming18(1987) 12-13.

Vakpublikaties D
Th.Jacobs

and histology ofthe interaction (in Dutch).
M.F. Koch
I. Bos

Toekomstplanning van het IRR].

Landbouwk. T. 99(1987) 26-28.

Boekbespreking: Becker, W.A., 1985: Manual ofquan-

Plant Breeding 98 (1987) 84-85.

titative genetics.
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psychologie

E.Jongedijk

Het onderwijs in de plantenveredeling aan de Land-

Prophyta41 (1987)185-187.

bouwuniversiteit, een overzicht van de periode
1918-1987.
A.C. Zeven

Onderzoek van het IvP naar de mate van fenotypische

Prophyta41 (1987)199-200.

en genotypische variatie bij landrassen.
E. Flipse/M. Bruins/W. Koopman

Het belang van stagetijdens de opleiding.

Prophyta41 (1987)188-189.

Psychologie C250
Publikaties in VF86.18
De analyse van de invloed van veranderende levensomstandigheden op gedrag en beleving van
individuen.
Wetenschappelijke publikatiesB
C.W.M. Giesen
R.J. Kleber/D. Brom

Stressonderzoek in de landbouw.

De Psycholoog 22(1987) 551-557.

Traumatische ervaringen:ontwikkelingen in weten-

De Psycholoog 22(1987) 335-342.

schap en hulpverlening.
R.J. Kleber/D. Brom/M.C. Hofman/

Preventie van posttraumatische stress-stoornissen.

F.G. van Heusden

In: Preventie in zicht, C.M.H. Hosman, H. Verburg en
H. van Doorm (red.). Lisse,Swets en Zeitlinger (1987)
91-96.

R.J. Kleber/D. Brom

Psychotherapy and pathological grief: acontrolled outcome study.

H.W.J. Boerwinkel

SUMAS: psychoecologische schaal voor het meten van

IsraelJ. Psychiatry and Related Sciences 15 (1987)
361-374.
Vrije tijd en samenleving 4(1986) 429-453.

waardering en conflict.
H.W.J. Boerwinkel

Vrijheid, beheersing en samenleving in devrije t i j d .

Vrije tijd en samenleving 5(1987) 141-173.

Abstracts C
D. Brom/R.J. Kleber

Theory based care of victims.

Conf. Abstracts Third Ann. Meeting Society Traumatic
stress studies, Baltimore (1987).

R.J.Kleber
R.J. Kleber/D. Brom/

Verslag over het project psychotraumata.
Preventie van gevolgen van extreme ervaringen.

Jaarverslag Praeventiefonds, Den Haag (1987)79-80.
Programmaboek Conf. Preventieve geestelijke gezondheidszorg, Nijmegen (1987)63.

F.G. van Heusden/M.C. Hofman
Vakpublikaties D
K.L.P. de Soomer/

De centrumfunctie ensociale uitwisseling.

Bedrijfsontwikkeling 18 (1987) 166-172.

Stimulering van zorg vangetraumatiseerden: het Insti-

Gedrag en Gezondheid 1(1987) 36-39.

P.B. Defares/A.J.M. Slijkerman
D. Brom/R.J. Kleber

tuut voor Psychotrauma.
Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s
Dissertaties A
J.F. Coeterier

De waarneming en waardering van landschappen. Re-

Prof.dr. P.B. Defares en prof.ir. Vroom (promotoren).

sultaten vanomgevingspsychologisch onderzoek.

Wageningen (1987) 204 pp.

Abstracts C
M.C. Herens/M.C.J. Mol/
P.C. Dagnelie/R.J. Kleber/

N u t r i t i o n and mental development in macrobiotic chil-

Conf.Abstracts. Federation Eur. N u t r i t i o n Societies,

dren.

Warschaw(1987).

W.A. van Staveren
P.C. Dagnelie/W.A. van Staveren/
J.G.A.J. Hautvast/R.J. Kleber

Groei en mentale ontwikkeling van macrobiotisch ge-

Dertiende Weon-bijeenkomst, Maastricht. T. Soc.Ge-

voede kinderen.

zondheidsz. 65(1987)190.

R e c r e a t i e ( w e r k g r o e p ) K400
Publikaties in VF87.02
Recreatie in een veranderende samenleving.
Wetenschappelijke publikatiesB
A. Andersson/H. deJong

J.G. Bakker/M.E. Voskens-Drijver/
J.G. van der Made

Recreatie in een veranderende maatschappij. Eencase-

Mededelingen nr. 6Werkgroep Recreatie, Pudoc, Wa-

studie.

geningen (1987) 160 pp.

Effecten van verblijfsrecreatie op het natuurlijk milieu.

Mededelingen nr. 10Werkgroep Recreatie, Pudoc,

Eenonderzoek in de provincie Noord-Brabant.

Wageningen (1987) 206 pp.
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J.L.M. van der Voet

Recreatief gebruik van waterschapsterreinen.

Mededelingen nr. 9Werkgroep Recreatie, Pudoc, Wageningen (1987) 201 pp.

J.L.M, van der Voet/

Toegang voor recreatie in het landelijk gebied.

R.A.J.P. Burgers (eds.)

Mededelingen nr. 11Werkgroep Recreatie, Pudoc,
Wageningen (1987)164 pp.

Vakpublikaties D
G.W.F. Wildenbeest
M.E. Voskens-Drijver

Boerenvrijheid-een illusie?

Landbouwk. T. 99,4(1987) 6-10.

Effecten van verblijfsrecreatie op het natuurlijk milieu

Recreatie enToerisme 12(1987) 487-492.

(!)•

Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s
Vakpublikaties D
G.W.F. Wildenbeest

Hoe denken burgers over boeren?

Agrarisch Dagblad,april (1987) p. 8.

Sociologie van de w e s t e r s e gebieden
C l 00
Publikaties in VF83.01
Economische en sociale aspecten van de landbouw in westerse landen.
Wetenschappelijke publikatiesB
J. Frouws

Areaalbeheersing in het landbouwpolitieke debat.

Areaalbeheersing in de landbouwpolitiek, G. van Dijk,
A.T.J. Nooij en H.J. Silvis (eds.). Wageningse Economische Studies 8.Wageningen (1987) 139-158.

J. Frouws

State and society w i t h respect to agriculture and the

CNRS, Document deTravail: Politique de l'environ-

rural environment. The caseof The Netherlands.

ment et espace rural. Comparaison des politiques, des
institutions, des attitudes. France-Grande-BretagnePays-Bas,Table ronde de Gif sur Yvette (1987) 282-304.

J. Frouws/J.D. van der Ploeg

De automatisering van de landbouwbeoefening.

Mededelingenreeks van de vakgroepen Sociologie, no.
21, Pudoc,Wageningen (1987) 120 pp.

Vakpublikaties D
J. Frouws

Boeren,organisaties endestaat in Frankrijk.

Spil 57-58(1987) 39-46.

Publikaties in VF85.02
Dagelijkse leefsituatie en m a t e r i ë l e verzorging,
m e t nadruk op landbouw en platteland.
Wetenschappelijke publikatiesB
K. Verrips

Noblemen, farmers and labourers. A civilizing offensi-

Neth.J. Sociology 23,1 (1987)3-17.

ve in aDutch village.
C.J.Weeda
K. Verrips

Eigen zinnige erotiek.

Nijgh en van Ditmar, Amsterdam (1987) 166 pp.

Lokale elites en beschavingsoffensieven. Langbroek

Sociologisch en Antropologisch Jaarboek, W.E.A. van

1870-1920.

Beek e.a. (red.). Van Loghum Slaterus, Deventer (1987)
165-182.

Vakpublikaties D
C.J.Weeda

Gehechtheid en partner als maatschappelijk fenomeen.

Gehechtheid in relaties, B. Klap e.a. (eds.).Van Loghum Slaterus, Deventer (1987) 23-35.

Publikaties in VF87.02
Recreatie in een veranderende samenleving.
Wetenschappelijke publikatiesB
Th.A.M. Beckers

Wie niet w e r k t . Ontwikkelingen in de relaties tussen
arbeid en vrije t i j d .

Sociologisch en Antropologisch Jaarboek, W.E.A. van
Beek e.a. (red.). Van Loghum Slaterus, Deventer (1987)
231-243.

Vakpublikaties D
Th.A.M. Beckers

Boekbespreking: Leisure: Politics, planning and peop-

Leisure Studies 6,1 (1987)118-119.

le, A. Tomlinson, 182 pp.
J.W. te Kloeze

Gezin en vrije t i j d .

Reader Inleiding gezinssociologie I.Vakgroep Huishoudkunde. Wageningen (1987) 167-181.
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Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s
Wetenschappelijke publikaties B
A.L. Mok

Autonomie en professionele arbeid.

In: Autonomie alsarbeidssociologisch vraagstuk, M.
Akkermans e.a. (red.). Kerckebosch, Zeist (1987)
51-64.

Q.J. Munters/E. Meijer/

Anthony Giddens; een kennismaking met destructura-

H. Mommaas/H. van der Poel/

tietheorie.

Mededelingenreeks van de vakgroepen Sociologie, no.
14, Pudoc,Wageningen (1987) 137 pp.

R. Rosendal/G. Spaargaren
A.L. Mok/S. Laurijs

Evaluatie van de sociale en economische veranderingen
die gepaard gaan met de invoering van nieuwe informa-

Nationale Onderzoeksacties ter ondersteuning van
FAST, D.P.W.B., Brussel (1987) 120 pp.

tietechnologieën in de dienstensector.
G. Spaargaren

Environment and society: environmental sociology in

Neth. J. Sociology 23,1 (1987) 54-72.

The Netherlands.
A.L. Mok

Kwaliteit van de arbeid in de landbouw.

Oratie Landbouwuniversiteit Wageningen (1987) 31
PP-

H.J.de Haan/M.R. Bouquet

Kinship asananalytical category in rural sociology.

A.T.J. Nooi)

Kwantitatieve en kwalitatieve methoden in combina-

Sociologia Ruralis27 (1987) 243-262.
Sociologische Gids 33(1987) 430-438.

tie.
K. Verrips/B. Kruithof
H.J. de Haan/M.R. Bouquet/(red.)

De andere gelegenheid:staat en verzorging.
Analyzing kinship.

A.L. Mok/R. Donckels/e.a.

K M O entechnologische innovatie.

Sociologisch Tijdschrift 14(1987) 493-511.
Special Issueof Sociologia Ruralis 27 (1987) 243-340.
Stichting Technologie Vlaanderen, Antwerpen (1987) 4
delen, 360 pp.

G. van Dijk/A.T.J. Nooij/H.J. Silvis/

Areaalbeheersing in de landbouwpolitiek,

(red.)

Wageningse Economische Studies 8, Wageningen
(1987) 158 pp.

Vakpublikaties D
G. Overbeek

Automatiseren en hoe zit het met het werk.

Binder 6,7(1987)14.

G.Overbeek

Ik w o r d geen typiste.

Binder 6,7 (1987) 15.

G. Overbeek

Drijvende krachten: De sponsors van redding enon-

Binder 6,7 (1987) 16-17.

dergang.
G. Overbeek
A.L. Mok

Automatiseren voor iedereen.

Binder 6,8 (1987) 18-19.

Heeft de boer noggreep op zijn eigen bedrijfsvoering?

Boer tussen markt, macht en milieu, Jubileumboek
Economenclub en Studiekring Landbouweconomie,
Wageningen (1987)151-153.

C.J.Weeda
Q.J. Munters/R.E. Michel/
G. Spaargaren

Liefde, werk en ouderschap.

De Haan Unieboek, Houten (1987) 96 pp.

Niet bij geld alleen?! Eenonderzoek naar de inhou-

Generale Diakonale Raad (1987) 145 pp.

delijke enfinanciële steun aan het landelijke H e r v o r m deWerelddiakonaat vanuit de kerkelijke achterban.

C.J.Weeda

De wet op de voortplanting.

Scenario 2000, H.J. Schoo, B.Vuysje (red.). Sijthoff
(1987)166-173.

Q.J. Munters

Boekbespreking: L. Clausen (Hrsg.):Tönnies heute.

Sociologia Ruralis 27(1987) 217.

Zur Aktualität Ferdinand Tönnies.
J. Frouws
Q.J. Munters
G. Spaargaren/J. Roex

The story of TÄTE.

Sociologische Verdieping 10(1987) 12-16.

J.C. van Leur en de herwaardering van Multatuli.

Sociologische Verdieping 10(1987) 2-9.

Automatisering in de landbouw; aantekeningen bij een

Sociologische Verdieping 9 (1987) 5pp.

onderzoeksdag.
J. Frouws

Maatschappijwetenschappen zijn van wezenlijk belang

Spil 57-58(1987)5-6.

voor deontwikkeling van de landbouw.
K.Verrips
A.L. Mok
C.J.Weeda

Z e r o sum en solidariteit.
Waarom hebben we detechnologie die we hebben?

Spil 61-62 (1987) 29-34.

Z o r g ,zorgelijk, zorgwekkend?

T. Huishoudk.8(1987)1-4.

C.J.Weeda Jongeren op weg naar de 'Cosby Show' en 'Family
Ties'?
•

Spil 57-58(1987)26-27.
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Tachtigers; glimp van een generatie. Baarn: Anthos/
Ikon(1987)85-101.

wetenschappelijk verslag

S t a a t h u i s h o u d k u n d e D050
Publikatiesin VF83.01
Economische en sociale aspecten van de landbouw in westerse landen.
Wetenschappelijke publikatiesB
W.J.M. Heijman
E.C. van Ierland/Th. Hutten

Economie en natuur.
Emissies van S02 en N O x in het buitenland.

Maandschrift Economie 51(1987) 347-359.
Studie in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Vakgroep Staathuishoudkunde, Landbouwuniversiteit Wageningen (1987)
40 pp.

P.J.van de Laak/E.C. van Ierland

Natuur en economie.

Studie inopdracht van de Raadvoor het milieu- en natuuronderzoek. Vakgroep Staathuishoudkunde, Landbouwuniversiteit Wageningen (1987) 105 pp.

Vakpublikaties D
J.J.Krabbe

Nature-sparing technology in dynamic welfare theory:
The role offactor substitution.

Congr. Regional ScienceAssociation, Athene. Practica
Vol. I, Regional Development Institute, Athene (1987)
185-195.

E. Doekemeijer/E.C. van Ierland
E.C. van Ierland

Recycling van huishoudelijk afval.

Economisch-Statistische Berichten 72(1987) 166-169.

Milieu: machteloos door boer en markt.

In:Jubileumboek Economenclub en Studiekring
Landbouweconomie, Wageningen (1987) 168-172.

E.C. van Ierland/

Fosfaatvrij wassen helpt, maar niet voldoende.

NRC-Handelsblad, oktober (1987).

R.M. van den Boomen
Publikaties in VF87.01
H e t relatieveld tussen delen en gehelen m e t bet r e k k i n g t o t de r u i m t e l i j k e organisatie van landelijke gebieden en overgangsgebieden van stad
en land.
Wetenschappelijke publikatiesB
H. Folmer (e.a.)

Cross-national comparisons of regional labor markets
in 15 countries.

In: Regional labour markets: Contributions to economieanalysis, M.M. Fischer and P.Nijkamp (eds.).
North-Holland, Amsterdam (1987) 369-484.

H. Folmer/J. van Dijk

Differences in characteristics between unemployed

Kwantitatieve Methoden 8(1987) 75-97.

w i t h different spells of unemployment.
H. Folmer/P. Nijkamp

Investment premiums: Expensive but hardly effective.

Kyklos 40(1987)43-72.

Vakpublikaties D
H. Folmer

Boekbespreking: Decentralization and development:

Ann. Regional Science 21 (1987)117.

Policy implementation in developing countries, G.
Shabbis Cheemaand D.A. Rondelli (eds.).
W.J.M. Heijman

Het terugdringen van het mestoverschot.

Economisch-Statistische Berichten 72 (1987) 729-730.

Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s
Wetenschappelijke publikatiesB
J.J. Krabbe

D'Aulnis de Bourouill: Stromingen op het einde van de
vorige eeuw.

In: Van liberalisten t o t instrumentalisten, A.J. Vermaat,J.J. Klant enJ.R. Zuidema(red.). Stenfert Kroese,
Leiden (1987) 39-56.

J.J. Krabbe

Organistic theory in economics: The contribution of

Int.J.Social Economics 14(1987) 105-117.

the Historical School.
Vakpublikaties D
F.J. Dietz/J. van der Straaten

Marxistische milieu-economie kritisch bekeken.

Congresbundel Oude en nieuwe politieke economie,
Vught (1987) 1-14.

J.J. Krabbe

Boekbespreking: Theorieën van de vraag,W.J.van de
Woestijne, N. Lamperjee en P.D. Coljée.
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Economenblad 9,8(1987) 3.

theoretische produktie-ecologie

T h e o r e t i s c h e p r o d u k t i e - e c o l o g i e F300
Publikaties in VF83.03
Wetenschappelijke publikatiesB

Preventie en bestrijding van p i a n t e z i e k t e n .

S.A. Ward

A m . Naturalist 129 (1987) 568-579.
Optimal habitat selection in time-limited dispersers.

Vakpublikaties D
R. Rabbinge

Landbouwk. T. 99,1 (1987)19-21.
Verleden, heden en toekomst.
Publikaties in VF84.02
Basisprocessen van de fotosynthese in relatie t o t
landbouwkundige p r o b l e m e n .

Wetenschappelijke publikatiesB
J.Goudriaan/R.J. Bijlsma

Effect of C 0 2 e n r i c h t m e n t on growth offaba beans at

Neth. J.agric. Sei.(Synopsis) 35 (1987) 189-191.

t w o levels of water supply.
M.J. K r o p f f / L Bastiaans/
J. Goudriaan

Implications of improvements in modeling canopy pho-

Neth. J.agric. Sei.(Synopsis) 35 (1987) 192-194.

tosynthesis in SUCROS (asimpleand universal crop
growth simulator).
Publikaties in VF85.08
O n d e r z o e k van processen in het systeem bodemplant t.b.v. optimalisering van plantaardige prod u k t i e e n milieubeheer.

Dissertaties A
P.A. Leffelaar

Dynamics of partial anaerobiosis, denitrification, and

Prof.dr.ir. C T . deW i t en prof.dr.ir. G.H. Bolt (pro-

water in soil: experiments and simulation.

motoren), Wageningen. Pudoc (1987) 117 pp.

Dynamics of partial anaerobiosis, denitrification and

SoiIScience 142(1987) 352-366.

Wetenschappelijke publikatiesB
P.L. Leffelaar

water in asoil aggregate: Experimental.
P.A. Leffelaar

Dynamic simulation of multinary diffusion problems

Soil Science 143 (1987) 43-55.

related to soil.
Publikaties in VF85.16
O n t w i k k e l i n g van onkruidbeheersingssystemen
voor produktiegewassen.
Wetenschappelijke publikatiesB
W.Joenje/M.J. Kropff

Relative time of emergence, leafarea development and

Proc. 1987 British Crop Protection Conf. Weeds.

plant height asmajor factors in crop-weed competi-

Brighton (1987) 971-978.

tion.
Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s
Dissertaties A
G.M.J. Mohren

P.de Willigen/M. van N o o r d w i j k

Simulation offorest g r o w t h , applied to Douglas fir

Prof.dr.ir. C T . deW i t en prof.dr.ir. R.A.A. Oldeman

stands in The Netherlands.

(promotoren), Wageningen. Pudoc (1987) 184 pp.

Roots, plant production and nutrient use efficiency.

Prof.dr.ir. C.T. deW i t (promotor), dr.ir. P.A.C. Raats
(co-promotor). Wageningen (1987) 282 pp.

M. van Noordwijk/P. deWilligen

Roots, plant production and nutrient use efficiency.

Prof.dr.ir. C.T. deW i t (promotor), dr.ir. P.J.C. Kuiper
(co-promotor). Wageningen (1987) 282 pp.

Wetenschappelijke publikatiesB
C.T. de W i t / H . Huisman/
R. Rabbinge
J.Wolf/C.T. deW i t / B .H.Janssen/
D.J. Lathwell
R. Rabbinge/W.A.H. Rossing

Agriculture and its environment: Are there other

Modelling long-term response to fertilizer phosphorus.

Agron. J.79(1987) 445-451.

I.The model.
Decision models in pest management.

C.P. van Gerwen/C.J.T. Spitters/ Simulation of competition for light in even-aged stands
G.M.J. Mohren of Douglas fir.
C.T. de W i t / H . van Keulen

Agricultural Systems 23 (1987) 211-236.

ways?

Modelling production offield crops and its requirements.
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Eur.J. Operational Res. 32(1987)327-332.
Forest Ecology and Management 18(1987) 135-152.

Geoderma40(1987) 253-265.

wetenschappelijk verslag

J.A. den Duik

Turtle and Hare, t w o detailed crop reflection models.

In: Remote sensingfor resources development and environment management, M.C.J. Damen, G.S.Smit &
H.Th. Verstappen (eds.). ITC, Enschede,The Netherlands (1986) 233-237.

J. Goudriaan

The biosphere asadriving force in the global carbon

Neth. J.agric. Sei. 35 (1987) 177-187.

cycle.

Toxicologie H200
Publikaties in VF85.01
De v e r w e r k i n g van grondstoffen t o t k w a l i t a t i e f
hoogwaardige voedingsmiddelen en het realiseren van een goede voeding.
Wetenschappelijke publikaties B
H. Tennekes/B. van Ravenzwaay/
H.W. Kunz
B. van Ravenzwaay/H. Tennekes/
M.Stöhr/W. Kunz
W.M.F.Jongen/S.R. Sijtsma/
R.M.I. Zwijsen/J.H.M. Temmink

Quantitative aspects of enhanced liver t u m o r forma-

Carcinogenesis 6(1985) 1457-1462.

tion in CF-1 mice by dieldrin.
The kinetics of nuclar polyploidization and tumour for-

Carcinogenesis 8 (1987) 265-269.

mation in livers of CF/1 mice exposed to dieldrin.
A co-cultivation system consisting of primary chick em-

Carcinogenesis 8 (1987) 767-772.

bryo hepatocytes and V79 Chinese hamster cells as a
model for metabolic cooperation studies.

W.M.F.Jongen/
B.J.N, van der Leede/C.C. Chang/

The transport of reactive intermediates in aco-cultiva-

Carcinogenesis 8(1987) 1239-1243.

tion system:the role of intercellular communication.

J.E. Trosko
W.M.F.Jongen/M.A.J.S. van Boekei

Inhibitory effect of cheese and somefood constitutents

Fd. Chem. Toxic. 25 (1987) 141-145.

on mutagenicity generated in Viciafabaafter treatment
w i t h nitrite.
P.J.van Bladeren/l.M. Bruggeman/
W.M.F.Jongen/A.G. Scheffer/

The role of conjugating enzymes in toxic metabolite
formation.

J.H.M. Temmink
P.J.van Bladeren/A.G. Scheffer/
R.M.E. Vos/l.M. Bruggeman/

L.W. van Broekhoven/

D.J. Benford,J.W. Bridges and G.G. Gibson (eds.).
(1987)151-170.

The interaction of allyl and benzyl isothiocyanate and
rat liver glutathione s-transferases.

J.H.M. Temmink

W.M.F.Jongen/J.A.R. Davies/

In: Drug metabolism - f r o m molecules to man,

In: Glutathione S-transferases and carcinogenesis,T.J.
Mantle, C.B. Pickett andJ.D. Hayes (eds.). (1987)
235-237.

The role of various food products inthe formation of
N-nitroso compounds under acidic conditions.

M.A.J.S.van Boekei

Proc. 9th Int. Symp. N-Nitroso compounds, Bartsch,
H., L.K. O ' N e i l l and R. Schulte-Hermann (eds.). Relevance of N-nitroso compounds to human cancer. Exposures and mechanisms, 1986. Baden,Austria (1987)
360-364.

I. Ekasari/W.M.F.Jongen/W. Pilnik

Detection of maillard intermediary product in orange

Proc. Symp. Internationale Fruchtsaft/Union (1987)

juice by bacterial mutagenicity assay.

409-417.

W.M.F.Jongen/R.J. Topp/

A co-cultivation system asamodel for in v i t r o studies

Toxic, in V i t r o 1(1987)105-110.

H.C.M. Tiedink/E.J. Brink

of modulating effects of naturally occurring indoles on
the genotoxicity of model compounds.
Publikaties in VF85.11
Emissie, verspreiding, preventie en bestrijding
van milieubelastende factoren in de c o m p a r t i m e n t e n w a t e r , bodem en lucht, en de effecten
daarvan op de mens, plant, dier en ecosystemen.

Dissertaties A
B.van Ommen

The in v i t r o biotransformation of hexachlorobenzene
in relation to its toxicity.

Prof.dr.J.H. Koeman en prof.dr. F. Muller (promotoren), dr. P.J.van Bladeren (co-promotor). Wageningen
(1987) 135 pp.

Wetenschappelijke publikaties B
A.J.J.L. Rutten/H.E. Falke/

Laboratory comparison of total cytochrome P-450and

J.F.Catsburg/R. Topp/

protein determinations in rat liver microsomes. Re-in-

B.J. Blaauwboer/I. van Holteijn/

vestigation of assay conditions.

L. Doorn/F.X.R. van Leeuwen
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Arch.Toxicol. (1987)27-33.

tropische plantenteelt

I.M.C.M. Rietjens/H.H. Lemmink/
G.M. Alink/P.J. van Bladeren
J.H.M. Temmink/C.J. Bayne

The role of glutathione and glutathione S-transferases

Chem.-Biol. Interactions 62(1987) 3-14.

infatty acid ozonide detoxification.
Ultrastructural characterization of leucocytes in the

Dev. Comp. Immunol. 11 (1987) 125-137.

pronephros of carp (Cyprinus carpio, L.).
J.W. Everts/J.H. Koeman

The ecological impact of insecticides in connection to
the control of tsetseflies in Africa: a review.

In: Integrated tsetse fly control: methods and strategies, R. Cavalloro(ed.). Balkema, Rotterdam (1987)
49-56.

G.M. Alink/I.M.C.M. Rietjens

Inwerkingsmechanismen vanozon;speciaal met betrekking tot zoogdiercellen.

In: Ozon: fysische en chemische veranderingen in de atmosfeer en de gevolgen, R.Guichuit,J. van Ham en
A.C. Posthumus (red.). Kluwer, Deventer (1987) 50-56.

I.M.CM. Rietjens/
C.A.M, van Tilburg/
T.M.M. Coenen/G.M. Alink/

Influence of poly-unsaturated fatty acid supplementa-

J.Toxicol. Environ. Health 21 (1987)45-65.

tion and membrane fluidity on ozone and nitrogen
dioxide sensitivity of rat alveslar macrophages.

A.T.W. Konings
B.van Ommen/P.J.van Bladeren/
J.H.M. Temmink/L. Brader/

The microsomal oxidation of hexachlorobenzene to

Proc. Int. Symp. Hexachlorobenzene, Morris, C R . and

pentachlorophenol: effect of inducing agents.

J.R.PCabrai (eds.). IARC, Lyon (1986) 323-325.

Mutagenicity of airborne particles related to meteoro-

Sei.Total Environment 61 (1987)23-36.

F.Müller
J.J.van Houdt/G.M. Alink/
J.S.M.Boleij
L.H.M. Vroomen/B. van Ommen/
P.J.van Bladeren

logical and air pollution parameters.
Quantitative studies of the metabolism of furazolidone

Toxic, in V i t r o 1 (1987)97-104.

by rat liver microsomes.

Vakpublikaties D
J.H. Koeman

Historisch overzicht, huidige werkwijze en ontwikke-

Arbovisie4, 3(1987)3-4.

lingen van de W G D .
J.W. Everts/A. van Huis

Sprinkhaanbestrijding in de Sahel.

NRC/Handelsblad. Wetenschappelijke bijlage 9 juli
(1987)1 p.

Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s
Dissertaties A
L.H.M. Vroomen

In vivo and in v i t r o metabolic studies of furazolidone.

Prof.dr.J.H. Koeman (promotor) en dr.ir. H.A. Kuiper
(co-promotor). Wageningen (1987) 155 pp.

Wetenschappelijke publikaties B
P.J.van Bladeren/F.K. Balani/
J.M. Sayer/D.R. Phakker/
D.R. Boyd/D.E. Ryan/

Stereoselective formation of benzo(c)phenanthrene

Biochem. Biophys. Res.Comm. 145 (1987) 160-167.

(+)-3S,4R and (+ )5S,6R-oxide by cytochrome P450c in
ahighly purified and reconstituted system.

P.E.Thomas/W. Levin/
D.M.Jerina
S.K. Balani/P.J. van Bladeren/
E.S.Cassidy/D.R. Boyd/
D.M.Jerina

Absolute configuration of the K-region arene 5,6-oxid-

J.O r g . Chem. 52(1987) 137-144.

esderived from ghrysene7,12-dimethyl benzanthraceneand benzo(c)phenanthrene.

P.R.M. Kerklaan/S. Bouter/

Mutagenicity of halogenated and other substituted di-

J.M. te Koppelen/

nitrobenzenes in Salmonella (dief.) typh. Ta100 and de-

N.P.E. Vermeulen/

rivatives deficient inglutathione and nitroreductase.

Mutation Res.176(1987) 171-178.

P.J.van Bladeren/G.R. Mohn
T r o p i s c h e p l a n t e n t e e l t F400
Publikaties in VF85.13
B e n u t t i n g van g e n e t i s c h e v a r i a t i e bij planten.
Wetenschappelijke publikaties B
E.A. Zandvoort

Inv i t r o germplasm conservation of tropical aroids.

Acta Bot. Neerl. 36(1987) 150.

E.A. Zandvoort

Cryopreservation experiments w i t h embryoids of

Abstracts SLTB Autumn Meeting, London (1987).

Abstracts C
Xanthosoma brasiliense.
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Publikaties in VF86.07
Analyse en o n t w e r p van landgebruikssystemen
in de Taï-regio ( I v o o r k u s t ) .
Wetenschappelijke publikatiesB
A. Budelman

A. Budelman

A. Budelman/E.C.M. Pinners

Gliricidia sepium (Jacq.) Walp. inthe Southern Ivory

Proc. Int. Workshop Gliricidia sepium (Jacq.) Walp.:

Coast: Production, composition and decomposition of

Management and improvement.CATIE/NFTA, Turrial-

the leaf biomass.

ba,Costa Rica (1987) 74-81.

The above-ground structural compatibility of Flemin-

Proc. Int. Workshop Gliricidia sepium (J a c c l) Walp.:

gia macrophylla, Gliricidia sepium and Leucaena leuco-

Management and improvement.CATIE/NFTA, Turrial-

cephalaas life stakes for yams, Dioscoreaalata.

ba,Costa Rica (1987) 82-89.

The value of Cassai siameaand Gliricidia sepium as' i n -

Proc. Int. Workshop Gliricidiasepium (Jacq.) Walp.:

situ' support systems in yam cultivation: Experiences

Management and improvement.CATIE/NFTA, Turrial-

from afarm-based t r i a l .

ba,Costa Rica (1987) 90-91.

Publikaties in VF87.07
Landgebruik en landbouwsystemen in o n t w i k k e lingslanden.
Wetenschappelijke publikatiesB
M. Flach

Cropping systems for development oftidal lowland.

Proc. Symp. Lowland Developm. Indonesia-Jakarta,
1986. ILRI-Wageningen (1987)84-92.

L.O. Fresco/D. Nygaard

Tchanitchian Lfarming systems research inTunesia;a
review ofthe Goubellat.

F.R. Sluijs/H.Waaijenberg/
W . G . Wielemaker/J.F. Wienk

Agriculture in the Atlantic Zone of Costa Rica. Summarizing report of anexploratory survey.

Report t o Int. Development Research Centre (1987) 39
PPSerie Tecnica, Informe Tecnico no.123, Catie, Turrialba/Programme paper no. 1, Atlantic Zone Programme,
Turrialba(1987)39pp.

L.O. Fresco

Landbouwontwikkeling in semi-aride gebieden ten zuiden van de Sahara.

Themawerkgroeprapport, H. Breman et al (red.). OSL,
Min. van Landbouw & Visserij,Wageningen, Den Haag
(1987) 29 pp. + 29 pp. bijl.

Vakpublikaties D
L.O. Fresco

De Groene Evolutie van de Togolese landbouw.

N I O kroniek 50,juni/juli (1987) 15-16.

Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s
Dissertaties A
W . C . H , van Hoof

Mixed cropping ofgroundnuts and maize in EastJava.

Prof.dr.ir. M. Flach (promotor), dr.ir. G.H. de Bruijn
(co-promotor). Wageningen (1987) 156 pp.

C.J. Breure

Factors associated w i t h the allocation of carbohydrates
to bunch dry matter production in oil palm.

Prof.dr.ir. J.D. Ferwerda (promotor), dr. G. Staritsky
(co-promotor). Wageningen (1987). Harrisons Fleming
Advisory Services Ltd.; London & Dami Oil Palm Research Station; Papua New Guinea. 259 pp.

Wetenschappelijke publikatiesB
A.R. Linnemann

Bambaragroundnut (Vignasubterranea (L.) Verde.)-

Abstracts Trop. Agriculture 12(1987) 9-25.

a review.
Vakpublikaties D
A.R. Linnemann/G.H. de Bruijn

Traditional seed supply for food crops.

ILEIA 3,2(1987)10-11.

L.O. Fresco

Zijn en blijven er tropische studierichtingen?

Landbouwk. T. 99,6/7 (1987) 3.

L.O. Fresco

Proposal voor Prosea. Let there be forest.

Landbouwk. T. 99,5(1987) 14-15.

L.O. Fresco

Het landbouwrapportenoverschot.

Scenario 2000, H.J. Schoo en B. Vuysje (red.). Sijthoff
Uitg., Amsterdam (1987) 56-62.

T r o p i s c h e v e e h o u d e r i j E400
Publikaties in VF83.04
D i e r l i j k e p r o d u k t i e en welzijn van landbouwhuisdieren.
Wetenschappelijke publikatiesB
C. O k e r e / O . Chiboka/G. Montsma

Effect offrequent ejaculation ofWest African Dwarf

Animal Reproduction Science 11 (1986)249-258.

goat on semen characteristics.
M.N.M. Ibrahim/J.B. Schiere

Animal Production possibilities usingfibrous residues.

Proc. 4th AAAP Animal Science Congr., Hamilton,
New Zealand (1987)74-77.
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A.A. Ademosun/H.G. Bosman/
P.L. Roessen/A. Oude Hengel

t u i n - e n landschaparchitectuur

Effect of cassavasupplementation on feed intake and

Proc. Int. Conf. on Goats, O.P. Santana,A.G. de Silva

performance of West African Dwarf goats.

and W . C . Foote (eds.). Brasilia. Departamento de DifusaodeTecnologia, Brasilia, Brazil (1987) 1444.

W.G.B. Chizyuka/D. Z w a r t /

Cattle inthe Western Province, the animal disease

S.F. Postma

Report for the Government of the Republic of Zambia,

control project and related aspects.

Lusaka and the Ministry of Development Co-operation,
The Hague (1987) 32 pp. + annexes.

H.G. Bosman/A.A. Ademosun/

Management of the West African Dwarf Goat in the

G. Montsma
Trianti Djoharjani/H.M.J. Udo

Technical Report for the Ministry of Development Co-

Humid Tropics.
Goat production performances in an upland areaof

operation,The Hague (1987) 46 pp.
Tropical Animal Health and Production 18 (1987)

EastJava.
R.T. Wilson/A. Traore/H.G. Kuit/

Livestock production in central Mali: reproduction,

M. Slingerland

growth and mortality of domestic fowl under traditio-

76-80.
Tropical Animal Health and Production 19 (1987)
229-236.

nal management.
O.B. Smith/M.F.J.van Houtert

The feeding valueof Glyricidiasepium, areview.

W o r l d Animal Review 62 (1987) 57-68.

Vakpublikaties D
J.B. Schiere

Vezelrijke gewasresten benut, alternatieve veevoeding

Landbouwk. T. 99(1987) 23-25.

in de tropen.
Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s
Wetenschappelijke publikatiesB
M.C. Pieterse/H. Bakker/

Oestroes behaviour of Dutch Friesian heifers under

C.M.C. Schwering/W.J. Koops

Int.J. Biometeorology 31 (1987) 269-283.

sub-tropical conditions in Tunesia.
T u i n - en landschapsarchitectuur K300
Publikaties in VF87.01
H e t relatieveld tussen delen en gehelen m e t bet r e k k i n g t o t de r u i m t e l i j k e organisatie van landelijke gebieden en overgangsgebieden van stad
en land.

Wetenschappelijke publikatiesB
F. Rip

Computer aided landscape planning:the medium isthe

Landscape and Urban Planning 14(1987) 79-83.

message.
R. Blom/H.Toes

Informatie analyse stedelijk groen.

Wageningen (1987) 80 pp. i.o.v. Gemeente Leiden.

R. Blom/F. Rip

Windturbines in het verschiet.

Wageningen (1987) videofilm 5 min. i.o.v. RPD.

R. Blom/F. Rip

Windturbines aande afsluitdijk.

Wageningen (1987) videofilm 8 min. i.o.v. RPD.

Vakpublikaties D
R. Blom

De veranderende dimensies van de landschapsarchitec-

Groen 3(1987) 26-28.

tuur.
R. Blom

Nieuwe gereedschappen voor ruimtelijke planners.

Landbouwk. T. 99(1987) 26-28.

B. Maessen/F. Rip

Het tracerings informatie systeem.

Planologische Diskussiebijdragen II (1987) 352-354.

R. Blom

Komende generatie isallang bezig.

T r o u w 7 m r t (1987).

Publikaties in VF87.05
O n d e r z o e k van ecologische processen in het
landschap,ten behoeve van b e s t e m m i n g , inrichting en beheer van het landelijk gebied.
Wetenschappelijke publikatiesB
J. Kuiper/N.E.L. Pohl

Nederland-Rivierenland IdeeënWettbewerb in Masz-

Garten + Landschaft 6(1987) 51-56.

stab 1:100.000.
J. Kuiper

Een ecologische infrastructuur voor het centrale rivie-

Landschap1 (1987)30-40.

rengebied.
Publikaties in VF87.07
Landgebruik en landbouwsystemen in o n t w i k k e lingslanden.
Vakpublikaties D
I. Duchhart/F. Kleefmann

Mensen zonder dak, een uitdaging voor omgevingsontwerpers.

•
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Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s
Vakpublikaties D
K.vanderZalm
K. van der Zalm

Het landschap als inspiratiebron 1.

Groen 1(1987) 10-15.

Het landschap als inspiratiebron 2.

N.E.L. Pohl

Groen 10 (1987) 34-38.

Nieuw stadspark en Bundesgartenschau 1987 in Frank-

Groen 12(1987) 25-29.

furt.
T u i n b o u w p l a n t e n t e e l t F450

Publikaties in VF86.11
O p t i m a l i s e r i n g van de p r o d u k t i e in beschermde
teelten.
Dissertaties A
Tsung-Dao Liou

Studies on germination and vigour of cabbage seeds.

Prof.dr. C.M. Karssen (promotor), dr. H.L. Kraak (copromotor). Wageningen (1987)101 pp.

G.A. van den Berg

Influence of temperature on bud break, shoot g r o w t h ,

Prof.dr.ir.J. Doorenbos (promotor). Wageningen

flower bud atrophy and w i n t e r production ofglasshou-

(1987) 170 pp.

se roses.
Wetenschappelijke publikatiesB
J.van Bragt/W. Luiten/

Flower formation in Eucharis amazonica Linden ex

P.A. Sprenkels/C.J. Keijzer
J. Berghoef
H. Imanishi/J. Berghoef

Acta Hortic. 177(1986) 157-164.

Planchon.
Effect of calcium on tipburn of LiMum'Pirate'.

Acta Hortic. 177(1986)433-438.

Somefactors affecting dormancy-breaking by ethylene

Acta Hortic. 177 (1986) 637-640.

in Freesiacorms.
J. Berghoef/A.P. Zevenbergen/
H. Imanishi
P.A. van der Pol/

The effect of temperature and ethylene on dormancy

Acta Hortic. 177 (1986) 631-635.

of Freesiacorms.
Apical application of aqueous solutions to carnations

Th.G.J. Kotterman/

Acta Hortic. 216(1987) 289-295.

viaflower tubes.

L.F.M.Marcelis
Y. Shishido/H. Challa/J. Krupa

Effects of temperature and light on the carbon budget

J.Exp. Botany 38(1987) 1044-1054.

of young cucumber plants studied by steady-state feeding w i t h 14C02.
S.J.Wellensiek

The effect of high temperature in long dayson t h e f l o -

Proc. Kon. Ned.Akad.W e t . C 90(1987) 231-238.

ral induction of the short-day plant, Perilla crispa
(Thunp.) Tanaka.
G.T. Bruggink/E. Heuvelink

Influence of light on the growth of young tomato, eu-

ScientiaHorticulturae 31(1987) 161-174.

cumber and sweet peper plants inthe greenhouse: effects on relative growth rate, net assimilation rate and
leafarea ratio.
G.T. Bruggink

Influence of light on the g r o w t h of young tomato, eu-

ScientiaHorticulturae 31(1987) 175-183.

cumber and sweet peper plants inthe greenhouse: calculating the effect of differences in light integral.
H.L. Ypema/P.A. van der Pol/

Black rot of stentlings of roses:A disease caused by va-

G.J.Bollen
G.T. Bruggink/H.E. Schouwink/
E.A.J.M. Coolen

ScientiaHorticulturae 33(1987) 269-280.

rious soil fungi.
Effects of different day and night osmotic pressure of

Soilless Culture 3(1987) 9-19.

the nutrient solution on g r o w t h , waterpotentials and
osmotic potentials of young tomato plants in soilless
culture.

Abstracts C
G.T. Bruggink/H.E. Schouwink/
Th. Gieling

Measurement, modelling and control of internal water-

Abstract ISHSSymp. Biological aspects of energy saving

relations ofgreenhouse tomato plants insoilless

in protected cultivation, Pisa,Italy (1987) 27.

culture.
H. Challa

Prediction of production, requisite of an integrated approach.

E.Heuvelink

Influence of day and night temperature on the growth
of young tomato plants.

•
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Abstract ISHSSymp. Biological aspectsof energy saving
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pancreatic enzymes and nutrient digestibility.

L. Ozimek
U.Babinszky/H. Boer/
J.M. van der Meer/L.A. den Hartog/

New multi-enzyme method for in v i t r o digestion of

Allattenyesztes esTakarmanyozas 36 (1987) 150-156.

proteins for pigs.

S.H.M. Metz/J. Huisman
J.M.F.Verhagen/
A.A.M. Kloosterman/A. Slijkhuis/

Effect ofambient temperature on energy metabolism

A n i m . Prod.44(1987) 427-433.

ingrowing pigs.

M.W.A. Verstegen
J.H. Boon/M.W.A. Verstegen

Energy and nitrogen metabolism of growing calves continuously infected w i t h Dictyocaulus viviparus.

In: Energy metabolism in farm animals. Effects of housing,stress and disease, M.W.A. Verstegen and A . M .
Henken (eds.). Martinus Nijhoff publ., Dordrecht
(1987)372-387.

M.W.A. Verstegen/J.Guerrero/
A.M. Henken/W. van der Hel/

Parasite w o r r y and restlessness caused by sarcoptic
mange in swine.

J.H.Boon

In: Energy metabolism infarm animals. Effects of housing,stress and disease, M.W.A. Verstegen and A . M .
Henken (eds.). Martinus Nijhoff publ., Dordrecht
(1987)304-320.

M.W.A. Verstegen/W. vander Hel/
H.A. Brandsma/A.M. Henken/
A.M. Brandsen

The Wageningen respiration unit for animal produc-

In: Energy metabolism infarm animals. Effects of hou-

tion research:adescription ofthe equipment and its

sing,stress anddisease, M.W.A. Verstegen and A . M .

possibilities.

Henken (eds.). Martinus Nijhoff publ., Dordrecht
(1987)20-50.

P.van Leeuwen/W.C. Sauer/

Methodological aspects for the determination of amino

J. Huisman/E.J.vanWeerden/

acid digestibilities in pigs fitted w i t h ileocecal re-en-

D. van Kleef/L.A. den Hartog

trant cannulas.

