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Inleiding

Ter uitvoering van de nota 'Landbouwkundig onderzoek in perspectief (Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 19307 nr. 6) werd het onderzoek van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek in de afgelopen jaren in een kleiner aantal instituten geconcentreerd.
Als vervolg hierop gaf de Secretaris-Generaal in februari opdracht om de voor- en
nadelen na te gaan van een samenvoeging van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer en
het Instituut voor Bosbouw en Grocnbeheer 'De Dorschkamp'. Deze analyse resulteerde
in november in de publikatie van een beleidsvoornemen, waarin voorgesteld wordt de
genoemde instituten op 1 januari 1992 daadwerkelijk samen te voegen. De doelgroepen
en dienstcommissies van beide instituten werden tot 1februari 1991 in de gelegenheid
gesteld commentaar op dit beleidsvoornemen te leveren.
De beoogde samenvoeging maakt een integratie mogelijk van het onderzoek ten
behoeve van het beleid en het beheer inzake bos en natuur. Hierdoor kan effectiever
worden ingespeeld op de bij de doelgroepen levende vraag naar onderzoek. Ook zal door
het samenbrengen van de deskundigheid van de bij de fusie betrokken instituten de
wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek toenemen.
Injuni werd door de departementsleiding van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij besloten tot een ingrijpende herschikking van de taken op het gebied
van natuur, milieu, bos en landschap. Hierbij werd ten behoeve van een goede doorstroming van kennis en informatie ook voorzien in de oprichting van een kenniscentrum.
In een in december verschenen beleidsbesluit werden organisatie en werkwijze van dit
Informatie- en Kenniscentrum (iKC-Natuur) nader uitgewerkt. Hierbij werd ook bepaald dat acht formatieplaatsen van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (i.e. RIN en
Dorschkamp) overgaan naar genoemd IKC. Gevreesd moet worden dat hierdoor de
uitvoering van het RiN-onderzockprogramma Evaluatie van terreinbeheer ernstig bemoeilijkt, zo niet onmogelijk wordt.
In september kwam het informatieplan van het RIN gereed. Voor de opstelling hiervan
werden alle activiteiten van het Instituut in een model samengebracht. Tevens is een
overzicht gemaakt van de informatie die wc bij de uitvoering van de werkzaamheden
gebruiken en vormen. Het doel van de daarop volgende informatieplanning is het
verkrijgen van inzicht in de effectiviteit en efficiëntie van onze informatiebcnutting. Het
Informatieplan maakt duidelijk dat hierin verbetering mogelijk is, die via een projectgewijze aanpak gerealiseerd zal worden. Doordat vanaf het begin van de opstelling van
het informatieplan een verband is aangebracht met de primaire opdracht van het
Instituut, te weten het uitvoeren van onderzoek ten behoeve van de natuurbescherming,
wordt duidelijk dat een verbetering in het omgaan met informatie zal leiden tot een

verbetering van de aansluiting van het onderzoek op de vraag vanuit de doelgroepen,
alsook van de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek.

Wat verder deaandacht trok
O p 30 januari bezocht een delegatie van de Nationale Raad voor Landbouwkundig
Onderzoek onder leiding van zijn voorzitter, ir. A. de Zeeuw, het Instituut. Tijdens dit
werkbezoek werd uitvoerig van gedachten gewisseld over de onderzockprogrammering
van het Instituut, waarbij vooral aandacht is besteed aan het ecologisch onderzoek in
versnipperde landschappen en het op natuurontwikkeling gerichte onderzoek.
O p 2mei verzorgden het Staring Centrum en het RIN gezamenlijk een werkbezoek van
de departementsleiding en de directeuren van beleidsdirecties van het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Hierbij werd een breed overzicht gepresenteerd
van het milieuonderzoek van het Staring Centrum en het natuuronderzoek van het RIN.
Het door beide instituten gezamenlijk uitgevoerde onderzoek op het gebied van de
aquatische ecotoxicologie werd toegelicht en ook werd de op gang komende samenwerking bij het landschapsccologisch onderzoek en het natuurontwikkelingsondcrzoek
geïllustreerd.
Tijdens het werkbezoek van drs. G. van der Lely (Directeur-Generaal Landbouw en
Voedselvoorziening) op 11juli werd nadrukkelijk ingegaan op de interactie tussen het
fundamentele wetenschappelijk onderzoek en het toegepaste onderzoek ten behoeve van
de realisatie van de ecologische hoofdstructuur en het soortenbeleid.
Hoewel in het verslagjaar zowel de instelling van een IKC-Natuur als een fusie met de
Dorschkamp hun schaduw vooruitwierpen, heeft dat in 1990 weinig effect gehad op de
opbrengst van het onderzoek. Door duidelijke uitspraken over de (rechts)positie van de
medewerkers en een goede informatievoorziening werd voorkomen dat deze ontwikkelingen een onevenredig beslag legden op de inzet van de medewerkers. Integendeel, dank zij
de vele nieuwe initiatieven van de laatstejaren ziet het Instituut de fusie met vertrouwen
tegemoet.

Het onderzoek van het Instituut

In het verslagjaar werd van de Directie Wetenschap en Technologie van het Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij de opdracht ontvangen om in het kader van de
uitvoering van het Natuurbeleidsplan een aantal onderzoekprogramma's uit te werken.
Dit betrof in de eerste plaats een programma Ruimtelijke rangschikking waarin de
invloed van de ruimtelijke structuur van het landschap op de aanwezigheid van planteen diersoorten nader dient te worden onderzocht. In samenwerking met het Staring
Centrum werd hiertoe een programma ontwikkeld. Een tweede programma betrof
onderzoek rond het thema Natuurontwikkeling. Dit thema werd aangevat in samenwerking met opnieuw het Staring Centrum en met het Centrum voor Agrobiologisch
Onderzoek. Beide programma's kwamen in het verslagjaar in hoofdlijnen gereed. Een
derde programma, Natuurgerichte normstelling voor stoffen, vergde ietsmeer overleg en
afstemming; samen met het Staring Centrum werd niettemin een grotendeels afgerond
programma ontwikkeld. Had bij bovengenoemde drie programma's ons Instituut het
voortouw, dat lag andersom bij een eveneens ontwikkeld programma Aardkundige
waarden waar het Staring Centrum als trekkcrinstituut het RIN om deelname vroeg.
Aan de ontwikkeling van twee andere programma's, gewijd aan respectievelijk Soortenbeleid en Mcctnctontwikkcling, werd in verband met het voorlopig ontbreken van
financiering minder tijd besteed.
Gestreefd wordt naar het inschakelen van kennis die bij andere instellingen in Nederland aanwezig is, o.a. door een mede door BION (NWO) gefinancierd programma in het
kader van onderzoekers in opleiding.
Het programma Ruimtelijke rangschikking, getrokken door de afdeling Landschapsecologie, richt zich op het probleem van de versnippering van de natuur. Het constateert
dat in bossen, heiden, venen, moerassen en schraallanden het milieu in de tijd gezien een
naar verhouding constante kwaliteit heeft, zodat soorten zich een relatief sterke plaatstrouw kunnen permitteren. Daardoor zijn deze typen ecosystemen in Nederland vermoedelijk het meest gevoelig voor versnippering. Het programma stelt voor het lopende
onderzoek in kleinschalige cultuurlandschappen te continueren als onderbouwing voor
nieuw onderzoek in laagveenmoerassen en in heiden en hoogvenen. Voorgesteld wordt te
werken aan zoogdieren, vogels, amfibieën, vlinders, sprinkhanen en mieren om uiteindelijk tot algemeen toepasbare concepten en modellen te komen.
Het programma Natuurontwikkeling, waarin de afdelingen Botanische Ecologie en
Hydrobiologie een grote inbreng hebben, richt zich op de vragen hoe en waar in
Nederland nieuwe natuurgebieden met de gunstigste verhouding tussen kosten en baten
kunnen worden ontwikkeld. Het programma richt zich op beckdalsystemen, laag-

vccnlandschappen, het rivierengebied en het duingebied langs de kust. Achtereenvolgens
zal aandacht worden geschonken aan rcfercntiebeelden, te kiezen doelsystemen, te stellen
randvoorwaarden, aan het voorkomen van kansrijke situaties en aan de concreet te
nemen maatregelen voor natuurontwikkeling. Bij de uitvoering is gekozen voor een
verkennende fase van een jaar waarin de nu reeds aanwezige kennis snel beschikbaar
wordt gemaakt voor de gebruikers. Daarna dient een verdiepende fase te volgen.
Het onderzoek naar natuurgerichte normstelling iszeer uiteenlopend van aard want het
is in principe gericht op de effecten van alle menselijke activiteiten van verontreiniging
door PCB'Stot gebruik van 'mountain bikes'. Dat betekent dat op veleplaatsen binnen het
Instituut onderzoek aan natuurgerichtc normstelling plaatsvindt. In het programma
Natuurgcrichtc normstelling voor stoffen, dat door de afdeling Ecotoxicologic wordt
getrokken, wordt 'slechts' het onderzoek met betrekking tot verontreiniging door giftige
stoffen bijeengebracht. Voorgesteld wordt de kern van het programma te richten op
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK'S) in het rivierengebied. Daarbij dient
devertaling naar ccosysteemniveau steedsin het oogteworden gehouden. Vanuit de kern
van het programma dient dan steedsextrapolatie naar andere stoffen en andere ecosystemen te kunnen plaatsvinden.
In het verslagjaar werden ook enkele omvangrijke vroegere onderzoekprogramma's
afgerond. Dat gold bijvoorbeeld voor het werk van de Studiecommissie Waterbeheer
Natuur, Bosen Landschap (SWNBL) waarvan op 6september 1990een aantal belangrijke
eindproduktcn aan de opdrachtgevers werd overhandigd.
Het project Ecologische Karakterisering van Oppervlaktewateren in Overijssel (EKOO)
van de afdeling Hydrobiologie werd afgesloten met een Engelstalig proefschrift, een
Nederlandstalig bock voor gebruikers in en buiten Overijssel en een goed bezocht
symposium.
Een ander symposium dat door het Instituut werd georganiseerd maakte deel uit van
de reeks van jaarlijkse RiN-symposia. Het was deze maal gewijd aan de (her) introductie
van soorten, met als ondertitel 'Redding of facc-lift van de natuur?'
De afdeling Estuariene Ecologie organiseerde het 7th International Wadden Sea
Symposium op Ameland. Dit zeer geslaagde symposium met een grote bezetting werd
gekenmerkt door zeer intensieve discussies over dedoelstellingen van het natuurbeheer in
deinternationale Waddenzee. Ook beheerders van de Engelse Wash waren voor de eerste
maal hierbij aanwezig.
Dezelfde afdeling was intensief betrokken bij de voorbereidingen voor de herziening
van de Planologische Kernbeslissing over de Waddenzee. In dat kader werd een nota
uitgebracht over het toekomstig beheer van de Waddenzee. Later werd de daarin
ontwikkelde visie ook ingebracht in een internationale studie over het beheer van het
gehele waddengebied.
Ook de afdeling Dierecologic was internationaal zeer actief. Naast onderzoek in de
Westafrikaanse overwintcringsgebieden van onze trekvogels kon voor de eerste maal in
de geschiedenis onderzoek worden verricht in de Siberische broedgebieden van in
Nederland overwinterende ganzen. Het op de rotgans toegespitste onderzoek verliep met
succes en kon dank zij de omvangrijke ondersteuning door onze Russische collega's
zonder grote problemen worden uitgevoerd.
Nog meer medewerkers gingen de kou in. Zo namen er vier deel aan de eerste
8
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Nederlandse Antarctica Expeditie die van i december 1990 tot 2 februari 1991 King
George Island in Antarctica bezocht. Deze expeditie stond onder leiding van de directeur
Onderzoek van het Instituut. Reeds voor vertrek had de expeditie een van haar belangrijkste doelen bereikt: Nederland werd toegelaten als stemgerechtigd lid tot het Antarctisch Verdrag. Tegelijkertijd verbleef een vijfde RiN-medewcrker op een locatie nabij
de Autralischc basis Casey.
De in 1989 ingezette samenwerking tussen Europese onderzoekinstellingen met een
hoofdtaak op het gebied van natuurbeheer werd geïntensiveerd. Stappen werden genomen om een gezamenlijk onderzoekprogramma te ontwikkelen, gericht op de thema's
klimaatverandering, landschapsecologische processen en ecotoxicologie.
Een belangrijke ontwikkeling binnen het Instituut was die van een kennissysteem.
Samen met de Technische en Fysische Dienst voor de Landbouw werd door de afdeling
Adviezen en Algemeen Onderzoek een eerste computerprogramma ontwikkeld dat laat
zien hoe een beheerder advies kan krijgen over een specifiek beheersprobleem, indit geval
bepaalde aspecten van heidebcheer, door op een gestructureerde manier vragen te
stellen. Gestreefd wordt naar een verdere ontwikkeling van deze kennissystemen.

Botanische Ecologie

In 1990 zijn de activiteiten met betrekking tot de inhoudelijke invulling van de onderzoekprogramma's voortgezet. De prioriteit van het algemeen onderzoek in het kader van
het Natuurbeleidsplan ligt onder meer bij het verwerven van kennis en inzichten over de
mogelijkheden van natuurontwikkeling. Hierbij gaat het vooral om de verhoging van
natuurwaarden in beekdalsystcmen, laagveenlandschappen, het rivierengebied en het
duingebied langs de kust. Met de uitvoering van dit onderzoekprogramma zal volgens de
plannen in 1991 een begin worden gemaakt.
In het verslagjaar werd relatief veel energie gestoken in het opzetten van een nieuwe
organisatiestructuur van de afdeling waarbij in de instelling van enkele geïntegreerde
projecten, t.w. Natuurontwikkeling van bossen en struwelen, Natuurontwikkeling van
korte vegetaties en Plantengemeenschappen, wordt voorzien.
Daarnaast betekende het schrijven van hun dissertaties voor enkelen van de onderzoekersvan de afdeling ook een relatiefgrote tijdinvestering. Een proefschrift kwam in het
verslagjaar gereed, maar de promotie vond eerst in 1991 plaats.

Bossenen struwelen
Het manuscript van het handboek 'Bosgcmccnschappen' kwam in het verslagjaar gereed
en de druk werd terhand genomen. Dit handboek zal evenals het handboek 'Natuurtechnisch bosbeheer' in 1991 verschijnen. In 1990 kwam een sleutel ten behoeve van de
determinatie van de Nederlandse bosassociaties met behulp van de personal computer
gereed. Deze sleutel zal tegelijk met de publikatie van het handboek 'Bosgemccnschappen' beschikbaar komen voor geïnteresseerden. In nauwe samenwerking met de
Dorschkamp en het project Plantengemeenschappen werd bijgedragen aan een bewerking van de syntaxonomie en synecologie van de Elzcnbrockbosscn van de klasse van de
Alnetea, hetgeen leidde tot het onderscheid van vijf associaties in Nederland. Daarnaast
werd de strooisclontwikkeling en bodemopbouw in een aantal bostypen bestudeerd.
In 1990 werden de waarnemingen volgens de zogenaamde SILVI-STAR methode uitgevoerd in een aantal bossen. Voor sommige van deze bossen, zoals het Ncucnburgcr en
Hasbrucher Urwald respectievelijk bij Wilhelmshaven en Bremen, betrof het een herhalingvan eerdere waarnemingen. Dezeherhaling maakt het mogelijk om veranderingen in
de busstructuur en bossamenstelling te bestuderen. De verwerking van de verzamelde
gegevens moet nog plaatsvinden.
In het kader van de samenwerking met het Kronendakproject was het mogelijk de
programmatuur gericht op de simulatie van het lichtklimaat in bossen op haar validiteit
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te toetsen. Dit gebeurde in een tropisch regenhos in Frans Guyana. Ook in bossen van
gematigde streken zullen vergelijkbare waarnemingen worden gedaan, zodat een dergelijke toetsing in een breed scala van bostypen uitgevoerd wordt.