R. Geers/W. van der Hel/
J.Verhagen/M.W.A. Verstegen/

Surface temperatures of growing pigs in relation to the

J.A n i m . Phys.and A n i m . N u t r . 58(1987) 122-133.

J.Therm. Biol. 12(1987) 249-255.

duration of acclimation t o air temperature or draught.

V. Goedseels/H. Brandsma/
A. Henken/J. Schöller/
D. Berckmans
P.H. Robinson/S.Tamminga/
A.M. van Vuuren

Influence of declining level offeed intake and varying
the proportion of starch in the concentrate on milk
production and whole tract digestibility in dairy cows.
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Livest. Prod.Sei.17 (1987) 19-35.

wetenschappelijk verslag

P.H. Robinson/S.Tamminga/
A.M. van Vuuren

Influence of declining level of feed intake and varying

Livest. Prod. Sei.17 (1987) 37-62.

the proportion of starch inthe concentrate on rumen
ingesta quantity, composition and kinetics of ingesta
turnover in dairy cows.

A.J.H. van Es/S.Tamminga

Intake and composition oftropical feeds.

Milk, the vital force. Proc. X X I I Int. Dairy Congr. The
Hague, Reidel Publ.Co., Dordrecht (19870573-S84.

H. de Visser/S. Tamminga

Influence of w e t vs.dry by-product ingredients andad-

Neth. J.agric. Sei. 35(1987)163-175.

dition of isoacids and valerate to the diet of dairy cows.
I. Feed intake, milk production and composition.
H. Boer/P.F. van der Spreng/
J.M. vander M e e r / L A . den Hartog
L.A. den Hartog/
M.W.A. Verstegen/H. Boer/

Voorspelling van de eiwitverteerbaarheid voor var-

Proc. 12eStudiedag Nederlands-talige voedingsonder-

kens met een in v i t r o methode.

zoekers, Melle, Gontrode, België (1987) 33-34.

De lengte van de mestverzamelperiode in vertering-

Proc. 12eStudiedag Nederlands-talige voedingsonder-

sonderzoek met varkens.

zoekers, Melle, Gontrode, België (1987) 43-45.

P.B.J. Linders
P.B.J. Linders/L.A. den Hartog/
M.W.A. Verstegen/
A.M. Hellebrekers
W . C . Sauer/LA. den Hartog/
J. Huisman

De invloed van dezuur-base balans in het voer op de

Proc. 12e Studiedag Nederlands-talige voedingsonder-

produktiekenmerken en bloedwaarde bij vleeskalve-

zoekers, Melle, Gontrode, België (1987) 67-68.

ren.
The evaluation of the mobile nylon bagtechnique for

Proc. 66th Ann. Feeders Day Report, U.S.A. (1987)

measuring the protein digestibility of awide variety of

24-25.

feedstuffs.
R.P. Kwakkel/W.M.M.A.Janssen

P.G.M, van Kemenade/J. Haaksma/

Effect of lysine intake and feeding level in leghorn pul-

Proc. 6th Eur. Symp. Poultry n u t r i t i o n , WPSA, König-

lets during rearing on productive performance.

slutter, FRGermany (1987) 28-29.

Bietvinasse in mestvarkensvoer.

Rapport vakgroep Veevoeding i.o.v. Inst. Rat. suiker-

L.A. den Hartog/M.W.A. Verstegen
M.W.A. Verstegen/

produktie(1987)15pp.
Climate and health of young animals.

T. Diergeneesk. 112(1987) 1062-1068.

Beet vinasses in pig diets.

Abstracts EAAP Meeting, Lisbon, Portugal (1987) 437.

Energy balancesand protein gain in calvesw i t h lung-

Abstracts X X I I I W o r l d Veterinary Congr. Abstracts

w o r m or gastro intestinal nematodes.

S2.10(1987)394.

A.A. Hoogerbrugge
Abstracts C
L.A. den Hartog/P. van Kemenade/
J. Haaksma/M.W.A. Verstegen
M.W.A. Verstegen

D. Conway/L.A. den Hartog/
W.C. Sauer/J. Huisman
L.A. den Hartog/R.A. Donker/
E.W. Brascamp/J.W.M. Merks

The requirement ofthreonine for growing pigs based
on the total, faecal and ileal supply.

Can.J.Anim. Sei.66 (1986) 1172-1173.

The effect of restricted feed intake during the growing
and finishing period on productive performance of

Can.J.Anim. Sei66 (1986) 1174-1175.

pigs.
C.F.M, de Lange/W.C. Sauer/
L.A. den Hartog/J. Huisman

The useofthe mobile nylon bagtechnique for the de-

Can.J.Anim Sei.66 (1986) 1174.

termination of the digestible energy content in cereal
grains for pigs.

P.van Leeuwen/W.C. Sauer/
J. Huisman/L.A. den Hartog
L.A. den Hartog/
M.W.A. Verstegen/H. Boer/

The effect of the level offeed intake and soybean meal

Can.J.Anim. Sei.66(1986) 1186.

inclusion on amino acid digestibilities in pigs.
The length of the collection period in digestibility stu-

J.Anim. Sci.65,suppl.1 (1987)311.

dies w i t h pigs.

P.B.J. Linders
W . C . Sauer/L.A. den Hartog/
J. Huisman

The evaluation ofthe mobile nylon bagtechnique for

J.Anim.Sci.65,suppl.1 (1987)298.

determining the apparent protein digestibility ofa
wide variety of feedstuffs.

Vakpublikaties D
A.H.F. Galema/J.A.H.M. Smulders/

Vooral via de voeding kunt u problemen met dunne

Boerderij/Varkenshouderij 72,16september (1987)

mest verminderen.

34VA-35VA.

B. Hutten/L.A. den Hartog

Geperst voer is beter dan meel.

Boerderij/Varkenshouderij 72,27januari (1987) 13VA.

L.A. den Hartog/B. Hutten

Mehl oder Pellets inder Mastschweine-fütterung.

D.G.S.7 (1987) 193-194.

Palatability, acceptability of feed influenced by senses

Feedstuffs, June(1987) 25-27.

L.A. den Hartog

A.R. El Boushy/D.A. Kennedy

(part one).
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végétâtiekunde, plantenoecologie e n o n k r u i d k u n d e

A.R. El Boushy/D.A. Kennedy

Non-nutritive additives improve palatability, con-

Feedstuffs, sept. (1987)16-24.

sumption (part t w o ) .
S.Tamminga

Enzymtechnologie en voormagenvertering in herkau-

Mededeling IVVO no.9 (1987).

wers.
S. Tamminga

Mogelijke veranderingen in melksamenstelling door

Mededeling IVVO no. 10 (1987).

toepassing van biotechnologie op dier of voer.
V.M. Newcomb/J. Guerrero/

Effects of ectoparasites on swine productivity.

Pigs, march (1987) 32-33.

Voerbeperking tijdens deopfok geeft achterstand bij

Pluimveehouderij 17 (1987) 14-17.

M.W.A. Verstegen
R.P. Kwakkel/H.J.M. Laumen/
W.M.M.A.Janssen/

jonge leghen.

B.F.J. Reuvekamp
A.R. El Boushy/D.A. Kennedy

Flavoring agents improve feed acceptability (part one).

Poultry-Misset Int.June/July (1987) 32-33.

A.R. El Boushy/D.A. Kennedy

Sweeteners can regulate feed and fluid intake (part

Poultry-Misset Int. August/September (1987)46-49.

two).
A.R. El Boushy/R. Raterink
L.A. den Hartog/M.W.A. Verstegen
M.W.A. Verstegen/L.A. den Hartog

Consumers prefer well pigmented yolks.

Poultry-Misset Int. February/March (1987) 14-17.

De dunne mestproblematiek bij mestvarkens.

Proc. Farmix Symposium (1987) 1-12.

Hoe w o r d t de slachtkwaliteit beïnvloed door de voe-

Proc. Farmix Symposium (1987) 13-25.

ding.
S.Tamminga

Betere veevoeding met biotechnologie.

Proc. Workshop Biotechnologie bij de produktie van
(pluim)veevoeders. Stam Tijdschriften, Den Haag
(1987).

V e g e t a t i e k u n d e , p l a n t e n o e c o l o g i e en
o n k r u i d k u n d e F250
P u b l i k a t i e s in VF85.16
O n t w i k k e l i n g v a n onkruidbeheersingssystemen
voor produktiegewassen.
Wetenschappelijke publikaties B
S.J.t e r Borg

M.J.van Hezewijk/A.H. Pieterse/
M.C. Saxena/S.J.ter Borg

Qualitative and quantitative aspectsof the interaction

Proc. 4th Int. Symp. Parasitic flowering plants, H.Chr.

between Rhinanthus and Orobanche species and their

Weber & W . Forstreuter (eds.). Marburg (1987)

hosts.

109-120.

Relationship between sowing dataand Orobanche

Proc.4th Int. Symp. Parasitic flowering plants, H.Chr.

(broomrape) development on faba bean (Viciafaba L )

Weber & W . Forstreuter (eds.). Marburg (1987)

and lentil (Lens culinaris Medikus) in Syria.

377-390.

Abstracts C
B.J.Post

Invloed vanteeltmaatregelen op desamenstelling van

Gewasbescherming 18,1 (1987)4.

de onkruidvegetatie.
B.J.Post

Relationship between weed-seedbank and vegetation

Proc. XIV Int. Bot. Congr., Berlin (1987) 395.

under influence of cultural measures and environmental factors.

P u b l i k a t i e s in VF87.09
Energiehuishouding in landelijke gebieden.
Vakpublikaties D
E.A.D. Baart

(On)kruidbeheer in bosplantsoen.

Brochure werkgroep Onkruidbeheer in houtig openbaar groen.

Publikaties buiten VF-programma's
Dissertaties A
P.W.F.M. Hommel

Landscape-ecology of Ujung Kulon (WestJava, Indonesia).

Prof.dr.ir. I.S.Zonneveld (promotor), dr. M.M.J, van
Balgooy (co-promotor). Wageningen (1987) 206 pp.-+
bijl.

Wetenschappelijke publikaties B
W .Joenje/M.J. Kropff

Relative time of emergence, leafareadevelopment and
plant height asmajor factors in crop-weed competition.
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1987 British Crop Protection Conf.Weeds (1987)
971-978.

wetenschappelijk verslag

A. van Ast/S.J.ter Borg/

De oorzaak van de achteruitgang van Biggekruid in

J.M. van Groenendael

De Levende Natuur 88(1987) 88-93.

onze bermen.

C M . P . Sykora/K.V. Sykora

Geschiedenis van de geobotanie.

J.van Huis/P. Ketner

Climate sensitivity of natural ecosystems in Europe.

De Levende Natuur 88 (1987) 7-11.
Discussion paper prepared for the European Workshop on Interrelated bioclimatic and land use changes.
Vakgroep VPO/Min. VROM (1987)151 pp.

P. Ketner

Effects on agriculture, horticulture and natural vegetation.

In: Gezondheidsraad, 1987,C 0 2 problem. Scientific
opinions and impacts on Society. The Hague, no.
1987/32E,140pp.

W.Joenje

Introduction.

In: The ecology of biological invasions,W. Joenje, K.
Bakker, L. Vlijm (eds.). Proc. Kon. Ned.Akad. Wetensch. Series C: Biological and medical sciences.
North-Holland Publ. Co. Amsterdam. Vol.90 (1987)
1-2.

W.Joenje

The SCOPE programme on the ecology of biological invasions: anaccount ofthe Dutch contribution.

In: The ecology of biological invasions, W. Joenje, K.
Bakker, L.Vlijm (eds.). Proc. Kon. Ned.Akad. Wetensch. Series C: Biological and medical sciences.
North-Holland Publ.Co. Amsterdam. Vol.90(1987)
3-13.

W.Joenje

Remarks on biological invasions.

In: The ecology of biological invasions,W. Joenje, K.
Bakker, L. Vlijm (eds.). Proc. Kon. Ned.Akad. Wetensch. Series C: Biological and medical sciences.
North-Holland Publ.Co. Amsterdam. Vol.90 (1987)
15-18.

K.V. Sykora/M. van Katwijk/
R. Meier

Synecological relations inthe moist grasslands of Ballyteige Inish, Ireland.

In: Vegetation between land and sea.Structure and
processes, A.H.L. Huiskes, C.W.P.M. Blom & J. Rozema(eds.).Junk, Dordrecht (1987) 95-106.

G. van der Krogt/

Het effect van verschillende beheersvormen, m.n. kud-

J.G.M. Rademakers

debegrazing op de vegetatie van dedijken in Zuid-Beveland.

K.V. Sykora

Vegetatie en beheer op de bloemdijken van Zuid-Beveland enop de rivierdijken.

Natuurbeheerop Zeeuwse dijken, A.M.M, van Haperen (red.). NMF, Zeeuwse Milieu Federatie (1987)
27-33.
Natuurbeheer op Zeeuwse dijken, A.M.M, van Haperen (red.). NMF, Zeeuwse Milieu Federatie (1987)
41-54.

H. de Kroon/A. Plaisier/
J.van Groenendael

Density dependent simulation of the population dyna-

Oikos50(1987)3-12.

miesof aperennial grassland species, Hypochaeris radicata.

W.Joenje/K. Bakker/L. Vlijm (eds.)

The ecology of biological invasions.

Proc. Kon. Ned.Akad.Wetensch. Series C: Biological
and medical sciences. North-Holland Publ. Co. A m sterdam. Vol.90(1987) 80 pp.

H. Doing

Landschapsoecologie van de Nederlandse kust.

Stichting Duinbehoud, Leiden. 217 pp., 3 kaartbladen
+ legendablad.

K.V. Sykora/C.I.J.M. Liebrand

Natuurtechnische en civieltechnische aspecten van r i vierdijkvegetaties.

Vakgroep VPO, LU,Wageningen (1987) 208 pp. i.o.v.
Rijkswaterstaat.

Abstracts C
K.V. Sykora
J.M. van Groenendael

Synoecologie van akkeronkruidgemeenschappen.

Gewasbescherming 18,1 (1987)4.

Matrix modelling of the population dynamics of Planta-

Proc. XIV Int. Bot. Congr., Berlin (1987) 305.

go lanceolata.
Vakpublikaties D
J.M. van Groenendael

Recensie over: The g r o w t h and form of modular orga-

Acta Bot. Neerl. 36(1987) 341-342.

nisms,J.L. Harper, B.R. Rosen& J.White (eds.).
J.M. van Groenendael

Recensie over: Modular organisms: casestudies of

Acta Bot. Neerl. 36(1987) 342.

growth and form,J.L. Harper, B.R. Rosen & J. W h i t e
(eds.).
K.V. Sykora

Recensie over: Nederlandse oecologische flora. Wilde
planten en hun reacties, E.J.Weeda. Uitg. IVN, i.s.m.
VEWIN, VARA. 1985.
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De Levende Natuur 87(1987) 95.

Virologie

E.C.J. O t t

Floristische en vegetatiekundige ontwikkelingen in en-

Flevobericht 216(1983) 199-205.

kele bosgebieden van de Noordoostpolder.
K.V. Sykora/C.I.J.M. Liebrand

Dijkflora.

In: De Rijn,J.Willemse (red.). De Boer Maritiem
(1987) 92-100.

P.Zonderwijk/G. Liefstingh

Ecologische gewasbescherming. Geïntegreerde on-

Landbouwk. T. 99,2(1987) 17-18.

kruidbeheersing.

Virologie G150
P u b l i k a t i e s i n VF83.03
Preventie en bestrijding van p l a n t e z i e k t e n .
Wetenschappelijke publikatiesB
S.Patterson/B.J.M.Verduin
P.H. Smits/M.C. van Velden/
M. van de Vrie/J.M.Vlak

Immunogold labelling in animal and plant virology.

Arch. Virology 97(1987) 1-26.

Feeding and dispersion of Spodopteraexigua larvae and

Ent. exp.appl. 43 (1987) 67-72.

its relevance for control w i t h anuclear polyhedrosis virus.

P.H. Smits/M.vande Vrie/J.M.Vlak

Nuclear polyhedrosis virus for control of Spodoptera

Ent. exp. appl. 43 (1987) 73-80.

exigua larvae on glasshouse crops.
M.B. Ponsen

Anatomy and physiology.

In: Aphids their biology, natural enemies and control,
A.K. Minks en P. Harrewijn (eds.). Elsevier Science
Publ. (1987) 79-97.

A. van Kammen/M.Jaegle/P.Vos/
J.Wellink/R. Goldbach
J.Tramper/J.M. Vlak

Polyprotein processing in the expression of the genomeof cowpea mosaic virus.
Design parameters for cultivation of insect cells in bubble columns.

In: Positive strand RNA viruses, M.A. Brinton en
R.R. Rueckert (eds.).Alan R. Liss, Inc. (1987)195-207.
In: Rheologie und mechanische Beanspruchung biologischer Systeme. GVC-VDI Gesellschaft Verfahrenstechnik und Chemieingenieurswesen (ed.). Dusseldorf,
BRD (1987) 189-201.

J.Tramper/D.Joustra/J.M.Vlak

Bioreactor design for growth of shear sensitive insect
cells.

ln:Plant and animal cell cultures: Process possibilities,
C.Webb en F.Mavituna (eds.). Ellis Horwood L t d . Chichester (1987) 125-136.

F.van der Wilk/J.W.M. van Lent/
J.M. Vlak

Immunogold detection of polyhedrin, p10and virion

J.gen.V i r o l . 68(1987) 2615-2623.

antigens in AcMNPV infected Spodoptera frugiperda
cells.

M.Jaegle/J.Wellink/R. Goldbach

The genome-linked protein of cowpea mosaic virus is

J.gen.V i r o l . 68 (1987) 627-632.

bound t o the 5' terminus of virus RNA by aphosphodiester linkage to serine.
J.W e l l i n k / M .Jaegle/H. Prinz/

Expression of the middle component RNA of cowpea

A. van Kammen/R. Goldbach

mosaic virus in vivo.

P.Sterk/C.P. dejager

Interference between cowpea mosaic virus and cowpea

J.gen.V i r o l . 68 (1987) 2577-2585.

J.gen.V i r o l . 68(1987) 2751-2758.

severe mosaic virus in acowpea host immune to cowpea mosaic virus.
J. Dijkstra/N.A.M. van Beek/
D. Lohuis/M. van Helden/R. Meijer
J. Dijkstra/L. Bos/
H.J. Bouwmeester/T. Hadiastono/

H.Lohuis

Isahelper factor necessary for infection of cowpea pro-

Neth.J. PI.Path.93 (1987)43-47.

toplasts with blackeye cowpea mosaic virus?
Identification of blackeye cowpea mosaic virus from ge-

Neth. J. PI.Path.9(1987) 115-133.

rmplasm of yard-long bean andfrom soybean,and the
relationships between blackeye cowpea mosaic virus
and cowpea aphid-borne mosaic virus.

J.W.M. van Lent/B.J.M. Verduin

Detection of viral antigen in semi-thin sections of plant

Neth.J. PI.Path.93 (1987) 261-272.

tissue by immunogold-silver staining and light-microscopy.
M.B. Ponsen

The digestive system of Anoecia (Homoptera: Aphidoi-

Neth.J. agric. Sei. 35(1987)1-6.

dea).
M.Tanzi/L. Betti/C.P. dejager/
A. Canova

Isolation of anattenuated virus mutant obtained from
a T M V pepper strain after treatment w i t h nitrous acid.
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Phytopath. Medit. 25 (1987) 119-124.

•

J.A. Garcia/J. Hille/P. Vos/
R.W. Goldbach
P.Grijpma/C.J. Persoons/
D. Peters/J.M. Vlak
J.A. Garcia/L. Schrijvers/A. Tan/
P.Vos/J.Wellink/R. Goldbach

wetenschappelijk verslag

Transformation of cowpea Vigna unguiculata w i t h a

Plant Science48 (1987)89-98.

full-length D N A copy of cowpea mosaic virus m-RNA.
Biological control ofthe satin moth w i t h pheromones

Proc. Eur. SeminarWood production and harvesting,

and baculoviruses.

Bologna, Italy (1987) 37-42.

Proteolytic activity of the cowpea mosaic virus enco-

Virology 159(1987) 67-75.

ded 24k protein synthesized in Escherichia coli.

Abstracts C
J.M.Vlak/J. Roosien/M. Usmany

Cloning and expression of foot-and-mouth disease vi-

Abstract Book EC Meeting Genetic Engineering for

rus capsid proteins usingthe baculovirus expression

Animal Husbandry (1987) 19.

vector system.
J.W.M. van Lent/B.J.M.Verduin

Ultrastructural localization of cowpea chlorotic mottle

Abstract Proc. Royal Microscopical Society 22 (1987)

virus in cowpea plants and protoplasts by immunogold

84.

labelling.
J.Wellink/P. Vos/M.Jaegle/
J.Verver/R. Goldbach/
A. van Kammen
B.J.M. Verduin/J.W. Roenhorst

Analysis of the function ofthe cowpea mosaic virus en-

Abstract VII Int. Congr. Virology, Edmonton, Canada

coded 24k protease bytranslating in v i t r o synthesized

(1987)28.

mutant RNAs.
Interaction between cowpea chlorotic mottle virus and

Abstract VII Int. Congr. Virology, Edmonton, Canada

cowpea protoplasts: penetration and uncoating.
P.T. de Haan/D. Peters

(1987)15.

The genomic organisation of tomato spotted w i l t virus.

Abstract VII Int. Congr. Virology, Edmonton, Canada
(1987)67.

P.Sterk/C.P. deJager

Indirect evidence for replication of cowpea mosaic vi-

Abstract VII Int. Congr. Virology, Edmonton, Canada

rus RNA in immune cowpeas.
R. Eggen/P.Vos/M.Jaegle/

Synthesis of infectious viral RNA by in v i t r o transcrip-

J.Wellink/J. Verver/R. Goldbach/ tion offull-length D N A copies of cowpea mosaic virus
A. van Kammen
L.E. Marsh/H.van Bokhoven/
T.C.Hall
B.J.M. Verduin/J.W.M. van Lent

(1987)83.
Abstract VII Int. Congr. Virology, Edmonton, Canada
(1987)83.

RNA.
Analysis of thesubgenomic promoter of brome mosaic

Abstract VII Int. Congr. Virology, Edmonton, Canada

virus.
Insitu detection of the translocation of virus in plants.

(1987)85.
Abstract VII Int. Congr. Virology, Edmonton, Canada
(1987)82.

B.J.M. Verduin
J.W.M. van Lent/B.J.M.Verduin

Moderne detectietechnieken in degewasbescherming.
Ultrastructural localization of cowpea chlorotic mottle

Gewasbescherming 18(1987) 187-188.
Micron and Microscopica Acta18 (1987) 335.

virus in cowpea plants and protoplasts by immunogold
labelling.
Vakpublikaties D
B.J.M. Verduin/R.W. Goldbach

Biotechnologie engewasbescherming. Spelen met

Gewasbescherming 18(1987) 159-166.

groene genen.
R.W. Goldbach/B.J.M.Verduin

Biotechnologie engewasbescherming: een overzicht.

Gewasbescherming 18 (1987) 187.

Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s
Wetenschappelijke publikaties B
K.P. Datema/R.P. Spruijt/
B.J.M. Verduin/M.A. Hemminga
D. Peters
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de Bokx enJ.P.H.van der Want (eds.). Pudoc, Wageningen (1987) 171-174.

R. Goldbach

Genome similarities between plant and animal RNA

Microbiol. Sei.4(1987) 197-202.

viruses.
R.W. Goldbach

Virus alsvriend envijand.

Rede, bij de aanvaarding van het ambt van gewoon
hoogleraar in de virologie aande Landbouwuniversiteit (1987) 1-26.

143

visteelt en visserij

Abstracts C
W. van der Werf/C. Kempenaar/
P.R.Westerman/N.P.C. Mul/
L.E.E.M. Spätjens/D. Peters/

Verspreiding van en opbrengstderving door ver-

Abstract Gewasbescherming 18(1987) 15-16.

gelingsziekte in suikerbieten; een systeemanalytische
benadering.

R. Rabbinge
R. Goldbach/R. Eggen/

Evolution of plus-strand viruses.

A. van Kammen/P. Vos/J. Wellink
J.E. Pot/D.M. Rochon/J.H. Tremain

D. Peters/
T. Terwisscha van Scheltinga

Abstract Vil Int. Congr. Virology, Edmonton, Canada
(1987)47.

Comparison of the genomes of melon necrotic spot and

Abstract VII Int. Congr. Virology, Edmonton, Canada

four similar viruses.

(1987)85.

The efficiency of vector transmission of non-persistent-

Abstract VII Int. Congr. Virology, Edmonton, Canada

ly transmitted viruses in the field.

(1987)215.

Toepassing van 'engineered' baculovirussen in de be-

Gewasbescherming 18(1987) 190-191.

Vakpublikaties D

J.M.Vlak

strijding van Insektenplagen.
R.W. Goldbach
J.M. Vlak

Virussen: vijanden en vrienden.

Landbouwk. T. 99(1987) 29-32.

Boekbespreking: B.thuringiensis, ein mikrobielles In-

Neth.J. PI.Path.93 (1987)41-42.

sektizid: Grundlagen und Anwendung, A. Krieg (ed.),
Paul Parey Scientific Publ., 191 pp.
B.J.M. Verduin

Book review: Immunology in plant science,T . L Wang

Neth.J. PI. Path. 93 (1987)134.

(ed.).
B.J.M. Verduin

Book review: Developments and applications in virus

Neth.J. PI. Path.93 (1987) 283.

testing. Development of applied biology I, R.A.C.Jones
and L. Torrance (eds.).
J.M. Vlak

Boekbespreking: Virus alsziekteverwekker, A.L. N o t -

Vakbl. Biol. 67 (1987) 342.

kins en M.B.A. Oldstone (eds.), Springer Verlag,1984,
409 pp.

V i s t e e l t en visserij E450
Publikaties in VF83.04
D i e r l i j k e p r o d u k t i e en welzijn van landbouwhuisdieren.
Dissertaties A
M.A.M. Machiels

A dynamic simulation model for growth of the African

Prof.dr. E.A. Huisman (promotor), dr. F.W.T. Penning

catfish, Clarias gariepinus (Burchell 1822).

de Vries co-promotor). Wageningen (1987) 110 pp.

Ruptured intestine syndrome of unknown etiology of

AquacuIture 63 (1987) 283-300.

Wetenschappelijke publikaties B
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Proc. Second Eur. Conf. Environmental technology,
K.J.A.de Waal and W.J.van den Brink (eds.). Martinus
Nijhoff Publ. Amsterdam (1987) 593-603.

B.de Boer/J.W. van Sluis

B.de Boer/J.W. van Sluis

Invloed overstortwater Vijver te Loenen, Eindrapport.

Uitgebracht door DHV en vakgroep Waterzuivering

N W R W rapport10.1.

LUW. Staatsdrukkerij (1987)82 pp.

Invloed overstortwater Vijver te Loenen. N W R W rap-

Uitgebracht door DHV en vakgroep Waterzuivering

port 10.1.1. Deelonderzoek I: Natuurlijke fysisch-che-

LUW. Staatsdrukkerij (1987) 60 pp.

mische waterkwaliteit.
J.P.van der Hoek/A. Klapwijk
J.A. Field/G. Lettinga

Nitrate removal from ground water.

Water Research 21 (1987) 989-997.

The methanogenic toxicity and anaerobic degradation

Water Research 21(1987) 367-374.

of ahydrolyzable tannin.
L.W. Hulshoff Pol/G. Lettinga

N e w technologies for anaerobic waste water treat-

Water Science andTechnology 18,12 (1986)41-53.

ment.
G. Lettinga/L.W. Hulshoff Pol
L. Lijklema

Advanced reactor design,operation and economy.

Water Science andTechnology 18,12(1986) 99-108.

Survival of indicator organisms in adetention pond re-

Water Science and Technology 19(1987) 1122.

ceiving combined sewer overflow —adiscussion.
L. Lijklema

Disinfection efficiency and problems associated w i t h

Water Science and Technology 19(1987) 1125.

maturation ponds-Discussion.
L. Lijklema

Modelling of biological processes inthe subsurface-

Water Science and Technology 19(1987) 1144-1145.

Discussion.
J.P.vander Hoek/J. Verheven/
P.I.M.Vis/A. Klapwijk

Disinfection of anion exchange resins in the combined

Z. Wasser Abwasser Forsch.20(1987) 155-160.

ion exchange/biological denitrification process for nitrate removal from ground water. Part I: Effect on water quality.

J.P.vander Hoek/
P.J.M,vander Ven/A. Klapwijk

Disinfection of anion exchange resins in the combined

Z. Wasser Abwasser Forsch.20(1987) 193-196.

ion exchange/biological denitrification process for nitrate removal from ground water. Part II:Effect on resin capacity.

Vakpublikaties D
J.P.van der Hoek/A. Klapwijk

Amerikaans bedrijf bekroont methode voor nitraat-

Chemisch Magazine1 (1987)7-9.

verwijdering.
L. Lijklema

Syllabus Oppervlaktewaterbeheer.

Hfdst 1Eigenschappen van water 7 pp. Hfdst 6b Eutrofiëring 15pp. Hfdst 9Waterkwaliteitsmodellen 10 pp.
Nederlandse Vereniging voor Afvalwaterbehandeling
enWaterkwaliteitsbeheer NVA; Rijswijk 1987.

A. Klapwijk/H. Spanjers

DeWazu-respiratiemeter: een nieuw hulpmiddel voor

Lab/ABCdec (1987)10-13.

het automatiseren vanaërobe biotechnologische processen.
Publikaties in VF86.14
Afval en m i l i e u .
Wetenschappelijke publikatiesB
I.W. Koster/A. Cramer

Inhibition of methanogenesisfrom acetate ingranular

Appl. Env. Microbiol. 53, 2(1987)403-409.

sludge by long-chain fatty acids.
I.W. Koster

Abatement of long-chain fatty acid inhibition of metha-

Biological Wastes 22(1987) 295-301.

nogenesis by calcium addition.
Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s
Dissertaties A
H. van Dam

Verzuring van vennen:een tijdverschijnsel.

Prof.dr. C. den Hartog en prof.dr.ir. N. van Breemen
(promotoren). Wageningen (1987) 175 pp.

Wetenschappelijke publikatiesB
L. Keltjens

Optimalisering vande bedrijfsvoering in overdekte
zwemgelegenheden.
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Publicatiereeks milieubeheer nr. 5(april 1987) Ministerie VROM.

weg- en w a t e r b o u w k u n d e en i r r i g a t i e

Abstracts C
C.J.N. Buisman/

Control of a sulfur producing reactor.

D.P. van den Akker/

Poster Proc. 4th Eur. Congr. Biotechnology, Elsevier,
Amsterdam (1987).

S.G.M. Geraats/G. Lettinga/
A. Królikowski

W e g - en w a t e r b o u w k u n d e en i r r i g a t i e
K200
Publikatiesin VF87.06
Irrigatie enontwikkeling.
Wetenschappelijke publikaties B
P.J.Slabbers/F.Toornstra

Mahaweli Ganga irrigation project: Centralization or
decentralization?

G. Diemer

Legénie rural: applicabilité universelle ou ethnoscience?

Proc.13th Congr. Int. Commission on Irrigation and
drainage, Rabat, Marocco (1987) 22 pp.
Proc. 3eSeminar Departement systèmes agraires, Centre de Cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement, Montpellier, thema:
Aménagements hydro-agricoles et systèmes de production (1987) 175-187.

L. Horst

Choice of irrigation structures: the paradox of operational flexibility.

P.J.Slabbers

Integrating rice production w i t h wetland conservation
in the Coastal Zone (ofWest Africa).

Proc. Asia Regional Symp. Irrigation design for management, Kandy, Sri Lanka (1987) 45-60.
Proc. Int. Seminar on Coastal wetland conservation
and coastal zone planning,their contribution to sustainable development in West-Africa, Dakar, Senegal
(1987)43-60.

P.J.Slabbers/O. Reinstra/M. Boers

Continua achover assimtao poco naGuinee Bissau?

Proc. Seminario sobrea Problematica da Engenharia
Rural nas Bolanhas Salgadas, DHAS, Bissau,Guinee Bissau (1987) 187-196.

P.van Gent

Chuvas naArea do Proyecto Engenharia rural nos anos
1985,1986 en1987.

Proc. Seminario sobrea Problematica da Engenharia
Rural nas Bolanhas Salgadas, DHAS, Bissau,Guinee Bissau (1987) 39-46.

H. van Hoof

Consequencias da recuperacao de bolanhas em solos de
mangrove, em especial asedimentacao.

Proc. Seminario sobrea Problematica da Engenharia
Rural nas Bolanhas Salgadas, DHAS, Bissau,Guinee Bissau (1987)47-53.

H. van Hoof

R. Ukkerman

Aspectos tecnicos ede construcao de dois diferentes t i -

Proc. Seminario sobrea Problematica da Engenharia

posde comportas na region deTite: Na Balantae

Rural nas Bolanhas Salgadas, DHAS, Bissau,Guinee Bis-

Brqmbanda.

sau(1987) 54-64.

Ensaios de adubos quimicos nabolanhasalgado em 1986
e 1987.

Proc. Seminario sobrea Problematica da Engenharia
Rural nas Bolanhas Salgadas, DHAS, Bissau,Guinee Bissau (1987) 70-78.

P.van Gent/R. Ukkerman

Começo dadistribucao deadubos destinado asbolanhasem duas tabancas desector de Tite.

Proc. Seminario sobrea Problematica da Engenharia
Rural nas Bolanhas Salgadas, DHAS, Bissau,Guinee Bissau (1987) 87-93.

H. van Hoof

Preparacao, organizacao econstrucao de duas comportas pequenas nosector de Tite.

Proc. Seminario sobrea Problematica da Engenharia
Rural nas Bolanhas Salgadas, DHAS, Bissau,Guinee Bissau (1987) 107-114.

P.J.Slabbers/M. Boers/
N. van der Giessen/Y. dejong

Utilizacao da mao de obra paraasobras de engenharia
rural.

Proc. Seminario sobrea Problematica da Engenharia
Rural nas Bolanhas Salgadas, DHAS, Bissau,Guinee Bissau (1987) 153-171.

P.J.Slabbers/M. Boers/
N. van der Giessen/Y. dejong

O papel dachefia naexecucao de obras de engenharia
rural junto dos Balantas.

Proc. Seminario sobrea Problematica da Engenharia
Rural nas Bolanhas Salgadas, DHAS, Bissau,Guinee Bissau (1987) 172-186.

P.Nieuwenhuyse/K. Roscher/
C. Sijtsma

Economic report on weed control andsilt clearance.

The Netherlands (1987) 167 pp. i.o.v. Demas Leid-

Sudan.

schendam.
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Publikaties buiten VF-programma's
Wetenschappelijke publikaties B
G. Diemer/E.Ch.W. van der Laan

L'irrigation au Sahel, lacrise des périmètres irrigués et

Karthala, Parijs (1987) 226 pp.

lavoie haalpulaar.
H. van Smaalen

Snelheidsmetingen op plattelandswegen, methoden en
resultaten.

Verkeerskundige Werkdagen, 1987. Kon. Inst. v. Ing.,
den Haag,dl 3, hfdst. 8.8 (1987) 783-788A.

Wetenschapswinkel
Publikaties over door de Wetenschapswinkel bemiddelde onderzoeksvragen
Wetenschappelijke publikaties B
J. Breembroek/K. Beijer/
M. Kwekkeboom

Flevo-koop. Eenonderzoek naar de economische haal-

Wetenschapswinkel rapport nr. 16,januari 1987, i.s.m.

barheid van een grootschalig landbouwbedrijf in zui-

Werkgroep Toekomst Uitvoerend Personeel Landin-

delijk Flevoland.
A. Nigten/P. vanTilburg

Effecten van automatisering voor de kwaliteit van de

N. Aarnink/A. vanW i j k

richting en vakgroep Agrarische bedrijfseconomie.
Wetenschapswinkel rapport nr. 17,januari 1987, op

arbeid, de arbeidsomstandigheden en de arbeidsvoor-

verzoek vanVoedingsbond FNV en i.s.m. vakgroep So-

waarden van werknemers in de glastuinbouw.

ciologie van de westerse gebieden.

Werken ja, belonen ho maar. Het werk en de beloning
van de jonge agrarische vrouw.

Wetenschapswinkel rapport nr. 18,februari 1987,
i.s.m. Werkgroep Jonge Agrarische Vrouwen en vakgroep Voorlichtingskunde.

A. Nigten

Het Nederlandse Rundvee Syndikaat en de melkplas.

Wetenschapswinkel rapport nr. 19,februari 1987, op
verzoek vanVoedingsbond FNV en i.s.m. vakgroep Sociologie van de westerse gebieden.

A. Nigten

Automatisering inde looonwerksector en de gevolgen
voor werknemers.

Wetenschapswinkel rapport nr. 20,januari 1987, op
verzoek van Voedingsbond FNV en i.s.m. vakgroep Sociologie van de westerse gebieden.

P.vanTilburg

De gevolgen van automatisering voor werknemers in
de champignonteelt.

Wetenschapswinkel rapport nr. 21, april 1987,op verzoek van Voedingsbond FNV en i.s.m. vakgroep Sociologie van de westerse gebieden.

A. Nigten

Automatisering in de bloembollensector en degevolgen voor de werknemers.

Wetenschapswinkel rapport nr. 22,oktober 1987, op
verzoek van Voedingsbond FNV en i.s.m. vakgroep Sociologie van de westerse gebieden.

W. Aans/M.van Gerwen/

Boer worden, maar hoe?Gezocht: toekomst voor agra-

E.Schreurs
C. van de Hoek/L. Klaver/

rische jongeren in Limburg!!!
Agrarische vrouwen en landinrichting. Hoe? Zo!

A. de Moor

Wetenschapswinkel rapport nr. 23,april 1987, i.s.m.
Agrarisch Jongerenwerk Limburg.
Wetenschapswinkel rapport nr. 24, november 1987,
i.s.m. Werkgroep Agrarische Vrouwen inde Ruilverkaveling en vakgroep Algemene en regionale landbouwkunde.

M. Fleuren/W. Tieleman/
G. Verstappen

Vergelijkend onderzoek naar de arbeidsomstandighe-

Wetenschapswinkel rapport nr. 25, november 1987, op

den in de substraatteelt ende teelt in grond. Een oriën-

verzoek van Voedingsbond FNV en i.s.m. vakgroepen

terend onderzoek naar gezondheidsbedrijgendefacto-

Gezondheisleer en Luchthygiëne en -verontreiniging.

ren in het kasmilieu en een gerichte studie naarde
blootstelling aan Lannate.
Wijsbegeerte A050
Publikaties in VF87.10
Kritische t h e o r i e v o r m i n g over de v e r w e t e n schappelijking van de m o d e r n e samenleving.
Wetenschappelijke publikaties B
H. Koningsveld/(red.)

Landbouw, landbouwwetenschap en samenleving,

Pudoc, Wageningen (1987) 192 pp.

(aangeduid als L.L.S.). Filosofische opstellen.
H. Koningsveld

Klassieke landbouwwetenschap. Eenwetenschaps-filo-

In: L.L.S. (1987) 1-20.

sofische beschouwing.
H. Koningsveld

Fragmentatie en systeembenadering in de landbouw-

In: L.L.S. (1987) 65-92.

wetenschap.
H. Koningsveld
•

Landbouwbeleid en sociale wetenschappen.
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In: L.L.S. (1987) 128-150.

wiskunde

P.J.A.M. Mertens

Over de methodologie van technologisch onderzoek.

In: L.L.S. (1987)21-50.

Het geval Plantenveredeling.
P.J.A.M. Mertens

De rationele fundering van bemestingsregels.

In: L L S . (1987)51-64.

P.J.A.M. Mertens

De Nederlandse akkerbouw als handelingssysteem.

In: L.L.S. (1987)93-127.

Crisis in landbouw en landbouwwetenschap.

In: L.L.S. (1987)151-168.

De morele status van dieren.

In: L.L.S. (1987)169-186.

Wat is technologie.

Het Verschiet, Tijdschrift over Tropische Landbouw &

J.Schakel
S.E.E.M. Lijmbach
Vakpublikaties D
C.C. Boers

Samenleving 4 (1987) 89-92.
H. Koningsveld

De parlementaire grenzen van de landbouwwetenLandbouwk.T. 99(1987)9.

schap—een discussiebijdrage.
H. Koningsveld

De landbouwwetenschap en de agrarische c r i s i s - d i Landbouwk. T. 99(1987) 20-22.

scussiebijdrage.
J.Schakel/(e.a.)

Wetenschap, technologie en derde wereld;een theoRevoluon12,1 (1987)2-47.

retische inleiding.
C.C. Boers

Een kritische, maatschappijgerichte LandbouwuniverSpil 57/58(1987)13-18.

siteit.
J. Schakel

Technologie onder kritiek; door schade en schande
Spil 61/62 (1987) 5-9.

worden we wijs, maar ik zou dat geen wijsheid noemen.
C.C. Boers
H. Koningsveld

Technologie, een problematisch project.

Spil 61/62 (1987) 19-29.

Over technologiekritiek, de polsstok vande overheid

Spil 61/62(1987)49-53.

en misverstanden rond ambachtelijkheid.
C.C. Boers

Arbeid.

Triangel 9(1986) 3-5.

C.C. Boers

De nieuwe milieubeweging: eenheid of allegaartje.

Wetenschap & Samenleving 1(1987) 13-20.

Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s
Vakpublikaties D
M.B.H. Visser
A.H.E. van Hengel

Dutch euthanasia: A reasonable medical view.

Hasting Center Report 17-1 (1987)3.
Spil 61/62 (1987) 19-29.

Waarom technologie zich leent voor kritiek.
Wiskunde A100
Publikaties in VF83.04
D i e r l i j k e p r o d u k t i e en welzijn van landbouwhuisdieren.

Wetenschappelijke publikatiesB
L.R. Verdooren

The best estimation of varietal contrasts according to

Biuletyn Oceny Odmian 12(1987) 135-149.

the model from combined varietal trials.
Publikaties in IB85.14
Wiskundige gereedschappen t.b.v. landbouwkundig onderzoek.
Dissertaties A
C.J.F,ter Braak

Unimodal models to relate species to environment.

Prof.dr.ir. L.C.A. Corsten (promotor), dr. I.C. Prentice(co-promotor), Wageningen. Pudoc (1987) 151 pp.

Wetenschappelijke publikatiesB
P.van der Laan/L.R. Verdooren

Classical analysis of variance methods and nonparame-

Biometrical J.29 (1987) 635-665.

trie counterparts.
P.van der Laan

Extensive tables w i t h critical values of adistribution-

Biuletyn Oceny Odmian 12(1987) 195-202.

free test for rank-interaction in atwo-way lay-out.
P.van der Laan
P.vander Laan/B.van Putten

Some remarks on ranking and selection oftreatments.
Extensive tables of exact critical values of the nonpara-

Biuletyn Oceny Odmian 12(1987) 203-218.
Commun. Statist.—SimuI.Comput. 16(1987) 37-53.

metric two-sample Halperin test for censored samples,
and comparison w i t h the normal approximation.
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M.A.J, van Montfort/J.J. Franssen

Functional response and host preference of Encarsia

Z. angew. Entomol. 103 (1987) 55-69.

formosa Gahan (Hym., Aphelinidae), aparasitoid of
greenhouse whitefly Trialeurodes vaporariorum
(Westwood) (Hom., Aleurodidae).
Abstracts C
B.van Putten

Constructie van multivariate permutatietoetsen.

Abstract programmaboek statistische dag, Utrecht
(1987)12.

P.van der Laan/B.van Putten

Robustness of a selection procedure.

Abstract, Eur. Meeting Statisticians, Thessaloniki,
Greece (1987)142.

P u b l i k a t i e s i n VF86.12
Integrale goederenstroombesturing.
Wetenschappelijke publikatîesB
P.van Beek/C. van Putten

OR contributions to flexibility improvement in pro-

Eur.J.Operational Res.31 (1987)52-60.

duction/inventory systems.
Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s
Dissertaties A
J. Engel

The analysis of dependent count data.