Korte vegetaties
Zoals al eerder door anderen is beschreven, blijkt de diversiteit aan soorten hogere
planten in graslanden een duidelijke correlatie te vertonen met de accumulatie van
bovengrondse droge stof. O p grond van waarnemingen in de proeftuin kon worden
vastgesteld dat de soortenrijkste graslanden met een relatief groot aandeel aan zeldzame
plantesoortcn een maximale bovengrondse biomassa hebben van ca. 2 tot 5 ton droge
stof.ha" en op relatief kalkrijkc substraten voorkomen. O p zure, voedselarme zandgronden en op lutumrijkc en voorheen bemeste substraten isde soortenrijkdom lager. Bezien
vanuit het oogpunt van het genereren van hoge soortendiversitcit en de bescherming van
zeldzame plantesoortcn bij natuurontwikkelingsprojecten, bij voorbeeld in voormalige
landbouwgebieden, verdient het dus aanbeveling om te streven naar een lage produktie.
Uit het onderzoek naar de effecten van maaien, plaggen en begrazing door grote
herbivoren en uit modelonderzoek zijn aanwijzingen gevonden om de keuze en intensiteit
van inwendige beheersmethoden beter op de uitwendige beïnvloeding en lokale hydrologische en geomorfologische condities af te stemmen met het oog op te beschermen of
teontwikkelen natuurwaarden. Het inwendig beheer heeft steedsvaker alsprimair motief
de afvoer van de nutriënten die via atmosfeer en water van buitenaf worden aangevoerd,
en pas daarna het handhaven van een bepaald successiestadium. Onder de huidige
omstandigheden biedt een beheer gericht op een zo groot mogelijke afvoer de beste
perspectieven. Hierin voorziet een graasbeheer in de meeste gevallen niet. O p plaatsen
waar de stikstofbeschikbaarheid niet doorslaggevend is, is de situatie mogelijk wat
gunstiger.
Dank zij financiering vanuit de Beleidscommissie Remote Sensing kon een onderzoek
worden uitgevoerd naar de mogelijkheden om informatie gegenereerd uit remote sensing
door middel van fotogrammetrisch gecorrigeerde luchtfoto-interpretaties en bewerking
van satcllietbcclden toe te passen ten behoeve van natuurbeschcrmingsdoeleinden.
Daartoe werd dergelijke informatie gekoppeld aan gegevens die zijn opgeslagen in een
bestand van het Geografisch Informatiesysteem (GIS).Er zijn aanwijzingen gevonden dat
chopperen en plaggen in de onderzochte heidegebieden de doelmatigste beheersmaatregelen zijn om vergrassing tegen te gaan.

Luchtverontreiniging
Het onderzoek dat uitgevoerd werd in het kader van het Additioneel Programma
Verzuringsonderzoek, kon in 1990 mede dank zij de vruchtbare samenwerking met het
Instituut voor Planteziektcnkundig Onderzoek en het Centrum voor Agrobiologisch
Onderzoek met succes worden afgerond.
De gemiddelde stikstofdepositie op de Nederlandse heiden bedraagt momentcel ca. 35
tot 40 kg.ha"'.j"', terwijl die depositie in de nabijheid van emissicbronncn lokaal kan
oplopen tot het drie- tot viervoudige. Daarnaast is er sprake van blootstelling aan

zwavelvcrbindingen, ozon c d . In 1990 bedroeg de atmosferische concentratie van S 0 2
gemiddeld 10 Hg.irr'. De blootstelling aan de/e stoffen kan leiden tot directe toxische
effecten op individuniveau en tot indirecte effecten, bij voorbeeld ten gevolge van
verzuring van het bodemmilieu, die nadelig kunnen uitwerken op afzonderlijke individuen en op de levensgemeenschap als geheel.
O p individuniveau kon worden aangetoond dat de dominante soorten van droge
heide, zoals struikhei (Calluna vulgaris), bochtige smelc (Deschampsiafluxuosa)en pijpcstrootje (Molinia caerulea), vermoedelijk niet worden geschaad door de huidige depositieniveaus van zwaveldioxide, maar dat er onder de vertegenwoordigers van de nictdominante soorten van hcischralc milieus wel degelijk nadelige effecten van de huidige
S0 2 -concentratics in de atmosfeer zullen optreden. Tabel 1geeft een overzicht van de
drempelwaarden voor de blootstelling aan SO,, waarbij de aangegeven soorten op
enigerlei wijze schade laten zien. Vooral de lagere en enkele hogere plantesoortcn van
hcischralc milieus zijn zeer gevoelig. O p grond van deze gegevens kon volgens de
risico-analyse van Van Straalen en Denneman (1989; Kcotoxicology and Environmental
Safety 18: 241-251) worden afgeleid dat al bij S0 2 -eoncentratics hoger dan 8u.g.m"J meer
dan 5 % van de hcidesoortcn zichtbare schade ondervindt. Bovendien neemt de vitaliteit
van veel hcischralc soorten af wanneer de p H van het wortclmilicu ten gevolge van
verzuring daalt tot beneden 4,5. Vermoedelijk isdie schade in de huidige situatie niet te
wijten aan de hoge aluminiumconeentratie in het wortclmilieu van heidcplanten.
Tabel 1. Grenswaarden waarbij effecten optreden wanneer plantesoorten van droge heide gedurende 42
dagen worden blootgesteld aan zwaveldioxide (grenswaarden in M_g.m' berekend via lineaire intrapolatie).
De effeetparameters zijn: 1.verandering in spruit/wortelvcrhouding; 2. afname in drooggewicht van wortel of
spruit; 3. bladbeschadiging. Getoetst bij een signincantioniveau van 5 % .
dominantesoorten

eff'ectparameter

grenswaarde

struikhei
bochtige smele
pijpestrootje

2,3
',2,3
1

750
750
300

1
1
3
2
1,3

200
400
50
75
300

3
3
3
3
3
3

48
40
220
19
144
21

soortenvan het Borslelgrnsverbond
borstelgras
gewoon struisgras
muizeoor
rozenkransje
valkruid

bos-kronkelsteeltje
bronsmos
geklauwd platmos
gerimpeld gaffeltandmos
gewoon pluisjesmos
heide-klauwtjesmos

Ook de huidige blootstelling van heideplanten aan stikstofverbindingen afkomstig uit
de atmosfeer leidt op individuniveau tot aantoonbare effecten. Tijdens de vegetatieve
fase worden er negatieve effecten gevonden van blootstelling aan atmosferische stikstofverbindingen. Het blijkt dat tot zeer hoge stikstofconcentraties in de atmosfeer de opname
van stikstof in de spruit van struikhei lineair verloopt met de stikstofconcentratie in de
lucht. De onderzochte soorten reageren hier over het algemeen op met een verhoging van
de groeisnelheid, maar de mate waarin dit proces optreedt verschilt van soort tot soort.
Vooral de grassoorten kunnen snel op hel verhoogde stikstofaanbod reageren door de
groeisnelheid te verhogen; struikhei mist dat vermogen en verhoogt de groeisnelheid bij
een verhoogd stikstofaanbod pas na verloop van tijd. Struikhei blijkt onder invloed van
atmosferische NH3 veel kwetsbaarder te zijn voor stressfactoren uit de omgeving, zoals
droogte, vorst en plagen van de heidekever [Lochmaeasuturalis). Al bij een geringe
blootstelling, vermoedelijk alvanaf 5(tg.m''', treedt dit verschijnsel op. Verzuring van het
wortelmilieu resulteert bij een groot aantal nict-dominante heidesoorten al in het pHtraject van 4,5 tot 5 in groeistoornissen en lagere overlevingskansen (tabel 2).
O p het niveau van de levensgemeenschap worden de nadelige effecten van blootstelling aan S 0 2 en stikstofverbindingen versterkt. In feite worden de langzaam groeiende en
minder concurrentiekrachtige soorten verdrongen door enkele snel groeiende soorten
met een groot concurrerend vermogen. Zolang de vegetatie gesloten blijft, blijkt destruikhei zelfs bij N-dcpositieniveaus tot 200 kg.ha"'.j"' niet door grassoorten weggeconcurreerd te kunnen worden. Wanneer er echter gaten ontstaan in een struikheivegetatic,
b.v. na beschadiging ten gevolge van vorst, droogte ofeen plaag van de heidekever, zullen
de reeds aanwezige grassoorten, zoals pijpestrootje en bochtige smele, zich snel tot
dominantie ontwikkelen (fig. 1) en geen ruimte meer laten voor regeneratie van de
struikhei. Dit proces treedt al bij depositieniveaus van ca. 10 tot 15kg N.ha"'.j"' op, zoals
ook aan de hand van simulatiemodellen toepasbaar voor droge en natte heiden kon
worden vastgesteld. In hoeverre een beperkte beschikbaarheid aan fosfaat een modificerende invloed heeft op dit proces, is nog niet bekend. De grassoorten hebben een beter
vermogen tot koolstoffixatie dan struikhei. Het verschil in fotosynthesesnclheid tussen