Prof.dr. P.van der Laan (promotor). Wageningen
(1987)161 pp.

Wonen K350
Publikaties in VF83.01
Economische en sociale aspecten van de landbouw in westerse landen.
Wetenschappelijke publikatiesB
J.P.Groot-Marcus

Household production and domestic waste water, a
threat to the environment?

Proc. Household science and its social and political relevance,A. van der Meer (ed.). Research Symp., Wageningen/Hohenheim (1987)7-16.

Abstracts C
C.A.A. Butijn

Huishoudelijk water engezondheid (toegespitst op de

Verslag Tool themadag, Utrecht (1987).

derdewereld).
Publikaties in VF85.02
Dagelijkse leefsituatie en m a t e r i ë l e verzorging,
m e t nadruk op landbouw en platteland.
Wetenschappelijke publikatiesB
L.Th. van Leeuwen/

Huishoudensvorming en inkomen; een statistische ana-

Den Haag (1987) 68 pp. i.o.v. Ministerie van Volkshuis-

M.J.H. Ploegmakers

lyseop basisvan de woningbehoeftenonderzoeken

vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

1977en 1981.
L.Th. van Leeuwen/A.C. Knijsten

Ten geleide.

Huishoudensdemografie: ontwikkelingen in een nieuwe tak vandedemografie, L.Th. van Leeuwen e.a.
(red.). Den Haag, NVD-publicatie no.4 (1987) 1-4.

A.G.M, ten Brinke-van Hengstum/

Groepswonen van ouderen.

E.deJong

In: ' O u d ' . Beeld vanouderen en ouderenzorg,
C.W. Aakster (red.). Wolters-Noordhof, Groningen
(1987)86-89.

L.Th. van Leeuwen

L.Th. van Leeuwen/H. van Leusden/
A.C. Knijsten/(red.)

Leefvormen en individuele levensloop in sociaal-demo-

In: Sociologisch en anthropologisch jaarboek, W.E.A.

grafisch perspectief; een inventarisatie van nieuwe pa-

van Beek e.a. (red.).Van Loghum Slaterus, Deventer

tronen.

(1987)130-147.

Huishoudensdemografie: ontwikkelingen in een nieuwe tak van de demografie.

Inleidingen Jaarvergadering 1986 Nederlandse Vereniging voor Demografie, Den Haag,NVD-publicatie no.
4 (1987) 95 pp.

B.E.Th.A. Kesler

Communal housing conditions: away towards a new
lifestyle.

Proc. Household science and its social and political relevance,A. van der Meer (ed.). Research Symp.,Wageningen/Hohenheim (1987)91-101.

P.J.J.Pennartz

Living environment in anursing home: abasicfor design.

Proc. Household science and its social and political relevance,A. van der Meer (ed.). Research Symp.,Wageningen/Hohenheim (1987) 80-90.
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J.B.Wisselink

Impact of information technology on householding.

Proc. Household science and its social and political relevance, A. van der Meer (ed.). Research Symp., Wageningen/Hohenheim (1987)109-118.

C A . A . Butijn/A.B. Cramwinckel/

Het snel klaarmaken van warme maaltijden.

H.W. Logman/M.M. Raats

Rapport 86.110. Gezamenlijk rapport met Rikilt en
Voorlichtingsbureau voor deVoeding. Rikilt, Wageningen (1987).

A.G.M, ten Brinke-van Hengstum/

Het bouwen aan een woongemeenschap van ouderen.

M. Stegink
H.W. Logman/L.P.A. Steenbekkers

Vakgroep Wonen, Landbouwuniversiteit Wageningen
(1987)193 pp. + bijl. i.o.v. Ministerie VROM.

Ouderen enopenen; een onderzoek naar de gebruiksgeschiktheid van een aantal openers voor ouderen en

Vakgroep Wonen, Landbouwuniversiteit Wageningen
(1987) 52 pp. i.o.v. Konsumenten Kontakt, Den Haag.

het openen van kinderveilige sluitingen door ouderen.
A.J. Hardon-Baars

Dagelijks leven,vrouwen en habitat.

Verslag studiedag Federatie O: Iseen afdak onderdak
- H a b i t a t 1987,Amsterdam (1987) 27-37.

Vakpublikaties D
P.J.J.Pennartz

A. ten Brinke-van Hengstum/

Wonen, woonklimaat en de rol van degebouwde om-

In: Gebouwde omgeving en welbevinden. Leergang

geving.

P A T O e n N I I , Delft (1987) 51-66.

Bouwen aaneen woongemeenschap van ouderen.

NCIV Volkshuisvesting 9(1987) 352-357.

Plattelandshuishoudens en nieuwe technologie.

T. Huishoudk. 8,2(1987) 35-40.

M.S.J. Stegink
C.M. van 't Klooster-van
Wingerden
H.W. Logman/L.P.A. Steenbekkers
C.A.A. Butijn/A.B. Cramwinkel/
H.W. Logman/M.M. Raats

Openen ensluiten, maar ....
Snelle bereiding van warme maaltijden in de privé-

T. Huishoudk. 8,5(1987) 142-150.
Voedingsmiddelentechnologie 23 (1987) 42-47.

huishouding. Onderzoek naar het klaarmaken van de
dagelijkse warme maaltijd met behulp vanfornuis en
magnetron.
P u b l i k a t i e s i n VF87.02
Recreatie in een veranderende samenleving.

Vakpublikaties D
P.J.J.Pennartz

Gemeentelijk groen en bewonersdomein.

Rationeel Groenbeheer, studiedag Studiecentrum
voor Bedrijf en Overheid, Baarn (1987) 1-12.

Publikaties buiten V F - p r o g r a m m a ' s
Wetenschappelijke publikatiesB
W. van Ingen

Notes on the ecology of habitat; restoration of an important dialog.

A. van der Meer/ (ed.)

Household science and its social and political relevance.

Proc.1st European Full ScaleWorkshop Conf., P.D.
Mortensen, K. Zahle (eds.). Kopenhagen (1987) 19-26.
Proc. Research Symp.,Wageningen/Hohenheim (1987)
136 pp.

Vakpublikaties D
H. van Leeuwen

Wat iswonen?

A. van der Meer

Veiligheid in relatie t o t het woningontwerp.

Gezond bouwen en wonen nov. (1987) 6-7.
N I T H O O , Vuga-uitgeverij BV,'s-Gravenhage (1987)
C1-21-C1-29.

A. van der Meer

Huishoudelijke arbeid,een uitdaging voor ergonomen.
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T. Ergonomie 12,4(1987) 2-8.4

Grotere
onderzoeksprojecten

T o e l i c h t i n g De lijst van in gang zijnde 'grotere' onderzoekprojecten laat zien over welke onderwerpen de
vakgroepen van de Landbouwuniversiteit onderzoek verrichten. Zij geeft de stand van zaken ultimo 1987, waarbij alleen in gang zijnde projecten zijn vermeld. De projecten hebben een geplande
omvang van doorgaans tenminste één werkjaar onderzoektijd, gerekend over de gehele loopduur.
Vrijwel alle tijd, die het wetenschappelijk en technisch personeel voor onderzoek ter beschikking
heeft, wordt aan deze projecten besteed.
Bij iedere vakgroep isde naam van de contactpersoon voor onderzoekszaken aangegeven. Per
project zijn de namen van de verantwoordelijke onderzoekers vermeld, en de geplande loopduur
van het project. Projecten, die aangeduid zijn met een ster (*), worden door verscheidene vakgroepen gezamenlijk uitgevoerd.
Aangegeven staat of projecten deel uitmaken van een programma onder voorwaardelijke financiering (VF) of interne bescherming (IB).
Inlichtingen bij desbetreffende vakgroep of bij:
Bureau van de Landbouwuniversiteit
afdeling Onderwijs en Wetenschap, secretariaat VCW
Heerenstraat 25
Postbus 9101,6700 HB Wageningen
telefoon: 08370-83804.
Projectenlijst
A g r a r i s c h recht C350
Contactpersoon onderzoek: Mr. H.L.J. Spiertz.
Het onderzoek vindt plaats op de uiteenlopende terreinen van het recht in westerse en niet-westersegebieden, inclusief het speciale terrein van coöperatie en krediet in ontwikkelingslanden.
De sectie westers recht richt haar onderzoek op het agrarisch recht in de meest ruime zin.
De sectie niet-westers recht richt zich op het onderzoek naar rechtsstructuren en rechtsprocessen
in hun relatie tot politieke, sociaal-economische en technologische factoren met name voor zover
deze relaties van belang zijn voor de veranderingsprocessen in de ontwikkelingslanden.
De sectie landbouwcoöperatie en krediet richt zich in het onderzoek op theorie en praktijk van
institutionele en alternatieve vormen van samenwerking en kredietverlening en het effect daarvan
op het ontwikkelingsproces op het platteland in ontwikkelingslanden.
Projecten in VF83.01
Economische en sociale aspecten van de landbouw in westerse landen.
C350.861 Juridische en bestuurlijke aspecten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de
Europese Gemeenschap. 1986-1990.
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Projecten inVF85.10
Maatschappelijke aspecten van landbouwontwikkeling in ontwikkelingslanden.
C350.813

De betekenis van rechten rechtsverscheidenheid voor continuïteit en risicowaardering

A. van Eldijk

binnen het geheel van ruilrelaties van zich wijzigende handelspatronen. 1981-1989.
C3S0.831

Recht en sociale zekerheid op het platteland in ontwikkelingslanden (Ambon, Indonesië).1983-1989.

C350.832

Rechten irrigatieop Bali. 1983-1988.

C350.851

Recht endistributie van grond in Peru.1985-1988.

F.von BendaBeckmann
H.L.J. Spiertz
M.S. Huber/
F.von BendaBeckmann

Projecten in VF87.01
H e t relatieveld tussen delen en gehelen m e t b e t r e k k i n g t o t de r u i m t e l i j k e organisatievan landelijke gebieden en overgangsgebieden van stad en land.
C350.821

De besluitvorming over bestemming, inrichting en beheer van landelijke gebieden.

W. Brussaard

1982-1991.

A g r a r i s c h e b e d r i j f s e c o n o m i e D200
Contactpersoon onderzoek: Mw.ir. G.A.A. Wossink.
Het onderzoek van de vakgroep richt zich op de economische keuzevraagstukken van individuele
agrarische bedrijven. Hierbij gaat het om de bestudering en afweging van de ondernemersbeslissingen (onderscheiden naar aard en termijn) in hun relatie tot de doelstellingen van de ondernemer
en de bedrijfsomstandigheden. Dit mede in afhankelijkheid van ontwikkelingen met betrekking
tot produktietechniek, prijsverhoudingen, landbouwbeleid en landbouwwetgeving.
In het onderzoek vindt een verbijzondering plaats naar de diverse bedrijfstypen en produktierichtingen binnen de (westerse) veehouderij, akkerbouw en tuinbouw. Hierbij wordt het gebruik van
arbeid, van machines en gebouwen, van grond, van teelt-, financierings- en afzetmogelijkheden
geïntegreerd uit bedrijfseconomisch gezichtspunt, en wel op het niveau van de afzonderlijke teelten en op dat van het bedrijfssysteem als geheel.
Projecten in VF86.18
De analyse van de invloed van veranderende levensomstandigheden op gedrag
en beleving van individuen.
D200. *

De centrumfunctie in deglastuinbouw ende sociaal-psychologische implicaties voor het
ondernemerschap. (I.s.m. Psychologie, project C250.861).1986-1990.

A.J.M. Slijkerman/
K.L.P. de Soomer

Projecten in IB87.03
Decision support systems in de akker- en tuinbouw.
D200.862
D200.863

Beslissingsondersteuning met betrekking t o t de taktische keuze van kwaliteit van

T. Biemond/

plantaardige produkten. 1986-1991.

J.H. van Niejenhuis

O n t w e r p , analyse en evaluatie van ekonomische beslissingsmodellen op akker- en tuinbouwbedrijven. 1986-1993.

K.J. Leutscher/
J.H. van Niejenhuis

Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s .
D200.861

De economische schade van knolcyperus in cultuurgewassen. 1986-1988.

H.C.M. Haverkamp/
J.H. van Niejenhuis

D200.864

Een economisch expertsysteem voor de varkenshouderij. 1986-1990.

R.B.M. Huirne/
A.A. Dijkhuizen

D200.865
D200.866
D200.867

Bedrijfseconomische aspecten van technische en institutionele ontwikkelingen in de

G.A.A. Wossink/

akkerbouw. 1986-1992.

J.A. Renkema

Bedrijfseconomische enstructurele gevolgen vantechnologische ontwikkelingen in de

G.W.J. Giessen/

melkveehouderij. 1986-1993.

J.A. Renkema

De keuze vanfokrichting op bedrijfsniveau onder variërende bedrijfseconomische en

A.F. Groen/

maatschappelijke randvoorwaarden. (I.s.m. Veefokkerij). 1986-1989.

J.A. Renkema/

R.D. Politiek

A g r a r i s c h e geschiedenis C300
Contactpersoon onderzoek: Prof.dr. A.M. van der Woude.
Het onderzoekprogramma als geheel betreft veranderingsprocessen in agrarische en agrarischindustriële samenlevingen vanaf ca. 1500. Dit aandachtsveld omvat een drietal thema's, die elk
gericht zijn op het gemeenschappelijke hoofdthema: de dynamiek in de ontwikkelingen op lange
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termijn. Centraal staat daarbij onderzoek naar ruimtelijke differentiële ontwikkelingen:
- Sociale en economische veranderingen ten plattelande in Nederland, ca. 1500-1945.
- Agrarische veranderingen in Nederland, ca. 1500-1945.
- Agrarische veranderingen in ontwikkelingslanden, ca. 1600-1959.
Projecten in VF86.21
Veranderingsprocessen in agrarische en agrarisch-industriële samenlevingen
vanaf ca. 1500.
C300.741

A.J. Schuurman

De materiële cultuur op het Nederlandse platteland in de 18e en 19e eeuw. De Zaanstreek, Oost-Groningen, Oost-Brabant. Eensociaal-differentieel onderzoek. 1974-1989.

C300.783

Ontwikkelingen in de voedselproduktie en -voorziening van Indonesië voor 1900,spe-

J.S.Wigboldus

ciaal m.b.t. mais.1978-1990.
C300.784

Landbouwsystemen in Nederland, 1600-1910.1978-1990.

J. Bieleman

C300.831

Geschiedenis van de sociale en economische veranderingen in de Noordelijke Neder-

A.M. van der Woude

landen, 1475-1815.1983-1988.
C300.841

Introductie van voedselgewassen en verandering van landbouwsystemen in pre-kolo-

J.S.Wigboldus

niaalzuidelijk Bénin. 1984-1989.

A g r a r i s c h e o n d e r w i j s k u n d e C200
Contactpersoon onderzoek: Dr.ir. W. van den Bor.
Het onderzoek isgericht op het agrarisch onderwijs in Nederland en in ontwikkelingslanden.
De behoefte aan onderzoek naar talrijke facetten van agrarisch onderwijs hier te lande en in de
Derde Wereld is bijzonder groot. Voorts is het onderzoek gericht op verdergaande 'actionresearch' ten behoeve van de lerarenopleiding die door de vakgroep wordt verzorgd.
Daarnaast kan onderzoek naar didactische actie en interactie — waarbinnen zowel algemeen- als
vakdidactische aspecten in het geding zijn - een belangrijke bijdrage leveren aan het streven naar
verbetering van de lerarenopleidingen in het algemeen en de lerarenopleiding van de LU in het
bijzonder.
Projecten in VF86.13
Kennisbenutting in de landbouw.
C200.831

Natuuronderwijs. 1983-1988.

C200.834 Theorievorming enonderzoek inzake de agrarische onderwijskunde. 1983-1990.

Y.S.Abeln
W. van den Bor/
J.van Bergeijk

C200.835

Hoger onderwijs en rurale ontwikkeling: institutionalisering van hoger onderwijs voor

J.P.M, van den Hoogen

rurale ontwikkeling in westerse en ontwikkelingslanden. 1983-1989.
C200.841 Vormgeving van hoger landbouwonderwijs in ontwikkelingslanden. 1984-1988.

J.P.M,van den Hoogen/

C200.861

J.J.C. Blom/

W. van den Bor
Computers en informatietechnologie in het agrarisch onderwijs. 1986-1989.

J.van Bergeijk/
W. van den Bor
Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s
C200.862 Agrarisch cursusonderwijs. 1986-1988.

J.L. Meijers/
J.P.M, vanden Hoogen

C200.871

Ontstaan en huidig functioneren van het agrarisch leerlingwezen, met speciale aandacht

A.Ph.de Vries

v o o r d e praktijkcomponent. 1987-1988.

A g r a r i s c h e sociologie van de n i e t - w e s t e r s e gebieden C050
Contactpersoon onderzoek: Dr. G. Kalshoven.
Het onderzoekprogramma als geheel heeft de aanduiding 'Maatschappelijke aspecten van landbouwontwikkeling in ontwikkelingslanden' meegekregen, met als voornaamste onderzoeksthema's:
- Institutionele structuren en maatschappelijke veranderingsprocessen bij landbouwontwikkeling.
- Beleid en planning voor landbouwontwikkeling.
- Maatschappelijke aspecten van voedselvoorziening.
Projecten in VF85.10
Maatschappelijke aspecten van l a n d b o u w o n t w i k k e l i n g in ontwikkelingslanden.
C050.801

Staatsinterventie ende mogelijkheden t o t socio-economische ontwikkeling in plattelandsregio'svan Bénin. 1980-1992.
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C050.851

Gedifferentieerde sociale reacties op de invoering van deossenploeg in Centraal Zam-

H.Seur/N.E. Long

bia. 1985-1989.
C050.852 Agrarische groeipatronen; voorwaarden en consequenties. 1985-1988.

J.D. van der Ploeg

C050.854 The development interface-peasant strategies, planned intervention and irrigation:

D. Brunt/

comparative studies in western Mexico. 1985-1988.

P.van der Zaag/
N.E. Long

C050.861
C050.871

State-peasant relations in the Atlantic coast of Costa Rica: interaction of landreform

P.A. de Vries/

officials and peasant settlers. 1986-1991.

N.E. Long

De institutionele verdediging van de agrarische sector in Spaans Baskenland. 1987-1991.

H.P. van den Broek/
N.E. Long

A l g e m e n e agrarische e c o n o m i e D150
Contactpersoon onderzoek: Dr.ir. A.J. Oskam.
Het onderzoek concentreert zich op een aantal aspecten van de agrarisch- economische problematiek van de landbouw in met name de westerse landen. Hierbij staat het functioneren van de landbouw in nationaal en internationaal perspectief centraal. Er wordt aandacht geschonken aan het
aanbodgedrag van producenten en de effecten van technische ontwikkeling. Daarnaast worden
de economische gevolgen van beperkingen die aan de landbouwsector worden opgelegd onderzocht.
Veel onderzoek van de vakgroep isdirekt bedoeld (of mondt uit in) landbouwbeleidsanalyse.
Hierbij wordt zowel het E,G-beleid als het nationale beleid in beschouwing genomen.
Projecten in VF83.01
Economische en sociale aspecten van de landbouw in westerse landen.
D150.831

Internationale agrarische handel en landbouwpolitiek. 1983-1988.

D150.842 Eenagrarische sector analyse voor Nederland. 1984-1988.

H.J.Silvis/J.deHoogh
G.J.Thijssen/
A.J. Oskam

D150.852

Economische analyse en beleidsanalyse voor de EG-zuivelsector. 1985-1989.

A.J. Oskam

Dl50.872

De kwantitatieve relatie tussen landbouw en agribusiness. 1987-1991.

J.H.M. Peerlings/
A.J. Oskam

Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s .
D150.871
D150.873

Ontwikkelingsvoorwaarden, functies en beperkingen van het landbouwbeleid in ge-

N.B.J. Koning/

ïndustrialiseerde westerse landen.1987-1990.

J.de Hoogh

Structuurbeleid in de Nederlandse landbouw. 1987-1989.

A. van de Brink/
J.de Hoogh/
P.C. van den N o o r t

D150.874

Pachtprijs en pachtbeleid. 1987-1988.

H. van de Kloet/
P.C. van den N o o r t

A l g e m e n e en r e g i o n a l e l a n d b o u w k u n d e C400
Contactpersoon onderzoek: Prof.ir. J.S.C), van Asseldonk.
Het onderzoek van de vakgroep richt zich op de integratie van technologische en maatschappelijke aspecten van de landbouw. Zij gaat daarbij uit van een holistische benadering waarbij de
systeem-analyse als belangrijkste onderzoeksinstrument wordt gehanteerd. Binnen dat kader zal
het onderzoek zich enerzijds toespitsen op de toepassing van interactieve systeemanalyse op de
Nederlandse landbouw, op Farming Systems Research en op het generalistische onderwijs aan
de LU, anderzijds op de grondhouding die ten grondslag ligt aan de overheersing van mens en
natuur.
Projecten in VF87.07
Landgebruik en landbouwsystemen in ontwikkelingslanden.
C400.854

Landgebruiken landbouwsystemen inontwikkelingslanden. 1985-1990.

C400.851

Overheersende grondhouding en de relatie mens-natuur. 1985-1990.

T.E. Struif Bontkes

Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s .
C400.852 Toepassingen vansysteemanalyse in het landbouwonderwijs. 1985-1990.
C400.853

Systeemanalyse Nederlandse Landbouw (SAL). 1985-1990.

J.S.O. van Asseldonk
J.S.O.van Asseldonk
T.E. Struif Bontkes/
J.S.O.van Asseldonk

C400.871

Samenstellen 'Resource guide low external input agriculture'. 1987-1989.

G.J.M. Oomen/
J.S.O. van Asseldonk

C400.872

De 'bevrijding' van v r o u w e n natuur op het Nederlandse landbouwbedrijf. 1987-1992.

M.P.G.Janssen/
J.S.O. van Asseldonk

•
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Alternatieve landbouw (projectgroep) R300
Contactpersoon onderzoek: Prof.drs. J.D. van Mansvelt.
Krwordt onderzoek gedaan naar de theoretische achtergronden en de praktische toepassingen
van de alternatieve landbouwmethoden. Kenmerkend voor die methoden iseen 'meewerkende'
benadering van de natuur, die als een van de mens afhankelijke ecopartner wordt opgevat. Het
ontwikkelen van een duurzame bodemvruchtbaarheid, gezond voedsel en een gezonde leefomgeving staat daarbij voorop. Voedselproduktie en landschapsproduktie gaan daarbij hand in hand.
Naast methodologische en teeltkundige beschouwingen is ook aandacht voor de sociaal-economische strukturen van belang, omdat die vanuit de samenleving de ontwikkelingen in de landbouw
verregaand beïnvloeden. In het huidige onderzoeksprogramma wordt gewerkt aan:
- Theorievorming betreffende fundamentele noties uit de alternatieve landbouw en hun methodologische implicaties, incl. fenomenologie.
- Onderzoek naar kwalitatieve en kwantitatieve relaties tussen bodembiologische processen en
gewasontwikkeling: duurzaam bodemgebruik en (gemengde) bedrijfsvoering.
- Onderzoek naar wijzen van landgebruik en daarbij passende maatschappijstrukturen: scenariovorming van biologische landbouw. Hieraan wordt aandacht geschonken om vraagstukken op
tehelderen omtrent het belang van het onderzoek voor de praktijk.
Het zwaartepunt ligt op de interactie van de eerste twee thema's. Het onderzoek wordt voor zover
mogelijk in samenwerking met vakgroepen en instituten verricht die op de betreffende deelgebieden deskundig zijn.
Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s .
R300.871

Efficiëntieverhoging van het gebruik van stikstof en fosfaat in de landbouw door beheer

P.A. van der Werff/

van biologische processen van binding, mineralisatie en mobilisatie van deze nutriën-

J.D.van Mansvelt

ten. 1987-1993.
R300.872

De verenigbaarheid van opeenvolgende kwaliteitsopvattingen in produktiekolommen
van levensmiddelen. 1987-1992.

R300.873

Kwalitatieve relaties tussen bodem engewassen.1987-1992.

M. Pickel/
J.D.van Mansvelt
T. Saat/
J.D. van Mansvelt

Bedrijfskunde D250
Contactpersoon onderzoek: Drs. A.R. Edwards.
Het onderzoek richt zich op de doelgerichte samenwerking binnen en tussen organisaties. In het
algemeen staat hierbij de vraag centraal welke vorm van besturing en organisatie in een samenwerkingsverband (onderneming, instelling, overheidsinstantie) onder de specifieke omstandigheden tot de beste resultaten leidt. Met betrekking tot de samenwerking tussen organisaties wordt
onderzoek gedaan naar de organisatorische voorwaarden die vervuld moeten zijn om een gewenste mate van afstemming tussen het functioneren van die organisaties te kunnen bereiken.
Projecten in VF86.12
Integrale goederenstroombesturing.
D2S0.871 Vormen van logistiek management in de agribusiness. 1987-1991.

P.J.M,van Wees/
A.A. Kampfraath

Projecten in VF87.01
H e t relatieveld tussen delen en gehelen m e t b e t r e k k i n g t o t de r u i m t e l i j k e organisatievan landelijke gebieden en overgangsgebieden van stad en land.
D250.842

Beleidsvorming alsargumenteerpraktijk; het debat tussen landbouw en natuur.

A.R. Edwards

1984-1988.
Projecten in IB87.03
Decision support systems in de akker- en tuinbouw.
D250.851

Eentypologie vanglastuinbedrijven voor de bepaling van informatiebehoeften en infor-

J. Bots

matievoorziening ten behoeve van de besturing. 1985-1990.
Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s .
A.A. Kampfraath

D250.752

Bestuurlijke en organisatorische aspecten van de strategische planning. 1975-1988.

D250.844

De regie van de besluitvorming m.b.t. het landelijk gebied in het bijzonder met het

E.L. Mantz-Thijssen/

oog op de afstemming van procedures en besluiten. 1984-1988.

A.A. Kampfraath

Besturing van overheids- en non-profit organisaties. 1986-1989.

P.J.P. Zuurbier

D250.861
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B i o c h e m i e A400
Contactpersoon onderzoek: Dr. A.J.W.CS. Visser.
Het onderzoek is gericht op de bestudering van de structuur, de functie, het werkingsmechanisme
en de toepassing van redoxenzymen. Kort samengevat valt de nadruk op:
- Fiavine bevattende enzymen en model flavines worden bestudeerd om inzicht te krijgen in de
zeer diverse functies, die de fiavine bevattende eiwitten in de natuur kunnen vervullen.
- Metaalbevattende enzymen worden op moleculair niveau bestudeerd om hun werkingsmechanisme te onthullen.
- Daarnaast worden multi-enzym complexen en aggregerende eiwitten bestudeerd met het doel
inzicht te verkrijgen in het katalvtisch functioneren van eiwitten in multi-enzym complexen en/of
in aggregerende systemen.
- Speciale aandacht gaat uit naar de biotechnologie. Cofactor-regeneratie en de produktie van
fïjnchemicaliën in homogene en multifase systemen staat daarbij centraal. Het gebruik van electrochemische technieken voor biotechnologische toepassingen wordt ook onderzocht.
P r o j e c t e n i n VF83.02
Biokatalyse in multifase-systemen.
A400.781

Gecombineerde enzymsystemen ingeorganiseerde media voor biotechnologische doeleinden. (I.s.m. Moleculaire fysica, project A500.842). 1978-1988.

C.H.W.Vos/
R.M.D. Verhaert/
M.H.Hilhorst

A400.822

Bio-elektrochemie; bestudering en manipulering van biologische systemen met elek-

M.H.Hilhorst

trochemische methoden voor biotechnologische doeleinden. 1982-1990.
A400.841

Structuur enfunctie van a-ketozuurdehydrogenase multi-enzym complexen uit prokaryoten. 1984-1989.

A40O.851 2D-NMR studies aanflavoproteïnen. 1985-1988.

R. Hanemaaijer/
A. de Kok
C.P.M, van Mierlo/
J. Vervoort

A400.852

Bio-anorganische chemie. 1985-1990.

A.J. Pierik/
W.R. Hagen

A400.862 13C,15N, 31 P-NMR aanflavoproteïnen. 1986-1990.

J. Vervoort

A400.872

De rol van membraanfosfolipiden in het cytochroom P-450systeem. 1987-1991.

I.M.C.M. Rietjens

A400.873

Klonering en plaatsgerichte mutagenese van redoxenzymen. 1987-1991.

J. Stokkermans/
W.M.A.M. van Dongen

P r o j e c t e n i n VF84.02
Basisprocessen van de f o t o s y n t h e s e in r e l a t i e t o t l a n d b o u w k u n d i g e p r o b l e men.
A400.871 Tijdopgeloste fluorescentie en moleculaire dynamica vanflavodoxine. 1987-1991.

H.R.M. Leenders/
A.J.W.G. Visser

P r o j e c t e n in VF85.15
Biologische stikstofbinding.
A400.792

Electronentransport naaren binnen de nitrogenase. 1979-1990.

R. Wientjes/
H. Haaker

A400.811

Bio-energeticavan de wortelknol van de erwt. 1981-1990.

M. Appels/H. Haaker

B o d e m k u n d e en geologie J050
Contactpersoon onderzoek: Dr.ir. R.L.H. Poels.
Het onderzoek is voornamelijk gericht op de bestudering van de bodem in zijn natuurlijke ligging, met als hoofdthema's ecopedologie (rol van de bodem in de biosfeer) en ecologische landclassificatie. Deze aspecten worden voornamelijk bestudeerd aan rode en gele tropische gronden
en alluviale gronden.
Ter ondersteuning van dit werk wordt geomorfologisch-sedimentologisch onderzoek uitgevoerd,
vindt statistisch onderzoek naar de ruimtelijke variabiliteit van bodem en landschap plaats en worden diverse methodieken ontwikkeld.
P r o j e c t e n i n VF85.09
T e l e d e t e c t i e t e n d i e n s t e v a n l a n d b o u w en n a t u u r b e h e e r .
J050.861

Invloed ruimtelijke variabiliteit en dynamiek van omgevingsfaktoren op de spectrale

G.F. Epema/

karakteristiek vanThematic Mapper Data. 1986-1989.

M.A. Mulders
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Projecten in VF85.11
Emissie, verspreiding, preventie en bestrijding van milieubelastende factoren
in de c o m p a r t i m e n t e n w a t e r , bodem en lucht, en de effecten daarvan op de
mens, plant, dier en ecosystemen.
J050.792

Effect van zure atmosferische depositie op bodem en water. 1979-1990.

N. van Breemen

J050.871

De invloed van 'subsurface flow' op de seizoenswisseling in nitraatconcentraties in het

D.J.G. Nota

stroomgebied van de Gulp. 1987-1988.
Projecten in VF86.09
V a r i a b i l i t e i t in landschap, bodem en vegetatie: ontstaan en betekenis hiervan
voor de landevaluatie.
J050.815

Statistisch onderzoek naar de ruimtelijke variabiliteit van bodem en landschap.

A. Stein

1981-1990.
J050.862 Bodemvorming, bodemvariabiliteit en aspecten van landevaluatie in het Limagne-

R.Miedema

gebied, Frankrijk. 1986-1989.
J050.863 Ontstaan van rivierterrassen in de Limagneslenk, Frankrijk, door tektoniek en kli-

S.B. Kroonenberg

maatsveranderingen. 1986-1989.
J050.865

Interacties tussen bodemfauna en bodemstructuur. 1986-1991.

J050.866

Het kwantificeren van het effect van de kleifractie op bodemeigenschappen. 1986-1991.

J.C.Y. Marinissen
E.L. Meijer/
L. van der Plas

Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s .
J050.812 Gebruikvan katteklei in detropen. 1981-1990.

M.E.F,van Mensvoort

J050.864 Geomorfologische en ecologische ontwikkeling van tropisch humide gebergten en laag-

S.B. Kroonenberg

landgebieden in Colombia. (ECOANDES/TROPENBOS). 1986-1990.
J050.870 Toepassing van GIS en RSt.b.v. bodem en landgebruiksinventarisatie in de Atlantische
Zone in Costa Rica. (I.s.m. Landmeetkunde). 1987-1991.

E.J. Huising/J. Bouma/
M. Molenaar

B o d e m k u n d e en p l a n t e v o e d i n g J100
Contactpersoon onderzoek: Dr.ir. M.G.M. Bruggenwert.
Het onderzoek is gericht op het verwerven van kennis van processen in het systeem bodem teneinde de effecten te kunnen voorspellen van menselijke ingrepen (zoals bemesting, toediening
van water en afvalstoffen) en van niet door de mens beheerste factoren (zoals weersomstandigheden) op de plantaardige produktie en de emissie van stoffen vanuit de bodem naar andere milieucompartimenten (atmosfeer, grond- en oppervlaktewater). Centraal staat daarbij de zorg voor:
- een efficiënte produktie van gezonde (voor de consument geschikte) gewassen, die niet gepaard
gaat met een onaanvaardbare belasting van het milieu.
- het onderkennen en optimaliseren van de rol van de bodem als mede regulator van stofstromen
in het milieu.
De hoofdmethodieken zijn de grond- en gewasanalyse: de bodemchemische en bodemfysische
analyse ter karakterisering van het systeem bodem met daarnaast de gewasanalyse, nodig voor
een beschrijving van de plant of vegetatie.
Projecten in VF85.08
O n d e r z o e k van processen in het systeem bodem-plant t.b.v. optimalisering
van plantaardige p r o d u k t i e en milieubeheer.
J100.721

Het toetsen en verbeteren van het analytisch peil van laboratoria. 1972-1990.

V.J.G.Houba

J100.731 Transport en accumulatie vanfosfaat in de bodem. 1973-1988.

W . H . van Riemsdijk

J100.743

Gedrag vanzware metalen in de bodem. 1974-1989.

F.A.M, de Haan

J100.761

Invloed van Al op deadsorptie van kat- enanionen in de bodem. 1976-1988.

M.G.M. Bruggenwert

J100.773 Ontwikkeling en verfijning van methoden v o o r g r o n d - en gewasanalyse. 1977-1990.

I. Novozamsky

J100.791 Transport vanwater enopgeloste stoffen inde wortelzone voor optimalisering vange-

C. Dirksen

wasproduktieen milieubescherming. 1979-1989.
J100.794

Invloed van bodem- en milieufactoren op het rendement van meststoffen en op de mate

A. van Diest

van beschikbaarheid voor planten van voedingselementen in de bodem. 1979-1990.
J100.796 Onderzoek naar defactoren die degevoeligheid van planten ten aanzien vande bodem-

W . G . Keltjens

pH bepalen.1979-1989.
J100.801 Verhoging van het rendement van stikstof (meststoffen) bij bladgroente, fruit- en sier-

J.H.G. Slangen

gewassen. 1980-1990.
J100.811

Biologische gevolgen van bodemverontreiniging: effecten van koper. 1981-1988.

Th.M. Lexmond

J100.822

Efficiëntie vanopname en benutting van voedingselementen door planten. 1982-1988.

G.R. Findenegg

J100.841

De invloed van milieufactoren op opnamepatronen van voedings-ionen door verschil-

M.L. van Beusichem

lende leguminosen. 1984-1988.
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J100.842

Relaties tussen stikstofassimilatie en vasculair transport vanorganische verbindingen

M.L. van Beusichem

in planten. 1984-1988.
J100.843

Invloed van bemesting en vruchtwisseling op opbouw en afbraak van 'jonge' organische

B.H.Janssen

stof in de bodem. 1984-1990.
J100.871

Het mechanisme van het beschikbaar maken van ruwfosfaten door de wortels van kool-

E. Hoffland/

zaad. 1987-1991.
J100.872 Systeem-analyse in de bodemvruchtbaarheid. 1987-1991.

G.R. Findenegg
B.H.Janssen

Projecten in VF85.09
Teledetectie ten dienste van landbouw en natuurbeheer.
J100.792

Interpretatie vanspectrale eigenschappen van het bodemoppervlak (in het verre infra-

L. Stroosnijder

rood en het radargolflengtegebied) t.b.v. de karakterisering van het fysisch gedrag van
de bodem.1979-1990.
Projecten in VF85.11
Emissie, verspreiding, preventie en bestrijding van milieubelastende factoren
inde c o m p a r t i m e n t e n w a t e r , bodem en lucht, en de effecten daarvan op de
mens, plant, dier en ecosystemen.
J100.732 Vastlegging, afbraak en vervluchtiging vanorganische stoffen in de bodem. 1973-1992.

F.A.M, de Haan

Projecten in VF86.07
Analyse en o n t w e r p van landgebruikssystemen in de Taï-regio ( I v o o r k u s t ) .
J100.861

Nutriëntenhuishouding onder verschillende vormen van landgebruik in het Taïgebied,

H. Reuler/B.H.Janssen

Z.W. Ivoorkust. 1986-1990.
Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s .
J100.781

Verband tussen luchtstikstofbinding, kationen-anionenbalans en benutting van ruwe

A. van Diest

fosfaten bij leguminosen. 1978-1990.

Bosbouwtechniek F650
Contactpersoon onderzoek: Ir. W. Heij.
Het onderzoeksveld van de vakgroep valt uiteen in twee gedeelten:
- De bosbouwtechniek in engere zin - bestudering van methodieken toegepast bij de uitvoering
van werkzaamheden in het bos en bij de verwerking van hout, ergonomisch en arbeidskundig
onderzoek en de ontwikkeling van modellen voor de optimalisering van de werkzaamheden.
— De bosprodukten in de meest ruime zin des woords d.w.z. hout, en ook bos-bijprodukten als
gommen en harsen.
Projecten in VF86.12
Integrale goederenstroom besturing.
F650.791

Systeemanalyse in de bosbouw. 1979-1988.

W. Heij

Projecten in VF86.16
Behoud en gebruik van boscomponenten.
F650.841

Gebruik entoepassingsmogelijkheden van inlands hout, in het bijzonder Populier.

R.P. van der Zwan

1984-1989.
F650.842

Duurzaamheid van houten zijn bescherming. 1984-1989.

J.E. Polman

F650.872 Verbetering van de witheid van douglashoutpulp. 1987-1990.

M.E. van der Zee/

F650.873

Boomsoorten, hun houteigenschappen en toepassingen. 1987-1991.

J.E. Polman

F650.874

Kwaliteit van de bosarbeid in Nederland. 1987-1989.

F.J.Staudt

R.P. van der Zwan

Projecten in IB87.12
P R O S E A : Plant Resources of South-East Asia.
F6S0. *

PROSEA: Plant Resources of South-East Asia. (Project F400.851Tropische plantenteelt

E. Westphal

i.s.m. Plantentaxonomie). 1985-1990.
Projecten b u i t e n V F - p r o g r a m m a ' s .
F6S0.851

Het optimaal indelen ensorteren van langhout t o t sortimenten. (I.s.m.Wiskunde).

M.P. Reinders/W. Heij

1985-1989.
F650.871

Enzymatische ontsluiting van hout t.b.v. papiertoepassingen. 1987-1991.

E.deJong/
R.P. van der Zwan
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Boshuishoudkunde F550
Contactpersoon onderzoek: Ir. J. Jansen.
Het onderzoek heeft betrekking op de volgende velden: groei- en produktie-onderzoek, houtmeetkunde en bosinventarisatie, relatie tussen bos, bosbouw en menselijke samenleving, bosbeheer, algemeen economische en marktkundige aspecten, bospolitiek, bosinvloeden en bosgeschiedenis.
Projecten in VF86.16
Behoud en gebruik van boscomponenten.
F550.076

Produktie van verschillende Nederlandse houtsoorten. 1947-1990.

F550.851

Ontwikkeling entoepassing van een simulatiemodel voor de groei en produktie van
bos, waarin Douglas domineert, gebaseerd op de kroongroei van de individuele bomen.

J.W. Hildebrand
H. Schoonderwoerd/
A. van Maaren

1985-1988.
Projecten in VF87.01
H e t relatieveld tussen delen en gehelen m e t b e t r e k k i n g t o t de r u i m t e l i j k e organisatie van landelijke gebieden en overgangsgebieden van stad en land.
F550.853

Bosbeleidsontwikkeling in Nederland. 1985-1992.

F550.871

Deontwikkeling van een beslissingsmodel voor de beheersplanning in de bosbouw.

A. van Maaren
J.Bos/A. van Maaren

1987-1991.
Projecten in VF87.07
Landgebruik en landbouwsystemen in ontwikkelingslanden.
F5S0.861

Evaluatie en planning van boomplantprogramma's in de tropen, speciaal in de Sahel.

K.F. Wiersum

1986-1990.
Projecten in IB87.12
P R O S E A : Plant Resources of South-East Asia.
F550.

PROSEA: Plant Resources of South-East Asia. (Project F400.851 Tropische plantenteelt

E. Westphal

i.s.m. Plantentaxonomie). 1985-1990.
Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s .
F550.077 Wiskundig-statistische methoden t.b.v. bosinventarisatie. 1972-1990.
F5S0.8S2 Ontwikkelingvan onderwijs en onderzoek in bosbouw en natuurbeheer (FONC).
1985-1989.

P.G. de Vries
P.J.M. Hillegers/
A. van Maaren

Bosteelt en bosoecologie F600
Contactpersoon onderzoek: Mw.ir. D.E. Boeijink.
Het onderzoek is gericht op de aandachtsvelden:
- Aard, gedrag en gebruik van boscomponenten - bosteeltkundige betekenis, architectuur, morfologie, groeidynamiek en ecofysiologie.
- Aard, gedrag en gebruik van bossen —bosteeltsystemen, ecologie, sylvigenese, structuur en
dynamiek van bossen en opstanden.
Projecten in VF86.07
Analyse en o n t w e r p van landgebruikssystemen in d e T a ï - r e g i o ( I v o o r k u s t ) .
F600.874

Bostypologie en groeidynamiek van bos en bomen in hetTaïbos (Ivoorkust). 1987-1991.

R.S.A.R.van Rompaey/
A.P. Vooren/
N.R de Graaf

Projecten in VF86.16
Behoud en gebruik van boscomponenten.
F600.804 Verspreidingsoecologie van Nederlandse macrofungi. 1980-1995.

E.J.M. Arnolds

FéOO.821 Douglasproject. Vergelijkende oecologie van de Douglasspar (Pseudotsuga menziesii

L.C. Kuiper/

(Mirb.) Franco) inzijn oorsprongsgebied in de Verenigde Staten en in Nederland.

R.A.A. Oldeman

1982-1989.
F600.841

W o r t e l - en mycorrhiza ontwikkeling bij verschillende stressfactoren. 1984-1989.

B.van Baren/

F600.852

Ecofysisch achtergronds-onderzoek van teeltdiagrammen. 1985-1999.

P. Schmidt/

F600.871

Het essensterven en deteelt van dees (Fraxinus excelsior L ) . 1987-1991.

J.A. Hiemstra/

R.A.A. Oldeman
R.A.A. Oldeman
P. Schmidt
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F600.872 Teeltdiagram voor grove den. 1987-1991.

R.P. Leersnijder/
P. Schmidt

F600.873

Monitoring van mycocoenosen in Drenthe. 1987-1994.

E.J.M. Arnolds

Projecten in IB87.12
P R O S E A : Plant Resources of South-East Asia.
F600. *

PROSEA: Plant Resourcesof South-East Asia. (Project F400.851Tropische plantenteelt

E. Westphal

i.s.m. Plantentaxonomie). 1985-1990.
Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s .
F600.166 Vegetatieve vermeerdering d.m.v. stekken bij bomen. 1952-1990.

D.E. Boeijink

F600.772 Anthropogene ingrepen in het oecosysteem tropisch regenbos. 1977-1988.

J.H.A. Boerboom

F600.801 Aard engedrag van bomen voor bosaanleg in de gematigde luchtstreken. 1980-1990.

D.E. Boeijink

F600.842

W.T.M. Smits/

Mycorrhizain het tropisch regenwoud. 1984-1988.

R.A.A. Oldeman
F600.851 Wortelontwikkeling van bomen in door luchtverontreiniging belaste milieus.
F600.8S3

A.F.M. Olsthoorn/

1985-1988.