Tabel 2. De p H - w a a r d e met een optimaal effeet op de groei en het pH-traject waarbij geen negatief effect is
aangetoond. De experimenten werden uitgevoerd op hydrocultuur.
dominante soorten

pH-optimum

pH-trajcct

effectparameter

bochtige smele
pijpestrootje
gewoon struisgras

4.0

3-0-4-5
3-0-3-7
3.8-4.8

overleving
wortolgroei
wortolgroei

4-5" 6 -5
4.0-4.8
4.0-6.5

wortel groei
wortolgroei
wortolgroei
wortolgroei
overleving

3-5
4-5

soortenuit het Bor.stelgrasverbond
hondsviooltje
klokjesgentiaan
muizeoor
rozenkransje
val kruid

4.0-6.5
3-7-4-7

r

3

I I open vegetatie
|

gesloten vegetatie

0

10

50

90
kg N ha : j '

Molinia caerulea

10

50

90
kg N ha ; j '

Deschampsia flexuosa

Figuur I. Het effect van ammoniumbemesting na tweej a a r op het aantal spruiten en het drooggewicht van
planten van pijpestrootje (Molinia caerulea) en bochtige smcle (Deschampsia flexuosa) in een open en gesloten
vegetatiedek. Een verschillend letterteken wijst op een significant verschil tussen de behandelingen.

grassen enstruikhei verandert niet bij toenemende begassing met ammoniak of bemesting
met ammoniumsulfaat. In een gesloten struikheivcgetatie kan de maximale fotosynthesesnelheid van grassen niet worden bereikt vanwege overschaduwing. Wanneer het vegetatiedek wordt geopend, zullen grassen door hun hogere fotosynthcsesnelheid struikhei
kunnen wegconcurrcren.
Niet-dominantc soorten van de hcischrale situaties worden ook sterk verdrongen,
wanneer zij bij blootstelling aan de huidige niveaus van stikstofdepositie verkeren in
concurrentie met dominante soorten, zoals gewoon struisgras (Agrostiscapülaris). Onder
een concurrentiedruk van deze grassoort vermindert het regeneratievermogen van de
populatie zeer drastisch, doordat de vegetatieve groei wordt gereduceerd, de bloem- en
zaadproduktic worden geremd, en de kiemsnclheid en het cumulatief kicmingspercentagenadelig worden beïnvloed (fig. 2).Wanneer een populatie van een soort alsvalkruid op
een bepaalde plaats is uitgestorven, zal hervestiging vanuit naburige populaties zeer
problematisch zijn doordat de soort vermoedelijk slechts beschikt over een kort levende
zaadvoorraad in de bodem en een gering verbreidingsvermogen en geschikte habitats ten
gevolge van luchtverontreiniging nog slechts in beperkte mate voorkomen. Bijna een
vijfde van alle heischrale soorten in Nederland beschikt slechts over een geografisch klein
areaal en wordt door luchtverontreiniging in zijn voortbestaan bedreigd.

!4

De ammoniakdeposine op de Asselse Heide wordt genu-tei

Plantengemeenschappen
Gedurende het verslagjaar ishet project Plantengemeenschappen op bevredigende wijze
gecontinueerd. De meeste hoofdstukken van het eerste deel van de reeks van vijf handboeken zijn in concept afgerond. Het overlijden van prof.dr. J.J. Barkman in september
betekende ook voor dit project een groot verlies. Gelukkig heeft hij als een belangrijke
auctorintellectualisvan het project nog het overgrote deel van zijn bijdragen van het eerste,
theoretische handboek kunnen leveren. In het verslagjaar zijn aanzienlijke vorderingen
geboekt bij de beschrijving van de Ruppietea, de Montio-Gardaminetea, de Scheuchzcrietea, de Oxycocco-Sphagnetea en de Potametea. Daarnaast werden ook de Asplcnictea tric.homanis, de Isoeto-Nanojuncctea, de Festuco-Brometea, de Frangulctea en
de Alnetea glutinosae in bewerking genomen. Ofschoon het project na een positief
uitgevallen evaluatie in 1990 nog niet de gewenste uitbreiding kreeg, kon met succes een
begin worden gemaakt met het onderzoek naar oude vegetatiegegevens. Dit onderzoek
beoogt oude opnamcgcgcvcns uit de periode 1920tot 1970 te ontsluiten en in tevoeren in
computerbestanden. Deze bestanden kunnen belangrijke aanvullende gegevens opleveren voor het project.
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Dierecologie

Het verslagjaar 1990 werd vooral gekenmerkt door een verdere uitwerking en invullingvan de DLO-ondcrzoekprogramma's Beheer van dierpopulaties en Bosbegrazing. De
vormgeving van deze programma's werd mede bepaald door de onderzoekwensen die in
het Natuurbeleidsplan zijn neergelegd. De afdeling richt zich daarbij vooral op twee
deelprogramma's: 1. het programma Soortenbeleid, dat tot doel heeft onderzoek te
verrichten aan ernstig bedreigde diersoorten (zogenaamde prioritaire soorten), om
specifiek op de soort gerichte maatregelen te kunnen treffen en 2. het programma
Mectnetontwikkeling, met als belangrijkste doel te komen tot een landelijk meetnet
waarmee de kwaliteit van de natuur kan worden bepaald.
Binnen de afdeling is alle kennis aanwezig op het gebied van het aulecologisch
onderzoek aan dieren die noodzakelijk isvoor het uitvoeren van het programma Soortenbeleid. Daarnaast is ruime ervaring opgedaan met betrekking tot het selecteren van
proces- en ecosysteemindicatoren voor biomonitoring in graslanden en heidegebieden
om goed inhoud te kunnen geven aan het programma Mectnetontwikkeling. De afdeling
ziet het dan ook als een uitdaging om de bestaande m.o-programma's op een harmonische manier te verweven met die van het Natuurbeleidsplan.
Met betrekking tot het ornithologische onderzoek in de afdeling is steeds het uitgangspunt geweest dal het zwaartepunt dient te liggen op soorten waarvoor Nederland
een internationale verantwoordelijkheid draagt. Dit zijn vooral watervogels, waaronder
steltlopers (weidevogels), eenden, ganzen en zwanen. Door het onderzoek te concentreren op de overlevingsstrategieën van voorbceldsoorten uit de verschillende groepen hoopt
de afdeling op een zo efficiënt mogelijke wijze ecologische kennis te verwerven die
toepasbaar is in het (inter)nationale natuurbeheer en -beleid. Bij de genoemde soorten
gaat het hoofdzakelijk om twee categorieën: in ons land broedende soorten die in
zuidelijke landen overwinteren, en soorten die in (sub)arctische streken broeden en bij
onsalsdoortrekker ofwintergast voorkomen. Voor een goed inzicht in de ecologie van een
soort is het van belang om de vogels in alle fasen van de levenscyclus te kunnen
bestuderen. Tot voor kort was dat vaak niet mogelijk, doordat de uitgestrekte broedgebieden van veel soorten steltlopers, eenden, ganzen en zwanen in de Sovjetunie liggen,
gebieden die voor ons niet toegankelijk waren. Het is dan ook bijzonder verheugend dat
in 1ggoeen samenwerkingsverdrag kon worden gesloten met het Institute for Evolutionary Animal Morphology and Ecology in Moskou. Hierdoor is het mogelijk geworden om
nu ook onderzoek in de Sovjetunie te verrichten. De afdeling heeft daarmee reeds in het
verslagjaar een begin gemaakt door een expeditie te organiseren naar de broedgebieden
van de rotgans in noordelijk Taimyr. Naast het bestuderen van vogelsoorten in de

n

Siberische broedgebieden biedt het verdrag mogelijkheden voor andere vormen van
onderzoek, zoals het bestuderen van ongestoorde ecosystemen in de gematigde streken
van de Sovjetunie, die als referentie kunnen dienen voor natuurontwikkelingsobjecten in
Nederland.

Beheer van dierpopulaties
Zoogdieren
Het verzamelen en controleren van opgaven van doodgevonden marters kon ook dit j a a r
worden voortgezet. Het staat nu wel vast dat in het Fries-Drentse Vecnwoudcngcbied en
op de Utrechtse Heuvelrug zich voortplantende populaties van de boommartcr aanwezig
zijn. De steenmarter breidt zich nog steeds verder over Nederland uit. In Friesland en in
Gelderland ten westen van de IJssel werd de soort in 1990 voor het eerst met zekerheid
vastgesteld. Onverwacht was de vondst van een steenmarter in Zeeuws-Vlaandercn. De
samenhang van deze vondst met oudere opgaven uit dit gebied en het aangrenzende deel
van België werd nagegaan.
Het voortplantingssucccs van de steenmarter in het studiegebied in Nijmegen was,
evenals in 1989,gering. Een nest metjongen leende zich echter goed voor bestudering van
een aantal aspecten van demoederzorg. Tevens konden gegevens worden verzameld over
het gedrag van territoriale mannetjes ten opzichte van dit nest, en over de keuze van
dagrustplaatscn van het vrouwtje nadat zij het nestmet haar encjong had verlaten. In die
periode maakte zij geen gebruik van schuilplaatsen waarvoor eerst moest worden geklommen, wat de keuze aanzienlijk beperkte. In samenwerking met de Directie Natuur-,
Milieu- en Faunabeheer (NMF) werd een voorlichtingsfolder over stcenmarters in de stad
samengesteld.
Of de otter in ons land werkelijk is uitgestorven, blijft nog onzeker. Er bereiken het
Instituut nog steeds berichten over onbevestigde waarnemingen van deze soort.
Het aantal dassen dat ditj a a r van een tatoeagemerk kon worden voorzien, was klein
doordat, overigens zonder aanwijsbare reden, op diverse burchten geen jongen werden
geboren. In 1990 werden vijf dassen teruggemeld die in vroegere jaren van zo'n merk
waren voorzien. Met uitzondering van een das die in 1989 in Overijssel was gemerkt als
jong en in april 1990 bij Delfzijl werd teruggemeld, lagen alle terugmeldingen op minder
dan 10,5 km van de oorspronkelijke burcht. In samenwerking met het Centrum voor
Milieukunde te Leiden werd de uitwerking van de gegevens over de maaginhouden van
doodgereden dassen ter hand genomen.
Het veldonderzoek naar de verplaatsingspatronen van muskusratten in Flevoland
werd inde tweede helft van hetj a a r afgesloten. Er waren in 1990minder volwassen dieren
in het studieterrein aanwezig dan voorheen. Uit de terugmeldingen van dieren die eerder
van een oormerk waren voorzien, blijkt dat deze dieren grotere afstanden kunnen
afleggen dan tot nu toe bekend was. Ook buiten de reguliere trekperioden werden
geregeld verplaatsingen vastgesteld. In opdracht van de 'Begeleidingscommissie onderzoek muskusrattenbestrijding' is een onderzoek begonnen naar de bijvangsten bij deze
bestrijding.

Vogels
Het onderzoek aan aretische ganzesoortcn is in 1990 grotendeels gericht geweest op de
internationale expeditie naar Taimyr, Siberië; daar werden de mogelijkheden verkend
voor een broedhiologiseh onderzoek aan de rotgans in de komende vijfjaar. De vogels
vertrokken ditj a a r vroeg en met lagegewichten uit het waddengebied naar hun arctische
broedgebied. Tot nu toe werd aangenomen dat de vogels de afstand van bijna 4500 km
tussen deze gebieden in korte tijd weten te overbruggen. Tijdens de expeditie naar
Taimyr werd echter duidelijk dat de eerste vogels daar pas in de tweede weck van juni
arriveren. Daaruit blijkt dat de terugreis naar het broedgebied door de ganzen minstens
één maal wordt onderbroken. In de delta van de Piassina-rivier werden vier rotganzen,
waaronder een paartje, waargenomen die eerder op Schiermonnikoog van kleurringen
waren voorzien. Er werden tijdens de expeditie veel broedbiologische gegevens over de
rotgans en in mindere mate over de kolgans verzameld; ook werden er ganzen gevangen
en geringd. Uit de resultaten van de expeditie is gebleken dat er ter plaatse goede
mogelijkheden zijn voor wetenschappelijk onderzoek aan arctische ganzen. O p een
eiland in de delta van de Piassina-rivier waar in 1990 negentig paren rotganzen hebben
gebroed, werd daarom aan het einde van het broedseizoen een verblijfs- c.q. observatiehut gebouwd om daaruit in 1991 de broedende ganzen te kunnen bestuderen.
Ten behoeve van het onderzoek naar de populaticdynamica van bejaagde ganzesoortcn werden in 1989/1990 in Friesland 550 kolganzen geringd, aanzienlijk minder
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dan liet aantal van minimaal iooo waarop was gehoopt. Van twaalf rietgan/.en zijn
bloedmonsters genomen om na Ie gaan of op grond van de blocdsamcnstclling de
ondersoort en daardoor de herkomst is te bepalen. Het onderzoek naar de overlevingskansen van de niet-bejaagde brandgans werd afgesloten met een omvangrijk artikel. Met
de opschoning van de lijst met tclgebieden voor watervogels en met de herziening van het
systeem van opslag en verwerking werden goede vorderingen gemaakt.
Het weidcvogelonderzock heeft in 1990 voornamelijk in het teken gestaan van het
afronden van enkele artikelen. Een proefschrift over de broedecologie van weidevogels en
de implicaties daarvan voor de bescherming en het beheer van deze vogels kwam gereed.
Het onderzoek naar de thcrmorcgulalic en energiehuishouding bij wcidcvogclkuikens in
samenwerking met de Rijksuniversiteit Utrecht werd afgesloten, en is nu in de publikatiefase. Hel in samenwerking met de Dienst Beheer Landbouwgronden (DBI.) en
Natuurmonumenten uitgevoerde grutto-onderzoek in de Schaalsmeerpolder (NoordHolland), dat zesj a a r heeft gelopen, is beëindigd. Met de definitieve uitwerking van de
gegevens moet echter nog worden begonnen. In opdracht van DBLen de Landinrichüngsdienst is het wcidcvogclmodcl dat de effecten van graslandbehecr op weidevogels voorspelt, uitgebreid en herzien. In opdracht van de Directie XMF werd in samenwerking met
DBI. en enkele andere landbouwinstituten gewerkt aan een advies over de consequenties
van emissie-arme mcstaanwendingstechnickcn voor milieu en natuur.
In 1990 werden opnieuw de legsels van zilvermeeuwen met een verschillende cilegdalum verwisseld. Voor meeuwen waarbij het uitkomen der jongen door de wissclproeven werd verlaat, bleek de ouderkwaliteit doorslaggevend tezijn voor de grootte van
het brocdsucccs; voor vogels waarbij dit proces werd vervroegd, was er een duidelijk
datumcffect. Een analyse van de factoren die de predatie van eieren beïnvloeden, kwam
gereed. Aan de hand van de gekleurringde zilvermccuwenpopulatie op Terschelling
werd een onderzoek begonnen naar de relatie lussen de datum waarop individuele
meeuwen met leggen beginnen (een maat voor de ouderkwaliteit) en de verspreiding van
de vogels in de winterperiode.
Het onderzoek aan sterns op Griend, dat in samenwerking met de Rijksuniversiteit
Groningen wordt uitgevoerd, ging zijn derde jaar in. De werkzaamheden richtten zich op
de gcdrags-, voedsel- en broedbiologie, het conditicvcrloop van volwassen vogels en
kuikens gedurende het seizoen, en microklimaatonderzoek met thermodynamische modellen om de energetische uitgave voor thcrmorcgulalic te bepalen van volwassen vogels
en kuikens. Direct aansluitend op hel veldwerk op Griend werd de koudetolerantic van
kuikens van de noordse stern op Spitsbergen bestudeerd en enkele maanden later
vergelijkbaar onderzoek aan de Antarctische stern in Antarctica verricht.
Met het onderzoek naar de invloed van het proefwindpark nabij Oosterbicrum
(Friesland) in een geheel operationele situatie werd in september een begin gemaakt. Ook
toen bleken echter nog niet alle windturbines tegelijk operationeel te kunnen zijn. Een
analyse van de gegevens over 1. de verstoring van broedvogcls, pleisterende vogels en
trekkende vogels, 2. vogclslachtoffcrs en vindkansen en 3. nachtelijke aanvaringskansen
(radar, warmtebccldcamcra en restlichtverstcrker) voor en tijdens de bouw van het park
en met half-operationeel park kwam gereed en is inmiddels gepubliceerd.
In opdracht van het Ministerie van Defensie werd begonnen met een onderzoek naar