R.A.A. Oldeman

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek naarde relatie tussen ectomycorrhiza van Pseu-

E.J.M. Arnolds

dotsuga menziesii, vitaliteit van degastheer enzure regen. (I.s.m. Fytopathologie).
1985-1988.
F600.861
F600.862

De mycoflora van met bomen beplante wegbermen in relatie t o t hun ouderdom, be-

P.J. Keizer/

heer en abiotische standplaatsfactoren. 1986-1989.

E.J.M. Arnolds

De invloed van bemesting in bossen op macrofungi. 1986-1990.

Th.W. Kuyper

Consumentengedrag (werkgroep) D350
Contactpersoon onderzoek: Ir. P.A.M. Oude Ophuis.
De werkgroep iseen samenwerkingsverband van de vakgroepen Huishoudkunde, Humane voeding en Marktkunde en marktonderzoek. Doelstellingen op het gebied van onderzoek zijn o.a.
het uitvoeren van onderzoeksprojecten op het terrein van het consumentengedrag met een methodologisch vernieuwend karakter.
Projecten in VF83.01
Economische en sociale aspecten van de landbouw in westerse landen.
D350. *

Kwaliteitsperceptie van voedingsmiddelen. (Project D300.821 Marktkunde en markt-

J.E.B.M. Steenkamp

onderzoek). 1982-1988.
D3S0. *

Verandering in huishoudsamenstelling en verandering van consumptie. (Project

C. de Hoog

L050.822Huishoudkunde). 1982-1988.
D350. *

De verbetering van psychofysische procedures enschaaltechnieken t.b.v. het meten van J.E.R. Frijters
attitudesten aanzien van voedingsmiddelen. (Project D301.815 Marktkunde, sectie
Sensorisch onderzoek). 1981-1988.

D3S0.

Economische recessie en huishouding in Nederland. (Project L050.814 Huishoudkun-

J.A.C,van Ophem

de). 1981-1988.
D350. *

Huishoudelijk gedrag en milieu. (Project K350.864Wonen). 1986-1991.

J.P. Groot-Marcus

Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s .
D350.841

Het verbruik van alternatief geproduceerde voedingsmiddelen. 1984-1988.

P.A.M. Oude Ophuis/
M.T.G. Meulenberg/
J.E.R. Frijters

Cultuurtechniek K100
Contactpersoon onderzoek: Prof.dr.ir. H.N. van Lier.
In overeenstemming met de aard van het vakgebied ishet onderzoek van de vakgroep voor een
belangrijk deel afgestemd op het terrein van actuele maatschappelijke problemen. Het onderzoek
richt zich in het bijzonder op het ontwikkelen van methodieken, verbeteren van technieken, verklaren van systemen m.b.v. modellen, analiseren van de basisfactoren, opstellen van ontwerpnormen en optimaliseringstechnieken.
Projecten in VF85.11
Emissie, verspreiding, preventie en bestrijding van milieubelastende factoren
in de c o m p a r t i m e n t e n w a t e r , bodem en lucht, en de effecten daarvan op de
mens, plant, dier en ecosystemen.
K100.093

De hydrologie vande zuidelijke Gelderse Vallei. 1972-1988.
164

S.vander Schaaf

wetenschappelijk verslag

K100.811

Hydrologische aspecten van beheerstechnieken voor regeneratieprocessen in hoog-

J. Schouwenaars

veenrestanten. 1981-1990.
K100.851 Transport van opgeloste stoffen in bodem en grondwater. 1985-1990.

H.C. van Ommen/
R.W.R. Koopmans/
J.W. van Hoorn

P r o j e c t e n i n VF87.01
H e t r e l a t i e v e l d tussen d e l e n en g e h e l e n m e t b e t r e k k i n g t o t de r u i m t e l i j k e o r g a n i s a t i e v a n l a n d e l i j k e g e b i e d e n en o v e r g a n g s g e b i e d e n van stad en l a n d .
K100.842 Toepassing verkeersmodel in een landelijk gebied. 1984-1990.

C.F.Jaarsma

K100.854 Toedelend Synthese Model Landinrichting (TSML). 1985-1989.

C R . Jürgens

K100.862 Ontwikkeling van inrichting en beheer van landelijke gebieden. 1986-1990.

J.P.A.van den Ban

K100.863

W . N . M , van Acht/

Ruimtelijke inrichting vanstadsrandgebieden. 1986-1990.

G.A.Sparenburg
P r o j e c t e n i n VF87.02
R e c r e a t i e i n een v e r a n d e r e n d e s a m e n l e v i n g .
K100.841 Fietsverkeer in het landelijk gebied. 1984-1990.
K100.864 Inrichting, beheer engebruik van groen-en recreatievoorziening. 1986-1990.
K100. *

Toegankelijkheid van landelijke gebieden voor recreatie. (Project K400.853 werkgroep
Recreatie). 1985-1989.

C.F.Jaarsma
J.G. Bakker
H.D. Valkenburg/
H.N. van Lier

P r o j e c t e n in VF87.09
Energiehuishouding in landelijke gebieden.
KI00.855

Energetische aspecten bij de inrichting van landelijke gebieden. 1985-1991.

J.Sanderse/
C.F.Jaarsma

K100.872 Onderhoudstechnische en kostenaspecten van lijnvormige landschaps- en natuurele-

H.M.J. Kuijsters

menten. 1987-1992.
Projecten buiten VF-programma's.
K100.813 Winderosie en winderosiebestrijding: de invloed van de afzonderlijke factoren en hun

W.P.Spaan

onderlinge wisselwerking m.b.t. processen en maatregelen. 1981-1989.
K100.821

Regeneratie halfnatuurlijke graslanden: onderzoek naar de normen waaraan de water-

J. Schouwenaars/

huishouding moet voldoen om voorwaarden te scheppen voor de regeneratie van

S.van der Schaaf

schrale vochtige graslanden. 1982-1989.
K100.831 ISOMUL- International Studygroup on Multiple Useof Land.1983-1990.

H.N. van Lier

K100.852

C.F.Jaarsma

Regionale verkeersstudies. 1985-1995.

K100.853 Grafische computertoepassingen inde landinrichting (GTL). 1985-1989.

W . G . M . v.d. Knaap/
C R . Jürgens

K100.856 Studieproject bodem- en waterconservering. (I.s.m.Weg- en waterbouwkunde en i r r i K100.861

L.A.A.J. Eppink/

gatie). 1985-1989.

J.CJ.VIaar

Interdisciplinaire studie naar de economische betekenis van drainagesystemen bij ver-

H.Jorjani/H. van Lier

schillende klimatologische omstandigheden enteeltsystemen. 1986-1990.
K100.865 Agrohydrologisch onderzoek t.b.v. de regenafhankelijke landbouw in het zuiden van

J.M. Schouwenaars

Mozambique. 1986-1989.
K100.866 Gemeentelijk grondwaterbeheer. 1986-1990.

R.W.R. Koopmans

KI00.871

L.A.A.J. Eppink

Methodologisch erosie veldonderzoek. 1987-1991.

Dierfysiologie E150
Contactpersoon onderzoek: Dr. F.A. Helmond.
Het onderzoek is gericht op het analyseren van fysiologische processen en hun regulering via
zenuwstelsel en hormonen. Met name wordt onderzoek gedaan aan de keten: voedselopname,
vertering en metabolisme van energie en eiwitten. Daarnaast wordt de fysiologie van de voortplanting bij het vrouwelijk dier bestudeerd; hierbij participeert de vakgroep in de werkgroep
'Vroege Dracht'.
P r o j e c t e n i n VF83.04
D i e r l i j k e p r o d u k t i e en w e l z i j n v a n l a n d b o u w h u i s d i e r e n .
E150.763

Fysiologische betekenis van de eiwitturnover. 1976-1990.

V.V.A.M.Schreurs

El50.802

De endocrinologie van de vroege dracht bij landbouwhuisdieren. (Werkgroep Vroege

F. Helmond

dracht). 1980-1988.
E150.811 De endocriene relatie tussen hypofyse, ovarium en uterus tijdens devroege dracht van

J.A.M. Mattheij

de rat. (Werkgroep Vroege dracht). 1981-1989.
E150.871

Energiemetabolisme van mens endier. 1987-1992.

V.V.A.M.Schreurs/
H.A. Boekholt
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Projecten in VF86.10
Gewas- en dierfysiologisch onderzoek naar produktie en k w a l i t e i t v a n ruwvoeders.
E150.831 Opname en verteringsfysiologie bij herkauwers van ruwvoeders in relatie tot defy-

J.van Bruchem/G. Hof

sisch-chemische eigenschappen. (I.s.m. Veevoeding). 1983-1989.

Projecten buiten VF-programma's.
E150.127

Metingen aan het metabolisme van enkele essentiële sporenelementen, in het bijzonder

W.Tj. Binnerts

koper enselenium. 1951-1988.
E150.133

Centrale regulering van prolactinesecretie bij de rat en defysiologische functies van

J.Wiersma

dit hormoon. 1972-1988.
E150.772

Stofwisselingsonderzoek bij herkauwers m.b.v. t r i t i u m als merker. 1977-1989.

E150.803

Energiebehoefte van de mens. (I.s.m. Humane voeding, project L100.812). 1980-1988.

J.van den Hoek
A.J.H, vanEs

E m a n c i p a t i e k u n d e en v r o u w e n s t u d i e s C450
Contactpersoon onderzoek: Mw.ir. J. Wolffensperger.
Het onderzoek richt zich zowel op het ontwikkelen van theoretische kaders voor de analyse van
emancipatieproblemen, als op het ontwikkelen van methoden die aan de oplossing van dergelijke
problemen kunnen bijdragen. De aandacht gaat daarbij uit naar:
— De positie van vrouwen in de landbouwwetenschappen.
— De positie van vrouwen in de Nederlandse samenleving, in het bijzonder op het platteland.
— De positie van vrouwen in agrarische gebieden in ontwikkelingslanden.
Projecten in IB85.22
Positie van vrouwen in de landbouwwetenschappen.
C450.851

Het ontwikkelen vanfeministische onderwijs- en onderzoekmethoden. 1985-1990.

C450.852

Naar een begrippen- en analysekader voor onderzoek op het gebied van 'vrouwen en

J. Wolffensperger

Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s .
M.G.C. Smetsers

rurale ontwikkeling'. 1985-1988.
C450.871

Evaluatie emancipatieproject Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen. 1987-1988.

T.A. Lodder/
P.S.Tims/
J. Wolffensperger

E n t o m o l o g i e G050
Contactpersoon onderzoek: Dr. H. Schooneveld.
In het onderzoek van de vakgroep wordt het insekt centraal gesteld als bedreiger van het gewas
en voedselvoorraden, als roofvijand, prooi of parasiet van andere insekten en als nuttig organisme
in diverse sectoren van het milieu. Doel iseen bijdrage te leveren tot preventie, bestrijding, of
het onder controle houden van insekteplagen, vooral binnen het kader van een geïntegreerde bestrijding van plagen.
Het onderzoek isnaar aard zowel toegepast als fundamenteel wetenschappelijk en is binnen de
vakgroep georganiseerd binnen vijf hoofdrichtingen.
Projecten in VF83.03
Preventie en bestrijding van p l a n t e z i e k t e n .
Th. Heyerman

G0S0.100

Fylogenie reconstructie van Heteroptera. 1969-1990.

G050.101

Variabiliteit en isolatie-mechanismen van bladluizen en cicaden. 1972-1990.

P.de Vrijer

G050.832

Biologische bestrijding vande kas-wittevlieg (Trialeurodes vaporariorum) met behulp

J.C.van Lenteren

van natuurlijke vijanden.1983-1990.
Biologische bestrijding van bladmineerders (Liriomyza bryoniae en L.trifolii) m.b.v.

O.P.J.M. Minkenberg/

parasitaire wespen. 1983-1988.

J.C.van Lenteren

G050.834

Mechanismen van waardplantresistentie. 1983-1988.

F.L. Dieleman

G050.835

Veredeling op resistentie tegen bladluizen insla.1983-1988.

F.L. Dieleman

G050.851

De invloed van conditionering op het habitat- engastheerzoekgedrag en de gastheerse-

L.E.M. Vet

G050.833

lektie bij een aantal specialistische en generalistische hymenoptere parasieten van vliegelarven. 1985-1989.
G050.852

De rol van smaakzintuigen bij het voedselopnamegedrag van rupsen. 1985-1990.

L.M. Schoonhoven

G050.853

Insect-plant interacties tijdens de styletpenetratie bij bladluizen.1985-1990.

W.F.Tjallingii

G050.854

Evolutie van de reukzin bij fytofage rupsen. 1985-1989.

P. Roessingh/

G050.855

Regulatie van de corpus allatum activiteit in de Coloradokever. 1985-1990.

C.A.D. de Kort

L.M. Schoonhoven
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G050.856

Identificatie en rol van neuropeptiden en neurotransmitters in endocriene regulaties

H. Schooneveld

inde Coloradokever. 1985-1989.
G050.861

Bestrijding van Callosobruchus maculatus en Bruchidius atrolineatus (Col.: Bruchidae),
voorraadinsekten in cowpea (Vigna unguiculata) m.b.v. de eiparasiet Uscanasp. (Hym.:

A. van Huis/
J.C. van Lenteren

Trichogrammatidae). 1986-1991.
G050.862

De rol van signaalfactoren bij het eileggedrag van koolwitjes. 1986-1989.

L.M. Schoonhoven

G050.871

De rol van signaalstoffen binnen het zoekgedrag van hymenoptere parasieten.

L.P.J.J. Noldus/

1987-1990.
G050.872

De rol van predatoren en parasieten bij de bestrijding van bladluizen in appelboom-

G.A. Pak
P.J.M. Mols

gaarden. 1987-1992.

Projecten buiten VF-programma's.
G050.824

Zoekgedrag van inheemse roofmijten (Mesostigmata:Phytoseiidae) in relatie t o t de

M. Dicke

hoeveelheid, de verdeling en de kwaliteit van het voedsel.1982-1988.
G050.831

De levenscyclus van de parasitaire mijt Varroa jacobsoni Oud. en de effecten van een

F.Wiegers/J. Beetsma

besmetting op het bijenvolk (Apis mellifera L.). 1983-1988.

Erfelijkheidsleer F700
Contactpersoon onderzoek: Dr.ir. H.W.J. van den Broek.
De vakgroep verzorgt onderwijs met betrekking tot meerdere deelgebieden van de genetica: klassieke genetica, cytogenetica, populatiegenetica, kwantitatieve genetica, microbiële genetica, biochemische (moleculaire) genetica. Aansluitend heeft ook het onderzoek zich in deze richtingen
ontwikkeld. Tegenover de vrij sterke divergentie van de onderzoeksthema's staat het voordeel
van een goede integratie tussen onderwijs en onderzoek.
Het totaal der onderzoeksprojecten, waartussen diverse dwarsverbindingen aanwezig zijn, bestrijkt een breed aandachtsveld m.b.t. integratieniveau (molecuul, cel, individu, populatie), organisme (micro-organisme, hogere planten en dieren), vraagstelling (fundamenteel, meer toegepast),
invalshoek (experimenteel, theorievormend) en interdisciplinaire aspecten (biochemisch, fysiologisch, statistisch).
P r o j e c t e n i n VF83.04
D i e r l i j k e p r o d u k t i e en w e l z i j n van l a n d b o u w h u i s d i e r e n .
F700.121

Het effect van chromosomale aberraties op fertiliteit en embryonaal-letaliteit bij zoog-

P.de Boer

dieren. 1971-1989.
F700.861

Moleculaire karakterisering van het Major Histocompatibiliteits Complex van het rund

H.W.J. van den Broek

(BoLA-gencomplex) in relatie t o t gezondheidskenmerken. (I.s.m. EDC, Veefokkerij en
Veehouderij). 1986-1991.
P r o j e c t e n in VF85.13
B e n u t t i n g vangenetische v a r i a t i e b i j p l a n t e n .
F700.122 Veranderingen en evenwichten in degenetische structuur van populaties. (I.s.m.

P. Stam

Plantenveredeling, project F750.821). 1969-1988.
F700.791 Theoretische grondslagen van cytogenetische methoden in de plantenveredeling.

J.Sybenga

1979-1988.
F700.822 Somatischecelgenetica van detomaat. 1982-1989.
F700. *

Constructie van een minichromosoom als cloneringsvector voor plantecellen enont-

M. Koornneef
W.J.T. Zabel

wikkeling van eentransformatiesysteem voor detomaat. (I.s.m. Moleculaire biologie,
project A4S0.821 en Plantenveredeling). 1982-1988.
P r o j e c t e n i n VF85.18
C h e m i s c h e , f o t o f y s i o l o g i s c h e en g e n e t i s c h e r e g u l a t i e van p l a n t a a r d i g e g r o e i
en o n t w i k k e l i n g .
F700.771

Genetica van het planthormoon metabolisme bij Arabidopsis thaliana en de tomaat.

M. Koornneef

1977-1988.
P r o j e c t e n in VF85.19
G e n e t i s c h en f y s i o l o g i s c h o n d e r z o e k naar r e g u l e r i n g en o n t r e g e l i n g b i j b i o t e c h n o l o g i s c h b e l a n g r i j k e m e t a b o l e processen.
F700.123

Heterokaryose en mitotische recombinatie bij schimmels (o.m. middels protoplasten).

C.J. Bos

1969-1988.
F700.741

De genetica enfysiologie van het koolstofmetabolisme bij Aspergilli inclusief de structuur en expressie van de betrokken stofwisselingsgenen. 1974-1990.
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K. Swart/J. Visser

e x p e r i m e n t e l e d i e r m o r f o l o g i e en celbiologie

F700.751

Secretie, isolatie en eigenschappen van extracellulaire koolhydraat-splitsende enzymen

J.Visser

bij Aspergillus. (I.s.m. Proceskunde en Levensmiddelenchemie, project P051.851).
1975-1990.
F700.811

Het toepassen van (homologe) DNA-vectorsystemen in deschimmel Aspergillus t.b.v.

H.W.J. van den Broek

moleculair genetisch onderzoek naar de expressie van genen en hun regulatie-mechanismen. 1981-1990.
F700.831

Genetische analyse engenetische manipulatie in Aspergillus niger. 1983-1990.

F700.851 Veredeling van Aspergillus niger t.b.v. deenzymatische hydroxylering van aromatische

C.J. Bos/K. Swart
C.J. Bos/J. Visser

verbindingen. 1985-1988.
F700.862 Structuur, functie en regulatie van het glucose-6-fosfaat dehydrogenase (G6pD) gen van
Aspergillus in relatie tot de N A D P + / N A D P H balans.1986-1992.

P.J.M,van den Broek/
H.W.J. van den Broek

Experimentele diermorfologie encelbiologie E100
Contactpersoon onderzoek: Prof.dr. J.W.M. Osse.
Het onderzoek wordt uitgevoerd op de integratieniveau's cel, weefsel en individu, en is het best
te omschrijven als fundamenteel onderzoek tot verbetering van de dierlijke produktie.
De sectie Functionele morfologie onderzoekt de oecomorfologische aspecten van voedselopname
en -verwerking bij vissen. Onderwerp van onderzoek is de relatie tussen bouw/structuur van
voedselopname- en voedselverwerkingssystemen en hun functioneren, vooral bij karperachtige
vissen. Het accent ligt hierbij op de wisselwerking tussen de veranderingen in bouw van vislarven, vooral in de kritische fasen van larvale ontwikkeling, en deefficiëntie waarmee zij het aanwezige zoöplankton kunnen benutten. In samenhang hiermee wordt de groei van het spierstelsel
bestudeerd. Daarnaast richt het onderzoek zich op een vergelijking van bouw en leefwijze van
volwassen vissoorten, toegespitst op de specialisaties en beperkingen in de exploitatie van het
voedselaanbod. Het draagt enerzijds bij tot inzicht in de geschikte voedselsoorten tijdens de groei
van vislarven en werpt anderzijds licht op de concurrentieverhoudingen in de voedselcompetitie
tussen naast elkaar levende soorten. Deze inzichten zijn van belang in teeltsystemen en ter verklaring van prooi-predator relaties en de vissoortsamenstelling in natuurlijke watersystemen.
De sectie Ontwikkelingsbiologie/Histologie onderzoekt ontwikkeling en voortplanting. Het onderzoek isenerzijds gericht op de vroege embryonale ontwikkeling en op de interactie tussen
vrucht en baarmoeder bij landbouwhuisdieren. Het vormt een onderdeel van de werkgroep
'Vroege Dracht' waarin medewerkers uit diverse vakgroepen (Dierfysiologie, Experimentele
Diermorfologie en Celbiologie, Erfelijkheidsleer en Veehouderij) samenwerken. De resultaten
van het onderzoek kunnen leiden tot inzicht in het probleem van de embryonale sterfte bij landbouwhuisdieren en mogelijk bijdragen aan een oplossing van dit probleem. Een tweede onderzoekslijn betreft het proces van sex determinatie en de differentiatie van geslachtscellen bij vissen.
Kennis van de factoren die hierbij een rol spelen kan mogelijk leiden tot een grotere voedselopbrengst bij de teelt van vis via remming van de gonaden-ontwikkeling.
De sectie Celbiologie onderzoekt immunologie en gezondheid. Dit onderzoek heeft betrekking
op de herkenning van lichaamsvreemd materiaal en de daaropvolgende afweer. De nadruk ligt
hierbij op de funktie van bepaalde celtypen en op genetische factoren (o.a. MHC), die een rol
spelen bij immunologische reacties. De resultaten kunnen worden gebruikt in de biotechnologie
(genetische manipulatie) en bij vaccinatieprogramma's en de bepaling van milieu-invloeden op
de afweer (gezondheid). Een andere mogelijkheid is de toepassing van de celhybridisatietechniek
(o.a. monoclonale antisera) ten behoeve van de dierlijke produktie.
Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van de volgende technieken: electrofysiologische, röntgen- en filmtechnieken; simulatie m.b.v. computermodellen; electronenmicroscopie (ook kwantitatief), (enzym)histochemie, autoradiografie, lichtmicroscopie (incl. donkerveld en fasecontrastmicroscopie), fluorescentie (meet)microscopie, kwantitatieve immunologische technieken, celkweek, weefselkweek, recombinant DNA-technieken, celhybridisatie en aanverwante methoden.
Projecten in VF83.04
D i e r l i j k e p r o d u k t i e en welzijn van landbouwhuisdieren.
E100.812

Functionele morfologie van de vroege dracht van het varken: conceptus-moederrelatie.

H.W.J. Stroband

(Werkgroep Vroege dracht). 1981-1988.
E100.813

Moleculaire analyse van celinteracties in het immuunsysteem bij landbouwhuisdieren

E. Egberts

en vissen, in het bijzonder met betrekking t o t de rol van het 'Major Histocompatibility
C o m p l e x ' ( M H C ) . 1981-1990.
E100.823

Functionele morfologie van de vroege dracht van het varken: Biologie van de blastocyst.
(Werkgroep Vroege dracht). 1982-1988.

E100.824 De immunologische reactie op lichaamsvreemd en lichaamseigen (MHC) materiaal bij
jonge dieren. 1982-1988.
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E100.832 Mucosale antigeenverwerking en lokale immuunrespons bij vissen;een histofysiolo-

J.H.W.M. Rombout

gisch onderzoek naar de mogelijkheden van vaccinatie van vissen.1983-1988.
E100.871

Histofysiologie van de immuunrespons bij vissen. In het bijzonder de betekenis van het

J.H.W.M. Rombout

mucosale immuunsysteem voor vaccinatie. 1987-1992.
E100. *

Moleculaire karakterisering van het Major Histocompatibiliteits Complex van het rund

H.W.J. van den Broek

(BoLA-gencomplex) in relatie t o t gezondheidskenmerken. (I.s.m. Erfelijkheidsleer,
project F700.861). 1986-1991.
Projecten in VF85.01
De v e r w e r k i n g van grondstoffen t o t k w a l i t a t i e f hoogwaardige voedingsmiddelen en het realiseren van een goede voeding.
E100. *

Onderzoek naar de wisselwerking tussen vitamine A t e k o r t en degezondheidstoestand

S.R. Sijtsma/C.E. West

van kinderen in ontwikkelingslanden. (I.s.m. Humane voeding, project L100.832en
Veehouderij) 1983-1990.
Projecten in VF86.15
Strategieën voor overleving bij vissen;de biologie van voedselopname en
groei.
E100.822 Voedselopname en larvale ontwikkeling bij vissen;verandering in bouw, functie en

J.W.M. Osse

levenswijze. 1982-1989.
E100.831

Monoclonale antilichamen bij het onderzoek naar geslachtsceldifferentiatie bij vissen

A. van Winkoop

(speciaal de karper). 1983-1988.
E100.841 Voedselopname en -verwerking bij karperachtige vissen (Cyprinidae); bouw, werking

F.A. Sibbing

en levenswijze. 1984-1991.
E100.842 Groei en differentiatie vanspieren bij vertebrata. 1984-1991.

H.A. Akster/

E100.851

M. Muller

J.W.M. Osse
Bewegingsmechanica van kop-constructies bij beenvissen (Halecostomi) m.b.t. voedselopnameen verwerking. 1985-1991.
E100.872 Spiergroei en spierdifferentiatie bij vissen.1987-1991.

J.T.M. Koumans/
J.W.M. Osse

Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s .
E100.811

De invloed van antibioticaop het immuunsysteem. 1981-1989.

J.L Grondel

E100.873

De rol vanfagocyten bij de aspecifieke afweer en despecifieke immuunrespons van vis-

B.M.L Verburg-van

sen. Invloed vangenetische en omgevingsfactoren. 1987-1992.

Kemenade/
W.B. van Muiswinkel

E100 Identificatie van de nematodensoorteri Globodera rostochiensis en G. pallida (aardappelcystenaaltjes) m.b.v. soortspecifieke monoclonale antisera. (I.s.m. Nematologie,

A. Schots/E. Egberts/
F.J. Gommers

project G100.835). 1983-1989.

Fysische en k o l l o ï d c h e m i e A300
Contactpersoon onderzoek: Prof.dr. G.J. Fleer.
Het onderzoek isgericht op onderwerpen die ergens een wortel hebben in een landbouwkundig
probleem en tevens vanuit fysisch chemisch of kolloïdchemisch standpunt boeiend zijn, alsmede
op fundamentelere onderwerpen die hiermee verband houden. Centraal daarbij staat het onderzoek naar de grensvlak-eigenschappen, structuur en stabiliteit van disperse systemen en, daarmee
samenhangend, de adsorptie van polymeren, biopolymeren, kleine moleculen en ionen. Daarnaast
wordt aandacht gegeven aan onderwerpen alshet grensvlak-chemisch gedrag van pesticiden, het
complexeringsgedrag van zware metalen in waterige systemen, e.d.
De hoofdmethodieken zijn kolloïdchemisch (adsorptiemetingen, meting van deeltjesladingen,
elektrokinetiek, reologie, vliesdiktemetingen) en electrochemisch (puls- en sinusrelaxatiemethoden, Potentiometrie, pulspolarografie) van aard.
Projecten in VF84.01
Grensvlakeigenschappen, structuur en stabiliteit van disperse systemen; principesen toepassingen.
A300.802 Adsorptie van polyelektrolyten. 1980-1992.
A300.803

Effect van ongeladen polymeren en polyelektrolyten op de stabiliteit van kolloiden.

A300.804

Adsorptie van ongeladen polymeren. 1980-1992.

A300.823

Elektrosorptie van (geladen) laagmoleculaire stoffen aan model grensvlakken.

j .Blaakmeer/G.J. Fleer
O.A. Evers/G.J. Fleer

1980-1992.
B.van Lent/
J.M.H.M. Scheutjens
1982-1990.
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A. de Keizer/
L.K. Koopal

fytopathologie

A300.842
A300.843
A300.861

Moleculair thermodynamisch onderzoek aandestabiliteit en structuur van lipide-

F.A.M. Leermakers/

membranen. 1984-1988.

J. Lyklema

Vlok-kinetiek van kolloiden met behulp van de meting van de deeltjesgrootteverdeling

E.G.M. Pelssers/

1984-1988.

G.J. Fleer

Eiwitten aangrensvlakken. 1986-1996.

A.V. Elgersma/
W. Norde

A300.862
A300.863

Electrokinetisch onderzoek van verdunde en geconcentreerde dispersies in gemengd-

A.J. van der Linde/

waterige en niet waterige oplossingen. 1986-1992.

B.H. Bijsterbosch

Vliezen gestabiliseerd door niet-ionogene oppervlakte-aktieve stoffen. 1986-1989.

P.A. Barneveld/
J. Lyklema

A300.864

Fundamentals of Interface and Colloid Science:anadvanced text. 1986-1990.

A300.871

Factoren die bepalen of vlokking van deeltjes leidt tot vorming van eengel. 1987-1991.

J. Lyklema
L.G.B. Bremer/
B.H. Bijsterbosch/
P. Walstra

A300.872

De invloed van de wisselwerking tussen polymeersegmenten en oppervlak op de hech-

G.P. van der Beek/

ting. 1987-1992.

M.A. Cohen Stuart

A300.873 Toepassing van kationogeen zetmeel bij de papierfabricage. Invloed van aniogene stoorstoffen op de interactie van zetmeel met cellulose. 1987-1991.

H.G.M, van de Steeg/
A. de Keizer/
B.H. Bijsterbosch

A300.874

Adsorptie vansurfactants en cosurfactants vanuit waterige oplossing aan vast-vloeistof

M. Böhmer/

grensvlakken. 1987-1992.

L.K. Koopal

Projecten in VF85.08
O n d e r z o e k van processen in het systeem bodem-plant t.b.v. optimalisering
van plantaardige p r o d u k t i e en milieubeheer.
A300.822

Grensvlakchemisch gedrag van pesticiden. 1982-1990.

A. de Keizer

Fytopathologie G200
Contactpersoon onderzoek: Dr.ir. P.J.G.M, de Wit.
Het onderzoek richt zich op de bescherming van gewassen tegen beschadigers, ni. de groep van
schimmels en bacteriën. Centraal staat de interactie tussen waardplant en beschadiger die zowel
op het niveau van de cel, van het individu als van de populatie wordt bestudeerd.
De hierbij gebruikte methoden zijn ontleend aan vrijwel alle disciplines binnen de biologie en
disciplines binnen de wiskunde, fysica, chemie, biochemie, moleculaire biologie en bodemkunde.
Het onderzoek wordt verricht binnen een viertal thema's:
- Systematische fungiciden.
- Moleculaire fytopathologie.
- Epidemiologie van plantpathogenen.
- Bestrijding van pathogène bodemschimmels.
Projecten in VF83.03
Preventie en bestrijding van p l a n t e z i e k t e n .
G200.149

Optreden van resistentie in schimmels tegen fungiciden. 1962-1990.

J. Dekker

G200.742

Defysiologische en biochemische achtergrond van de waardplant-parasiet relatie

P.J.G.M.deWit

tomaat-Cladosporium fulvum. 1974-1989.
G200.781

Resistentie vanschimmels tegen fungiciden die interfereren met de sterol-biosynthese.

M.A. de Waard

1978-1991.
G200.822

Lethale temperaturen van pathogène schimmels en de microbiële herkolonisatie van

G.J. Bollen

gestoomde kasgrond.1982-1989.
G200.823

Ecologische aspecten vanfytopathogene bacteriën. 1982-1988.

M.A. Ruissen

G200.841

Fysiologische specialisatie van echte meeldauwen, in het bijzonder Erysiphe martii.

T. Hijwegen/J. Dekker

1984-1989.
G200.842

AFRIRUST, eenoverzicht van degraanroestepidemiologie in Afrika. 1984-1988.

J.C. Zadoks

G200.843

De invloed van detoepassing van nematiciden op het optreden van Rhizoctonia solani

T.W. Hofman/

in aardappelen en bieten. 1984-1989.

G.J. Bollen

Overleving van plantepathogene schimmels tijdens compostering van gewasresten.

G.J. Bollen

G200.845

1984-1989.
G200.846

Oecologie van mycorrhiza's en hun invloed op degezondheidstoestand van planten.

T. Limonard

1984-1990.
G200.851
G200.853

Isolatie en karakterisering van produkten van virulentie en avirulentiegenen van Cla-

I.M.J.Toma/

dosporium fulvum en hun receptoren in tomaat. 1985-1988.

P.J.G.M.deWit

Epidemiologie van (plante)ziekten bij tuinbouwgewassen. 1985-1991.

H.D. Frinking
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G200.854

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek naarde relatie tussen ectomycorrhiza bij Pinus

A.J. Termorshuizen/

sylvestris (grove den), vitaliteit van degastheer en een aantal chemische factoren.

T. Limonard

1985-1989.
G200.861 Apoplastische enzymen en biologisch-actieve Oligosacchariden als 'markers' van de

M.H.A.J.Joosten/

vroege Pathogenese. 1986-1990.

P.J.G.M.deWit

G200.862

Epidemiologie van planteziekten in landbouwgewassen. 1986-1992.

J.C. Zadoks

G200.863

Ontwikkeling van een waarschuwingssysteem voor bacterievuur ten dienste van de

H.J. Schouten/

fruitteelt. 1986-1990.

J.C. Zadoks

G200.871

Resistentie in schimmels tegen fungiciden die desterolbiosynthese remmen. 1987-1991.

J. Guan/

G200.872

Pathogeniteit enfysiologie van Phytophtera. 1987-1992.

M.A. de Waard
L.C. Davidse

Projecten in VF86.16
Behoud en gebruik van boscomponenten.
G200.85S

Inventarisatie van mycorrhiza's in Nederlandse bossen. 1985-1991.

G200.814

Epidemiologie van Septoriatritici op tarwe (EPISET).1981-1988.

G200. *

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek naarde relatie tussen ectomycorrhiza van Pseu-

T. Limonard

Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s .
J.C. Zadoks
E.J.M. Arnolds

dotsuga menziesii,vitaliteit van degastheer en zure regen. (I.s.m. Bosteelt en bosoecologie, project F600.853). 1985-1988.
G200. *

Verbetering van het bestrijdingsmiddelengebruik in detarweteelt. (I.s.m.Theoretische
teeltkunde, project F300.841 enWiskunde). 1984-1988.

W . A . H . Rossing/
R. Rabbinge/
P.van Beek

G e z o n d h e i d s l e e r L150
Contactpersoon onderzoek: Prof.dr. K. Biersteker.
Het onderzoek is qua methode epidemiologisch. Het is gericht op doelgroepen in de samenleving.
Derhalve zijn de projecten veelal reacties op problemen in de samenleving, meestal uitgevoerd
op verzoek van instanties op het gebied van de volksgezondheid. Gelet op de aard van het onderzoek wordt veel leeronderzoek verricht door doctoraalstudenten.
Daarnaast iser een aantal langer lopende onderzoeksprojecten waarin de invloed van milieuverontreiniging en arbeidsomstandigheden op de gezondheid centraal staan. Ook wordt aandacht
geschonken aan het functioneren van de gezondheidszorg in ons land en, in toenemende mate,
aan gezondheidsproblemen in ontwikkelingslanden.
Projecten in VF85.02
Dagelijkse leefsituatie en m a t e r i ë l e verzorging, m e t nadruk op landbouw en
platteland.
L150.823 Voedselallergieën huishouding.1982-1988.
L150.834

De gezondheidstoestand van ouderen ten plattelande en de daarmee samenhangende
problematiek vangezondheidsvoorzieningen. 1983-1988.

J.Kamsteeg
C.J. Lako/
J.J.F. Schroots

Projecten in VF85.11
Emissie, verspreiding, preventie en bestrijding van milieubelastende factoren
in de c o m p a r t i m e n t e n w a t e r , bodem en lucht, en de effecten daarvan op de
mens, plant, dier en ecosystemen.
L150.791

De werkelijke blootstelling van (risico)groepen uit de bevolking aanenkele luchtveron-

B. Brunekreef

treinigende stoffen en de daaruit voortvloeiende effecten op de gezondheid. 1979-1989.
L150.833 Acute longfunctieveranderingen alsgevolg van beroepsmatige blootstelling aan luchtverontreiniging. (I.s.m. Luchthygiëne en -verontreiniging). 1983-1988.
L1S0.841 T i ,Al en AIR inontlasting van kinderen als maat voor inname van bodem- en stofdeeltjes. 1984-1988.

K. Biersteker/
J.S.M. Boleij
P.Clausing/
B. Brunekreef

L150.851 Arbeid en gezondheid bij vrouwen werkzaam in de agrarische sector. 1985-1988.

E.G.Schouten/

L150.871

Karakterisering van de blootstelling t.b.v. gezondheidseffect-onderzoek. (I.s.m. Lucht-

P. Swuste/

hygiëne en -verontreiniging). 1987-1990.

H. Kromhout/

Effecten van biologische verontreinigingen in het binnenmilieu. 1987-1990.

P. Fischer/

K. Biersteker

D.J.J. Heederik
L150.872

B. Brunekreef
L150.873 Gezondheidsklachten in kantoorgebouwen. (I.s.m. Luchthygiëne en -verontreiniging,

B. Brunekreef

project H100.873). 1987-1989.
L150.874

Inhoud en organisatie van bedrijfsgezondheidszorg in kleine bedrijven in de agrarische
sector: een praktijkproef in 2sectoren. 1987-1991.
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E.G. Schouten

grondbewerking

L150.875

Effecten van luchtverontreinigingsepisoden op longfunctie van schoolkinderen.

B. Brunekreef

1987-1991.
Projecten in VF86.07
Analyse en o n t w e r p van landgebruikssystemen in de Taï-regio ( I v o o r k u s t ) .
L150.843

Rurale gezondheidsontwikkeling in deTaï-regio, Ivoorkust. 1984-1990.

F.L. Pelt

Projecten in VF87.06
I r r i g a t i e en o n t w i k k e l i n g .
L150.852 Effecten vande aanleg van kleine en middelgrote irrigatiesystemen in de midden vallei
van de Senegalrivier op degezondheid van de plaatselijke bevolking.1985-1991.

W . M . Docters van
Leeuwen/

J.Lelijveld
Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s .
L150.831

De invloed van bedrijfsstructuur enstalbouw van varkensmestbedrijven op de luchtk-

R. Brouwer/

waliteit in destal en op het voorkomen van respiratoire aandoeningen bij varkenshou-

K. Biersteker

ders. 1983-1988.
L150.835

De waardering van consumenten en hulpverleners van Privacy bij medische registratie.

C.J. Lako

1983-1989.
L150.861

Determinanten van oorzaakspecifieke sterfte in een 30-jarige follow-up. 1986-1989.

L150.862 Gedragveranderingen bij vectoren van parasitaire ziekten, veroorzaakt door de overgebrachte pathogenen. 1986-1991.

E.G. Schouten
W . M . Docters van
Leeuwen

G r o n d b e w e r k i n g J150
Contactpersoon onderzoek: Ir. F.R. Boone.
Het onderzoek richt zich op het bijeenbrengen van kennis van de bodemkundige, technische en
teeltkundige aspecten van het vakgebied met het doel deze kennis bruikbaar te maken voor het
verhogen van het nuttig effect van de grondbewerking en het tegengaan van schadelijke mechanische invloeden.
Voor wat betreft de bodemkundige aspecten staat hierbij centraal het onderzoek naar:
- het gedrag van grond onder invloed van mechanische krachten, zoals die bij de grondbewerking en bij het rijden over land voorkomen;
- het gedrag onder invloed van andere uitwendige factoren (bv. regen, vorst, bezakking) die
veranderingen teweeg brengen, die van belang zijn voor de grondbewerking en het rijden over
het land.
Voor wat betreft de teeltkundige aspecten zijn de voornaamste gebieden:
- de reacties van planten in de verschillende ontwikkelingsstadia op door grondbewerking en
rijden te beïnvloeden bodemeigenschappen;
- de eisen die de verschillende teelten in binnen- en buitenland aan de technische uitvoering van
de grondbewerking stellen.
Voor wat betreft de technische aspecten richt het onderzoek zich vooral op het in maat en getal
uitdrukken van de effecten van grondbewerkingen. Hierbij wordt zowel van modellen als van
praktijkwerktuigen gebruik gemaakt.
Projecten in VF85.08
O n d e r z o e k van processen in het systeem bodem-plant t.b.v. o p t i m a l i s e r i n g
van plantaardige p r o d u k t i e en milieubeheer.
J150.832

Gronddynamica en bodemkunde. 1983-1989.

J150.833 Gronddynamica; systematisering. 1983-1989.
J150.834

Bodemdegradatie. 1983-1989.

J150.861

Bodemstructuur en optimalegewasgroei. 1986-1992.

J150.862 De invloed van bodemverdichting op factoren die wortelgroei beïnvloeden.1986-1992.
J150.863

Effekten envermogensbehoefte vangrondbewerkingswerktuigen. 1986-1992.

J150.864

Grondbewerkingssystemen. 1986-1992.

A.J. Kooien
A.J. Kooien
A.J. Kooien
F.R. Boone
F.R. Boone
J.K. Kouwenhoven
J.K. Kouwenhoven

Projecten in VF85.16
O n t w i k k e l i n g van onkruidbeheersingssystemen voor produktiegewassen.
J150.865

Grondbewerking in degeïntegreerde onkruidbeheersing. 1986-1992.

J150.866 Voorkomen, o p b o u w e n afbraak vangrondaggregaten in de bouwvoor. 1986-1992.

J.K. Kouwenhoven
R. Terpstra/
J.K. Kouwenhoven

Projecten in VF86.07
Analyse en o n t w e r p v a n landgebruikssystemen in de Taï-regio ( I v o o r k u s t ) .
J150.214

Grondbewerking in (humide) tropische gebieden. 1970-1989.
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J.K. Kouwenhoven
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Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s .
J150.831

S A H E L T I L - G r o n d b e w e r k i n g i n d e S a h e l , West Afrika. 1983-1989.

W.B. Hoogmoed/
H. Kuipers

Huishoudkunde L050
Contactpersoon onderzoek: Dr. C. de Hoog.
Ren centrale ingang van het onderzoek isde dagelijkse verzorging. Vanuit deze optiek wordt
vooral aandacht besteed aan de sociaal-economische positie van huishoudens, zowel op microals op macroniveau. Deze positie iso.a. bepalend voor de consumptie (goederen en diensten).
Het onderzoek betreft naast de westerse samenleving ook de niet-westerse samenleving.
Een deel van het onderzoek richt zich op het rurale gebied, inzonderheid m.b.t. de huishoudens.
Projecten in VF83.01
Economische en sociale aspecten van de landbouw in westerse landen.
L050.814

Economische recessie en huishouding in Nederland. (Werkgroep Consumenten-

J.A.C, van Ophem

gedrag). 1981-1988.
L050.822 Verandering in huishoudsamenstelling en verandering van consumptie. (Werkgroep

C. de Hoog

Consumentengedrag). 1982-1988.
L050.871

Financieel management van huishoudens. 1987-1991.

M.J.H. Elbers-Tissen/
C. de Hoog

Projecten in VF85.02
Dagelijkse leefsituatie en m a t e r i ë l e verzorging, m e t nadruk op landbouw en
platteland.
L050.824 Voedselcyclus en huishouding in ontwikkelingslanden. 1982-1988.

C. Presvelou

L050.825

Het postmoderne gezin in een rurale setting:een herbeschouwing. 1982-1988.

W . H . Douma

L050.861

Minima, huishouding en overlevingsstrategieën. 1986-1989.

J.A.C, van Ophem/

L0S0.862

Huishouden en ouderschap. 1986-1989.

L050.851

Huishoudens, informatietechnologie in detoekomst in Nederland. 1985-1988.