Wilde eend als slachtoffer van aanvaring met windmolen

de uitstralingseffecten van de 25-mm schietbaan in de Marncwaard op de plaatskcuzc en
het gedrag van watervogels in het binnendijkse gedeelte van het Lauvversmeergebied.
Het onderzoek naar de aard en oorzaak van het aantalsvcrloop van het korhoen werd
afgesloten. O p het symposium 'De toekomst van de wilde hoendcrachtigen in Nederland'
werd gerapporteerd over de resultaten van het onderzoek en over de mogelijkheden en
voorwaarden van herstelmaatrcgelcn, waarbij uiteindelijk de herintroductie van de soort
in terreinen waar het korhoen is verdwenen, onvermijdelijk lijkt.
Herpetofauna
De activiteiten binnen het geografisch-ecologisch onderzoek bestonden vooral uit de
coördinatie van de Landelijke Herpetofauna-Inventarisatie. Het onderzoek naar de
biologie, populatiedynamica en habitatanalyse van de boomkikker richtte zich op de
uitwerking en publikatic van gegevens over groei, ontwikkeling en leeftijdsindeling van
de dieren. In het Noordbrabantsc herintroducticprojcct werd in 1990 voor het eerst
spontane voortplanting van de soort vastgesteld. Er werden veel vragen om advies over
beheersproblemen in binnen- en buitenland afgehandeld. In internationaal verband
werd meegewerkt aan een rapport van de Raad van Europa over biotoopbescherming
van bedreigde reptielen.
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Bosbegrazing
Met behulp van het programma ARCINFO zijn dit jaar gedigitaliseerde topografische,
geografische en vegetatiekundige kaarten van het onderzoekgebied in het Staatsdomein
bij Hel Loo gemaakt. De vegetatieontwikkeling in alle exclosures en referenticgebieden
werd fotografisch vastgelegd. De voorjaarsstand van edelhert, ree en wild zwijn in het
studiegebied was groter dan in 1989. De
daaropvolgende aanwas van het wilde zwijn
'-T(30 op een geschatte voorjaarsstand van 40
dieren) was in 1990 aanzienlijk hoger dan in
1989 (o). De uitwerking van de inventarisatiegegevens van kleine zoogdieren is ter
hand genomen.
In het kader van het onderzoek naar de
voedsclkcuze van grote herbivoren werden
de pensinhoud van 34edelherten en 9 reeën,
en de maaginhoud van 25 wilde zwijnen
geanalyseerd. Het onderzoek naar kwantificeringsmethoden van voedselaanbod werd
voortgezet. Dit was ook het geval met het
onderzoek naar de decompositie in situaties
met en zonder bcgrazing. Het opzetten van
voedcrexperimentcn ten behoeve van het
conditiconderzoek in samenwerking met de
Rijksuniversiteit Utrecht kreeg definitief
vorm. De resultaten van het onderzoek naar
de relatie tussen de lichaamsvctrcscrvc bij
wilde zwijnen en de beschikbaarheid van
mast werd in een artikel vastgelegd. In de
loop van 1990 is een onderzoek naar de ecologie van het wroeten door wilde zwijnen en
de invloed van het wroeten op de kiemingsmogelijkhcden van zaden (bosverjonging)
begonnen. Hoewel er voortgang gemaakt
werd met de ontwikkeling van het geautomatiseerde tclemetriesysteem om het terreingebruik door grote herbivoren vast te
leggen, leverden proefmetingen nog niet de
gewenste nauwkeurigheid op.
Van de bevers die in de Biesbosch zijn
' A. .
**"<*,
uitgezet,
plantte zich in 1990 voor het eerst
#1*.
een vrouwtje voort. Tcrrcingcbruik en tijdEen van de drie zend- en ontvangmastcn in
besteding van de bevers die bij het uitzetten
gebruik hij het geautomatiseerde telemetriesysvan een zender waren voorzien, werden beteem in het Staatsdomein hij Het Loo

paald door alle bevers twee ofdrie nachten per maand tevolgen. Het terreingebruik werd
gekoppeld aan een reereatie-intensiteitskaart. Krwerd een voorlopig kosten-batenmodel
opgesteld om de energetische inkomsten en uitgaven van de dieren te schatten. Bij bevers
in gevangenschap werden voedselproevcn uitgevoerd en werden opnamesnelheid en
verteringsedicientie bepaald. Om de draagkracht van de Biesbosch voor de bever te
bepalen, werd de oevervegetatie van het gehele gebied in kaart gebracht en in een
geografisch informatiesysteem opgeslagen. In het onderzoek naar de invloed van bevers
op het ecosysteem werden vegetatieopnamen gemaakt op de betredingsplaatsen van de
dieren en plaatsen daarbuiten. Kr vond onder de uitgezette bevers, met name bij de
vrouwtjes, aanzienlijke sterfte plaats als gevolg van bacteriële infectieziekten. Naar
aanleiding van de sterfte is ook een onderzoek begonnen naar de mogelijke invloed van
zware metalen op de bevers.

Effectenvan graslandbeheer op ongewervelden
De analyse van de soortensamenstelling en aantalsverdcling van sprinkhanen in natuurlijke en bemeste graslanden is afgerond. Sprinkhanen blijken sterk te reageren op
wijzigingen in de stikstofbclasting. Uit een eerdere analyse werden aanwijzingen gevonden dat de veranderende temperatuurconditics in het milieu van de eipakkettcn hier de
causale factor vormen (bij toenemende stikstofbclasting een dichtere vegetatie met
toenemend lichtdempend vermogen). Dit heeft geleid tot een experimenteel onderzoek
naar de invloed van de temperatuur op de embryonale ontwikkeling. O p grond van de
resultaten kunnen de verschillen in voorkomen van de meeste onderzochte sprinkhaansoorten in graslanden goed worden verklaard. Ken onderzoek naar de embryonale
ontwikkeling bij lage temperaturen werd eveneens afgerond. Hierbij bleken tussen de
soorten duidelijke verschillen te bestaan in de ondergrens voor ontwikkeling. Computersimulaties van de uitkomstdata van eieren in verschillend gestructureerde graslanden
verkeren in een vergevorderd stadium.
Het onderzoek naar de rol van kleine gelecdpotigen bij de afbraak van organische stof
heeft geleid tot een definiëring van vijf voedselgilden van nict-predatore mijten op basis
van de activiteit van de sleutelenzymen cellulase, chitinase en trehalasc. Het effect van
mijten uit deze vijf gilden op de afbraaksnclheid werd in het laboratorium onderzocht
met behulp van gemalen blad van bochtige smcle. De resultaten geven, in combinatie
met het verschil in voorkomen van de vijf gilden in ongestoorde natuurterreinen en
landbouwgronden, een logische verklaring voor de vervilting van de grasmat, een
probleem dat bij natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden optreedt. Microarthropoden zijn ook in te delen naar hun overlevingsstrategie. Hun verdeling over
deze strategieën in een bepaald gebied geeft informatie over de stabiliteit van het
bodemecosystcem.
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Ecotoxicologie

De afdeling participeert in de DLO-programma's Bodembiologie en Natuurgcrichtc
normstelling voor stoffen (NNS). In het verslagjaar heeft de nadruk nog gelegen op het
bodcmbiologischc onderzoek, maar met de ombuiging van het grootste deel van onderzoek in de richting van het tweede programma (NNS) is een begin gemaakt. Het bodembiologische onderzoek is gericht op het functioneren van de bodem en de effecten van
verontreinigende stoffen daarop. Het onderzoek richt zich op de microflora en -fauna en
op regenwormen. Daarnaast ishet onderzoek aan kleine zoogdieren, dat zowel in het veld
als in het laboratorium wordt uitgevoerd, in het programma Bodembiologie ondergebracht.

Bodemmicro flora
In het onderzoek naar de invloed van zware metalen op bodemmicrobiologische activiteiten isnagegaan in hoeverre er verschil in de effecten bestaat bij toediening ineens of bij
een gefaseerde toediening in gedeelten van in totaal gelijke hoeveelheden zware metalen.
De effecten zijn niet significant verschillend. Aansluitend hierop is in het kader van
adaptatie en selectie van micro-organismen de gevoeligheid voor cadmium en zink
bepaald. Het aantal tegen het metaal resistente bacteriën neemt onder invloed van de
metalen significant toe.Toevoeging van zink aan grond verontreinigd met het insekticidc
HCH (hexachloorcyclohcxaan, lindaan) veroorzaakt geen vermindering van de afbraaksnelheid van Hen. Vergelijkbare reeksen experimenten met het fungicide pentachloorfenol en het insekticidc chloorpyrifos zijn in voorbereiding.
Inmiddels zijn vier bacteriestammen van Alcaligenes eutrophus gearriveerd. Twee stammen zijn resistent tegen tetracycline en gelabeld met luciferase. Daarnaast brengt de
gevoeligheid voor zware metalen een andere tweedeling teweeg. Hierdoor ishet mogelijk
de biomassatoenamc en de effecten van zware metalen te kwantificeren in cultuurmengsels met een onbelaste of een belaste bodem. Tijdens het verslagjaar is de methodiek
geautomatiseerd om adenosinetrifosfaat in bodemorganismen te meten.