H.C.S. Backus
B.A.J, van der W o u w

Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s .
C. Presvelou

Humane voeding LI00
Contactpersoon onderzoek: Dr. C E . West.
Het onderzoek isgericht op de zich voedende mens in zowel de westerse als niet-westerse samenleving. Centraal staat daarbij onderzoek naar de relatie voeding en gezondheid en de uitkomsten
hiervan kunnen consequenties voor teelt en verwerking van landbouwprodukten hebben. Bij het
onderzoek wordt vooral de de fysiologische, biologische en biochemische beinvloeding van het
metabolisme bij voedselopname bestudeerd in gezonde mensen en als een afgeleide daarvan wordt
de betekenis vastgesteld van een bepaalde voedselkeuze voor zieke mensen. Daarnaast wordt ook
aandacht geschonken aan sociaal-wetenschappelijke aspecten die een rol kunnen spelen in het
voedsel-innamepatroon. Voor het verkrijgen van een meer fundamenteel inzicht in metabolische
processen van voedingstoffen wordt ook dierexperimenteel onderzoek verricht.
De toegepaste onderzoeksmethoden zijn met name afkomstig uit verschillende natuurwetenschappelijke basisvakken.
Projecten in VF85.01
De v e r w e r k i n g van grondstoffen t o t kwalitatief hoogwaardigevoedingsmiddelen en het realiseren van een goede voeding.
L100.782 Invloed van verschillende voedingsbestanddelen op het lipidenmetabolisme (proeven

C E . West

o.a. met konijnen, ratten en varkens). 1978-1988.
L100.783

Interventie-onderzoek bij gezonde vrijwilligers naar het effect van voedingsbestandde-

M.B. Katan

len (vet, eiwit, vezel) op het lipidenmetabolisme en andere risico-indicatoren.
1978-1988.
L100.811

Longitudinale studie naarde energieopname en energiebesteding tijdens zwangerschap

J.M.A. van Raaij

en lactatie. 1981-1991.
LI00.812

De energieverwerking van personen met wel of geen aanleg voor het ontwikkelen van

J.M.A.van Raaij

overgewicht (Obesitas); onderzoek m.b.v. indirecte calorimeters. (I.s.m. Dierfysiologie, project E150.803).1981-1988.
L100.831 Onderzoek naar mechanismen die ten grondslag liggen aan individuele verschillen in
gevoeligheid voor voedingscholesterol bij proefdieren. 1983-1988.
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A.C. Beynen

hydraulica en afvoer h y d r o l o g i e

L100.832 Onderzoek naarde wisselwerking tussen vitamine A t e k o r t en de gezondheidstoestand

S.R. Sijtsma/C.E. West

van kinderen in ontwikkelingslanden. (I.s.m. EDC en Veehouderij). 1983-1990.
L100.861 Ontstaan enontwikkeling van het Nederlandse voedselpatroon. 1986-1991.

A.P. den Hartog

L100.862

P.R.M. Deurenberg

Lichaamssamenstelling en vetverdeling bij verschillende leeftijdscategorieën.
1986-1993.

L100.863

Rust stofwisseling enthermogenese in relatie t o t de lichaamssamenstelling van normaal

P.R.M. Deurenberg

gewichtige enobese personen. 1986-1989.
1.100.871 Bepaling van samenstelling van voedingsstoffen in voedingsmiddelen met name m.b.t.

M.B. Katan

preventie van hart- en vaatziekten. 1987-1992.
L100.872 Voedselconsumptie en gezondheid van de ouder wordende mens. 1987-1992.

W.A.van Staveren/
J.G.A.J. Hautvast

L100.873

Bepaling van de voedselinneming en voedingstoestand van de mens en de ontwikkeling

W.A. van Staveren

van nieuwe methoden hiervoor. 1987-1992.
L100.874 Onderzoek m.b.t. de ontwikkeling, in staat houden en verbetering van gegevens over

C.E.West

voedingsstoffen in voedingsmiddelen zowel in Nederland alsdaarbuiten. 1987-1992.
L100.875 Voedsel en voeding in ontwikkelingssituaties met name in plattelandsontwikkeling en

A.P. den Hartog

verstedelijking. 1987-1992.
L100.876 Seizoensvariatie in voedingstoestand en energiebehoefte van vrouwen in een ruraal geL100.877

J.W. Schultink/

bied in Bénin,West-Afrika. 1987-1992.

J.M.A. van Raaij

HDL en voeding: invloed vanstructuur entype van vetzuren in de voeding op de cho-

R.P. Mensink/

lesterolconcentratie in de hoge dichtheids lipoproteïnen bij de mens. 1987-1991.

M.B. Katan

Projecten in VF85.02
Dagelijkse leefsituatie en m a t e r i ë l e verzorging, m e t nadruk op landbouw en
platteland.
L100.786 Sociale en culturele achtergronden van voedingsmiddelenkeuze en van voedselberei-

A.P. den Hartog

ding (onderzoek t.b.v. devoedingsvoorlichting, het voedingsonderwijs en de voedingsadvisering c.q.dieetvoorschrijving). 1978-1992.
Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s .
L100.781

Bepaling (bio)chemische parameters voedingstoestand van de bevolking m.b.t. hart- en

M.B. Katan/C.E. West

vaatziekten. 1978-1991.

Hydraulica enafvoerhydrologie K150
Contactpersoon onderzoek: Ir. H.J. van Ieperen.
Het onderzoek isgericht op bestudering van de samenhang van de natuurlijke processen binnen
de hydrologische kringloop en de mogelijke beïnvloeding door de mens van deze processen. Centraal staan daarbij waterbalansstudies, het modelleren van het neerslagafvoerproces zowel in landelijk als stedelijk gebied. Tevens wordt veel aandacht geschonken aan meettechnieken ter bepaling van waterbalanstermen en aan de wiskundige analyse van reeksen van hydrologische gegevens, zulks met het oog op het waterbeheer.
Het hydraulisch onderzoek isgericht op afvoermeetinrichtingen en op de stromingsweerstand
in begroeide leidingen.
Projecten in VF85.11
Emissie, verspreiding, preventie en bestrijding van milieubelastende factoren
in de c o m p a r t i m e n t e n w a t e r , bodem en lucht, en de effecten daarvan op de
mens, plant, dier en ecosystemen.
K150.721

Neerslag-afvoermodel voor het Hupselse Beekgebied als prototype van een stroom-

P.M.M. Warmerdam

gebied in Oost-Gelderland. 1972-1989.
J.N.M. Stricker

K150.771

Synthesevan modellen voor gebiedsverdamping. 1977-1989.

K150.861

Korte termijnvoorspelling en schatting van neerslaghoeveelheden over kleine t i j d - en

S.van der Assem/

ruimteschaal op basis van gecombineerde regenmeter-, radar- en meteosat waarnemin-

J.N.M. Stricker

gen. (I.s.m. N a t u u r - e n weerkunde). 1986-1991.
K150.862

Ruimtelijke variabiliteit van omgevings-processen aan het aardoppervlak. 1986-1990.

K150.871

Optimaliseren van het peilbeheer. 1987-1990.

J.N.M. Stricker
H.J.van leperen/
J.N.M. Strieker

KI50.873

Modellering slibtransport in homogene bekkens. 1987-1991.

G.H. Tamminga/
J.H.G. Verhagen
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Projecten in VF87.06
I r r i g a t i e en o n t w i k k e l i n g .
K150.872

Statistische enstochastische analyse van hydrologische tijdreeksen, ten behoeve van

P.J.J.F.Torfs

neerslag- en afvoerreeksen in het belang van regenafhankelijke landbouw en irrigatie.
1987-1991.

Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s .
K150.182

Meetinrichtingen en verdeelwerken in open kanalen in de sfeer van de cultuurtechniek.

H.J. van leperen

1973-1988.
K150.741

Regulatie van waterplantvegetatie in sloten. 1974-1988.

H.J.van leperen

K150.791

Analyse van aquatische systemen. 1979-1988.

J.H.G. Verhagen

Kf50.863

Modelbenadering voor de overdracht vanonderzoeksresultaten uit kleine, goed

H. Lumadjeng/

bemeten stroomgebieden naar andere gebieden t.b.v. het waterbeheer. 1986-1988.

P.M.M. Warmerdam

Informatica A150
Contactpersoon onderzoek: Ir. J.D. den Duik.
Het onderzoek richt zich voornamelijk op de toepassingsaspecten van dit vakgebied in het taakveld landbouw.
Uit dit brede toepassingsgebied zijn vier thema's geselecteerd die zowel van groot belang zijn
voor de toepasbaarheid van het vak binnen de omgeving van de Landbouwuniversiteit als optimaal passen bij het talent dat in de vakgroep aanwezig is.
Om de contacten met bepaalde sectoren van de Landbouwuniversiteit en D L O concreet te kunnen onderbouwen wordt in de werkgroep Bedrijfsinformatica samengewerkt met de vakgroep
Bedrijfskunde en op het gebied van bestemming, inrichting en beheer van het landelijk gebied
met de vakgroepen vertegenwoordigd in de Permanente Contactgroep Ruimtelijke Ordening
(PCRO). De vakgroep isook zeer actief betrokken bij de ontwikkeling van onderzoek op het
gebied van systeemkunde.
Projecten in VF87.01
H e t relatieveld tussen delen en gehelen m e t b e t r e k k i n g t o t de r u i m t e l i j k e organisatie van landelijke gebieden en overgangsgebieden van stad en land.
A150.811

Computergesteunde technieken voor het zichtbaar maken van ontworpen objecten in
bestaande omgevingen. 1981-1988.

A150.822

De relatie tussen modelformulering, simulatietechniek en computerarchitectuur.

Al50.823

Computer-gesteunde, modelmatige instrumenten voor ondersteuning vande besluit-

J. Roos-Klein
Lankhorst
M.S. Elzas

1982-1990.
M.S. Elzas

vorming. 1982-1992.
Projecten in IB87.03
Decision support systems in de akker- en tuinbouw.
A150.851

Plantenziektendiagnose per computer. 1985-1990.

A150.861 Toepasbaarheid van modellen uit de operationele analyse in Decision Support Systems.
A150.862

T. Ooms
J.L. Simons/

(I.s.m. Wiskunde). 1986-1990.

F.S.H.M.Werrij

Informatieanalyse voor Decision Support Systems. 1986-1988.

J.L. Simons

A150.871 O n t w e r p principes voor gebruiker interfaces van Decision Support Systems.
1987-1994.

G.J. Hofstede/
M.S. Elzas

Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s .
A150.801 Tautologieën als basisvoor correcte programma's. 1980-1989.

E.W. van Ammers

A150.821 'COSMOS': een simulatietaal voor gecombineerde continue/discrete systemen.

D.L Kettenis

1982-1989.

Landbouwplantenteelt engraslandkunde F350
Contactpersoon onderzoek: Dr.ir. J. Vos.
Het onderzoek isgericht op bestudering van de meer fundamentele aspecten van de akkerbouw,
de graslandkunde en de produktkunde van de akker- en weidebouw. Hierdoor kunnen studenten
zowel inzicht verkrijgen in het functioneren van planten en gewassen t.o.v. hun omgeving als
enig gevoel voor het effect van teeltmaatregelen.
In de sector akkerbouw staat daarbij centraal het vruchtwisselingsonderzoek, de fysiologie van
aardappel, en de zaadzetting en vruchtgroei van granen en peulvruchten.
In de sector graslandkunde ligt de nadruk enerzijds op de produktiviteit van de grasmat onder
invloed van beweiding en anderzijds op de ecologie en fysiologie van enkele belangrijke grasland•
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landbouwtechniek

planten en voedergewassen. In de sector produktkunde ishet aandachtsveld vooral de beïnvloeding door de teek van enkele kwaliteitsaspecten van aardappel en ui.
Projecten in VF83.03
Preventie en bestrijding van p l a n t e z i e k t e n .
F350.802

Niveau en oorzaken van schade bij landbouwgewassen alsgevolg van nauwe vrucht-

K. Schölte

opvolgingen. 1980-1988.
Projecten in VF85.18
Chemische, fotofysiologische en genetische regulatie van plantaardige groei
en o n t w i k k e l i n g .
F350.822

Beïnvloeding van knolgrootteverdeling bij aardappel.1982-1990.

P.C.Struik

Projecten in VF86.10
Gewas- en dierfysiologisch onderzoek naar p r o d u k t i e en k w a l i t e i t van ruwvoeders.
F350.821

Onderzoek naar knelpunten bij het gebruik van leguminosen als voedergewas voor

B. Deinutm

rundvee. 1982-1988.
F350.842

Relatiestussen stikstofbemesting, graslandproduktie enstikstofverliezen. 1984-1989.

P.J.A.G. Deenen/
E.A. Lantinga/
L.'t Mannetje

F350.843

Fysiologie van snijmais in relatie t o t produktie en kwaliteit. 1984-1989.

P.C. Struik/B. Deinum

F350.844

Fysiologie vangras in relatiet o t ontwikkeling envoederwaarde. 1984-1988.

B. Deinum

Zodedichtheid van grasland, mede bezien vanuit de eigenschappen van de plantesoor-

J.H. Neuteboom/

t e n e n rassen.1985-1990.

E.A. Lantinga

F350.852

Projecten in VF87.05
O n d e r z o e k van ecologische processen in het landschap, ten behoeve van bes t e m m i n g , i n r i c h t i n g e n beheer van het landelijk gebied.
F3S0.853

Evolutie engebruiksmogelijkheden vangrasvegetatie bij extensivering van de exploita-

J.H. Neuteboom

tie. 1985-1990.
Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s .
F350.831

Fysiologische 'ouderdom' van pootaardappels en het gedrag van de jonge plant o.a. na

K. Schölte

breking van de kiemrust. 1983-1988.
F350.841

Zaad-en vruchtgroei in afhankelijkheid van uitwendige omstandigheden en plantcon-

J. Schouls

stitutie (i.h.b. bij peulvruchten). 1984-1988.
F350.861

Simulatie vangroei en ontwikkeling vangrassen.1986-1990.

E.A. Lantinga/
J.H. Neuteboom

F3S0.862 Verbetering vantropisch grasland en ruwvoedergewassen. 1986-1991.

L. 't Mannetje

F350.871

D.E. Hume/B. Deinum

Groei en ontwikkeling van prairiegras (Bromus willdenowii). 1987-1990.

L a n d b o u w t e c h n i e k J200
Contactpersoon onderzoek: Dr.ir. W. Huisman.
Het landbouwtechnisch onderzoek isgericht op de bestudering en ontwikkeling van technische
middelen ten behoeve van de produktie en technische beheersing van het biologische produktieproces in de landbouw- en aanverwante bedrijven, in gematigde en tropische gebieden. Onder
technische middelen wordt verstaan: alle gereedschappen, werktuigen, technische installaties, gebouwen, opslaginrichtingen, evenals signalerings- en besturingssystemen, die worden benut bij
de voorbereiding, de uitvoering en de begeleiding van de produktieprocessen.
Het onderzoek is georganiseerd rond een thema-indeling, die aansluit op concrete maatschappelijke probleemvelden:
—Energie in de landbouw: voornamelijk het onderzoek tot energiebesparing in de landbouw
door natuurlijke ventilatie.
- Automatisering in de landbouw: het toepassen van informatica-technologie, inclusief microelectronica in de landbouw. Zowel het ontwikkelen van Management Informatiesystemen als
apparatuur voor procesbesturing en beeldverwerking behoort tot dit thema.
- Arbeidsomstandigheden in de landbouw: het zodanig vormgeven van arbeid en arbeidsomstandigheden, dat het menselijk functioneren wordt geoptimaliseerd naar de gezondheid, de veiligheid
en het welzijn van de werkende mens.
— Landbouwtechniek in ontwikkelingslanden: het op verantwoorde wijze toepassen van technische middelen in ontwikkelingslanden met de nadruk op de bedrijven van de kleine boer, d.w.z.
aangepast aan de in de tropen heersende agro-ecologische en sociaal-economische condities.
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- Kwaliteit van landbouwprodukten en -processen: het verbeteren van de kwaliteit van landbouwkundige produkten, alsmede van de kwaliteit van processen in werktuigen.
Projecten in VF86.12
Integrale goederenstroombesturing.
J200.S41 Onderzoek en ontwikkeling van bedrijfsinformatiesystemen, c.q.subsystemen in de

H.W. Vos

landbouw. 1984-1989.
Projecten in IB87.03
Decision support systems in de akker- en tuinbouw.
J200.853

De communicatie tussen procescomputers en management informatie systemen in de

D. Goense

landbouw. 1985-1989.
J200.854

De ontwikkeling van zaaitechnieken t.b.v. de akkerbouw en deglastuinbouw.

J.Meuleman

1985-1989.
J200.8S5

Plantherkenningten behoeve van de mechanisatie in detuinbouw. 1985-1989.

J. Meuleman

J200.861

Detoepassing van kunstmatige intelligentietechnieken voor de optimalisatie van be-

W. Huisman

drijfsbeslissingen voor korte, middellange en langet e r m i j n . 1986-1991.
Projecten in VF87.07
Landgebruik en landbouwsystemen in ontwikkelingslanden.
J200.843 Tractie onderzoek aan kleine boeren in ontwikkelingslanden. 1984-1990.
J200.856 Oogst, bewaring en verwerking van landbouwprodukten op het landbouwbedrijf in de

H.C.P. de Vries
W. Huisman

tropen. 1985-1990.
J200.857 Ontwikkelen van arbeidstechnieken en mechanisatie-systemen t.b.v. tropische land-

D. Goense

bouw. 1985-1989.
J200.871

Zaai-en verzorgingstechniek inontwikkelingslanden. 1987-1992.

T. van der Sar

Projecten in VF87.09
Energiehuishouding in landelijke gebieden.
J200.850 Natuurlijke ventilatie in landbouwbedrijfsgebouwen engebouwontwerp. 1985-1989.

A. van 't Ooster/
A.A. Jongebreur

Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s .
J200.842 Vergelijking van modellen van dewerkindeling in de landbouw. 1984-1989.

P.Wijngaard/
H.W. Vos

J200.852 Analyse van informatie stromen en modellen t.b.v. korte termijn beslissingen en werk-

D. Goense

uitvoering in de akkerbouw. 1985-1989.
J200.859

Fysische eigenschappen kunstmest in relatie t o t verwerkbaarheid en verstrooibaar-

W. Huisman

heid. 1985-1990.
J200.872 Werkhoudingen in de landbouw. 1987-1992.

J. Zander

Landmeetkunde enteledetectie K050
Contactpersoon onderzoek: Ir. H.J. Buiten.
Thematisch ishet onderzoek als volgt ingericht:
- Landmeetkunde, foto-grammetrie, topografie: centraal staat hierin de opbouw van Digitale
Topografische Modellen en de integratie met Geografische Informatie Systemen. Er wordt
samengewerkt met andere LU-vakgroepen (GGG) en met het ICW en het ITC via LIGIS. Het
accent ligt op het geïntegreerd hanteren van raster- en vectorbestanden. In toepassingsgerichte
projecten worden informatie-analyses uitgevoerd en databestanden ontworpen. Tevens worden
methodieken voor de inwinning en verwerking van topografische en thematische gegevens ontwikkeld. De theorievorming richt zich op het analyseren en beschrijven van formele relaties tussen de thematische en geometrische gegevens en op de mogelijkheden om deze relaties in databasestructuren weer te geven.
- Teledetectie: hieraan wordt meegewerkt in multidisciplinaire projecten voor de ontwikkeling
van systeem en toepassing van Teledetectie in het kader van het LU-Overlegorgaan Teledetectie
(OOT) en van nationale (WSRLN, BCRS) en internationale samenwerking (ESA). Hoofdpunten
zijn het synergetisch effect van de interpretatie optische en microgolf remote sensing, de modelvorming van de sensor-object relatie en de koppeling van teledetectie aan Geografische Informatie Systemen. De nadruk zal liggen op het gebruik van satelliet-remote sensing. Het achtergrondonderzoek isgericht op landbouwkundige toepassingen.
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Projecten in VF85.09
Teledetectie ten dienste van landbouw en natuurbeheer.
K050.821

H.J. Buiten

Geometrische en plaatsbepalingsaspecten van digitale beeldverwerking van teledetectiegegevens in relatie t o t patroonherkenning (beeldclassificatie). 1982-1988.

D.H. Hoekman/

K050.841 Ontwikkeling van methoden voor de toepassing van radar remote sensing in de bosK050.853

bouw. 1984-1988.

M. Molenaar

Koppeling van teledetectiebeelden aangeografische informatiebestanden ter verster-

R.van der Schans/
M. Molenaar

king van dethematische beeldanalyse. (RSen GIS) 1985-1990.
K050.854

J.G.P.W. Clevers/

Operationalisering van teledetectie voor landbouwkundige toepassingen 1985-1988.

M. Molenaar
Projecten in VF86.09
V a r i a b i l i t e i t in landschap, bodem en vegetatie: ontstaan en betekenis hiervan
voor de landevaluatie.
K050.851

Digitale topografische modellen en geografische informatie-systemen (DTM en GIS).

R. van der Schans/

1985-1990.

M. Molenaar

Projecten in VF86.16
Behoud en gebruik van boscomponenten.
K050.855

H.J. Stuiver/

Fotogrammetrie t.b.v. de bosbouw. 1985-1990.

M. Molenaar

Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s .
J.T. van der Veer/

K050.852 3-Dimensionele geodetische meettechnieken. 1985-1990.

M. Molenaar
K050.861
K0S0. *

Integratie van uit meerdere bronnen afkomstige informatie ingeografische informatie

H.P.A.M. Kengen/

systemen (LIGIS-project). 1986-1991.

M. Molenaar

Toepassing van GIS en RSt.b.v. bodem en landgebruiksinventarisatie in de Atlantische

E.J.Huising/J. Bouma/

Zone in Costa Rica.(I.s.m. Bodemkunde en geologie, projectJ050.870). 1987-1991.

M. Molenaar

Levensmiddelentechnologie- Industriële microbiologie P054
Contactpersoon onderzoek: Prof.dr.ir. J.A.M, de Bont.
De sectie bestudeert biotransformaties van verbindingen door micro-organismen. Daarbij wordt
de diversiteit aan micro-organismen en hun metabool potentieel beschouwd. Centraal in het onderzoek staat de fysiologie van een aantal geselecteerde organismen die betrokken zijn bij enkele
biokatalytische processen. Zowel vrije, groeiende cellen als geïmmobiliseerde cellen worden bestudeerd.
Toepassingsgebieden zijn de produktie van chirale fijnchemicaliën, de levensmiddelenindustrie
en de milieubiotechnologie.
Projecten in VF83.02
Biokatalyse in multifase-systemen.
P054.791

Hydroxylatie en epoxydatie van aromaten en koolwaterstoffen met behulp van micro-

J.Sikkema/

organismen. 1979-1988.

J.A.M, de Bont

Levensmiddelentechnologie- Levensmiddelenchemie en
-microbiologie P051
Contactpersoon onderzoek: Dr.ir. A.G.J. Voragen.
Het chemische onderzoek richt zich op chemische en enzymatische veranderingen van een aantal
belangrijke bestanddelen van levensmiddelen, die deze ondergaan bij rijping, bewaring en verwerking en de invloed van deze veranderingen op de kwaliteit, ook reologisch en sensorisch. Ook
wordt aandacht besteed aan bepalingsmethoden van deze bestanddelen en hun reactieprodukten.
Het microbiologisch onderzoek is vooral gericht op de hygiëne bij de bereiding van levensmiddelen en preventie van bederf. Ook wordt aandacht besteed aan microbiologische aspecten van traditionele gefermenteerde levensmiddelen waaronder de vorming van toxinen.
Projecten in VF85.01
De v e r w e r k i n g van grondstoffen t o t k w a l i t a t i e f hoogwaardige voedingsmiddelen en het realiseren van een goede voeding.
P051.248

Het geschikt maken van eiwitrijke grondstoffen voor levensmiddelen. 1972-1988.

J.P. Roozen

P051.742 Analyse van aminozuren en eiwitten in levensmiddelen. 1974-1988.

J.P. Roozen

P051.782

J.C. de W i t

De persoonlijke hygiëne en microbiologische gesteldheid van handen van werknemers
in de levensmiddelenindustrie. 1978-1988.
178

wetenschappelijk verslag

P0S1.792

Fysische en chemische karakterisering van pektines en hun derivaten. 1979-1988.

W. Pilnik

P0S1.798

Intermediaire Maillard Produkten als indicator voor hittebelasting van vruchtesappen.

W. Pilnik

1979-1988.
P051.821

(Pathogène) micro-organismen in levensmiddelen. 1982-1988.

R.R. Beumer

P051.831

De invloed van microbiologische en procesfactoren op enkele kwaliteitsaspecten van

M.J.R. Nout

tempe. 1983-1988.
P051.832 Onderlinge beïnvloeding van schimmels in gefermenteerde levensmiddelen. 1983-1988.

M.J.R. Nout

P0S1.841 Analyse van geur-en smaakstoffen in levensmiddelen. 1984-1990.

J.P.H. Linssen/
J.P. Roozen

P051.851

Ontwikkeling van affiniteitsadsorbentia entoepassing in fluïde bedden t.b.v. de isolatie

H.J. Rozie/

en zuivering van polysaccharide splitsende enzymen. (I.s.m. Proceskunde en Erfelijk-

W.A.C. Somers/

heidsleer, project F700.751). 1985-1989.

F.M. Rombouts

P051.862 Structurele kenmerken van niet-zetmeel Polysacchariden in granen en hun enzymatische modificatie in relatie t o t verwerkingseigenschappen. 1986-1990.

H. Gruppen/
R.J.Viëtor/
A.G.J. Voragen

P051.863 Enzymatische modificatie van planteweefsels. 1986-1991.

I. Purwanto/
A.G.J. Voragen

P051.864
P051.871

Isolatie en karakterisering van hemi-cellulasen voor de bioconversie van biomassa.

F.J.M. Kormelink/

1986-1989.

A.G.J. Voragen

Produktie en chemische structuur van immunogene, extracellulaire Polysacchariden

H.J. Kamphuis/

van Pénicillium en Aspergillus. 1987-1992.

F.M. Rombouts

P051.872 Gefermenteerde kindervoeding. 1987-1993.

M.J.R. Nout

P051.874 Ontwikkelingvan gefermenteerde salades.1987-1991.

M. Bonestroo/
F.M. Rombouts

Projecten buiten VF-programma's.
P051.811 Bederfsverschijnselen in geënsileerde bietenperspulp. 1981-1988.
P051.861

Fijnstructuur van protopektine en industrieel geëxtraheerde pektines. 1986-1989.

F.M. Rombouts
K.A.W. Ayyad/
C. Renard/W. Pilnik

P051.873
P0S1.875

Enzymatische ontsluiting van structuurkoolhydraten in veevoedergrondstoffen.

A.G.J. Voragen/

1987-1993.

W. Pilnik

Sensorisch onderzoek van levensmiddelen. 1987-1992.

C. de Graaf/
J.P. Roozen

L e v e n s m i d d e l e n t e c h n o l o g i e - Proceskunde P053
Contactpersoon onderzoek: Ir. W.A. Beverloo.
Het onderzoek isgericht op de toepassingsgebieden levensmiddelentechnologie, milieutechniek
en biotechnologie.
P r o j e c t e n i n VF83.02
B i o k a t a l y s e in m u l t i f a s e - s y s t e m e n .
P053.865

P053.874

Biotechnologische produktie van nematiciden d.m.v.geïmmobiliseerde cellen vanTa-

R.M. Buitelaar/

getes sp.1986-1990.

J. Tramper

Nitrificatie en denitrificatie met geïmmobiliseerde reincultures. 1987-1991.

R.H. Wijffels/
J. Tramper

P r o j e c t e n i n VF85.01
De v e r w e r k i n g v a n g r o n d s t o f f e n t o t k w a l i t a t i e f h o o g w a a r d i g e v o e d i n g s m i d d e l e n en h e t r e a l i s e r e n v a n een goede v o e d i n g .
P053.232

Extrusie van levensmiddelen met hoge druk entemperatuur en lagetemperatuur en

D.J.van Zuilichem

hogedruk. 1970-1990.
P053.781

Eigenschappen en gedrag van de vervuilingslaag aan ultrafiltratiemembranen.
1978-1988.

P053.795
P053.821

Infrarood behandeling van levensmiddelen-stortgoed. 1979-1990.
Enzyminactivering, wateractiviteit en-diffusie tijdens het drogen van levensmiddelen.

M. Fontijn/
J.A.G. Weidring
D.J.van Zuilichem
C. van den Berg

1982-1988.
P053.852

Enzymatische hydrolyse van lipiden in membraanreaktoren. 1985-1989.

P0S3.8S3

Opwerking van enzymen uit een fermenter vloeistof met behulp van omgekeerde

M. Dekker/

micellen. 1985-1989.

K. van 't Riet

W. Pronk/
K. van 't Riet

P053.861

Microwave-behandeling vantuinbouwprodukten. 1986-1990.

D.J.van Zuilichem

P053.862

Extrusie van biopolymeren. 1986-1990.

Th.Jager/D.J.van Z u i lichem
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P053.863

Opwerking van vet- en vetzuurmengsels m.b.v. membranen. 1986-1990.

J. Keurentjes/
K. van 't Riet

P053.864

Drogen van micro-organismen met optimaal activiteitsbehoud. 1986-1990.

L.C. Lievense/

P053.868

Membraanbioreactoren voor de omzetting van mono(di) entriglyceriden met behulp

A. van der Padt/

van geïmmobiliseerde enzymen. 1986-1989.

K. van 't Riet

P053.871

Waterdampsorptiegedrag van biologische polymeren. 1987-1990.

J.A.G. Weidring

P053.872

Vloeistofmembranen. 1987-1991.

G.J. Doornbusch/

P053.873

Affiniteitsmembraanextraktie van enzymen. 1987-1991.

P.H.M. Koenen/

P053.875

Modellering van de microbiologische kwaliteitsbeheersing tijdens de produktie van

M.H. Zwietering/

levensmiddelen. 1987-1991.

P. Verlaan

P053. *

Ontwikkeling vanaffiniteitsadsorbentia entoepassing influïde bedden t.b.v. de isolatie

H.J. Rozie/

en zuivering van polysaccharide splitsende enzymen. (I.s.m. Levensmiddelenchemie,

W.A.C. Somers/

project P051.851 en Erfelijkheidsleer, project F700.751).1985-1989.

F.M. Rombouts

K. van 't Riet

K. van 't Riet
K. van 't Riet

P r o j e c t e n i n VF85.11
E m i s s i e , v e r s p r e i d i n g , p r e v e n t i e en b e s t r i j d i n g v a n m i l i e u b e l a s t e n d e f a c t o r e n
in de c o m p a r t i m e n t e n w a t e r , b o d e m en l u c h t , en de effecten d a a r v a n o p de
m e n s , p l a n t , d i e r en e c o s y s t e m e n .
P053.832 Adsorptie vanongewenste componenten uit gassen en vloeistoffen. 1983-1988.

H.Akse/
W.A. Beverloo

P053.866

Ontwikkeling van een bioreactor met geïmmobiliseerde reincultures voor de reiniging

S. Hartmans/

van afvalgassen. 1986-1988.

J. Tramper

Projecten buiten VF-programma's.
P053.867

Fabricage van papier uit hennep. 1986-1988.

I.G. de Vries/
K. van 't Riet

Levensmiddelentechnologie- Zuivel en Levensmiddelennatuurkunde P052
Contactpersoon onderzoek: Dr.ir. A. Noomen.
Het onderzoek isgericht op:
- Eigenschappen (kwaliteit) van melk- en zuivelprodukten en processen ter bereiding daarvan.
De nadruk ligt op fysische en fermentatieve aspekten, maar ook chemische en microbieel/hygiënische aspekten komen aan de orde. Het produkt kaas krijgt bijzondere aandacht.
— Fysische en fysisch-chemische eigenschappen van levensmiddelen. De nadruk ligt op stabiliteit
en reologische eigenschappen. Veelal worden modelsvstemen onderzocht: schuim, emulsies, suspensies.
Het onderzoek heeft een fundamenteel toegepast karakter en is van belang voor het optimaliseren
van bestaande en voor het ontwikkelen van nieuwe bereidingsprocessen, en voor de kwaliteitshandhaving en -verbetering van zuivelprodukten en andere levensmiddelen.
P r o j e c t e n in VF84.01
G r e n s v l a k e i g e n s c h a p p e n , s t r u c t u u r en s t a b i l i t e i t v a n disperse s y s t e m e n ; p r i n cipes en t o e p a s s i n g e n .
P052.791

Microstructuur en reologie van caseïnenetwerken. 1979-1990.

P052.812

Invloed van vet op de dynamische oppervlakte-eigenschappen en het schuimgedrag van

T. van Vliet
A. Prins

vloeibare levensmiddelen. 1981-1988.
P r o j e c t e n in VF85.01
D e v e r w e r k i n g van g r o n d s t o f f e n t o t k w a l i t a t i e f h o o g w a a r d i g e v o e d i n g s m i d d e l e n en h e t r e a l i s e r e n v a n een goede v o e d i n g .
P0S2.792

Factoren die de rijpingssnelheid van kaas bepalen en hun interactie. 1979-1990.

A. Noomen

P052.793

Microbiële hygiëne van melken melkprodukten. 1979-1989.

A. Jellema

P052.811

Lipolyse in melk en andere emulsies door lipoproteïnelipase. 1981-1988.

A.Jellema

P052.821

Chemische veranderingen in melken melkprodukten door verhitten. 1982-1988.

M.A.J.S. van Boekei

P052.851

Invloed van kaassamenstellingen temperatuur op de aktiviteit van proteolytische enzy-

Y. BahrYoussef/

men van zuurselbacteriën in kaas.1985-1989.

A. Noomen

P052.871

Reactieprodukten van lactose gevormd tijdens het verhitten van melk. 1987-1991.

H.E. Berg/
M.A.J.S. van Boekei
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Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s .
P052.746

P.Walstra

Fysisch-chemische aspecten van het verstuivingsdroogproces, toegepast op melkprodukten. 1974-1988.

P052.777

Synerese van wrongel en pasgevormde kaas.1977-1988.

P.Walstra

P052.841

Factoren die de reologische eigenschappen van kaas bepalen. 1984-1988.

J.M.J.G. Luyten/

P052.853

De fysische achtergronden van het bierschuimgedrag. 1985-1989.

P052.861

Partiële coalescentie in olie-in-water-emulsies. 1986-1990.

T. van Vliet/P. Walstra
A . D . Ronteltap/
A. Prins
K. Boode-Boissevain/
P. Walstra
P052.872 Synerese, drainage en vergroeiing in een wrongelkolom. 1987-1991.

C.J. Akkerman/
P. Walstra

Luchthygiëne en-verontreiniging H100
Contactpersoon onderzoek: Ir. P. Hofschreuder.
Het onderzoek richt zich primair op karakteriseren en kwantificeren van de blootstelling aan chemische verontreinigingen in binnen- en buitenlucht, inclusief de werkplek in relatie tot mogelijke
effecten.
Fysisch/chemische processen, depositie, meetstrategie en meetmethodiek staan daarbij centraal.
Aandacht wordt geschonken aan aerosolen, gasvormige verbindingen en stankstoffen.
Projecten in VF85.11
Emissie,verspreiding, preventie en bestrijding van milieubelastende factoren
in de c o m p a r t i m e n t e n w a t e r , bodem en lucht, en de effecten daarvan op de
mens, plant, dier en ecosystemen.
H l00.802 Het vangstrendement voor grof stof van de mensen van meetinstrumenten in de bui-

P. Hofschreuder

tenlucht. 1980-1988.
H100.811

Inwerking van luchtverontreiniging op planten. 1981-1989.

A. Leemans

H100.831

Luchtverontreiniging in bossen;een onderzoek naar voorkomen en transport van

P. Hofschreuder/

luchtverontreiniging in bossen in relatie t o t fysiologische parameters van bomen en

H. Harssema

zure depositie op de bodem. 1983-1990.
H100.861 Onderzoek naar de effecten van luchtverontreinigingsepisoden op de longfunctie van
schoolkinderen. 1986-1991.
H100.863 De droge depositie vangasvormige luchtverontreinigende componenten in een wind-

G. Hoek/
P. Hofschreuder
P.Heeres/E.H. Adema

tunnel. 1986-1991.
H100.864

Het ontwikkelen van een model voor deopname van ozon door landbouwgewassen.
1986-1989.

H100.871

Blootstelling aan biologische verontreinigingen in het binnenmilieu. 1987-1990.

J.M.M. Aben/
E.H. Adema
J.S.M. Boleij

H100.872 Biomassa verbranding en gezondheid in ontwikkelingslanden. 1987-1990.

J.S.M. Boleij

H100.873

J.S.M. Boleij

Blootstelling aanomgevingsfactoren in kantoren in samenhang met gezondheidsklachten. (I.s.m. Gezondheidsleer, project L150.873).1987-1989.

H100.874

Blootstelling aanorganisch stof in de werkomgeving. 1987-1992.

J.S.M. Boleij

H100.875 Ontwikkeling van methodiek van werkplekonderzoek. 1987-1992.

J.S.M. Boleij

H100.876

Blootstelling aan belastende factoren in de landbouw. 1987-1992.

J.S.M. Boleij

H100. *

Acute longfunctieveranderingen alsgevolg van beroepsmatige blootstelling aan luchtverontreiniging. (I.s.m. Gezondheidsleer, project L150.833). 1983-1988.

H100. *

Karakterisering van de blootstelling t.b.v. gezondheidseffect-onderzoek. (I.s.m. Gezondheidsleer, project L150.871).1987-1990.

K. Biersteker/
J.S.M. Boleij
P.Swuste/
H. Kromhout/
D.J.J. Heederik

Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s .
H100.801

De blootstelling aangeuren in relatie t o t stankhinder. 1980-1989.

H100.862 Het ontwikkelen van eenopnamemodel voor deopname van atmosferische ammoniak
door bladeren. 1986-1988.

H. Harssema
L.W.A. van Hove/
E.H. Adema

Marktkunde en marktonderzoek D300
Contactpersoon onderzoek: Dr. A. van Tilburg.
Het onderzoek is voor een belangrijk deel gericht op ontwikkelingen in de vraag naar landbouwprodukten, in het bijzonder het koop- en verbruiksgedrag van consumenten met betrekking tot
landbouwprodukten en voedingsmiddelen. Het onderzoek beoogt een bijdrage te leveren aan de
vraag hoe de ondernemingen in de landbouw en voedingsmiddelenindustrie in hun marktvoorziening zo goed mogelijk tegemoet kunnen komen aan de behoeften en wensen van de afnemers.
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Dit onderzoek heeft vooral betrekking op de westerse, geïndustrialiseerde landen, maar ook
wordt aandacht besteed aan ontwikkelingslanden.
Daarnaast worden bestudeerd modellen van de relatie tussen produkteigenschappen en preferenties en consumentenbeslissingsprocessen met betrekking tot landbouwprodukten en voedingsmiddelen. Andere onderwerpen waaraan de vakgroep aandacht besteedt, zijn: distributie, prijs
en reclame als instrument van het marktbeleid.
Iiet onderzoek is grotendeels kwantitatief-toetsend van karakter, waarbij gebruik wordt gemaakt
van methoden uit de economie, de gedragswetenschappen en de statistiek.
Projecten inVF83.01
Economische en sociale aspecten van de landbouw in westerse landen.
D300.821

J.E.B.M. Steenkamp

Kwaliteitsperceptie van voedingsmiddelen. (Werkgroep Consumentengedrag).
1982-1988.

Projecten in VF85.10
Maatschappelijke aspecten van landbouwontwikkeling in ontwikkelingslanden.
D300.842 Comparatieve analyse van marketingsystemen voor granen in ontwikkelingslanden.

A. van Tilburg

1984-1989.
Projecten in VF86.12
Integrale goederenstroombesturing.
D300.861

Fysieke distributie en dienstverlening bij deafzet van bederfelijke landbouwprodukten.

K. Koelemeijer/

1986-1990.

M.T.G. Meulenberg

Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s .
D300.871

Het inkoopgedrag van landbouwers. 1987-1991.

M. Kool/
M.T.G. Meulenberg/
A. van Tilburg

Marktkunde en marktonderzoek - Sensorisch onderzoek D301
Contactpersoon onderzoek: Prof.dr. J.E.R. Frijters.
Het onderzoek isgericht op de bestudering van zintuiglijk waarneembare aspecten van voedingsmiddelen alsmede de sensorische preferenties. Centraal staat het ontwikkelen en verbeteren van
experimentele procedures die worden gebruikt voor het vaststellen van sensorische eigenschappen. Ook wordt aandacht besteed aan de bestudering en modellering van sensorische processen
die zich afspelen in de waarneming met behulp van chemische zintuigen. Met name wordt de
laatste jaren aandacht besteed aan het kwantificeren van de sensorische percepties van smaakstoffen mengsels.
Projecten in VF83.01
Economische en sociale aspecten van de landbouw in westerse landen.
D301.815

De verbetering van psychofysische procedures en schaaltechnieken t.b.v. het meten van J.E.R. Frijters
attitudes ten aanzien van voedingsmiddelen. (Werkgroep Consumentengedrag).
1981-1988.

Microbiologie P200
Contactpersoon onderzoek: Prof.dr. A.J.B. Zehnder.
Het onderzoek is gericht op de bestudering van de microbiële processen in de bodem en in het
water en op de toepassing van micro-organismen voor landbouwkundige doeleinden (biotechnologie).
De verschillende onderzoeksthema's hebben gemeen dat het accent ligt op de microbiële fysiologie, echter steeds in wisselwerking met de omgeving, d.w.z. deinteractie van de microbiële cel
met het milieu (andere micro-organismen, planten, anorganische fractie, etc.) en chemische omzettingen, die door micro-organismen worden veroorzaakt. De nadruk valt op de regulatie van de
groeiprocessen en de opheldering van de functionele achtergrond van de cel.
Voor bovenstaand onderzoek worden de volgende methodieken toegepast:
- Groei en activiteit van micro-organismen in batchcultuur, chemostaat, geïmmobiliseerd aan
vaste deeltjes, in 'upflow'-reactor, in 'fixed-bed'-reactor en in symbiose met planten.
- Analytische bepalingen zoals enzymactiviteit, gaschromatografie, HPLC, stabiele en radioactieve isotopen, UV en electronenmicroscopie, EDAX, NMR, etc.
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- Immunologische technieken, verschillend gemerkte antilichamen tegen hele cellen en onderdelen ervan.
- Genetische technieken, gebruik van mutanten, analyse van plasmiden en hun genetische informatie.
Projecten in VF83.02
Biokatalyse in multifase-systemen.
P200.812 Toepassing van micro-organismen in chemische reacties. 1981-1990.

W.J. Middelhoven

Projecten in VF85.08
O n d e r z o e k van processen in het systeem bodem-plant t.b.v. optimalisering
van plantaardige p r o d u k t i e e n milieubeheer.
P200.841

Biologische omzettingen van milieuvreemde stoffen in de bodem en in grondwater.

G. Schraa

1984-1989.
Projecten in VF85.15
Biologische stikstofbinding.
P200.871

Overlevingsstrategieën vansymbiontische en vrijlevende micro-organismen in de

A . D . L Akkermans

bodem. 1987-1993.

Projecten in VF86.14
Afval en m i l i e u .
P200.781

Biologische fosfaatverwijdering uit afvalwater m.b.v. actiefslib. 1978-1990.

P200.811 Assimilatie van C2-verbindingen engereduceerde C1-verbindingen door isocitraat

M.H. Deinema
G.J.J. Kortstee

lyase-negatieve bacteriën. 1981-1988.
P200.843

Syntrofe omzetting van propionaat door gedefinieerde methanogene culturen: microbiologie en afbraakroutes. 1984-1988.

F.P. Houwen/
A.J.B. Zehnder

Projecten buiten VF-programma's.
P200.872 Algemene entoegepaste microbiologie van anaërobe eubacteriën en archaebacteriën.

A.J.M. Stams

1987-1992.

M o l e c u l a i r e biologie A450
Contactpersoon onderzoek: Prof.dr. A. van Kammen.
Het onderzoek van de vakgroep richt zich primair op moleculair biologische processen in hogere
planten. Daarbij worden systemen bestudeerd die landbouwkundig van belang zijn, zoals symbiontische stikstofbinding, vermenigvuldiging van plantevirussen, onderzoek aan en genetische
manipulatie van de tomaat. Tevens is bij de vakgroep de sectie Plantecelbiologie ondergebracht.
De volgende onderzoekslijnen kunnen daarbij worden onderscheiden.
— Identificatie en regulatie van bacteriegenen betrokken bij de symbiontische stikstofbinding in
het Rhizobium-erwt systeem.
— Moleculaire ontwikkelingsbiologie van de wortelknolvorming in het Rhizobium-soja systeem.
— Het moleculaire mechanisme van de replicatie van cowpea mozaiek virus; opheldering van de
functie van de verschillende virusgenen.
—Genetisch onderzoek aan de tomaat. Transformatie ten behoeve van de introductie van nieuwe
genetische informatie (selectiemarkers, resistentiegenen). Onderzoek naar genetische instabiliteit.
— Plantecelbiologie. Het onderzoek richt zich op de moleculaire achtergrond van regeneratie aan
hogere planten. Hoofdthema is de inductie van het regeneratie vermogen in plantecelsuspensie
cultures en de identificatie van de hierover verantwoordelijke genen en hun produkten.
Projecten in VF83.03
Preventie en bestrijding van p l a n t e z i e k t e n .
A450.781

Onderzoek naar de regulatie van de expressie en replicatie van cowpea mozaiek virus

J.Wellink/

RNA met behulp van plaats-specifieke mutagenese. 1978-1988.

A. van Kammen

A450.782 Werkingsmechanisme van cowpea mozaiekvirus RNA replicase. 1978-1989.

A. van Kammen

Projecten in VF85.13
Benutting van genetische variatie bij planten.
A450.791

De structuur en regulatie vangenen vansoja en erwt, betrokken bij de symbiontische

A.H.J. Bisseling

stikstofbinding. (I.s.m. Plantencytologie en-morfologie, project F050.862). 1979-1988.
A4S0.821 Constructie van een minichromosoom alscloneringsvector voor plantecellen en ontwikkeling van een transformatiesysteem voor detomaat. (I.s.m. Erfelijkheidsleer en
Plantenveredeling). 1982-1988.
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A450.861

Moleculaire clonering en karakterisering van het nematode-resistentiegen Mi uit de

J.Aarts/WJ.T. Zabel

tomaat. 1986-1990.

Projecten in VF85.15
Biologische stikstofbinding.
A4S0.785

Identificatie van bacteriegenen betrokken bij desymbiose van Rhizobium leguminosa-

R.C. van den Bos

rum met dee r w t en de regulatie van de expressie van deze genen.1978-1988.
Projecten in IB87.11
Plantecelbiologie.
A4S0.871 Analyse van extracellulaire eiwitten betrokken bij somatische embryogenese in Daucus
carotaL. 1987-1991.

F.A. van Engelen/
S.C. de Vries

Moleculaire fysica A500
Contactpersoon onderzoek: Dr. G.F.W. Searle.
Het onderzoek is gericht op het ophelderen van de moleculaire en elektronische structuur, alsook
de dynamica van biologisch interessante verbindingen om hun biologische functies te kunnen
verklaren. Ook wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van fysische meetmethoden en
apparatuur, die optimaal aangepast zijn aan de eigenschappen van biologisch interessante moleculen en het dienstbaar maken van geavanceerde fysische apparatuur aan het oplossen van specifiek
landbouwkundige problemen.
Centraal staat onderzoek naar watertransport en -huishouding, plantevirussen en de fotosynthese,
gebruikmakend van magnetische resonantie NMR) en optische spectroscopie.
Projecten in VF83.02
Biokatalyse in multifase-systemen.
A500.842

Ladingsscheiding en produktie van reduktie-equivalenten ingeordende systemen.
(l.s.m. Biochemie, project A400.781). 1984-1989.

R.M.D. Verhaert/
T.J.Schaafsma

Projecten in VF83.03
Preventie en bestrijding van p l a n t e z i e k t e n .
A500.812

De interactie van virussen met membranen. 1981-1988.

A500.841

De rol van de N-terminus in het assemblageproces van het plantevirus Cowpea Chloro-

M.A. Hemminga

A500.871

Eiwit-nucleïnezuurinteracties in virussen.1987-1992.

P.C.M.M. Magusin/

A500.874

Het moleculaire mechanisme van virus-membraaninteracties.1987-1991.

M.A. Hemminga

M.A. Hemminga

tic Mottle Virus. 1984-1991.
M.A. Hemminga

Projecten in VF84.02
Basisprocessen van defotosynthese in relatie t o t landbouwkundige problemen.
A500.771

Magneto-optische verschijnselen en ladingsscheiding in chlorofyl. 1977-1988.

T.J.Schaafsma

Projecten in VF85.18
Chemische, fotofysiologische en genetische regulatie van plantaardige groei
en o n t w i k k e l i n g .
A50O.752 De studie van watertransport en -huishouding in planten m.b.v. in vivo NMR.

H. van As

1975-1988.
A500.873

Stroming,diffusie en kernspinrelaxatie in biologische weefsels bestudeerd met in vivo

J.E.M.Snaar/H.van As

NMR. 1987-1992.
Projecten in VF85.19
Genetisch en fysiologisch onderzoek naar r e g u l e r i n g e n ontregeling bij biotechnologisch belangrijke m e t a b o l e processen.
A500.753

Landbouwkundige toepassingen van de moleculaire biofysica.1975-1990.

A500.813 Toepassing van NMR spectroscopie op metabole processen van belang v o o r d e biotech-

M.A. Hemminga
T.J.Schaafsma

nologie en de bio-energie conversie. 1981-1989.
Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s .
A500.823

De studie van bloedstroom in mens en dier m.b.v. in vivo NMR. 1982-1992.

A500.872 Stromingsafbeelding van vloeistoffen in (modelsystemen van) bodem m.b.v. NMR.
1987-1992.
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Natuur- en weerkunde A550
Contactpersoon onderzoek: Ing. B. Lammers.
Het onderzoek van de vakgroep wordt gedragen door drie vakgebieden: de algemene en toegepaste natuurkunde, de landbouwmeteorologie/omgevingsnatuurkunde en de meet-, regel- en
svsteemtechniek. Een belangrijk deel van het onderzoek istoepassingsgericht en wordt uitgevoerd in samenwerking met andere LU-vakgroepen (Milieu vakgroepen, Teeltkundige vakgroepen, Landbouwtechniek, Levensmiddelentechnologie) en met onderzoeksinstituten (KNMI
CABO, IMAG, TFDL).
Daarnaast wordt fundamenteel onderzoek verricht op de eigen vakgebieden, ter ondersteuning
van huidige en toekomstige toepassingen.
P r o j e c t e n i n VF85.08
O n d e r z o e k v a n processen i n h e t s y s t e e m b o d e m - p l a n t t . b . v . o p t i m a l i s e r i n g
v a n p l a n t a a r d i g e p r o d u k t i e en m i l i e u b e h e e r .
AS50.836 Vorstonderzoek in de bodem: 1. vorstindringing; 2.dethermische eigenschappen van

I.A. van Haneghem

een bevroren grond. 1983-1990.
P r o j e c t e n i n VF85.09
T e l e d e t e c t i e t e n d i e n s t e v a n l a n d b o u w en n a t u u r b e h e e r .
A550.856

Defysische relatie object-sensor in deteledetectie. 1985-1993.

W. Hennekam/
I.A. van Haneghem

A550.862 Toepassingen vanweersatellietgegevens in de landbouwmeteorologie. 1986-1989.

H.A.R. de Bruin/
L. Wartena

P r o j e c t e n in VF85.11
E m i s s i e , v e r s p r e i d i n g , p r e v e n t i e en b e s t r i j d i n g v a n m i l i e u b e l a s t e n d e f a c t o r e n
in de c o m p a r t i m e n t e n w a t e r , b o d e m en l u c h t , en de effecten d a a r v a n o p de
m e n s , p l a n t , d i e r en e c o s y s t e m e n .
A550.873

Uitwisselingsgedrag van een 'open top chamber'. 1987-1991.

T.H.Jetten/
A.F.G.Jacobs

A550.874 Ontwikkelingvan een on-line NH3 detector m.b.v. C 0 2 laser-fotoakoestische detectie.
1987-1992.

J.J.A.M. Sauren/
D.D. Bicanic/
J. Reuss(KUN)

A550. *

Korte termijnvoorspelling enschatting van neerslaghoeveelheden over kleine t i j d - e n

J.N.M. Stricker/

ruimteschaal op basisvangecombineerde regenmeter-, radar- en meteo-sat waarne-

H.A.R. de Bruin

mingen. (I.s.m. Hydraulica en afvoerhydrologie, project K1S0.861). 1986-1991.
P r o j e c t e n i n VF86.11
O p t i m a l i s e r i n g van de p r o d u k t i e in b e s c h e r m d e t e e l t e n .
A5S0.834

Uitwisselingsprocessen en fysische modelbouw van het binnenklimaat in kassen en stal-

G.P.A. Bot

len. 1983-1988.
P r o j e c t e n i n VF87.09
Energiehuishouding in landelijke gebieden.
A550.833

Niet-fossiele energievormen in de landbouw. 1983-1990.

A550.851 Ventilatie in tuinbouwkassen door kieren en raamopeningen ten gevolge van wind- en

G.P.A. Bot/J. Schenk
T. deJong/G.P.A. Bot

temperatuureffecten. 1985-1989.
Projecten buiten VF-programma's.
A550.792

Ontwikkeling modulair microprocessorsysteem voor meet- en besturingstoepassingen.

C.J.van Asselt

1979-1989.
A550.821

Detectie van lagegasconcentraties m.b.v. opto-akoestische spectroscopie. 1982-1989.

D.D. Bicanic

A550.832

Ontwikkeling van een handzame warmtegeleidingsmeter volgens de niet-stationaire

H.P.A. Boshoven/

naaldmethode. (Lambda-koffertje). 1983-1988.

I.A. van Haneghem

De structuur van de atmosferische oppervlaktelaag naeen verandering van terreincon-

N.J. Bink/L. Wartena

A550.853

dities. 1985-1989.
A550.8S7

Laser-fotoakoestiek en psychofysica. 1985-1988.

D.D. Bicanic

A550.858

Laser-mirage techniek voor spectroscopische concentratie bepaling van zouten in wate-

D.D. Bicanic

rige oplossingen. 1985-1988.
A550.861

Verband tussen fluxen naargewassen en meteorologische parameters. 1986-1990.

W.A.J.vanPul/
A.F.G.Jacobs

AS50.863 Traditionele technieken die het microklimaat verbeteren. 1986-1989.

C.J. Stigter

A550.871

A.F.G.Jacobs

Het gedrag van dauw binnen gewassen. 1987-1991.
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AS50.872

Ontwikkeling entoepassing vansysteem- en regeltheorie voor geconcentreerde en gedistribueerde parametersystemen. 1987-1990.

AS50.875

Laser-fotoakoestiek endaaraan verwante technieken, toegepast bij de studies van vetzuren. 1987-1991.

D.P. van den Akker/
A . K . M . Krolikowski
H.Jalink/D.D. Bicanic/
J. Reuss(KUN)

Natuurbeheer H050
Contactpersoon onderzoek: Ing. L.J. Langelaan.
Het onderzoek isgericht op het verwerven van kennis van de ecologische processen ten behoeve
van bestemming, inrichting en beheer van rurale gebieden. De verworven kennis wordt niet alleen toegepast bij de oplossing van actuele problemen maar isvan een zodanig fundamentele aard
dat er ook toekomstige problemen op het terrein van natuurbeheer en duurzaam gebruik van
land en water mee opgelost kunnen worden.
Bij de keuze van onderzoekprojecten wordt getracht de belangrijkste geografische gebieden en
ecosystemen te bestrijken.
Projecten in VF85.11
Emissie,verspreiding, preventie en bestrijding van milieubelastende factoren
in de c o m p a r t i m e n t e n w a t e r , bodem en lucht, en de effecten daarvan op de
mens, plant, dier en ecosystemen.
H050.821

Ecologische typologie van Nederlandse laaglandbeken met behulp van de macrofauna.

J.J.P. Gardeniers

1982-1988.
H050.861

Oecologische karakteristieken van het Hydrilla verticillata complex en mogelijkheden

W . van Vierssen

t o t beheer. 1986-1990.
H050.862

De invloed van eutrofiëring op aquatische ecosystemen en mogelijkheden t o t herstel
door middel van biomanipulatie. 1986-1991.

M.J.M. Hootsmans/
J.E. Vermaat/
C.J.M. Philippart/
W. van Vierssen

Projecten in VF87.05
O n d e r z o e k van ecologische processen in het landschap, ten behoeve van bes t e m m i n g , i n r i c h t i n g e n beheer van het landelijk gebied.
H050.822 Toepassing van hydrologische maatregelen en begrazing als beheersmaatregelen van

D. van der Hoek

halfnatuurlijke landschappen. 1982-1988.
H050.823

Beheer en herstel van dagvlinderpopulaties van halfnatuurlijke vegetaties. 1982-1990.

H050.824

Methodologie en theorievorming van populatieoecologisch onderzoek. 1982-1990.

H050.825

Factoren die de aantallen in populaties bepalen.1982-1990.

H050.826

Vergelijkend onderzoek naar verbreiding en levenscycli. 1982-1990.

H050.851

Relaties tussen beheersmaatregelen ende aanwezigheid van sprinkhanen en krekels

H050.871

Verplaatsingen van dagvlinders in Nederlandse landschappen. 1987-1991.

J.G.van der Made
P.J.den Boer
Th.S.van Dijk
P.J.den Boer
W. Bongers

(Orthoptera) ingraslanden. 1985-1989.
J.C. Both/
Th.S.van Dijk

Projecten in VF87.07
Landgebruik en landbouwsystemen in ontwikkelingslanden.
H050.852

Draagkracht vanWest-Afrikaanse savannesystemen. 1985-1990.

C. Geerling

Nematologie G100
Contactpersoon onderzoek: Drs. P.A.A. Loof.
Thematisch ishet onderzoek als volgt ingedeeld:
—Systematische problemen bij de Criconematoidea en de virusoverdragende nematoden.
- Onderzoek naar schadelijke nematoden in grasland en naar het gebruik van nematoden ter bestrijding van insekten.
- De fysiologie van door Globodera in aardappelrassen geïnduceerde reuzecellen. Deze worden
beschouwd als de expressie van de interactie van genen van waard en parasiet. Daarnaast krijgen
fotochemische aspecten van natuurlijk voorkomende nematiciden ruime aandacht.
— De systemische nematiciden, met name de effecten op nematoden in en buiten de plant en de
werkingswijze(n).
Projecten in VF83.03
Preventie en bestrijding van p l a n t e z i e k t e n .
G100.763

De invloed van nematoden in het herinzaaiprobleem vangrasland. 1976-1989.
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G100.782 Taxonomisch en morfologisch onderzoek aanvirusoverdragende nematoden

P.A.A. Loof

1978-1988.
G100.783

Surveywerk van planteparasitaire nematoden ten behoeve van ontwikkelingslanden.

P.A.A. Loof

1978-1988.
G100.784 Taxonomisch en morfologisch onderzoek aanCriconematoidea. 1978-1988.
G100.787

Fotochemie van natuurlijk voorkomende nematiciden. 1978-1989.

G100.801

Biochemische achtergronden van resistentie van aardappelrassen tegen biotypen van

G100.831

Methodologie van onderzoek naar resistentie entolerantie vangewassen tegen nema-

P.A.A. Loof
F.J. Gommers
F.J. Gommers

de aardappelcystenaaltjes Globodera rostochiensis en G. pallida. 1980-1988.
A.F.van der Wal

toden. 1983-1993.
G100.832

Ecologie en populatiebiologie van nematoden o.a. met behulp van simulatie. 1983-1993.

J.Schans/
A.F. van der Wal

G10O.833 Fysiologische/biochemische aspecten van nematodenbestrijding. 1983-1989.
G100.834

Faunistisch,taxonomisch en morfologisch onderzoek aan nematoden,anders dan Crico-

J. Bakker
P.A.A. Loof

nematoideaen virusvectoren. 1983-1988.
Projecten in VF86.16
Behoud en gebruik van boscomponenten.
G100.871

De nematofaunaals instrument v o o r d e biologische bodembeoordeling. 1987-1991.

R.G.M,de Goede/
P.A.A. Loof

Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s .
G100.835

Identificatie van de nematodensoorten Globodera rostochiensis en G. pallida (aardappelcystenaaltjes) m.b.v.soortspecifieke monoclonale antisera. (I.s.m. EDC).

A. Schots/E. Egberts/
F.J. Gommers

1983-1989.
G100.872

Biologische bestrijding van nematoden. 1987-1994.

J.van Bezooijen

Ontwikkelingseconomie D100
Contactpersoon onderzoek: Dr. A. Kuyvenhoven.
Het onderzoek is gericht op de bestudering van de economische aspecten van de landbouwontwikkeling in de arme landen. Deze ontwikkeling wordt bestudeerd vanuit drie invalshoeken:
- Planning en uitvoering van landbouwbeleid op nationaal, sektoraal en regionaal niveau.
- Doelmatigheid van specifieke beleidsinstrumenten voor landbouwontwikkeling.
- De economische aspecten van landbouwontwikkeling op het niveau van de boerenhuishouding
en de rurale gebieden.
Essentieel voor het gehele onderzoek is de verbinding van economische inzichten met landbouwkundige, technische en sociologische kennis.
Projecten in VF85.10
Maatschappelijke aspecten van l a n d b o u w o n t w i k k e l i n g in ontwikkelingslanden.
D100.823 Economische aspecten vantropische gewassen katoen, koffie, mais en oliepalm.

H.A.J. Moll

1982-1990.
D100.824 Planning van landgebruik alsmede landevaluatie. 1982-1989.

R.A. Schipper

Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s .
D100.821

Economische aspecten van landhervorming. 1982-1988.

E.P. Riezebos

Dl00.861

Boeren enfinanciering, ervaringen met institutionele financiële dienstverlening in

H.A.J. Moll

WestJava.1986-1988.

Organische chemie A350
Contactpersoon onderzoek: Dr. D.A. de Bie.
Het onderzoek is gericht op de bestudering van de synthese en de chemische eigenschappen van
in de natuur voorkomende verbindingen en daaraan verwante modelsystemen. Centraal staat
daarbij onderzoek naar reactie-mechanismen en het ontwikkelen van nieuwe synthetische methoden. UV-, IR-, NMR-spectroscopie en massaspectrometrie, chromatografie en gebruik van (stabiele) isotopen zijn veelvuldig gehanteerde methodieken.
Doelstellingen zijn: te komen tot toepasbare fysiologisch actievenatuurprodukten, tot toepassing
van geïmmobiliseerde enzymen in organisch-chemische omzettingen en tot modelstoffen die voor
biochemisch en biofysisch onderzoek in de fotosynthese van belang zijn.
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Projecten in VF83.02
Biokatalyse in multifase-systemen.
A350.823

Het gebruik van vrije engeïmmobiliseerde haloperoxidasen voor regiospecifieke in-

M.C.R. Franssen

voering van functionele groepen in elektronenrijke systemen. 1982-1988.
Projecten in VF84.02
Basisprocessen van de fotosynthese in relatie t o t landbouwkundige problemen.
A350.802

Synthese enspectroscopisch onderzoek van porfyrinen. 1980-1989.

G.M. Sanders

Projecten in VF85.17
Synthese en structuur-werkingsrelaties van insekt-antifeedants en groeiregulatoren.
A350.842 Totaal synthese van clerodin en ajugarin;diterpenen met sterke insect-antifeedant

J.Vader/Ae. de Groot

eigenschappen. 1984-1988.
Synthese van insectantifeedants met een drimaan of omgelegd drimaan structuur.

B.J.M.Jansen/

1985-1989.

Ae. de G r o o t

A350.855

Synthesevan fysiologisch actieve eudesmaan enguaiazuleensesquiterpenen. 1985-1990.

J.B.P.A. Wijnberg/

A350.863

Synthesevan cytokininen. 1986-1990.

A350.853

Ae. de Groot
B.R. Shadid/
H.C. van der Plas
A350.871

Synthesevan potentiële gewasbeschermingsmiddelen met eenskeleton eudesmaan-

R.P.W. Kesselmans/

skelet. 1987-1991.

J.B.P.A. Wijnberg/
Ae. de G r o o t

A350.872 Synthese vanguaiaan sesquiterpenen uitgaande van natuurlijk aromadendreen.

K. Knai/Ae. de Groot

1987-1988.
Projecten in VF86.04
G e d r a g van heterocyclische verbindingen bij i n w e r k i n g van nucleofiele
agentia, hun rol in redox processen en fotoreacties.
A350.821

1,4-Cycloadditiereacties aan5-gesubstitueerde pyrimidines. 1982-1988.

A.T.M. Marcelis

A350.841

Oxidatieve aminering van heteroaromaten. 1984-1988.

D.J. Buurman/

A3S0.861

Metaalionkatalyse in reacties van N A D H modellen. 1986-1988.

J.F.J. Engbersen/

A350.864

15N en 2D-NMR spectroscopie van natuurstoffen en modellen daarvan. 1986-1989.

S.M. van der Kerk/

A350.873

Intramoleculaire Diels-Alder reacties van pyrazines en pyridines. 1987-1989.

H.C. van der Plas
H.C. vander Plas
H.C. van der Plas
D.A. deBie/
H.C. van der Plas
Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s .
A350.8S1

Synthesevan porfyrine-acceptorsystemen. 1985-1988.

F. Roeterdink/

A350.856

Isolatie en identificatie vansignaalstoffen uit planten.1985-1989.

T.A. van Beek/

A350.862

Intramoleculaire cycloadditie-reacties van pyrimidines. 1986-1989.

A350.874

Synthese van chirale NADH-analogen en hun toepasbaarheid bij asymmetrische reduc-

A350.875

Enzymen in synthetische vesicles. 1987-1991.

H.C. van der Plas
Ae. de Groot
A.E. Frissen/
H.C. van der Plas

ties. 1987-1989.

J.W. Streef/
J.F.J. Engbersen
E.W.J. Mosmulier/
H.Jongejan/
J.F.J. Engbersen

Planologie K250
Contactpersoon onderzoek: Prof.dr.ir. F. Kleefmann.
Het onderzoek is gericht op de ontwikkeling van consistente en coherente planologische theorieën. In het verlengde hiervan worden methoden ontwikkeld om tot toepassing te komen van
theorieën in de ruimtelijke planvorming. Ten behoeve van de ruimtelijke planvorming wordt ook
gezocht naar concepten die kunnen functioneren alsintegrerend en richtinggevend lange
termijnkader voor ruimtelijk-maatschappelijke ontwikkelingen.
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Projecten in VF87.01
H e t relatieveld tussen delen engehelen m e t betrekking t o t de r u i m t e l i j k e organisatie van landelijke gebieden en overgangsgebieden van stad en land.
K250.841
K250.843

Ecologische relaties en ruimtelijke organisatie; een onderzoek naar de natuur alssub-

R.H.G. Jongman/

straat voor de ruimtelijke organisatie en de overheidszorg daarvoor. 1984-1988.

F. Kleefmann

Onderzoek naar enontwikkeling van toepassingsmogelijkheden van een Geografisch

J.P.A.van

Informatie Systeem in de ruimtelijke planning op regionaal niveau.1984-1990.

Nieuwenhuize/
R.J.A.van Lammeren

K250.851

De positie van de landbouw binnen de ruimtelijke organisatie en de overheidszorg

M.C. Hidding/

daarvoor. 1985-1988.

H. Hetsen

K250.852 O n t w e r p en toetsing van methoden met betrekking t o t de voorbereiding van bestemK250.853

E. Feenstra/

mingsplannen buitengebied. 1985-1990.

M.J.v.d.Vlist

Eenverkennend en probleemstellend onderzoek ten aanzien van mogelijkheden en

F. Kleefmann

knelpunten met betrekking t o t de ruimtelijke organisatie van Nederland op langere
t e r m i j n . 1985-1991.
K2S0.871
K250.872

De betrekking tussen de landbouw en het natuurlijk substraat in kleinschalige zand-

L.F.M, van der Aarsen/

gebieden. 1987-1991.

H. Hetsen

De betekenis vantoekomstbeelden van de landbouw en de ruimtelijke organisatie voor

M.J.van der Vlist/

beleidsvoorbereiding toegespitst op de mogelijkheden van participatie van de agra-

F. Kleefmann

rische beroepsbevolking. 1987-1992.

Plantencytologie en-morfologie F050
Contactpersoon onderzoek: Prof.dr. M.T.M. Willemse.
De vakgroep doet functioneel morfologisch onderzoek aan planten. Door in de structurele benadering de disciplines morfologie (met anatomie), de cytologie en ontwikkelingsbiologie met elkaar te verweven, kan de funktie en het ontstaan van plantweefsel- of celstructuur verklaard worden. Het experimenteel fundamenteel onderzoek spitst zich toe op de ontwikkelings-, differentiatie- en interactieprocessen in plant, weefsel en cel, met name met betrekking tot de voortplanting
en het transport. Daarbij wordt aangesloten op toepassing in de veredelings-, de teeltpraktijk en
de biotechnologie.
Er wordt gebruik gemaakt van histologische-, licht- en electronenmicroscopische technieken, alsmede beeldanalyse. Cryotechniek- en weefselkweekmethoden worden ontwikkeld.
Het onderzoek is verdeeld in drie thema's: voortplanting en embryogenese, botanische celbiologie
en de morfogenese van transportweefsel.
Projecten in VF85.13
Benutting van genetische variatie bij planten.
F050.811

Gametogenese en bevruchting bij angiosperme planten. 1981-1990.

F050.851

Cytomorfogenese tijdens de initiële fasen van in v i t r o cultures uit monocotylen (Zea

F050.862

J.L.van Went
P.F. Fransz/

mays L.). 1985-1988.

J.H.N. Schel

Localisatie van erwtnodulines in relatie t o t hun mogelijke funkties m.b.v. immunocyto-

C.C.M, vande Wiel/

logischetechnieken. (I.s.m. Moleculaire biologie, project A450.791). 1986-1989.

M.T.M. Willemse/
A.H.J. Bisseling

F050.871 Anthère- en zaadknopontwikkeling bij zaadplanten. 1987-1992.

M.T.M. Willemse

F050.872

Manipulatie van generatieve voortplantingsprocessen. 1987-1992.

C.J. Keijzer

F050.873

Embryogenese,zaad-en vruchtvorming in vivo en in v i t r o bij met name graangewassen.

A.A.M, van Lammeren

1987-1992.
F050.877

De invloed van natuurlijke en kunstmatige prikkels op de embryogenese in lelie.

J.Janson/C.J. Keijzer

1987-1991.
Projecten in VF86.10
Gewas- en dierfysiologisch onderzoek naar p r o d u k t i e en k w a l i t e i t van ruwvoeders.
F050.876 Opbouw, samenstelling en structuur van decelwand. 1987-1993.

F.M. Engels

Projecten in IB87.11
Plantecelbiologie.
F050.874 Celbiologische aspecten van desomatische embryogenese bij planten. 1987-1992.

J.H.N. Schel

Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s .
F050.875

Morfogenese van transportweefsels. 1987-1992.

J.F.C. Magendans/
W.L.H, van Veenendaal/R.W. den Outer

189

plantenfysiologie

F050. *

Anatomische/morfologische enfysiologische aspecten van deokselknopontwikkeling
bij de roos. (I.s.m. Tuinbouwplantenteelt, project F450.875). 1987-1991.

C.A.M. Marcelis-van
Acker/P.A. van de Pol/
C.J. Keijzer

Plantenfysiologie F100
(Contactpersoon onderzoek: Prof.dr. J. Bruinsma.
Het onderzoek isgericht op de stofwisseling en de hormonale regulatie van de ontwikkeling van
de hogere plant, in het bijzonder de produktfysiologie van bladeren, bloemen, stuifmeel, vruchten
en zaden, alsmede de biotechnologische cultuur in vitro van cellen en organen. In dit verband
wordt ook de verdeling in de plant van assimilaten en de groei van opslagorganen bestudeerd.
Thema's zijn: productfysiologie, assimilaatdistributie en knolontwikkeling en moleculaire plantenfysiologie. Het onderzoek, gedeeltelijk uitgevoerd met stofwisselings- en hormoonmutanten,
wordt ondersteund door moleculair-biologische studies en door de ontwikkeling van methoden
ter bepaling van metabolieten en fytohormonen.
P r o j e c t e n in VF83.03
P r e v e n t i e en b e s t r i j d i n g v a n p l a n t e z i e k t e n .
F100.851 Regulatie van Pathogenese en symptoomexpressie in viruszieke planten. 1985-1990.

L.C. van Loon

P r o j e c t e n in VF85.16
O n t w i k k e l i n g van o n k r u i d b e h e e r s i n g s s y s t e m e n v o o r p r o d u k t i e g e w a s s e n .
F100.862 Oecofysiologische analyse van de kiemrustwisselingen vanonkruidzaden 1986-1989.

H.J. Bouwmeester/
C.M. Karssen

P r o j e c t e n i n VF85.18
C h e m i s c h e , f o t o f y s i o l o g i s c h e en g e n e t i s c h e r e g u l a t i e van p l a n t a a r d i g e g r o e i
en o n t w i k k e l i n g .
F100.353

De pectinestofwisseling van de rijpende tomaat. 1972-1988.

F100.360 De ontwikkeling vanfysisch-chemische bepalingsmethoden voor fytohormonen.

E. Knegt
E. Knegt

1972-1988.
F100.772 Pollen alseukaryoot modelsysteem voor mitochondriënontwikkeling en voor de acti-

F.A. Hoekstra

vering en vorming van eiwitten. 1977-1988.
F100.811 Interacties tussen pollen en stijl nabestuiving. 1981-1988.

F.A. Hoekstra

F100.812 Ontwikkeling van vegetatieve opslagorganen en de verdeling van assimilaten in plan-

D. Vreugdenhil

ten. 1981-1990.
F100.852 Vruchtrijping vantomaat, k o m k o m m e r e n augurk. 1985-1990.
Fl00.861

H.W.M. Hilthorst/

1986-1990.

C.M. Karssen

F100.863 Betekenis van membraansamenstelling en integriteit voor vitaliteit en houdbaarheid
F100.871

A. Varga/J. Bruinsma

De werking van nitraat, licht en hormonen bij de kieming en kiemrust van zaden.

D.G.J.L.van Bilsen/

van pollen. 1986-1989.

F.A. Hoekstra

Rol van regulatoren bij regeneratie en het ontstaan vanfasciaties van Kalanchoë bloss-

J.B.M. Huitema/

feldiana Poeln. vermeerdering in v i t r o . 1987-1990.

A. Varga/J. Bruinsma

F100.872 Karakterisering van het climacterium als parameter van de rijping bij Capsicum an-

A. Varga/J. Bruinsma

nuumL. 1987-1991.
F100.873
F100.874
F100.875

De rol van celcontacten en celimmobilisatie inde fysiologie enthiofeenproduktie van

T.A.M. Geelen/

Tagetes-celculturen. 1987-1994.

A. Varga/J. Bruinsma

Hormonale regulatie van source-sink relaties: een studie met hormoonmutanten.

S.M.deBruijn/

1987-1991.

D. Vreugdenhil

Regulatie van ACC-synthase activiteit in rijpende tomaat. 1987-1990.

A. Varga/J. Bruinsma

Plantenfysiologisch o n d e r z o e k F101
Contactpersoon onderzoek: Prof.dr. W.J. Vredenberg.
Het onderzoek isgericht op de bestudering van fysische en bio-energetische aspecten van processen in de plant, waarbij licht als energiesturende en -leverende factor noodzakelijk is (fotosynthese) of als groeisturende en -regulerende factor voorwaarde is (fotomorfogenese).
Deze processen worden betudeerd met het oog op het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop,
en het mechanisme waarmee dezeprocessen verlopen in gedifferentieerde organellen en organen,
waarvan de functie en samenwerking optimaal dient tezijn voor groei, ontwikkeling en produktie.
Centraal staat daarbij onderzoek naar de aard der veranderingen die op moleculair, structureel,
orgaan en gewas niveau optreden bij licht aanbod, en die kenmerkend zijn voor de processen
die plaatsvinden. Enkele belangrijke methodieken zijn: absorptie en fluorescentie spectrometrie,
zuurstof polarografie, membraan-elektrofysiologie, elektrochemie, gas-analyse m.b.v. diaferometrie en infrarood absorptie, groeimetingen in geconditioneerde kweekruimten (fytotron).
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P r o j e c t e n in VF84.02
Basisprocessen van de f o t o s y n t h e s e in r e l a t i e t o t l a n d b o u w k u n d i g e p r o b l e men.
Fl01.821

Structuur enfunctie van het fotosynthese membraan systeem infytochroom- en chloro-

G.H.M. Kronenberg

fyl-mutanten van planten.1982-1990.
Fl01.841

Regulering van het fotosynthetisch electronentransport nabij Fotosysteem IIvan chlo-

J.J.S.van Rensen

ropiasten. 1984-1990.
Fl01.862

Electrogenese en bio-energieconversie. 1986-1992.

W.J. Vredenberg

P r o j e c t e n i n VF85.18
C h e m i s c h e , f o t o f y s i o l o g i s c h e en g e n e t i s c h e r e g u l a t i e v a n p l a n t a a r d i g e g r o e i
en o n t w i k k e l i n g .
F101.802 Analyse vande fysiologie van defotomorfogenese. o.a. met behulp van mutanten.

R.E. Kendrick

1980-1988.
F101.831 Strekkingsgroei en energiegebruik bij o.a. dezonnebloem in relatie t o t lichtkwaliteit

J.C. Wesselius

en -kwantiteit. 1983-1990.
F101.842 Werkingsmechanismen van herbiciden,die in het fotosyntheseproces aangrijpen.

J.J.S.van Rensen

1984-1990.
F101.851 Analyse van defotosynthese in vivo met behulp van non-destructieve spectroscopische

J.H.F. Snel

technieken als hulpmiddel bij het bestuderen van groei enontwikkeling van planten.
1985-1990.
F101.861

Effecten van verandering in licht en nitraatdosering op groei en stofdistributie bij popu-

G.A. Pieters

lier en zonnebloem. 1986-1989.
F101.863 Spectrofotometrisch onderzoek naarde moleculaire basisvan dewerking vanfotomorfogenetisch actieve pigmentsystemen in planten met bijzondere aandacht voor mem-

G.H.M. Kronenberg/
R.E. Kendrick

braaninteracties. 1986-1991.

Plantentaxonomie F175
Contactpersoon onderzoek: Prof.dr. L.J.G. van der Maesen.
Het onderzoek van de vakgroep kent twee zwaartepunten:
— Taxonomie van cultuurplanten.
— Taxonomische revisies van tropisch Afrikaanse plantengroepen.
Bij het taxonomisch onderzoek van cultuurplanten gaat het om het oplossen van theoretische
en praktische problemen zowel op soorts- als op cultivarniveau. De resultaten betekenen onder
meer een bijdrage aan de veredeling en het rassenonderzoek van cultuurplanten. Wordt ook de
gebruikswaarde in het onderzoek betrokken, dan dragen de resultaten bij tot betere gewassenkeuze door teler en gebruiker. Het meer theoretisch onderzoek heeft o.a. ten doel een bijdrage
te leveren aan de verbetering en precisering van de nomenclatuurregels voor cultuurplanten.
De taxonomische revisies van de Afrikaanse plantengroepen dragen bij in de kennis van de plantengroei voor onderzoeker en gebruiker. Ze worden tevens gebruikt voor bijdragen aan de internationale Floraprojecten voor verschillende landen of landengroepen (b.v. Cameroun, Ethiopie,
Gabon, Oost-Afrika, Flora Zambesiaca, Flore d'Afrique Centrale).
De toegepaste methoden zijn: de klassieke (morfologische) methode, de cyto-taxonomische methode (chromosoomonderzoek) en experimenteel werk met het oog op het onderzoek naar de
mate van verwantschap tussen taxa.
P r o j e c t e n in VF85.13
B e n u t t i n g vangenetische v a r i a t i e b i j p l a n t e n .
F175.801

De classificatie en nomenclatuur van cultuurplanten vanuit een historisch perspectief.

R.G. van den Berg

1980-1990.
F175.802 Theoretische en praktische aspecten van de identificatie en registratie van cultivars.

R.G. van den Berg

1980-1990.
F175.803 Taxonomische implicaties bij de conservering vangenenmateriaal van cultuurplanten

L.J.G. van der Maesen

en hun verwanten. 1980-1990.
F175.872 Taxonomie vande wilde verwanten van de aardappel. 1987-1995.

R.G. vanden Berg

P r o j e c t e n in VF86.23
P l a n t e n t a x o n o m i s c h o n d e r z o e k t e n behoeve v a n b e h o u d en d u u r z a a m geb r u i k vantropische ecosystemen.
F17S.681

Revisie van Dracaena. 1968-1995.

F17S.702

Revisie van Afrikaanse Apocynaceae. 1970-1990.

A.J.M. Leeuwenberg

F175.731

Revisievan Afrikaanse Begoniaceae. 1973-1990.

J.J.F.E.de Wilde
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F175.772

Cytotaxonomisch en experimenteel taxonomisch onderzoek aan Dracaena, Afrikaanse

J.C. Arends

en Madagaskische monopodiale orchideeën en Apocynaceae. 1977-1988.
F175.805

Revisie van Connaraceae. 1980-1990.

F175.871

Revisie voor Afrika van dégénéra Rourea en Agelaea van de Connaraceae. 1987-1989.

F.J. Breteler
C.C.H.Jongkind/
F.J. Breteler

Projecten in IB87.12
P R O S E A : Plant Resources of South-East Asia.
PROSEA: Plant Resources of South-East Asia.(Project F400.851 Tropische plantenteelt

Fl75.

E. Westphal

i.s.m. Bosbouwvakgroepen). 1985-1990.
Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s .
F175.771 Taxonomische revisies van verschillende cultuurgewassen, waaronder Rosa.1977-1990.

D.O. Wijnands

F175.781

Inventarisatie van desystematisch botanische collecties. 1978-1990.

D.O. Wijnands

F175.821

Cultuurgewassen; de geschiedenis van hun ontstaan, gebruik en systematiek.

D.O. Wijnands

1982-1990.
F175.851 Taxonomie van Conophytum (Mesembryanthemaceae). 1985-1992.

L.E. Groen/
D.O. Wijnands

Plantenveredeling F750
Contactpersoon onderzoek: Dr.ir. A.M. van Harten.
Het onderzoek betreft de algemene fenomenen van de plantenveredeling, waarbij vooral het onderzoek naar de grondslagen en het ontwikkelen van de nieuwe methoden centraal staan.
Het onderzoek is geconcentreerd rond een viertal kernthema's: genetische variatie, genetische manipulatie, selectiemethoden en resistentie.
Projecten in VF85.13
Benutting van genetische v a r i a t i e bij planten.
F750.561

Evaluatie en benutting van Solanumsoorten W A C . 1956-1990.

J.G.Th. Hermsen

F750.755

Sexuele polyploïdisatie en inductie van apomixie bij Solanum. 1975-1988.

E.Jongedijk/

F750.771

Evolutie van het ras:aard,snelheid en oorzaken van verandering van graanrassen.

A.C. Zeven

F750.774

Inductie entoepassing van haploïdie. 1977-1988.

J.G.Th. Hermsen

F750.783

Selectiemethodieken voor horizontale resistentie. 1978-1989.

J.E. Parlevliet

F750.785

Degerst-dwergroest relatie en andere graan-roest relaties. 1978-1989.

J.E. Parlevliet

F750.786

Inductie,selectie en gebruik van mutaties betreffende cytoplasmatische mannelijke

A.M. van Harten

M.S. Ramanna

1977-1998.

steriliteit. 1978-1990.
F750.787

Integrale karakterisering van mannelijk fertiele, cytoplasmatisch mannelijk steriele en

G.A.M, van Marrewijk

hersteld fertiele genotypen van de petunia. 1978-1988.
F750.821

Betekenis van kwantitatief genetische parameters in de veredeling. (I.s.m. Erfelijk-

Th. Kramer

heidsleer, project F700.122). 1982-1988.
F750.822

De relatieve doeltreffendheid van diverse methoden van massa-selectie ter verbetering

I.Bos

van de landbouwkundige waarde van rogge en mais. 1982-1988.
F750. *

Constructie van een minichromosoom alscloneringsvector voor plantecellen en ont-

W.J.T. Zabel

wikkeling van een transformatiesysteem voor detomaat. (I.s.m.Moleculaire biolgie,
project A450.821 en Erfelijkheidsleer). 1982-1988.
Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s .
F750.841

Implicaties vangenotype x milieu interacties op selectieprocedures. 1984-1989.

D.L.C. Brinkhorstvan der Swan

F750.842

Bestudering van resistentiemechanismen tegen biotrofe plantpathogenefungi.

R.E.Niks

1984-1989.
F750.851

Partiële en/of fysio-nietspecifieke resistentie van rijst tegen Piriculariaoryzae (blast)

M.F. Koch/

en Xanthaomonas campestris pv. oryza (bacterial blight). 1985-1988.

J.E. Parlevliet

F750.861 Ontwikkeling van een genenkaart voor de aardappel. 1986-1990.

E.Jongedijk

F750.871

R.C.B. Hutten/

Strategieën haalbaarheid vanaardappelveredeling op diploid niveau.1987-1992.

E.Jongedijk/
J.G.Th. Hermsen
F750.872

Karakterisering van droogtolerantie bij gerst. 1987-1991.

E.J.van Oosterom/
J.E. Parlevliet

F750.873

Genetische instabiliteit in de cultuurtomaat, Lycopersicon esculentum. 1987-1990.

P.S.Wisman/
M.S. Ramanna/
A. van Kammen

•

192

wetenschappelijk verslag

Psychologie C250
Contactpersoon onderzoek: Dr. K.L.P. de Soomer.
Het onderzoek, (sociaal-)psychologische determinanten bij beslissingsprocessen mede in het kader
van omgevingspsychologie, heeft betrekking op de invloed van sociale en stoffelijk-ruimtelijke
omgevingsfactoren op de beleving en het psychisch functioneren van het individu. In dit kader
fungeert het stressbegrip als een belangrijk verbindend concept: enerzijds verwijzend naar structurele omgevingsfactoren en anderzijds naar binnen het individu plaatsgrijpende psychische en
psychofysiologische veranderingen. Hoewel derhalve bij deze benadering het individu de eenheid
van analyse is,wordt tevens ruimschoots aandacht besteed aan sociale en maatschappelijke invloeden. Bij de verdere uitwerking van deze problematiek wordt van uiteenlopende methoden gebruik gemaakt: veldstudie, experimentele methodieken, theoretische analyses.
Projecten in VF86.18
De analyse van de invloed van veranderende levensomstandigheden op gedrag
en beleving van individuen.
C250.831

Ingrijpende levensveranderingen en hun gevolgen: een psychologische benadering.

R.J. Kleber

1983-1988.
C250.841

Man-vrouw verschillen,stresshantering, sociale steun engezondheidsgedrag.

M. Brandjes

1984-1989.
C250.861

De centrumfunctie in de glastuinbouw en desociaal psychologische implicaties voor het
ondernemerschap. (I.s.m. Agrarische bedrijfseconomie) 1986-1990.

C250.862

Evaluatie van deSUMAS-schetsmethode alsgeïntegreerde bijdrage aan planning,ont-

A.J.M. Slijkerman/
K.L.P de Soomer
H.W.J. Boerwinkel

werp, inrichting en beheer van landschap, bosen natuur mede in het kader van grondhoudingen in de cultuur. 1986-1989.
C250.863

De overgang naar een nieuwe culturele situatie. 1986-1989.

E.H. van Haaften/

R.J.Kleber

R e c r e a t i e ( w e r k g r o e p ) K400
Contactpersoon onderzoek: Drs. J. Lengkeek.
Recreatie iseen maatschappelijk fenomeen, waarbij vele disciplines in een sterke wisselwerking
met elkaar staan. De werkgroep kiest voor een multidisciplinaire onderzoeksbenadering, naast
de disciplinaire benadering vanuit de diverse vakgroepen. De aandacht richt zich daarbij op het
volgende werkgebied:
- De relatie tussen het recreatieve gedrag en het fysieke, biotische en sociale milieu.
- Het functioneren van de recreatie als institutionele sector.
Hiernaast acht de werkgroep een uitbreiding van activiteiten wenselijk op de volgende gebieden:
- Recreatie en regionale ontwikkeling.
- Effecten van inrichtings- en beheersmaatregelen.
- Het instrumentarium in de recreatieplanning.
- Methoden en technieken in het recreatieonderzoek.
Projecten in VF87.02
Recreatie in een veranderende samenleving.
K400.831

Recreatieplanning in een veranderende samenleving.1983-1990.