Bodemmicrofauna
De proeven met chloorfcnolen aan de ciliaat Colpoda cuculusten behoeve van toetsontwikkeling zijn afgerond. Een eerste analyse van de resultaten geeft aan dat een toenemende chlorcring een verhoging van de toxiciteit teweegbrengt. Nadere uitwerking van de
resultaten vindt plaats. De bovengenoemde ciliaat, flagcllaten en amoeben zijn onder24

werp van studie in een onderzoek naar de invloed van protozoën op de nutriënteneyclus.
De bemonsteringsteehnieken zijn nu gestandaardiseerd.

Regenwormen
In het onderzoek naar de negatieve effecten op de regenwormpopulaties van het langetermijngebruik van stikstofincststoffen zijn negatieve effecten vastgesteld bij toepassing
van ammoniumsulfaat en met zwavel gecoate ureum. Nitrokalk heeft geen significant
negatief effect. In zijn algemeenheid geldt dat endogeïsche regenwormen gevoeliger zijn
dan epigeïsche soorten. Een negatief effect op regenwormen leidt tot accumulatie van
onverteerd organisch materiaal aan het bodcmoppcrvlak. In het kader van de toetsontwikkeling Q_SAR met regenwormen (in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne) is onderzoek verricht aan een homologe serie van een
aantal organische verbindingen, waaronder chloorbenzenen, chlooranilincs en chloorfcnolcn. Na tcrugrekening naar molaire concentraties in het poriewatcr is een relatie
gevonden tussen de LC-)(l-waardenin umol/1en de octanol/watcrverdelingscoëfficiënt. Het
verschil in gevoeligheid tussen diverse soorten wormen voor chloorfenolcn zal nader
uitgezocht worden. De accumulatieproeven met lood en cadmium in regenwormen in
een waterig milieu hebben aangetoond dat de pH geen invloed heeft op cadmium maar
dat een toename in de p H wel leidt tot hogere loodgehalten. Toevoeging van calcium
resulteert ineen reductie van de accumulatie van cadmium maar heeft geen invloed op de
accumulatie van lood.

Kleine zoogdieren
In een veldonderzoek is de opname van cadmium en lood door kleine zoogdieren, met
name de aardmuis en de bosspitsmuis, gekwantificeerd in relatie tot de voedsclconsumptie. De grenswaarden worden overschreden voor de bosspitsmuis en niet voor de aardmuis. De soortspecifieke verschillen in belasting kunnen verklaard worden uit de voedsclkcuzc. Subklinischc effecten van loodbclasting in de bosmuis en rosse woclmuis zijn
onderzocht, maar de gevonden veranderingen in de parameters zijn niet eenduidig
gecorreleerd met het loodgchaltc van het bloed.
De belasting met cadmium en zink van de mol en het voedsel (regenwormen) isop zes
monsterlocalics onderzocht in samenwerking met het Instituut voor Milieuvraagstukken. De gevonden verschillen kunnen gerelateerd worden aan abiotische kenmerken van
de bodem zoals p H en organische-stofgchalte. De analyse van lccftijdafhankelijke accumulatie is in een eindstadium gekomen. Potentiële effecten op de reproduktie spelen een
belangrijke rol;het inzicht daarin isvergroot. In eenvooronderzoek zijn decondities voor
de experimenten geoptimaliseerd.
In samenwerking met het Centraal Diergeneeskundig Instituut zijn de eerste bepalingen van metallothioncïne uitgevoerd; deze stof is gevormd in lever en nieren van de
mollen uit het vooronderzoek. Twee isomeren zijn aangetroffen.
In het onderzoek gericht op het vaststellen van referentiewaarden van zware metalen
in terrestrische biota in Nederlandse natuurgebieden komen naast kleine zoogdieren ook
evertebraten en vegetatie aan bod. De gehalten variëren sterk per bodemsoort: de
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accumulatie van cadmium en lood in de biota is groter op zandgrond dan op klei- of
veengrond, ondanks het feit dat de bodemgehalten daar hoger zijn. Het onderzoek geeft
cen indruk van de variatie in achtergrondgehaltcn van zware metalen en de daarmee
samenhangende verschillen in biologische beschikbaarheid.

Ecosysteemonderzoek
Het in opdracht van de gemeente Rotterdam uitgevoerde onderzoek naar de consequenties voor flora en fauna van hel storten van vervuilde grond op reeds gestort vervuild
havenslib in de Noordpunt Oost-Abtspolder is afgerond.
De studie 'Naar cen ecologische classificatie en beoordeling van bodems', in opdracht
van de Raad voor het Milieu- en Natuurondcrzock (RMNO) en in samenwerking met het
Staring Centrum, is een tweede fase ingegaan. Potentiële gebruikers van de studie zijn
benaderd om een beter inzicht te krijgen in de behoeften, zodat de resultaten voor de
praktijk bruikbaar zullen zijn. Door dit onderzoek is het mogelijk om een praktische
aanzet te geven voor de presentatie van een ecologische bodcmtypologie in de vorm van
een draaiboek. Het concept-rapport zal onder auspiciën van de RMNO uitgebracht
worden.
De Directie Natuur-, Milieu- en Faunabeheer heeft de afdeling verzocht een onderzoek
te verrichten naar stoffen die in de afgelopen tienj a a r effecten hebben veroorzaakt op de
natuur in Nederland. Weliswaar is een groot aantal incidenten geïdentificeerd, maar de
betrouwbaarheid van de gegevens is niet altijd groot. De afronding zal in het komende
jaar plaatsvinden.
Een ander verzoek, gesteund door de Stuurgroep Natuurlijk Milieu van de Landbouwadviescommissic Milieukritische Stoffen, betreft een inventarisatie van biomonitoring in Nederland. Gebleken isdat biomonitoring zeer versnipperd plaatsvindt en dat op
het ogenblik geen consistent programma wordt uitgevoerd.
De discussie rond de invulling van het programma Natuurgcrichte normstelling voor
stoffen, intern en met de Directie NMF, heeft een groot deel van de tijd in beslag genomen.
De onderbouwing van het stoffenbeleid gericht op de bescherming van de natuur is het
hoofddoel van het programma. Dit programma sluit aan bij het programma Natuurontwikkeling die beide door het Natuurbeleidsplan worden gestimuleerd.
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EstuarieneEcologie

De afdeling Estuariene Ecologie bestudeert het ecosysteem van estuaria en kustwateren.
Het onderzoek speelt zich voornamelijk afin de Waddenzee en in voorkomende gevallen
in kustwateren over de gehele wereld. Behalve in het veld wordt veel onderzoek verricht
ingrote modclccosystcmcn waar wadden en ondiepe kustzeeën in de buitenlucht gesimuleerd zijn. In toenemende mate wordt bij advisering gebruik gemaakt van mathematische ecosystccmmodcllcn. Deze modellen worden op de afdeling ontwikkeld in samenwerking met andere instituten.
Onderzoek van een beschrijvend karakter maakt steeds meer plaats voor onderzoek
naar de belangrijkste achterliggende ecologische processen. Slechts door het begrijpen

Lezing tijdens het 7th International W a d d e n Sea Symposium op Ameland
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van die processen is het mogelijk de 'werking' van het ecosysteem te doorgronden en
beleid en beheer van informatie te voorzien. Ook voor het construeren van mathematische modellen is een goed begrip van de belangrijkste processen onontbeerlijk.
In het begin van het verslagjaar verliet het afdelingshoofd de afdeling waardoor een
onderzoeker diens taken moest overnemen. De stafvan de afdeling besteedde veel tijd aan
het schrijven van de nota 'De Waddenzee in de toekomst -waarom en hoc te bereiken?'.
Deze nota vormt voor het Ministerie van i.xv een belangrijk uitgangspunt bij het
vaststellen van zijn standpunt bij de herziening van de Planologische Kernbeslissing over
de Waddenzee. De afdeling heeft ook het InternationalcWaddenzee Symposium georganiseerd. Dit symposium werd door de nieuwe staatssecretaris geopend en door ca. 150
mensen bezocht. Het heeft een aanzet gegeven voor de internationale discussie over de
verschillende methoden om een gezonde toekomst van de Waddenzee veilig te stellen.