K400.843

De recreatie van de plattelandsbevolking. (I.s.m. Sociologie westers). 1984-1988.

G.W.F. Wildenbeest

J. Lengkeek

K400.851

Doelgroepen en randverschijnselen van de recreatie. (I.s.m.Sociologie westers).

J. Lengkeek

1985-1991.
K400.853 Toegankelijkheid van landelijke gebieden voor recreatie. (I.s.m.Cultuurtechniek).
1985-1989.

H.D. Valkenburg/
H.N. van Lier

Sociologie van de westerse gebieden C l 0 0
Contactpersoon onderzoek: Drs. J.W. te Kloeze.
De Wageningse sociologie-beoefening richt zich op het leveren van zowel theoretische als praktische bijdragen aan de toepassing van sociaal-wetenschappelijke kennis voor de oplossing van
maatschappelijke problemen.
Het onderzoek valt uiteen in een tweetal hoofdcategorieën.
Ten eerste iser het onderzoek dat gericht is op de plaats en betekenis van de sociologie als discipline binnen de sociale wetenschappen. Recente ontwikkelingen op het terrein van de onderzoeksmethodiek en de sociale theorievorming staan centraal en zijn vooral ook gericht op theoretische
ontwikkelingen in de subdisciplines: de agrarische sociologie, de recreatiesociologie en de milieusociologie.
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De tweede hoofdcategorie van onderzoek wordt gevormd door projecten die op een aandachtsveld of toepassingsgebied gericht zijn. Drie aandachtsvelden zijn te onderscheiden, verlenen de
vakgroep een eigen identiteit en zijn als volgt te tvperen:
- De sociologie van de agrarische produktiewijze: in dit veld van onderzoek wordt studie gemaakt van de organisatie van zowel de voortbrenging als verwerking van agrarische produkten.
De organisatie van de agrarische produktie, zoals kenmerkend voor de moderne, hoog-geïndustrialiseerde samenleving, wordt op twee analvse-niveaus nacier onderzocht. Enerzijds iser de analyse op bedrijfsniveau; daarnaast iser de aandacht voor de bredere context van beleid en institutionele organisatie in de landbouw.
- De sociologie van landelijke gebieden, met nadruk op recreatie en milieu: op dit tweede aandachtsveld wordt studie gemaakt van de ontwikkelingen in de landelijke gebieden. Ontwikkelingen die niet langer gevangen kunnen worden in de achterhaalde tegenstelling stad-platteland.
Veeleer wordt onderzocht hoe in een specifieke tijd-ruimtelijke setting de belangen van landbouw, milieu en recreatie met elkaar concurreren.
- Aspecten van sociale verandering, in het bijzonder in de primaire leefsfeer: met dit onderzoeksterrein wordt beoogd zicht te krijgen op fundamentele veranderingen in onze samenleving, op
de mechanismen die deze veranderingen versnellen of vertragen en op het maatschappelijk belang
van deze veranderingen. De wisselwerking tussen primaire leefsfeer, intermediaire structuren en
macro-maatschappelijke situatie en ontwikkelingen staat centraal.
P r o j e c t e n in VF83.01
E c o n o m i s c h e en sociale aspecten v a n de l a n d b o u w i n w e s t e r s e l a n d e n .
Cl00.821

Bedrijfsopvolging, overerving engezinsrelaties bij Nederlandse boeren. 1982-1990.

H.J.deHaan

Cl00.851

Agrarische belangenbehartiging en deoverheid. 1985-1989.

J. Frouws

Cl00.862 Beroeporiëntaties en bedrijfsstrategieën van melkveehouders. 1986-1991.

R.E. van Broekhuizen/
A.T.J. Nooij

P r o j e c t e n i n VF85.02
D a g e l i j k s e l e e f s i t u a t i e en m a t e r i ë l e v e r z o r g i n g , m e t n a d r u k o p l a n d b o u w en
platteland.
C100.825

Locaal leiderschap in plattelandsgemeenten. 1982-1988.

O00.853

Sociale ongelijkheid en levensstijlen op het Nederlandse platteland. 1985-1988.

C A . Verrips-Roukens

O00.864

(Toekomst)onderzoek naar het ontstaan enfunctioneren van nieuwe intermediaire

C.J. Weeda

C100.865

Onderzoek relatievorming in Nederland (ORIN). 1986-1989.

Q.J. Munters

structuren in de dagelijkse leefsituatie en materiële verzorging. 1986-1989.
L.C. Maas/C.J.Weeda

P r o j e c t e n i n VF86.13
K e n n i s b e n u t t i n g i n de l a n d b o u w .
Cl00.

Overlevingsstrategieën op het platteland ten tijde vanwerkloosheid. (I.s.m. Voorlichtingskunde, project C150.848). 1984-1988.

N. Somers/
N.G.Röling/
A.T.J. Nooij

P r o j e c t e n i n VF87.02
R e c r e a t i e i n een v e r a n d e r e n d e s a m e n l e v i n g .
C100.854 Gezin en vrije tijd in twee plattelandsgemeenten. 1985-1993.
C100.855 Theorievorming in de recreatiesociologie. 1985-1991.

J.W. te Kloeze
J.W. te Kloeze/
J. Lengkeek

C100. *

De recreatie van de plattelandsbevolking. (Project K400.843 werkgroep Recreatie).

O00. *

Doelgroepen en randverschijnselen van de recreatie. (Project K400.851 werkgroep Re-

G.W.F. Wildenbeest

1984-1988.
J. Lengkeek

creatie). 1985-1991.
Projecten buiten VF-programma's.
C100.810 Theoretische bijdragen in de sociaalwetenschappelijke discipline. 1981-1991.

Q.J. Munters

C100.816

Kwaliteit van de arbeid in de landbouw. 1981-1988.

A.L. Mok

C100.817

Illegale radio-uitzendingen ten plattelande; structurele en culturele gevolgen van een

J.H.W. Lijfering

nieuwe vorm van vrijetijdsbesteding. 1981-1988.
C100.831 Theoretische bijdragen t o t een agrarische sociologie. 1983-1990.

H.J.deHaan/
A.T.J. Nooij
A.A. Kingma/

C100.852

Nevenberoepslandbouw. 1985-1991.

C100.856

Methodologische bijdragen. 1985-1991.

A.T.J. Nooij

C100.861

Gevolgen van informaticatoepassing op land- en tuinbouwbedrijven. 1986-1988.

P. Munters/

A.T.J. Nooij

M. Overbeek
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C100.863

Beroepsvorming en beroepsoriëntatie van tuin- en landschapsarchitecten. 1986-1989.

C100.871 Arbeidsmarkt leerlingstelsel land- en tuinbouw en de levensmiddelenindustrie.
1987-1988.

A.L. Mok
G.A.L.M. Dohmen/
A.M. IJff/A.T.J. Nooij

Staathuishoudkunde D050
Contactpersoon onderzoek: Dr. J.J. Krabbe.
Het onderzoek isgericht op macro- en micro-economische theorievorming, waarbij speciaal aandacht wordt gegeven aan milieu-economische en ruimtelijk economische aspecten. Voorts zijn
de theorie van de economische orde en de methodiek van het economisch denken onderwerp
van studie.
Projecten in VF83.01
Economische en sociale aspecten van de landbouw in westerse landen.
D050.832

Economische analyse van milieu-effecten in de landbouwsector. 1983-1988.

W.J.M. Heijman/

D050.872

Een milieu-economische scenario-studie naar verzurende emissies in Europa.

A.P.M. Laan/

1987-1991.

J.J. Krabbe/

E.C. van Ierland

E.C. van Ierland
Projecten in VF87.01
H e t relatieveld tussen delen en gehelen m e t b e t r e k k i n g t o t de r u i m t e l i j k e organisatie van landelijke gebieden en overgangsgebieden van stad en land.
D050.833

Economische theorievorming in de leer vande landinrichting. 1983-1988.

D050.831

Doeleinden eneffecten van vrijwillige exportbeperkingen. 1983-1988.

E.P. Kroese

D050.834

Institutionele aspecten van economische theorieën. 1983-1992.

F. Dietz

D050.851

De economische analysevan milieubeleid. 1985-1990.

E.C. van Ierland

D050.871

N a t u u r e n ruimte in de Oostenrijkse school. 1987-1991.

W.J.M. Heijman/

W.J.M. Heijman

Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s .

J.J. Krabbe

Theoretische produktie-ecologie F300
Contactpersoon onderzoek: Prof.dr.ir. R. Rabbinge.
Het onderzoek isgericht op de produktie van gewassen onder optimale en suboptimale biotische
en abiotische omstandigheden. Het onderzoek draagt een multidisciplinair karakter, hetgeen tot
uiting komt door de vele samenwerkingsverbanden met andere LU-vakgroepen en landbouwkundige instituten. Voor de integratie van de uit de verschillende vakgebieden afkomstige kennis
wordt gebruik gemaakt van simulatiemodellen. Voor de parameterisering van deze modellen en
om de modellen te testen worden laboratorium en veldexperimenten uitgevoerd.
Projecten in VF83.03
Preventie en bestrijding van p l a n t e z i e k t e n .
F300.824 Theoretisch en experimenteel onderzoek naar de wijze waarop en de mate waarin

R. Rabbinge

oogstverliezen in gewassen door ziekte en plaagverwekkers w o r d t veroorzaakt.
1982-1990.
F300.871

Populatiedynamica vanziekten en plagen in gewassen engevolgen voor groei en pro-

W. van der Werf

duktie. 1987-1992.
F300.872 Schaderelaties bij Pyriculariaoryzae ('blast') in rijst. 1987-1991.

L. Bastiaans/
R. Rabbinge

Projecten in VF84.02
Basisprocessen van de fotosynthese in relatie t o t landbouwkundige problemen.
F300.862 Ontwikkeling, verbetering en toepassing vangewasgroeimodellen ten behoeve van onderzoek. 1986-1992.

H.H. van Laar/
J.Goudriaan

Projecten in VF85.08
O n d e r z o e k van processen in het systeem bodem-plant t.b.v. optimalisering
van plantaardige p r o d u k t i e en milieubeheer.
F300.782

Het ontstaan van plaatselijke anaërobie in niet met water verzadigde gronden in verband met denitrificatie. 1978-1988.
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P.A. Leffelaar

toxicologie

Projecten in VF85.11
Emissie, verspreiding, preventie en bestrijding van milieubelastende factoren
in de c o m p a r t i m e n t e n w a t e r , bodem en lucht, en de effecten daarvan op de
mens, plant, dier en ecosystemen.
F300.873

De effecten van S02 op groei en produktie vangewassen.1987-1989.

M.J. Kropff/

J.Goudriaan
Projecten in VF8S.16
O n t w i k k e l i n g van onkruidbeheersingssystemen voor produktiegewassen.
F300.853

Gewas-onkruid interacties. 1985-1990.

M.J. Kropff/
R. Rabbinge

Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s .
F300.793

Micrometeorologie van gewassen.1979-1990.

J. Goudriaan

F300.841

Verbetering van het bestrijdingsmiddelengebruik in detarweteelt. (I.s.m. Wiskunde

W . A . H . Rossing/

en Fytopathologie). 1984-1988.

R. Rabbinge/
P.van Beek

F300.851

Simulatie van gewasgroei ten behoeve van deglastuinbouw. 1985-1988.

F300.852 Ontwikkeling van eensimulatiemodel voorstikstofadvisering bij wintertarwe.
F300.861

J.G. Gijzen/H. Challa
J.J.R. Groot/

1985-1989.

H. van Keulen

De distributie en dynamiek vanwater, zuurstof, nitraat en ademhalingsactiviteit in ge-

C. Rappoldt/

struktureerde niet met water verzadigde gronden in verband met denitrificatie.

C.T. d e W i t

1986-1988.
F300.863

Gevolgen van een verhoogde C02-concentratie in de atmosfeer voor groei van planten
onder nutriënt-arme omstandigheden. 1986-1988.

D.W.G. van
Kraalingen/
J. Goudriaan

F300.865

Simulatie ensysteemanalyse voor rijstproduktie. 1986-1991.

F300.874 Gevolgen van klimaatverandering op de plantaardige produktie. 1987-1990.

R. Rabbinge
S. Nonhebel/
J. Goudriaan

Toxicologie H200
Contactpersoon onderzoek: Dr. J.H.M. Temmink.
Een belangrijk deel van het onderzoek heeft een uitgesproken fundamenteel karakter en richt
zich op mechanismen van toxische werking. Dit onderzoek wordt veelal uitgevoerd met in vitro
modelsystemen, hoewel ook aanvullende dierexperimenten plaats vinden. De projecten hebben
meer specifiek betrekking op primaire receptor-interacties, de rol van reactieve intermediairen,
cellulaire reacties en abnormale weefselgroei.
Daarnaast vindt meer toepassingsgericht onderzoek plaats op het gebied van de oecotoxicologie,
de milieutoxicologie en de voedingsmiddelentoxicologie. In dit kader wordt ook aandacht besteed
aan risico-evaluatie.
Projecten in VF83.02
Biokatalyse in multifase-systemen.
H200.878

Iso-enzympatronen vanglutathion-S-transferasen. 1987-1990.

R.M.E. Vos/
P.J.van Bladeren

Projecten in VF85.01
De v e r w e r k i n g van grondstoffen t o t k w a l i t a t i e f hoogwaardige voedingsmiddelen en het realiseren van een goede voeding.
H200.870

Kankermodulerende factoren in devoeding. 1987-1992.

W.M.F.Jongen

H200.871

De rol van intercellulaire communicatie in tumor-iniatie en -promotie. 1987-1992.

W.M.F.Jongen

H200.873

N-nitrosovorming ingroenten:de rol vanglucosinolaten. 1987-1990.

H.G.M. Tiedink/
W.M.F.Jongen

H200.876

Toelating van chemische hulpstoffen bij voedingsmiddelen. 1987-1993.

H200.879

Onderzoek naar detoxische werking van isothiocyanaten. 1987-1992.

G.M.AIink
P.J.van Bladeren/
J.H.M.Temmink

Projecten in VF85.11
Emissie, verspreiding, preventie en bestrijding van milieubelastende factoren
in de c o m p a r t i m e n t e n w a t e r , bodem en lucht, en de effecten daarvan op de
mens, plant, dier en ecosystemen.
H200.872

Neveneffecten vantoepassing van bestrijdingsmiddelen opoecosystemen. 1987-1995.

H200.874

Host-mediated assayonderzoek aanaerosolen. 1987-1990.

J.W. Everts
G.A.H. Heussen/
G.M.AIink
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H200.875

Industriële en milieurisico's van chemicaliën. 1987-1993.

M.A. Maclaine-Pont/
G.M.AIink

H200.877

In vitro modellen voor niertoxiciteit. 1987-1990.

J.J.W.M. Mertens/
P.l. van Bladeren

Tropische plantenteelt F400
Contactpersoon onderzoek: Prof.dr.ir. M. Wessel.
Het onderzoek is gericht op de bestudering van deelaspecten van de tropische plantenteelt, met
het oog op optimalisering van de plantaardige produktie in de tropen en subtropen. Centraal staat
daarbij onderzoek naar relatie gewas-milieu-omstandigheden en vermeerderingstechnieken. Wat
dit laatste punt betreft wordt vooral de weefselkweektechniek gebruikt.
Projecten in VF85.13
Benutting van genetische v a r i a t i e bij planten.
F4O0.783

Vegetatieve vermeerdering vantropische gewassen door middel van weefselkweek-

G. Staritsky

technieken. 1978-1989.
Projecten in VF85.18
Chemische, fotofysiologische en genetische regulatie van plantaardige groei
en o n t w i k k e l i n g .
F400.824

Bloei-inductie van korte-dag-planten. 1982-1989.

J.P.M. Bink

Projecten in VF86.07
Analyse en o n t w e r p v a n landgebruikssystemen in d e T a ï - r e g i o ( I v o o r k u s t ) .
F400.873

De transformatie van zwerfbouw naar permanente teeltsystemen. 1987-1991.

A. Budelman/M. Flach

Projecten in VF87.07
Landgebruik en landbouwsystemen in ontwikkelingslanden.
F400.812

Interdisciplinair onderzoek aan landbouwbedrijfssystemen. 1981-1992.

M. Flach

Projecten in IB87.12
P R O S E A : Plant Resources of South-East Asia.
F400.851

PROSEA: Plant Resources of South-East Asia. (I.s.m. Plantentaxonomie en Bosbouw-

E. Westphal

vakgroepen). 1985-1990.
Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s .
F400.821

Tropische groenten en peulvruchten: groei en ontwikkeling en teeltkundige aspecten.

E. Westphal

1982-1989.
F400.822

Energieproducerende gewassen v o o r d e tropen. 1982-1991.

F400.871

Ecofysiologische aspecten vandeteelt van bambaraaardnoot (Vignasubterranea ( L )
Verde). 1987-1991.

F400.872

Zaaizaad- en plantgoedvoorziening in detropen. 1987-1990.

M. Flach
A.R. Linnemann/
E. Westphal
A.R. Linnemann/
G.H. de Bruijn

Tropische veehouderij E400
Contactpersoon onderzoek: Dr.ir. G. Zemmelink.
Het onderzoek isgericht op bestudering van de gebruikseigenschappen van de dwerggeit, in het
bijzonder voor de vleesproduktie. Daarbij staan centraal de vruchtbaarheid, voeropname en benutting en voederconversie, alsmede effecten van klimaatsinvloeden.
Daarnaast wordt onderzoek verricht naar het effect van de voerkwaliteit op de groei en ontwikkeling van herkauwers. Tevens wordt aandacht besteed aan de analyse van produktiegegevens die
in de tropen zijn verzameld, en aan het modelmatig analyseren van diverse veehouderij-systemen
in de tropen.
Projecten in VF83.04
D i e r l i j k e produktie en weizijn van landbouwhuisdieren.
E400.795

Gebruik vangewasresten v o o r d e voeding van herkauwers in detropen. 1979-1988.

G. Zemmelink

E400.801

De invloed van de voersamenstelling op degroei en ontwikkeling van dwerggeiten.

G. Zemmelink

1980-1988.
E400.803

Analyse van veehouderij-systemen in de tropen. 1980-1993.

H.M.J.Udo

E400.831

Produktiesystemen voor dwerggeiten. 1983-1988.

G. Montsma

E400.871

Effect van voerniveau o p g r o e i en ontwikkeling van dwerggeiten. 1987-1990.

N.W.M. Ogink/
G. Zemmelink
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E400.872

Effect van voerkwaliteit, klimaat en parasitisme op produktie, energie- enstikstofba-

D. Z w a r t

lans. 1987-1991.

Tuin- en landschapsarchitectuur K300
Contactpersoon onderzoek: Tr.K. Kerkstra.
Het onderzoek isgericht op de ondersteuning van, en de reflectie op het ontwerpen van de inrichting en de vormgeving van de ruimte, in samenwerking met andere disciplines, uitgaande van
de betekenis en de potenties van door denatuur en door de cultuur bepaalde gegevens en ten
behoeve van een zich veranderend gebruik. Het werkterrein omvat zintuiglijk waarneembare verschijnselen van het landschap en de samenhang daarvan in de ruimte en in de tijd.
Tuin- en landschapsarchitecten verrichten hun werk bij het creëren van nieuwe landschappen,
het herinrichten van bestaande landelijke gebieden, en het inrichten van stedelijke ruimten. Zij
werken op verschillende ruimtelijke schaalniveau's, maken b.v. objectplannen, maar leveren ook
een bijdrage aan bestemmingsplannen, streekplannen en verschillende structuurplannen. Het onderzoek isuiteindelijk gericht op het werkterrein van de tuin- en landschapsarchitecten.
Projecten in VF87.01
H e t relatieveld tussen delen en gehelen m e t b e t r e k k i n g t o t de r u i m t e l i j k e organisatie van landelijke gebieden en overgangsgebieden van stad en land.
K300.842 Ruimtelijke concepten voor de landschapsontwikkeling in kleinschalige zandgebieden.

K. Kerkstra

1984-1990.
K300.849 Ontwikkeling CALP (Computer Aided Landscape Planning). 1984-1990.
K300.871

De potenties van beken en beekdalen met betrekking t o t het landschap in kleinschalige
zandgebieden. 1987-1991.

F.l. Rip/J.R.W. Blom
M. van Buuren/
K. Kerkstra

Projecten in VF87.05
O n d e r z o e k van ecologische processen in het landschap, ten behoeve van bes t e m m i n g , inrichting en beheer van het landelijk gebied.
K300.841

Uiterwaarden, potenties voor de landschapsontwikkeling. 1984-1990.

J. Kuiper

Projecten in VF87.07
Landgebruik en landbouwsystemen in ontwikkelingslanden.
K300.848

Landschapsplanning en nederzettingen in ontwikkelingslanden. 1984-1990.

I. Duchhart

Projecten in VF87.09
Energiehuishouding in landelijke gebieden.
K300.851

Landschapen energiehuishouding. 1985-1991.

K. Kerkstra

Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s .
K300.811 Verkenning van de relatie tussen antropogene en natuurlijke landschapspatronen inde

K. Kerkstra

Barok. 1981-1990.
K300.843

De wisselwerking tussen cultuur en landschapsarchitectuur. Een bijdrage t o t theorie-

M.J. Vroom

vorming. 1984-1989.
K300.844 Woonomgevingen nederzetting. 1984-1988.
K300.845

Concours International - P a r e de laVillette, Paris1982.Studie en analyse vande in-

J.vanderZalm
J.L. Baljon

gezonden ontwerpen. 1984-1988.

Tuinbouwplantenteelt F450
Contactpersoon onderzoek: Prof.dr.ir. R.L.M. Pierik.
Het onderzoek concentreert zich op 3thema's: de vermeerdering, de produktie en de kwaliteit
van tuinbouwgewassen, met een accent op maatschappelijke relevantie.
- Bij de vermeerdering staat vooral de vegetatieve vermeerdering centraal, zowel in vitro als in
vivo, terwijl ook aandacht wordt geschonken aan kieming en opkomst van zaden.
- Bij de produktie wordt aandacht besteed aan de invloed van fysische groeifactoren en chemische groeiregulatoren op groei, ontwikkeling, fotosynthese en waterhuishouding. Ter ondersteuning van het fotosynthese- en waterhuishoudingsonderzoek wordt gewerkt aan de ontwikkeling van apparatuur en methoden.
- Bij het kwaliteitsonderzoek staan enkele fysiologische ziekten bij appels en de houdbaarheid
en kwaliteit van enkele bloemisterijgewassen centraal.
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Projecten in VF86.11
O p t i m a l i s e r i n g van de produktie in beschermde t e e l t e n .
F450.872 Voorspellen en sturen van detuinbouwproduktie op basis van simulatiemodellen.

H.Challa

1987-1995.

Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s .
F4S0.871

In vivo en in v i t r o regeneratie tot planten. 1987-1995.

R.L.M. Pierik

F450.873

Sturing van de groei en ontwikkelingvan overblijvende gewassen.1987-1995.

J. Tromp

F450.874

Fysiologische aspecten van de veroudering in samenhang met de kwaliteit. 1987-1995.

J.van Bragt/

F450.875

Anatomische/morfologische enfysiologische aspecten van de okselknopontwikkeling

C.A.M. Marcelis-van

H. Veenf
bij de roos. (I.s.m. Plantencytologie en -morfologie). 1987-1991.

Acker/
P.A. van de Pol/
C.J. Keijzer

Veefokkerij E250
Contactpersoon onderzoek: Dr.ir. H.A.M, van der Steen.
Het taakveld van de vakgroep Veefokkerij is het verbeteren van de efficiëntie van de dierlijke
produktie en de kwaliteit van het dierlijke produkt. Dit impliceert de besturing van de fenotypische en de genetische variatie van, en de relaties tussen kenmerken; voorts het ontwikkelen
van methoden om deze variatie optimaal te benutten en dit alles in relatie tot het produktiesysteem. Hierbij wordt ondermeer gebruik gemaakt van de kennis van de gezondheids- en ziekteleer,
de veevoeding, de (moluculaire) genetica, de fysiologie, de economie, de statistiek en de systeemtheorie.
Het onderzoek van de vakgroep Veefokkerij kan in de volgende aandachtsvelden worden opgesplitst.
- Typering van uit fokkerij oogpunt relevante kenmerken, inclusief de biologische achtergronden.
— Toepassing van moleculair biologische technieken ter verbetering van gezondheid en produktie bij landbouwhuisdieren.
- Ontwikkelen en toetsen van methoden om genetische parameters van populaties en de erfelijke
aanleg van dieren te schatten.
— Ontwikkelen van fokkerijstrategieën om de erfelijke variatie te benutten.
Voor alle bovenstaande aandachtsvelden geldt dat zegezien moeten worden in relatie tot het produktiesysteem.
Projecten in VF83.04
D i e r l i j k e p r o d u k t i e en w e l z i j n van landbouwhuisdieren.
E250.791

Methodieken voor het beschrijven van veranderingen in lichaamsgewicht, -ontwikke-

W.J.Koops

ling en-samenstelling bij landbouwhuisdieren. 1979-1988.
E2S0.S01 Ontwikkeling entoetsing van efficiënte selectiemethoden in de varkensfokkerij.

E. Kanis

1980-1988.
E250.802 Genetische invloed op reproduktiekenmerken bij gelten in relatie tot de voeding

H.A.M, vander Steen

tijdens de opfok. 1980-1988.
E250.804

Het verbeteren vanselectiemethoden bij leghennen gericht op de efficiëntie van voe-

P. Luiting

derbenutting. 1980-1991.
E250.813 Het optimaliseren vanselectie op meerdere kenmerken bij rundvee. 1981-1988.

J.A.M, van Arendonk

E250.821 Voeropname in relatie t o t melk-en vleesproduktie. 1982-1991.

S. Korver

E250.871

R.C. Buis

Serologisch BoLA-onderzoek ter verbetering van reproductie engezondheid van rundvee. 1987-1993.

E250.872

Betekenis van marke-genen voor fokkerijprogramma's. 1987-1992.

J.A.M, van Arendonk

E250.873

Genetisch-fysiologische aspecten vangroei en lichaamssamenstelling bij vleesvarkens.

E. Kanis/R.D. Politiek

1987-1993.
E2S0.874 Variatie in produktiekenmerken in relatie t o t verschillende polymorfismen bij rundeE250.875

J.J.van der Poel/

ren. 1987-1993.

S. Korver

Het benutten van de hoge vruchtbaarheid van het Meishan-ras in de varkensfokkerij.

H.A.M, van der Steen

1987-1994.
E250. *

Moleculaire karakterisering van het Major Histocompatibiliteits Complex van het rund

H.W.J. van den Broek

(BoLA-gencomplex) in relatie t o t gezondheidskenmerken. (I.s.m. Erfelijkheidsleer,
project F700.861). 1986-1991.
Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s .
E250.491 Vergelijking van resultaten ten aanzien van produktie- engebruikseigenschappen na
selectie bij zwartbonte rundveepopulaties van verschillende herkomsten. 1970-1988.
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R.D. Politiek

veehouderij

E250.831

Optimalisatie van het fokbeleid in kleine populaties. 1983-1988.

G. de Roo

E250.843

Het economisch belangvanexterieurbeoordelen bij varkens. 1984-1989.

E.J.van Steenbergen/

E250.861

Onderzoek naar methoden voor het schatten van fokwaarden en genetische parameters

J.H.J. van der Werf/

R.D. Politiek
voor rundvee. 1986-1990.
E2S0.862 Optimalisatie van selectie op meerdere kenmerken in een geïntegreerd varkensfokkerijsysteem. 1986-1989.
E250.864 Toepassing van recombinant D N A technologie ter verbetering van degezondheid en

R.D. Politiek
A.G. de Vries/
R.D. Politiek
J.J.van der Poel

produktiebij het rund. 1986-1991.
E250.876
E250. *

Erfelijke aspecten van de prestatie en exterieurkenmerken van de Nederlandse rijpaar-

H.A. Huizinga/

den. 1987-1989.

S. Korver

De keuze van fokrichting op bedrijfsniveau onder variërende bedrijfseconomische en

A.F. Groen/

maatschappelijke randvoorwaarden. (I.s.m. Agrarische bedijfseconomie, project

J.A. Renkema/

D200.867). 1986-1989.

R.D. Politiek

Veehouderij E300
Contactpersoon onderzoek'. Dr.ir. A. Kloosterman.
Het onderzoek van de sectie Gezondheids- en ziekteleer isgericht op het houden en verzorgen
van dieren, waarbij de reactie van het dier op milieu-invloeden, met uitzondering van de voeding,
centraal staat. Daarbij zijn de volgende thema's te onderscheiden:
- De resistentie tegen endemische ziekteverwekkers, in het bijzonder de immunologische afweer
daartegen.
- De regulatie en het mechanisme van de vroege dracht in relatie tot embryonale sterfte en prenatale ontwikkeling bij het varken.
- De invloed van klimaat en huisvesting op groei en groeisamenstelling.
In het onderzoek van de sectie Ethologie wordt naast de landbouwhuisdieren ook aan andere
diersoorten aandacht geschonken. Het richt zich op een drietal thema's, waarmee fundamentele
en toegepaste aspecten van de ethologie gemoeid zijn:
- Ontogenie van gedrag. Onderzoek naar de invloed van ontogenetische factoren (huisvesting
in de vroege jeugd, hanteren van jonge dieren e.a.) op het normale en abnormale gedrag van
volwassen dieren. Proefdieren: rund, varken, konijn.
- Structuur en functie van sociaal gedrag. Analyse van de wijze waarop dieren elkaar beïnvloeden
(gedrag, geluiden, geuren) en daardoor sociaal gedrag normaal of afwijkend laten verlopen. Kennis van dit gedrag kan een betere benadering van weizijnsvragen bevorderen (o.a. runderen, kippen, bavianen).
- Wisselwerking tussen individu en omgeving. Hieronder vallen onderzoeken naar huisvestingsproblemen bij landbouwhuisdieren en dierentuindieren. Alle onderzoeken zijn gericht op een verbetering van welzijn bij deze dieren.
Projecten in VF83.04
D i e r l i j k e p r o d u k t i e e n welzijn van landbouwhuisdieren.
E300.763

Selectie op immunologische kenmerken bij kip en varken. 1976-1990.

A.J. van der Zijpp/

E300.800

Hetzuiggedragvan kalveren. 1980-1988.

J.H.M. Metz

E300.801

Invloed van stalklimaatsfactoren op warmteproduktie engroeisamenstelling van land-

A.M. Henken/

C.C. Oosterlee

bouwhuisdieren. 1980-1993.

M.W.A. Verstegen
T. van der Lende

E300.811

Onderzoek naar de invloed van zoötechnische handelingen op de vroege dracht.

E300.821

Interactie tussen parasitaire nematoden bij kalveren. 1982-1989.

A. Kloosterman

E300.822

Fenotypische en genetische aspecten van deweerstand tegen mastitis bij melkvee.

M.A.M. Commandeur

(Werkgroep Vroege dracht). 1981-1988.

1982-1990.
E300.831

Meetmethoden, theorie en begripsvorming in ethologisch welzijnsonderzoek.

P.R.Wiepkema

1983-1988.
E300.852 Oorzaken en functie van gestoord gedrag bij aangebonden zeugen. 1985-1989.
E300.853
E300.861

P.R. Wiepkema

Invloed van worm-infecties bij kalveren, pinken en melkkoeien op groei en produktie.

H.W. Ploeger/

1985-1988.

A. Kloosterman

De betekenis van ontogenetische processen voor het sociale gedrag en adaptatievermo-

W.G.P. Schouten

gen van varkens. 1986-1989.
E300.862 Storingen in het gedrag en de reproductie van konijnenvoedsters, in relatie t o t hun
welzijn. 1986-1990.
E300.863

De betekenis van mens-dier interacties bij koeien. 1986-1990.

J.H.M. Metz/
M. dejong
P. Mekking/
J.H.M. Metz
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E300.871

Over de betekenis van het onderhoud van het verenkleed d.m.v. stofbaden en poetsgedrag bij hennen.1987-1991.

E300. *

Moleculaire karakterisering van het Major Histocompatibiliteits Complex van het rund

D.W. van Liere/
P.R.Wiepkema
H.W.J. van den Broek

(BoLA-gencomplex) in relatie t o t gezondheidskenmerken. (I.s.m. Erfelijkheidsleer,
project F700.861). 1986-1991.
Projecten in VF85.01
De v e r w e r k i n g van grondstoffen t o t k w a l i t a t i e f hoogwaardige voedingsmiddelen en het realiseren van een goede voeding.
E300.

Onderzoek naar de wisselwerking tussen vitamine A t e k o r t en degezondheidstoestand

S.R. Sijtsma/C.E. West

van kinderen inontwikkelingslanden. (I.s.m. Humane voeding, project L100.832en
EDC). 1983-1990.

Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s .
E300.802 Invloed van huisvestingscondities alscomponent van factorenziekten op metabolisme
en groei van jonge landbouwhuisdieren. 1980-1993.
E300.851

A.M. Henken/
M.W.A. Verstegen

De invloed van milieu op deexpressie vangenetische verschillen in immuunrespons

R.A. Donker/

van kippen. 1985-1989.

A.J. van der Zijpp

E300.872 Sociaal gedrag en gedragsafwijkingen van (en bij) dierentuindieren. 1987-1991.

P.M. Schenk/
P.R. Wiepkema

V e e v o e d i n g E350
Contactpersoon onderzoek: Dr.ir. G. Hof.
Het onderzoek van de vakgroep richt zich op het bestuderen van eigenschappen van het voer
en processen in het dier die benutting van voedsel door de dieren beïnvloeden.
Bij herkauwers gaat het vooral om de studie van de fysische en chemische eigenschappen van
het voedsel die de verteringsgang bepalen.
De samenhang van de eigenschappen met voeropname ishierbij ook onderwerp van studie. Bij
de eenmagigen gaat het om de studie van de energie- en eiwitbehoeften in samenhang met vruchtbaarheid, lactatie of de ontwikkeling tot legkip.
Verder wordt studie gemaakt van de verteringsgang in relatie tot deplaats van vertering in het
maagdarmkanaal o.i.v. de samenstelling van het voer centraal. Op de voorgrond staat hierbij het
bestuderen van de effecten van technologische bewerking op ontsluiting van koolhydraten en
het onschadelijk maken van antinutritionele factoren.
Projecten in VF83.04
D i e r l i j k e p r o d u k t i e en w e l z i j n van landbouwhuisdieren.
E350.771

Energie-, eiwit- en mineralenstofwisseling van fokvarkens in verband met de vrucht-

B. Kemp/

baarheid. 1977-1997.

L.A. den Hartog/
M.W.A. Verstegen

Projecten in VF86.10
G e w a s - e n dierfysiologisch onderzoek naar p r o d u k t i e en k w a l i t e i t v a n ruwvoeders.
E350.811

Deverdeling van nutriënten over de melksynthese en weefselaanzet bij melkvee.

G.Hof

1981-1988.
E350. *

Opname en verteringsfysiologie bij herkauwers van ruwvoeders in relatie t o t de fy-

J.van Bruchem/G. Hof

sisch-chemische eigenschappen. (I.s.m. Dierfysiologie, project E150.831). 1983-1989.
Projecten in IB87.04
Benutting van veevoeders door landbouwhuisdieren gerelateerd aan technologische bewerkingen.
E350.851

Het inactiveren vananti-nutritionele factoren met behulp vantechnologische behande-

A.F.B, van der Poel

lingen. 1985-1990.
E3S0.852

De invloed van technologische behandelingen op dechemische enfysische samenstel-

A.F.B, van der Poel

ling van mengvoeders en de consequenties voor vertering en benutting door het dier.
1985-1990.
Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s .
E350.821

Invloed van voederniveau ensamenstelling op de vertering en produktiekenmerken bij

L.A. den Hartog

biggen en slachtvarkens. 1982-1997.
E350.861

De energie- en eiwitbehoefte van leghennen in relatie t o t eiproduktie, lichaamsontwikkeling en -samenstelling. 1986-1991.
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R.P. Kwakkel/
M.W.A. Verstegen

vegetatiekunde, plantenoecologie en o n k r u i d k u n d e

Vegetatiekunde, plantenoecologie en onkruidkunde F250
Contactpersoon onderzoek: Dr. \X'. Joenje.
Het vakgrocpsonderzoek betreft de onkruidkunde en het vegetatiebeheer. Praktijkproblemen
worden daarbij herleid tot fundamentele vragen op het gebied van de plantenoecologie en de
vegetatiekunde.
De onderzoeksobjecten zijn gelegen in zowel de randgebieden van de landbouw alsin deeigenlijke produktiegebieden. Geografisch worden verschillende klimaatsgebieden bestreken.
Het vegetatiekundig onderzoek van randgebieden in het agrarisch landschap vindt toepassing bij
de inrichting en het beheer van het landelijk gebied, in de civieltechniek (natuurtechnisch vegetatiebeheer) en in de agrarische bedrijfsvoering (svnoecologie van akkeronkruidvegetaties).
Het plantenoecologisch onderzoek isgericht op beheer en beheersen van plantenpopulaties.
Enerzijds betreft dit studie van soorten in vegetatieverband en de effecten van beheersmaatregelen
op gewenste of lastige soorten in bermen, watergangen etc; anderzijds omvat het levenscyclusonderzoek van akkeronkruiden (o.m. kieming, aantalsregulatie, concurrentie met het gewas) met
als doel het ontwikkelen van methoden voor oecologisch en economisch verantwoorde beheersing van onkruiden in teelten.
Projecten in VF85.16
O n t w i k k e l i n g v a n onkruidbeheersingssystemen voor produktiegewassen.
F250.816 Synoecologie van akkeronkruidgemeenschappen. 1981-1991.

B.J. Post

F250.817 Oorzaak engevolg van concurrentie van o n k r u i d - o p cultuurplanten. 1981-1990.

W. Joenje

F250.844

S.J.ter Borg

Biologie en beheersing van parasitaire kruiden uit defamilies Orobanchaceae en Scrophulariaceae. 1984-1988.

F250.845

Populatiebiologievan Cyperus esculentus. 1984-1988.

S.J.ter Borg/
J.M. van Groenendael

F250.8S3

Selectieve bestrijding vanonkruidsoorten in gewassen.1985-1990.

N.M. vander Klei/
W. Joenje

F250.871 Aantalsverloop en aantalsbeheersing bij probleemonkruiden, met name bij Galium aparine. 1987-1991.

R.Y. van der Weide/
J.M.van Groenendael

Projecten in VF86.07
Analyse en o n t w e r p van landgebruikssystemen in de Taï-regio ( I v o o r k u s t ) .
F250.846

Rol vanonkruidvegetatie bij duurzaam, verantwoord landgebruik in tropisch regenbos.
1984-1989.

H.J.de Rouw/
I.S. Zonneveld

Projecten in VF87.09
Energiehuishouding in landelijke gebieden.
F250.842
F250.843

Beheren van kruidachtige vegetaties in wegbermen, in waterlopen en openbaar groen.

E.A.D. Baart/

1984-1988.

P. Zonderwijk

Populatiebiologisch onderzoek aanzeldzame wegbermplanten t.b.v. het beheer.

A.K. Masselink/

1984-1988.

P. Zonderwijk

F250.852 Syntaxonomisch en synoecologisch onderzoek aanwegbermen in relatie t o t het weg-

K.V.Sykora

bermbeheer. 1985-1989.
F2S0.861

Ruimtelijke en temporele variatie in voorkomen ensamenstelling van vegetatietypen

E.C.J.Ott

in het cultuurlandschap, onder invloed van bodem,w a t e r e n landgebruik, inclusief vegetatiebeheer. 1986-1989.
F250.872

Populatiedynamisch onderzoek aan plantesoorten uit lintvormige landschapselemen-

S.J.ter Borg/

ten. 1987-1992.

J.M. van Groenendael

Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s .
F250.818 Beheerstechnieken van onkruidvegetaties in cultuurgewassen. 1981-1988.
F250.841

De invloed van het beheer en van de abiotische factoren op de begroeiing van r i vierdijken ende bijdrage vande verschillende vegetatietypen aande erosiebestendig-

B.J. Post
K.V. Sykora/
P. Zonderwijk

heid. 1984-1991.

Virologie G150
Contactpersoon onderzoek: Dr. R.W. Goldbach.
Het onderzoek isgericht op de bestudering van enerzijds virussen en virusziekten van planten,
anderzijds virussen en virusziekten van insekten met het oog op bestrijding van respectievelijk
plantevirussen en insekten als belagers van de plantaardige produktie.
Tevens wordt onderzocht in hoeverre virussen als genvector kunnen dienen voor de produktie
van (economisch, wetenschappelijk of klinisch) gewenste eiwitten.
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Projecten in VF83.03
Preventie en bestrijding van p l a n t e z i e k t e n .
G150.791

Resistentie en virulentie in het systeem cowpea-cowpeamozaiekvirus. 1979-1988.

C.P. dejager

G150.841

Binnendringen, ontmanteling en assemblage van een bolvormig virus in een plantecel.

J.W. Roenhorst/
J.W.M, van Lent/

1984-1988.

B.J.M. Verduin
P.de Haan/D. Peters

G150.851 Analyse van moleculair-biologische eigenschappen van het tomatebronsvlekkenvirus.
1985-1989.
G150.861 Verwerving van het aardappelbladrolvirus door de bladluis Myzus persicae. 1986-1990.

J.F.J.M,van den

G150.869 Het infectieproces in protoplasten en bladmateriaal geïnoculeerd met potyvirussen.

J. Dijkstra

Heuvel/D. Peters

1987-1992.
G150.870 Taxonomie en virusidentificatie van potyvirussen. 1987-1992.

J. Dijkstra

G150.871 Virusresistentie bij de aardappel door introductie van gekloneerde genen van het aar-

R.A.A. van der Vlugt/

dappelvirus Y. 1987-1991.

R.W. Goldbach
F.van der W i l k /

G150.872 Virusresistentie door transformatie van de aardappel met genen van het aardappel-

R.W. Goldbach

bladrolvirus. 1987-1990.

C.A.M, van der Vlugt/

G150.873 Aantoonbaarheid van 'iris severe mosaic virus' (ISMV, irisgrijsvirus) in bol/knolweefsel

R.W. Goldbach

van bloembolgewassen. 1987-1991.
G150.874

J.M. Vlak

Functionele analyse van baculovirus-genen betrokken bij het infectieproces van insektecellen. 1987-1992.

G150.875 Cytopathologie van (genetisch gemanipuleerde) baculovirussen in insekten en insekG150.876

J.W.M, van Lent/

tencellen. 1987-1992.

J.M. Vlak

Biotechnologische toepassing van baculovirussen bij de bestrijding van insekten en de

J.Roosien/J.M.VIak

produktie van heterologe eiwitten. 1987-1993.
G150.877

J.M. Vlak

Bestrijding van Lépidoptère insekten met (genetisch-gemanipuleerde) baculovirussen.
1987-1991.

G150.878 Aantonen van viraal eiwit en nucleïnezuur in planteweefsel. 1987-1991.

B.J.M. Verduin

G150.879

B.J.M. Verduin

Initiële interacties tussen virus en plant entransport van virus in planten. 1987-1991.
Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s .

G150.842

D. Peters

Overdracht en verspreiding van virussen door bladluizen. 1984-1991.

Visteelt envisserij E450
Contactpersoon onderzoek: Dr. C.J.J. Richter.
Het onderzoek heeft betrekking op zowel de visteelt als de visserij, als twee onderscheiden aspecten van produktiviteit in het aquatische ecosysteem.
Het visteeltonderzoek richt zich op het bestuderen, maar vooral het realiseren en beïnvloeden
van de produktiemogelijkheden die het aquatisch milieu bezit. Biologische en zoötechnische aspecten van voortplanting, huisvesting, voeding en groei komen hierbij aan de orde.
Het visserij-onderzoek houdt zich bezig met het bestuderen en beheren van de visstand in het
natuurlijke ecosysteem uit oogmerk van produktie (beroepsvisserij), recreatie (sportvisserij) of
natuurbehoud.
Projecten in VF83.04
D i e r l i j k e p r o d u k t i e en welzijn van landbouwhuisdieren.
E450.784 Voedingen groei van vis (Clariasgariepinus, karperachtigen en aal).1978-1988.

L.T.N. Heinsbroek/
M.A.M. Machiels/
E.A. Huisman
C.J.J. Richter

E450.841 Vruchtbaarheid en voortplanting van vissen in het bijzonder de meerval (Clarias gariepinus), de karper (Cyprinus carpio) en de aal (Anguillaanguilla). 1984-1988.
E450.842 Visteelt en visgezondheid: een aetiologisch/epidemiologisch onderzoek naar de inter-

J.H. Boon/

acties tussen vishouderijsystemen en ziekte-uitbraken. 1984-1988.

E.A. Huisman

Projecten in VF85.11
Emissie, verspreiding, preventie en bestrijding van milieubelastende factoren
in de c o m p a r t i m e n t e n w a t e r , bodem en lucht, en de effecten daarvan op de
mens, plant, dier en ecosystemen.
E450.765

Beheer van visbestanden in relatie t o t het voedselaanbod en de visserij. 1976-1988.

E450.871

Beheer van kieuwnetvisserijen. 1987-1991.

W.L.T. van Densen

Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s .
A . D . Buijse/
W.L.T. van Densen
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Voorlichtingskunde C150
Contactpersoon onderzoek: Dr. C.M.J. van Woerkum.
Het onderzoek isgericht op theorievorming in de voorlichtingskunde en de wetenschappelijke
informatieverzorging en op verbetering van de huidige in de praktijk aangetroffen toepassingsvormen daarvan. De nadruk ligt op het bestuderen van de ontwikkeling, de verspreiding en het
gebruik van kennis, met inbegrip van de vraag hoe deze processen planmatig te beïnvloeden zijn.
De hoofdmethodieken zijn die van het literatuuronderzoek, het decisiegericht onderzoek en conclusiegericht onderzoek.
Prioriteit geniet een viertal voorlichtingssoorten: de landbouwvoorlichting in Nederland, de landbouwvoorlichting in de ontwikkelingslanden, de gezondheidsvoorlichting en -opvoeding en de
milieuvoorlichting.
Projecten in VF8S.02
Dagelijkse leefsituatie en m a t e r i ë l e verzorging, m e t nadruk op landbouw en
platteland.
C150.833 Voorlichting over riskante leefgewoonten. 1983-1988.

M.A. Koelen

Projecten in VF86.13
Kennisbenutting in de landbouw.
C150.832

Methoden voor het gebruik van media in de voorlichting. 1983-1988.

C150.844

Leer-groepen. 1984-1990.

C150.845

Handbook of Intercultural Communication Training. 1984-1988.

A. Hamstra/P.J. Linde/
C.M.J.van Woerkum

C150.846 Ontwikkeling van een methodologie van praktijkgericht voorlichtingskundig onder-

Q.L.T. vander Meer
F.R. Oomkes
A. Hamstra/

zoek. 1984-1988.

F.V. Heymann

O50.847

Voorlichting aanvrouwen in de agrarische sector. 1984-1991.

F.V. Heymann

C150.848

Overlevingsstrategieën op het platteland ten tijde van werkloosheid. (I.s.m. Sociologie

B.M. Somers/

van de westerse gebieden). 1984-1988.

N.G. Röling/
A.T.J Nooij

C150.849

Landbouwvoorlichting in Sri Lanka. 1984-19881984-1988.

M. Wijeratne/

C150.862

Rurale kennissystemen t.a.v. gezondheid: De basisvoor gezondheidsvoorlichting in

A.M.C. Meijers/

ontwikkelingslanden. 1986-1990.

B. Huizinga

C150.871

Inleiding voorlichtingskunde. 1987-1989.

N.G. Röling

H. Wapenaar/
N.G. Röling

C150.872

Persuasieve voorlichting. 1987-1989.

C.M.J.van Woerkum

C150.873

Herziening 'Handboek voorgesprekstraining'. 1987-1990.

F.R. Oomkes

C150.874

Interpersoonlijke voorlichting. 1987-1989.

F.V. Heymann

C150.875

Informatietechnologie en het perspectief van degebruiker inde landbouw. 1987-1991.

N.G. Röling

Waterzuivering H150
Contactpersoon onderzoek: Dr. R.M.M. Roijackers.
Binnen het onderzoek zijn zesthema's te onderscheiden:
- Afvalwaterbehandeling. Het accent ligt binnen dit thema op een vergaande verwijdering van
verontreinigde stoffen, met name van zuurstofvragende stoffen en van verbindingen die eutrofiëring van oppervlaktewater bevorderen. Tevens wordt aandacht besteed aan een optimalisatie van
energieverbruik door procesregeling.
- Afvalwater en afvalbehandeling met hergebruik. Naast een zo vergaand mogelijke verwijdering
van (met name) organische verontreinigende stoffen gaat het er hier tevens om zoveel mogelijk
tot een hergebruik van deze stoffen te komen. Tevens vindt onderzoek plaats m.b.t. de toepassing
van deze technologieën in ontwikkelingslanden.
- Nabehandeling en stankbestrijding. Binnen dit thema worden projecten bewerkt, waarbij het
gaat om een zeer vergaande zuivering en onderzoek betreffende stankvorming en bestrijding.
- Oppervlaktewater(kwaliteits)beheer. Dit thema omvat de beschrijving van de structurele componenten van aquatische ecosystemen en van de processen die zich daarin afspelen (biologisch,
chemisch, fysisch). De effecten van menselijke invloeden op natuurlijke ecosystemen worden onderzocht, teneinde via o.a. systeembeschrijving (kwantitatief) te komen tot een effectief beheer.
- Waterbehandeling in recirculatiesystemen. Dit onderzoek onderscheidt zich van het overige
onderzoek, doordat het gezuiverde water niet wordt geloosd, maar geschikt dient te zijn voor
hergebruik in het oorspronkelijke gebruikssysteem. De recirculatie van het water vindt plaats om
economische redenen.
- Behandeling van grond- en percolatiewater. Grondwater raakt steeds meer verontreinigd met
diverse verbindingen, waaronder nitraat en (organische) microverontreinigingen. Doelstelling is
het ontwikkelen van zuiveringstechnieken en het bestuderen van de kinetiek van deze processen.
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Projecten in VF85.11
Emissie, verspreiding, preventie en bestrijding van milieubelastende factoren
in de c o m p a r t i m e n t e n w a t e r , bodem en lucht, en de effecten daarvan op de
mens, plant, dier en ecosystemen.
Hl50.781

Anaërobe zuiveringsmethoden en hergebruik. 1978-1988.

G. Lettinga

H150.784

Biologische defosfatering van afvalwater door middel van actief-slib. 1978-1988.

J.H. Rensink

H150.785

Biologische beoordeling van de waterkwaliteit, in het bijzonder van wateren in 'de

J.G.M. Cuppen

Peel',en onderzoek naarfactoren die de verspreiding vanorganismen beïnvloeden.
1978-1988.
H150.802 Fytoplankton-associaties in Nederland. 1980-1990.

R.M.M. Roijackers

H1S0.812

Nabehandelingsmethoden. 1981-1992.

J. Bovendeur/

Hl50.813

Biologische waterbeoordelingsmethoden met fytoplankton. 1981-1991.

J.C.L. van Buuren
R.M.M. Roijackers

H150.822 Onderzoek naar stankvorming, preventie en bestrijding. 1982-1988.

G. Lettinga

H150.823 Waterkwaliteit; lozingen, processen,systeembeschrijving ten dienste van het beheer.

L. Lijklema

1982-1992.
H150.831

Zuivering en recirculatie van water in viskweeksystemen. 1983-1990.

H150.861

Metenen regelen aktiefslibproces. 1986-1992.

J. Bovendeur
H.L.F.M. Spanjers/
A. Klapwijk

H150.862 Verwijdering van milieuvreemde verbindingen uit grondwater. 1986-1992.

A. Klapwijk

Projecten in VF86.14
Afval en m i l i e u .
Hl50.841

Verwerking en valorisatie van mest,slib en vast afval.1984-1990.

I.W. Koster

Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s .
H150.821 Samenhang tussen vervuiling,oxidatie/desinfectie-systeem en waterkwaliteit in zwem-

A. Klapwijk

baden. 1982-1989.

Weg- enwaterbouwkunde en irrigatie K200
Contactpersoon onderzoek: Ir. P.J. Slabbers.
Het onderzoek isgericht op de analyse en het ontwerp van mogelijkheden om via goed beheer
en gebruik van bodem en water bij te dragen tot geïntegreerde rurale ontwikkeling.
Het ideële karakter van het onderzoek is daarbij het streven om cultuurtechnische (met name
irrigatie en weg- en waterbouwkundige) maatregelen een instrument te doen zijn in dienst van
de emancipatie van de plattelandsbevolking, voornamelijk in de niet-westerse gebieden.
Onderzoek heeft daarom, naast technische en produktie-aspecten, een inkadering van belangen
van onderliggende groepen, met aspecten van lasten- en batenverdeling, organisatie en democratisering. Het onderzoek vindt daarom bij voorkeur plaats (als actie-onderzoek) op veldniveau in
ontwikkelingslanden. Componenten (technisch) onderzoek als ondersteuning vindt plaats in
Nederland via literatuur- en ontwerpstudies, proefveld en laboratoriumonderzoek.
Daarenboven wordt men in de Nederlandse cultuurtechniek geconfronteerd met de problemen
van de inrichting van het platteland in een dichtbevolkt en welvarend deltagebied. Daar moet
dus gezocht worden naar een synthese van de diverse belangen die van het schaarse platteland
gebruik willen maken. Ook van weg- en waterbouwkundige zijde wordt hierin een bijdrage geleverd.
Projecten in VF87.06
I r r i g a t i e en o n t w i k k e l i n g .
K200.821

Kleinschalige irrigatie-ontwikkeling langs de Senegal rivier. 1982-1989.

G. Diemer/
F.P. Huibers/
F. Kuipers

K200.823

Irrigatiemethode ontwerpcriteria. 1982-1989.

H.W. Denecke/

K200.841

Ontwikkelingvan praktische methodes voor analyse en actie. 1984-1990.

J. Ubels/K. deJong/

K. Roscher
P.J.Slabbers
K200.842 Alternatieve concepten voor planning,ontwerp, uitvoering en beheer. 1984-1990.

T.K.E. Meijer/L. Horst

K200.851 Cultuurtechnisch project, Guinée-Bissau. 1985-1990.

H. van Hoof/

K200.871

Impact of small scale irrigation on the rural poor and its prospects in South Asia.

G. van Vuren/L. Horst

K200.872

De relatie tussen deontwikkeling van irrigatie-technologie en maatschappelijke veran-

M. van Benturm/

deringen in Z . O . Spanje. 1987-1991.

P.J.Slabbers

P.J. Slabbers
1987-1989.
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Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s .
K200.843

Civiele techniek op het platteland in derdewereld landen. 1984-1990.

E. Stamhuis/
G. van der Knaap/
H. van Smaalen

K200. *

Studieproject bodem- en waterconservering. (I.s.m. Cultuurtechniek, project
K100.856). 1985-1989.

LA.A.J. Eppink/
J.C.J.VIaar

W i j s b e g e e r t e A050
Contactpersoon onderzoek: Dr. M.B.H. Visser.
De centrale doelstelling voor het onderzoek is: kritische theorievorming rond het verschijnsel
'verwetenschappelijking'. Voorheen heeft de vakgroep zich vooral op kritische wetenschapstheorie toegelegd, met kritiek op het waardevrije standaardbeeld van wetenschap en een pleidooi voor
normatieve discussies binnen de wetenschap.
In het belang van het onderwijsprogramma over wetenschap en samenleving en met het oog op
diverse aanzetten tot 'kritische' of'alternatieve' wetenschap, zal het programma nu worden gericht op de keerzijde van de problematiek: de toenemende inschakeling van wetenschap bij maatschappelijke vraagstukken. Kritische analyse van deze problematiek betekent ook de vraag stellen
of en in hoeverre de inschakeling van (eventueel ook 'alternatieve') wetenschap bijdraagt aan de
onderdrukking binnen de samenleving.
Projecten in VF87.10
Kritische t h e o r i e v o r m i n g over de verwetenschappelijking van de m o d e r n e
samenleving.
A050.821

Technocratie. De ontwikkeling van een filosofisch begrippenkader met behulp waarvan

P.J.A.M. Mertens/

eentechnocratische samenleving in kaart gebracht kan worden. 1982-1988.

H. Koningsveld

A050.851

Moreel verantwoord gebruik van dieren. 1985-1988.

S.E.E.M.Lijmbach/

A050.852

Planningen rationaliteit. 1985-1989.

J.Schakel/

M.B.H. Visser
H. Koningsveld
Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s .
A050.822

Morele grondrechten van mens en dier i.v.m. (natuurwetenschappelijke) experimen-

M.B.H. Visser

ten. 1982-1988.
A050.831

Mensbeelden in een verwetenschappelijkte samenleving.Welk zelfbegrip ligt besloten

A.M.T. Meyer

in moderne begrippen alszelfontplooiing, zelfkennis, eigen ervaring? 1983-1988.

W i s k u n d e A100
Contactpersoon onderzoek: Prof.dr. P. van der Laan.
Het onderzoek van de vakgroep Wiskunde is voor een belangrijk deel gericht op de rechtstreekse
oplossing van problemen die andere vakgroepen voorleggen, vaak in de vorm van een vraag om
advies of verzoek tot samenwerking. Dergelijke aanvragen kunnen aanleiding zijn om verder onderzoek te verrichten naar wiskundige methoden, die naar men verwacht in ruimere mate toepasbaar zijn bij de oplossing van wetenschappelijke vraagstellingen van andere vakgroepen.
Bij verscheidene van deze onderzoeken speelt de informatietechnologie tegenwoordig een doorslaggevende rol. Voor al deze projecten geldt, dat resultaten van het onderzoek verwerkt worden
in de doctoraalcolleges van de vakgroep.
Daarnaast wordt ook nog meer fundamenteel onderzoek verricht, dat als gewenst gezien wordt
uit een algemeen wetenschappelijk en cultureel gezichtspunt, zoals in het project A100.530 (geschiedenis en plaats van de wiskunde in de wetenschappen).
Met betrekking tot Operationele Analyse wordt gericht onderzoek gedaan naar ontwerp en analyse van agrologistieke systemen. Hier isaansluiting bereikt met de manifestatie Landbouw 2000
en Informatietechnologie. Daarnaast isonderzoek gaande op het gebied van beslissingsondersteunende systemen o.a. in het kader van twee derde geldstroom projecten t.b.v. K N P en Cargill.
Dit soort activiteit blijkt aanleiding tot enorme besparingen in de betreffende sector.
Het onderzoek in de Wiskundige en Toegepaste Statistiek betreft vooral ontwerp van experimenten en analyse van experimenten; daarbij wordt samengewerkt met de zusterinstelling te Poznan,
Polen. Daarnaast wordt ook onderzoek verricht naar analyse van klimatologische reeksen, met
speciale aandacht voor zelden voorkomende gebeurtenissen om beleidsmaatregelen ter voorkoming van ongewenste gevolgen daarvan te ondersteunen.
Directe ondersteuning aan het actuele onderzoek van de LU levert de sectie Zuivere Toegepaste
Wiskunde vooral op het gebied van de analytische en numerieke behandeling van gewone en
partiële differentiaalvergelijkingen (o.a. deelname aan extern gefinancierde projecten van Levensmiddelentechnologie en Grondbewerking) alsmede ondersteuning van onderwijs van andere vakgroepen zoals Landmeetkunde, Tuin- en landschapsarchitectuur en Cultuurtechniek.
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Projecten in VF83.04
D i e r l i j k e p r o d u k t i e en welzijn van landbouwhuisdieren.
A100.536

Het schatten en toetsen van variantiecomponenten in de biométrie. 1972-1988.

L.R. Verdooren

Projecten in IB85.14
Wiskundige gereedschappen t.b.v. landbouwkundig onderzoek.
A100.540 Analyse van multivariabelen, o.a. bij groeikrommen. 1972-1988.

L.C.A. Corsten

A100.541 Optimale proefschema's en hun constructie onder ruime voorwaarden. 1972-1989.

L.C.A. Corsten

A100.752 Verdelingsvrije methoden bij twee-steekproeventoetsen, variantie-analyse, tellingen

P.vander Laan

en ordenings- enselectieproblemen. 1975-1989.
A100.803

Differentiaal- en differentievergelijkingen. 1980-1993.

B.R. Damsté

A100.841

Statistics of extremes. 1984-1989.

M.A.J. van Montfort

Projecten in VF86.12
Integrale goederenstroombesturing.
A100.765

Kwantitatieve modellen t.b.v. integrale goederenstroom besturing.1976-1989.

A100.871

Kwantitatieve modellen v o o r o n t w e r p en analyse van flexibele produktiesystemen.
1987-1991.

P.van Beek
J.M.van Berlo/
P.van Beek

Projecten in IB87.03
Decision support systems in de akker- en tuinbouw.
A100. *

Toepasbaarheid van modellen uit de operationele analyse in Decision Support Systems.
(l.s.m. Informatica, project A150.861). 1986-1990.

J.L.Simons/
F.S.H.M. W e r r i j

Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s .
A100.530 Miscellanea Mathematica; uitgave Bolzano Gesamtausgabe. 1968-1989

A. Arnoldussenvan der Lugt

A100.

Het optimaal indelen en sorteren van langhout tot sortimenten, (l.s.m. Bosbouwtech-

A100.

Verbetering van het bestrijdingsmiddelengebruik in de tarweteelt. (l.s.m.Theoretische

M.P. Reinders/W. Heij

niek, project F650.851). 1985-1989.
teeltkunde, project F300.841 en Fytopathologie). 1984-1988.

W . A . H . Rossing/
R. Rabbinge/
P.van Beek

Wonen K350
Contactpersoon onderzoek: Dr. P.J.J. Pennartz.
De woonecologie tracht de dialoog tussen mensen in hun dagelijkse woon- en leefsituatie en bouwers en beleidvoerders langs wetenschappelijke weg tot stand te brengen. In het onderzoek vormt
het handelen van mensen in hun dagelijkse woon- en leefsituatie de centrale component in de
wisselwerking tussen mens en gebouwde omgeving. In de verzorgingstechnologie gaat het vooral
om de invloed van technologische ontwikkelingen op aanbod en kwaliteit van goederen en diensten in relatie tot huishoudelijk handelen.
Het onderzoek betreft huishoudens in zowel stedelijke als landelijke milieus. Tot slot zij vermeld,
dat het vakgebied zich schaart onder de huishoudwetenschappen, zoals die worden gedoceerd
aan de Landbouwuniversiteit.
Projecten in VF83.01
Economische en sociale aspecten van de landbouw in westerse landen.
K350.864

Huishoudelijk gedrag en milieu. (Werkgroep Consumentengedrag). 1986-1991.

J.P. Groot-Marcus

Projecten in VF85.02
Dagelijkse leefsituatie en m a t e r i ë l e verzorging, m e t nadruk op landbouw en
platteland.
K350.842

Huishoudkundige problemen in het boerengezin.Technologie alsoplossing voor

E.Scherhorn/

arbeidsbelasting? 1984-1988.

C.M. van 't Kloostervan Wingerden

K350.852

Inbreng van bewoners in het beheer van de woonomgeving (woonhuis + omgeving)
en de effecten van bewonersbeheerop hun woon- en leefsituatie. 1985-1989.

A.J. Hardon-Baars/
P.J.J. Pennartz

K350.861 Voedselbereiding en informatie. 1986-1990.

C.A.A. Butijn/

K350.863 Woonsituatie en vrouwenemancipatie ten plattelande. 1986-1989.

A. van der Meer/

H.W. Logman
J.M. van Dam
K350.871

Beheer door bewoners. 1987-1991.

R.J.H,van Wezel/
P.J.J. Pennartz
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K3S0.872 Ontwikkelingen in huishoudens en leefvormen. 1987-1993.

M.J.H. Ploegmakers/
L.Th. van Leeuwen

Projecten in VF87.02
Recreatie in een veranderende samenleving.
K350.8S1

Recreatieve functie en betekenisvan de inrichting van het woonmilieu. 1985-1989.

K350.862

Produktonderzoek aan(textiele) goederen in de huishouding. 1986-1992.

P.J.J. Pennartz

Projecten buiten V F - p r o g r a m m a ' s .
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G.J.H,ten Cate

Bijlage1
Onderzoek per vakgroep

Bijlage 2
Onderwerpsontsluiting

Bijlage3
Wetenschappelijke
onderscheidingen

Bijlage 1: O n d e r z o e k p e r Onderstaande tabellen geven de gerealiseerde onderzoeksinspanning en de publikaties in 1987
v a k g r o e p van alle LU-vakgroepen.
In het eindtotaal zijn dubbeltellingen van publikaties die door verschillende vakgroepen zijn aangemeld alleen gecorrigeerd voor de categorie dissertaties.
De publikaties zijn als volgt ingedeeld:
A dissertaties
B wetenschappelijke publikaties
C abstracts en annotaties

D vakpublikaties
E interne rapporten, voordrachten en papers
F doctoraalverslagen

VF onderzoek
werkjaar ondi erzoek
Vakgroep

VF-taak

WP1

WP2

WP3

Agrarisch recht

C3S0

2.8

3.7

Agrarische bedrijfseconomie

D200

0.7

-

Agrarische geschiedenis

C300

1.9

2.1

Agrarische onderwijskunde

C200

0.8

5.1

-

Agrarische sociologie niet-westers

C050

1.4

3.1

2.3

Algemene agrarische economie

D1S0

1.2

2.6

Algemene en reg. landbouwkunde

C400

0.2

0.2

D250

0.7

0.5

-

Bedrijfskunde
Biochemie

publiikaties
A

B

0.3

1

14

-

-

-

C

D

E

3

4

15

5

-

-

1

1

7
4

0.2

-

0.2

1

10

-

-

-

-

1

F

1

21

12

3

2

7

-

5

9

13

-

6

4

-

-

A400

2.7

5.1

5.8

1.9

2

36

27

1

33

16

Bodemkunde en geologie

J050

5.2

7.3

1.0

4.0

1

28

5

5

36

70

Bodemkunde en plantevoeding

J100

4.5

8.5

2.2

1

49

1

91

F650

1.3

1.0

0.2

2

-

7

11

Boshuishoudkunde

F550

0.9

1.8

-

-

6

-

5

Bosbouwtechniek

-

6

-

17

Bosteelt en bosoecologie

F600

2.3

3.1

0.6

0.3

1

25

2

3

36

4

Cultuurtechniek

K100

3.3

6.2

11

4

1

2.6

3.3

-

-

E150

-

12

Dierfysiologie

-

11

4

1

4

29

GOSO

3.4

7.3

3.0

4.6

4

46

15

15

-

-

F700

4.1

8.6

4.0

6.2

27

16

6

57

39

Exp. diermorfologie en celbiologie

E100

2.9

5.8

1.4

0.9

-

7

28

3

26

22

Fysische en kolloidchemie

A300

4.5

7.7

1.4

4.9

4

26

24

-

64

13

Fytopathologie

G200

2.4

7.1

0.8

2.1

38

14

4

43

61

Gezondheidsleer

L150

3.1

3.4

7.2

25

13

8

2

4

Grond bewerking

J150

2.0

2.8

3

-

4

-

18

Huishoudkunde

L050

2.4

3.3

-

1.5

-

11

2

5

27

1

Humane voeding

L100

2.9

8.8

1.7

4.0

2

66

32

24

58

41

K150

1.6

2.3

0.5

1.1

-

2

-

-

9

7

Entomologie
Erfelijkheidsleer

Hydraulica en afvoerhydrologie

209

-

VF onderzoek
werkjaar onderzoek

publikaties

VF-taak

WP1

WP2

WP3

A150

0.3

0.9

1

-

-

-

2

2.2

2.8

1.3

7

6

1

17

29

J200

1.9

1.2

0.4

4

-

2

1

9

KOSO

0.9

2.7

-

0.7

F350

0.6

4

1

-

10

14

P054

-

0.7

-

0.5

P051

1.8

3.2

0.7

3.6

4

2

35

52

1.9

3.4

1.1

7.3

-

20

P053

19

2

7

16

24

Zuivel en levensm.natuurkunde

P052

1.4

3.0

2.0

1

5

2

-

8

14

Luchthygiëne en -verontreiniging

H100

1.7

3.4

4.5

4

3

6

16

D300

1.2

1.4

-

34

Marktkunde en marktonderzoek

14

2

-

2

-

Marktkunde, sensorisch onderzoek

D301

0.4

0.1

-

Vakgroep
Informatica
Landbouwplantenteelt en grasl.k.
Landbouwtechniek
Landmeetkunde en teledetectie
Levensmiddelentechnologie:
Industriële microbiologie
Levensm.chemie en -microbiologie
Proceskunde

1.4

-

6

Microbiologie

P200

3.7

6.6

3.1

7.9

4

34

13

2

36

38

Moleculaire biologie

A450

1.1

4.9

3.9

3.0

3

19

-

-

-

17

15

3

3

15

6

_

1

1

17

6
16

A500

1.3

3.9

2.5

-

3

A5S0

2.3

2.4

0.2

2.1

1

Natuurbeheer

H050

2.5

5.1

3.1

1

22

1.1

1

4

2

-

-

1

13

-

Moleculaire fysica
Natuur- en weerkunde

_
-

Nematologie

G100

1.5

4.4

Ontwikkelingseconomie

D100

1.2

0.1

-

Organische chemie

A350

6.4

7.2

0.7

0.8

2

20

Planologie

K2S0

2.4

4.3

-

0.1

-

11

-

7

10

5.6

0.9

1

22

10

6

44

5

13

-

3

FOSO

3.7

Plantenfysiologie

F100

2.4

6.4

1.7

-

5

-

Plantenfysiologisch onderzoek

F101

4.1

6.6

3.0

0.1

-

13

18

-

27

10

8

Plantentaxonomie

F175

2.6

5.4

-

-

1

7

-

1

2

9

Plantenveredeling

F7S0

2.3

2.1

0.8

2.2

2

15

1

6

14

31

0.1

-

6

3

2

13

6

4

2

14

14

Plantencytologie en -morfologie

E400

0.6

2.8

Tuin- en landschapsarchitectuur

K300

3.2

3.9

Tuinbouwplantenteelt

F450

1.7

2.4

Veefokkerij

E250

2.2

2.6

Veehouderij

E300

3.2

4.3

Veevoeding

E350

0.8

1.1

F2S0

3.1

6.0

-

Psychologie

C250

1.7

2.2

Recreatie (werkgroep)

K400

0.4

1.1

Sociologie westers

C l 00

2.7

3.5

Staathuishoudkunde

D050

1.0

1.3

Theoretische produktie-ecologie

F300

1.3

2.4

Toxicologie

H200

1.7

4.8

Tropische plantenteelt

F400

2.1

3.1

Tropische veehouderij

1

6

4.4

1

19

-

0.8

8

1

1

14

15

8

14

10

6

-

1

0.5

-

5

6

13

0.8

2

11

6

4

13

41

-

2

25

11

12

31

34

4.0

2

35

24

11

8

53

0.8

19

2

6

19

5

2

2

1

16

32

0.3
0.9

-

1.3

7
6

4

8

3

6

10

-

1

10

18

2

-

-

G150

3.2

6.3

0.1

2.9

-

19

11

2

25

19

Visteelt en visserij

E450

1.1

3.1

0.9

-

1

28

3

3

23

33

Voorlichtingskunde

C1S0

1.0

7.7

-

2.4

-

10

15

14

-

Waterzuivering

H150

2.5

4.8

1.0

17.6

1

34

3

37

58

4.8

14

17

2

3.3

-

-

13

133.7

50

1057

Veg.k., pl.oec. en onkruidkunde
Virologie

K200

0.2

2.1

Wijsbegeerte

A050

2.2

1.5

Wiskunde

A100

0.8

1.2

Wonen

K350

2.1

2.6

-

150.8

269.8

42.1

Weg- en waterbouwk. en irrigatie

Totaal

210

1.7

1.5

9

-

12

10

2

-

-

8

25

1

6

-

-

330

263

1009

1190

wetenschappelijk verslag

T o t a a l onderzoek
w e r k j a a r onderzoek
Vakgroep

WP1

WP2

0.5

1

17

4

6

19

5

-

-

16

8

30

29

-

1

-

Agrarisch recht

C3S0

4.7

Agrarische bedrijfseconomie

D200

2.8

Agrarische geschiedenis

C300

2.5

Agrarische onderwijskunde

C200

6.4

-

C050

3.6

2.3

Agrarische sociologie niet-westers

publikaties

WP3

1

7
6

0.2

-

5

Algemene agrarische economie

D150

3.3

0.6

1.4

2

19

Algemene en reg. landbouwkunde

C400

2.8

R300

0.4

Bedrijfskunde

D2S0

1.7

-

-

2

Alternatieve landbouw

-

0.2

Biochemie

11

2

21

19

5

6

9

33

32

17

19

13

3

16

6

19

1

2

-

22

A400

5.1

5.8

1.9

2

38

28

1

36

Bodemkunde en geologie

J050

10.5

2.0

5.0

3

46

7

10

61

91

Bodemkunde en plantevoeding

J100

8.7

2.2

1

54

6

1

107

0.2

1

2

3

10

15

0.1

-

8

-

7

-

26
31

Bosbouwtechniek

F650

2.6

Boshuishoudkunde

F550

2.7

-

Bosteelten bosoecologie

F600

5.2

1.1

2.1

3

44

5

12

73

Consumentengedrag (werkgroep)

D3S0

0.3

-

-

9.0

18

-

-

K.100

-

-

Cultuurtechniek

-

11

10

10

1.8

1

17

4

1

5

35

0.4

-

2

2

1

5

9
51

E150

4.3

C450

1.1

-

Entomologie

G050

8.6

3.0

6.5

5

48

17

18

76

Erfelijkheidsleer

-

28

17

6

57

39

13

28

3

26

26

Dierfysiologie
Emancipatiekunde en vrouwenstud.

F700

8.6

4.0

6.2

Exp.diermorfologie en celbiologie

E100

6.7

1.4

0.9

Fysische en kolloïdchemie

A300

7.7

1.4

4.9

4

35

32

1

73

13

G200

7.4

1.3

2.1

38

15

8

47

100

7.2

40

25

20

15

18

3

-

4

-

34

1.5

-

13

5

5

53

1

Fytopathologie
Gezondheidsleer

L150

5.1

Grondbewerking

J150

2.8

Huishoudkunde

L050

3.4

-

Humane voeding

L100

8.9

1.7

4.0

2

79

38

29

63

49

1.0

K150

3.8

0.5

1.2

12

15

0.7

1

3

2

91

F350

4.0

2.2

1

16

9

4

32

61

J200

3.4

0.6

1

7

-

2

3

19

KOSO

4.2

-

-

-

2.8

-

2

A150

0.6

-

7

1

-

31

14

Industriële microbiologie

P0S4

0.7

-

0.5

-

-

-

-

P051

3.6

0.7

5.7

-

-

Levensm.chemie en -microbiologie

23

5

4

43

61

Hydraulica en afvoerhydrologie
Informatica
Landbouwplantenteelt en grasl.k.
Landbouwtechniek
Landmeetkunde en teledetectie
Levensmiddelentechnologie:

P053

3.8

1.1

8.2

2

28

2

14

26

34

Zuivel en levensm.natuurkunde

Proceskunde

P052

3.8

5.6

2

19

2

-

28

22

Luchthygiëne en -verontreiniging

H100

3.7

Marktkunde en marktonderzoek

D300

1.9

Marktkunde, sensorisch onderzoek

D301

0.1

-

6.3

1

39

5

3

9

19

1.4

23

2

2

9

-

-

6

-

-

-

-

Microbiologie

P200

7.6

3.1

8.5

4

35

13

5

41

40

Moleculaire biologie

A450

6.7

3.9

3.8

3

19

-

-

-

27

Moleculaire fysica

A500

4.0

2.5

-

3

15

5

3

16

6

AS50

4.4

2.2

4.6

3

20

5

7

17

38

-

Natuur- en weerkunde
Natuurbeheer

H050

5.3

-

3.1

1

26

-

1

7

Nematologie

G100

4.7

0.5

1.1

1

5

2

-

Ontwikkelingseconomie

D100

1.3

-

-

-

6

-

-

3

7

Organische chemie

A350

9.0

2.5

0.8

2

32

17

2

53

12
36

K250

4.7

-

11

-

8

13

7.6

-

0.1

F050

0.9

1

23

13

7

47

8

Plantenfysiologie

F100

6.4

1.7

-

5

13

-

28

28

Plantenfysiologisch onderzoek

F101

6.7

3.0

1.1

-

14

23

-

15

8

Plantentaxonomie

F175

6.2

-

1.4

1

8

2

15

7

12

Plantenveredeling

F750

4.1

1.5

4.9

2

23

4

12

23

82

Psychologie

C250

2.3

0.1

1

6

5

2

14

6

Recreatie (werkgroep)

K400

1.2

2.0

15

16

C l 00

5.2

21

28

26

D050

2.2

-

3

Sociologie westers

-

4

Staathuishoudkunde

-

8

14

-

Planologie
Plantencytologie en -morfologie

211

3.0

-

18
8

Totaal onderzoek
publikaties

w e r k j a a r onderzoek
Vakgroep

WP1

WP2

WP3

A

B

C

D

E

F
31

Theoretische produktie-ecologie

F300

4.1

4

13

58

4.8

4.4

2

22

-

1

H200

-

3.9

Toxicologie

2

-

39

Tropische plantenteelt

F400

4.8

0.1

3.0

2

9

1

5

26

71

1.3

-

9

14

10

6

-

1

0.5

8

12

15

0.8

2

16

13

12

28

62

2.3

2

27

18

14

65

65

5.1

3

47

28

12

90

66

0.9

-

40

10

22

93

52

2.7

1

17

4

7

60

65

Tropische veehouderij

E400

2.8

Tuin- en landschapsarchitectuur

K300

5.8

Tuin bouwplantenteelt

F450

3.4

Veefokkerij

E2S0

5.7

Veehouderij

E300

6.2

Veevoeding

E350

3.9

F250

6.8

-

G1S0

6.6

0.1

2.9

-

24

15

8

30

19

Visteelt en visserij

E450

4.1

0.9

-

1

28

3

4

23

33

Voorlichtingskunde

C1S0

7.8

-

2.4

1

10

-

15

27

-

Waterzuivering

H150

4.9

1.0

18.6

2

35

1

3

38

59

K200

2.5

12

25

-

9

-

-

A050

-

16

Wijsbegeerte

12

14

9

Wiskunde

A100

4.1

1.5

2

7

2

-

25

37

Wonen

K350

2.7

-

4.9

1.8

3.3

-

15

1

9

21

10

345.4

49.7

177.3

78

1417

438

492

1927

2124

Veg.k., pl.oec. en onkruidkunde
Virologie

Weg- en waterbouwk. irrigatie

Totaal

212

wetenschappelijk verslag

Bijlage 2: Onderstaande tabellen geven een overzicht van de gerealiseerde onderzoeksinspanning en de
O n d e r w e r p s o n t s l u i t i n g publikaties van de LU in 1987,gerangschikt volgens wetenschapsgebied (ISN-codes) en volgens
toepassingsgebied (NABS-codes).
De publikaties zijn als volgt ingedeeld:
A dissertaties
D vakpublikaties
B wetenschappelijke publikaties
F^ interne rapporten, voordrachten en papers
C abstracts en annotaties
F doctoraalverslagen
w e r k j a a r onderzoek

Rangschikking volgens

publikaties

wetenschapsgebied
V F onderzoek

ISN-code

WP1

WP2

WP3

Mathematics

12

5.8

-

3.9

-

16

10

1

58

Physics

22

6.6

3.2

1.6

5

30

12

4

28

8

Chemistry

23

14.0

1.5

4.5

4

49

23

1

43

40

Life sciences

24

94.5

27.7

41.2

21

334

179

62

326

342

25

19.6

1.7

8.7

2

62

5

17

47

113

Agricultural sciences

31

45.4

2.3

12.4

5

202

38

57

225

388

Medical sciences

32

16.6

0.7

13.4

2

77

35

21

38

32

Technological sciences

33

17.1

2.8

36.8

2

82

10

17

105

155

Anthropology

51

2.3

3

2

0.3

-

-

52

-

2

Demography

3

2

2

8

-

Economic sciences

53

8.3

3.8

1

35

1

14

27

15

Geography

54

0.8

-

-

-

1

History

55

2.6

0.8

1

11

-

21

-

0.3

8

2

3

4

5

2

-

2

-

-

-

4

3

1

13

2

9

4

16

19

44

16

-

-

8

1

-

4

-

11

0.7

-

1

3

3

1.6

11

92

10

10

10

-

133.7

50

1057

330

263

1009

1190

Earth andspace sciences

Pedagogy

58

4.4

Political sciences

59

0.8

Psychology

61

1.9

62

4.1

-

Sociology

63

9.9

2.3

3.4

Ethics

71

0.4

Philosophy

72

0.3

-

Geen opgave

11.9

-

Totaal

269.8

42.1

Juridical sciences and law

56

0.8

Linguistics

57

0.8

Sciences of arts and letters

Niet inte delen onderzoek

99

213

0.7

0.1

0.1
0.6

4

22
2
2

1

46

6

7

4

Rangschikking volgens

w e r k j a a r onderzoek

publikaties

wetenschapsgebied
T o t a a l onderzoek

ISN-code

WP1

WP2

WP3

Mathematics

12

11.7

-

3.9

1

23

12

1

75

73

Physics

22

7.3

3.2

4.1

5

39

14

8

36

13

Chemistry

23

18.0

3.2

5.6

4

56

25

1

52

47

Life sciences

24

103.6

28.2

47.6

21

361

195

75

350

375

25

24.2

3.7

10.8

2

66

6

17

51

123

Agricultural sciences

31

67.3

4.4

27.3

9

276

58

87

356

559

Medical sciences

32

17.8

0.7

13.4

2

78

36

21

38

32

Technological sciences

33

22.8

3.0

43.5

4

105

14

29

126

200

Anthropology

51

2.3

-

3

2

0.3

-

-

52

-

2

Demography

3

2

2

8

-

Economic sciences

53

13.0

0.6

5.0

1

39

1

19

39

16

Geography

54

0.8

-

-

-

1

1

6

History

55

2.6

0.8

1

11

-

1

21

-

56

0.8

0.3

8

2

3

1

4

Linguistics

57

0.8

5

-

2

1

4

1

8

4

-

2

-

-

-

4

4

3

1

13

2

9

-

11

5

17

33

2

28

68

21

2

-

-

8

1

-

Earth and space sciences

Pedagogy

58

5.5

Political sciences

59

1.5

Psychology

61

1.9

62

5.3

-

Sociology

63

12.9

2.3

5.9

Ethics

71

0.4

Philosophy

72

0.5

-

0.7

-

0.7

-

4

-

1

3

3

Geen opgave

23.6

0.5

7.8

32

285

67

165

676

629

Totaal

345.4

49.7

177.3

78

1417

438

492

1927

2124

Juridical sciences and law

Sciences of arts and letters

Niet in te delen onderzoek

99

Rangschikking volgens

0.1

0.1
0.6

2

w e r k j a a r onderzoek

publikaties

toepassingsgebied
V F onderzoek

NABS-code

WP1

WP2

WP3

01

13.6

1.7

6.4

Infrastructuur en ruimtelijk beleid

02

18.1

0.8

6.8

1

77

Voorkoming en bestrijding van

03

28.4

3.1

38.3

4

128

04

22.2

2.3

13.9

110

53

05

4.3

1.8

1.0

3

11

4

1

22

7

06

132.6

28.1

51.3

26

460

197

109

505

687

07

9.2

1.4

7.0

1

08

20.4

2.3

4.5

9.0

0.7

Exploratie en exploitatie

54

10

43

101

7

29

62

65

17

24

81

151

34

116

77

van het aardse milieu

milieuverontreiniging
Bescherming en bevordering
van de menselijke gezondheid
Produktie, distributie en
rationeel gebruik van energie
Landbouwproduktiviteit
en -technologie
Industriële produktiviteit

39

20

6

39

59

40

5

32

66

13

en technologie
Maatschappelijke structuren
en relaties
Exploratie en exploitatie

09

van de ruimte
Niet in te delen onderzoek

10

Geen opgave

12.1

Totaal

269.8

214

2.0

4

46

8

7

62

27

2.3

11

92

10

11

13

3

50

1057

42.1 133.7

330

263

1009 1190

wetenschappelijk verslag

Rangschikking volgens

w e r k j a a r onderzoek

publikaties

toepassingsgebied
T o t a a l onderzoek

NABS-code

Exploratie en exploitatie

01

WP1

WP2

WP3

A

20.2

4.5

10.6

1

B

71

C

D

E

F

10

14

64

110

van het aardse milieu
Infrastructuur en ruimtelijk beleid

02

23.9

Voorkoming en bestrijding van

03

32.3

0.8
3.4

43.9

7.8

1
4

85
140

7
23

33
26

83
93

91
163

04

24.8

2.3

15.2

3

125

59

39

126

87

05

4.5

2.8

1.0

3

11

4

1

23

7

!3

561

233

154

660

909

milieuverontreiniging
Bescherming en bevordering
van de menselijke gezondheid
Produktie, distributie en
rationeel gebruik van energie
Landbouwproduktiviteit

06

167.0

30.4

73.5

07

11.5

2.1

7.8

en -technologie
Industriële produktiviteit

1

44

20

8

39

73

en technologie
Maatschappelijke structuren

08

26.8

2.3

7.0

10.3

49

7

44

94

17

en relaties
Exploratie en exploitatie

09

van de ruimte
Geen opgave

24.0

0.7
0.5

2.0
8.5

4
32

46
285

8
67

7
166

64
681

34
633

Totaal

345.4

49.7

177.3

78

1417

438

492

1927

2124

Niet inte delen onderzoek

10
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Bijlage 3
Wetenschappelijke
onderscheidingen
Aan ir. R.B.M. Huirne (agrarische bedrijfseconomie) werd door de stichting Wageningenfonds
de scriptieprijs toegekend.
Het artikel van ].Mulder en N. van Breemen (bodemkunde en geologie) over de invloed van
de vegetatie op zure regen en bodemverzuring werd gekozen tot 'Best Paper' tijdens de jaarlijkse
bijeenkomst van de Soil Science Society of America in New Orleans.
In mei 1987 isprof.dr.ir. R.H. Cobben (-J- 7-12-87; entomologie) benoemd tot Foreign Member
of the Linnaean Society of London.
Mw.dr. W.A. van Staveren (humane voeding) is onderscheiden met de eerste Liga-Voedingsprijs.
Deze prijs, ingesteld om belangrijke ontwikkelingen op voedingsgebied meer en in een bredere
belangstelling te brengen, wordt uitgereikt onder auspiciën van de stichting Voeding Nederland.
De J.A. Glerum-Jaarprijs voor voedingsmiddelentechnologie istoegekend aan mw. I. Ekasari
MSc (levensmiddelenchemie en -microbiologie). Zij kreeg de prijs voor haar bijdrage aan de kwaliteitsbewaking van vruchtesappen.
De Unilever-Researchprijs werd uitgereikt aan M.H. Zwietering. Het bekroonde onderzoek werd
verricht bij de vakgroep natuur- en weerkunde in het kader van de doctoraalstudie.
Prof.dr. H.C. van der Plas (organische chemie) ontving een ere-doctoraat van de Medische Academie in Wroclaw (Polen).
Tevens werd hij benoemd tot Fellow of the Japan Society for the Promotion of Science.
De Nederlandse Prijs voor Milieu en Ontwikkeling werd in 1987 voor de eerste maal uitgereikt.
Deze werd toegekend aan het Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek (CABO) en de vakgroep
theoretische produktie-ecologie voor het project 'Plantaardige produktie in de Sahel'.
Prof.dr.ir. C.T. de Wit (theoretische produktie-ecologie) ontving een ere-doctoraat van de Universiteit van Göttingen (BRD).
De European Association for Animal Production verleende aan dr.ir. H.A.M, van der Steen (veefokkerij) haar onderscheiding voor excellente jonge wetenschappers.
Dezelfde organisatie onderscheidde mw.dr.ir. A.J. van der Zijpp (veehouderij) voor de beste presentatie van de Commission Animal Management and Health.
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