Zeegras
Het veldwerk aan klein zeegras werd voortgezet met een proef waarbij de invloed van
zeepieren op zecgrasgroei werd bestudeerd. Het bleek dat zeegras niet kan groeien in
gebieden met een hoge dichtheid aan pieren. O p basis van beslaande informatie werd de
relatie tussen een aantal omgevingsfactoren en de verspreiding van zeegrassen geanalyseerd. O p grond hiervan werd een model ontwikkeld dat de kans van voorkomen van
zeegras in een bepaald gebied kan berekenen.

Kwelders
Het werk aan de landaanwinningskwcldcrs beperkte zich in hoofdzaak tot het uitwerken
van de gegevens die tussen i960 en 1989 zijn verzameld en het bestuderen van de relatie
met de stijging van het gemiddeld hoogwater (GHW) gedurende die periode. Er werden
duidelijke verschuivingen van vegetatiezones gevonden die lijken samen te hangen met
de toegenomen golfcnergie, enerzijds veroorzaakt door de Giiw-stijging, anderzijds door
veranderingen in het beheer (o.a. achterstallig onderhoud). Voor monitordoeleindcn
werd een vegetatieelassificatie volgens een vastgesteld typenstelsel ontwikkeld. Deze
classificatie wordt momenteel in de Nederlandse Waddenzee algemeen toegepast en zal
ook internationaal aangehouden worden. Het onderzoek naar de effecten van een
gewijzigd bcwcidingsbchccr werd in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen
voortgezet en leverde resultaten op die bruikbaar zijn bij natuurontwikkelingsprojecten
waarbij zomerpoldcrs omgezet worden in kwelders. O p de kwelder van Ameland werd de
vegetatie opgenomen en geclassificeerd; dat gebeurde voor de tweede maal sinds het
begin van de bodemdaling t.g.v. gaswinning. In 1990 is een onderzoek begonnen om de
uitwisseling tussen kwelder en kustwater te meten.

Bodemorganismen
Een tweetal niet-beviste mosselbanken onder Rottum werd bezocht en gefotografeerd.
De verdere ontwikkeling zal gevolgd worden. Onderzoek aan de jaarcyclus van de
activiteit van mosselbanken werd afgesloten. Verwerking van de waarnemingen werd
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vertraagd omdat de onderzoeker van bodemorganismen gedurende het grootste deel van
bet j a a r als afdelingshoofd is opgetreden.

Vogels
Waarschijnlijk ten gevolge van de zachte winter werd een zeer lage vvintersterfte geconstateerd in de sinds 1983 bestudeerde broedvogelpopulatie van de scholekster. Alle
proefgebieden laten een zeer laag broedsucces zien. Relatief veel eieren gingen verloren
en een groot deel van de kuikens stierfop zeerjonge leeftijd. De tellingen van foeragcrende
vogels in de Mokbaai werden voortgezet. Bij het onderzoek aan mitochondriaal DXA
werden goede vorderingen gemaakt. Steltlopersoortcn kunnen reeds onderscheiden
worden en indien financiering beschikbaar is,zal getracht worden de techniek zodanig te
ontwikkelen dat onderscheid op populatieniveau mogelijk wordt. Een groot deel van de
in de Waddenze verzamelde gegevens werd overgezet van het software-programma
ORACLE naar het door de International Waterfowl and Wetlands Research Bureau
(IWRB) gewenste dBase IV. De gegevens over het wulpenonderzoek op Terschelling
werden verder uitgewerkt.
Het onderzoek aan de verstoring van wadvogcls door militaire oefeningen in de
Lauwersmeer werd afgesloten. Een rapportage met de resultaten verschijnt in 1991.
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^eezoogdieren
Het onderzoek aan de populatiebiologie van zeehonden werd uitgebreid. In het internationale waddengebied werden 5200 dieren geteld waarvan 1085jongen; in de Nederlandse Waddenzee waren die getallen respectievelijk 562 en 122. Het verloop van de
virusepidemie heeft een klassiek patroon gehad: een zeer hoge sterfte in relatief korte tijd.
Er worden nog steeds dieren gevonden die door het virus zijn geïnfecteerd en er worden
ook nict-geïnfecteerde andere dieren gevonden. Technieken om zeehonden te vangen en
van zenders te voorzien werden geperfectioneerd. In Duitsland en Denemarken werd
geassisteerd bij het vangen van zeehonden zodat nu ongeveer 30 zeehonden min of meer
permanent gevolgd kunnen worden. Ook werden ruim 20jonge dieren uit de Schotse
populatie gevangen. Deze dieren worden op Texel gehouden. Een groep krijgt vis uit de
verontreinigde Oostzee en een tweede groep eet schone vis uit de noordelijke Noordzee.
Naast immuunbiologische aspecten zal het bloed bestudeerd worden op fysische en
chemische hematologische parameters.
O p de Noordzee worden steeds meer bruinvissen gesignaleerd. Of dit een effect is van
de intensivering van de waarnemingen, veranderingen in migratiepatronen of een
toename van de populatie is niet duidelijk. Onderzoek naar de omvang van bijvangsten
door Nederlandse vissers heeft weinig nieuwe informatie opgeleverd.
Veel tijd werd besteed aan overleg en advisering betreffende het beheer van de
monniksrobbenpopulatic in de Middellandse Zee. Het is de bedoeling dat onderzoekprojecten uit de verschillende lidstaten van de Europese Gemeenschap ondergebracht
worden in een meerjarenprogramma dat op basis van een RiN-advies is vastgesteld.

Antarctisch onderzoek
In het verslagjaar werd vooral gewerkt aan het publiceren van eerder verzamelde
gegevens. Dit resulteerde in een vijftal publikatics en een aantal vergevorderde manuscripten. Bovendien werd veel tijd besteed aan het voorbereiden van een grote Nederlandse zuidpoolcxpcditie naar het Poolse Arctowski Station in december 1990/januari
1991 en een expeditie naar Ardcry Island van november 1990 t/m april 1991. De
Nederlandse inzet heeft geresulteerd in het verwerven van stemrecht in het Antarctisch
Verdrag.

Onderzoek in mesocosms
De mesocosms en grote proefbassins op Texel werden bij zeer verschillende projecten
ingezet. In samenwerking met de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Dienst Getijdewateren (DGW) werd de groei van groot zeegras gevolgd. Het zeegras van een aantal
locaties groeide goed in Waddenzeewater onder verschillende lichtconditics. Bij hoge
lichtintensiteit trad wel een zeer sterke epifytengroei op. De door TNO in samenwerking
met DGW en RIN aangelegde kwelder vertoonde een goede vegetatieontwikkeling. De
kwelder werd belast met in verschillende mate verontreinigd slib en de uitwisseling van
nutriënten met vloed- en ebwater werd gemeten.
In een viertal systemen met getijdenbeweging en een normale dichtheid van bodem30

dieren werd de invloed van verschillende dichtheden mosselen op ecosystcemnivcau
bepaald.
In mei 1990 is het hoofdexperiment van het vis/.iektenonderzoek van start gegaan.
Naast het hoofdexperiment zijn diverse kleinere ecotoxicologische experimenten uitgevoerd. De experimenten worden uitgevoerd door now met medewerking van het RIN.

Mathematische modellering
De beschrijving van de benthische processen van het Emowadmodel is aan een nauwkeurige analyse onderworpen. Deze analyse geeft aanleiding tot de ontwikkeling van een
algemeen inzetbare nutriënten- en zoöbenthosmodulc.
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Hydrobiologie

In 1990 werd de ecologische karakterisering van oppervlaktewateren in Overijssel
(EKOO), een van de meest arbeidsintensieve projecten van de afdeling, afgesloten met een
proefschrift en een Nederlandse bewerking ten behoeve van het beheer. De wetenschappelijke basis van dit onderzoek en de mogelijkheden voor het praktisch waterbeheer
hebben ook internationaal aandacht getrokken. De auteur, P.F.M. Verdonschot, heeft
onderzoekers ontvangen uit België, Engeland, Duitsland en India, die aan de hand van
hun eigen gegevens vertrouwd werden gemaakt met de methodiek.
Studenten uit Spanje en Duitsland zijn voor een aantal maanden op de afdeling
geplaatst om ervaring op te doen en mee te werken aan onze projecten.
De verschijning van een aantal beleidsvisies zoals het Natuurbeleidsplan (NBP), de
Derde Nota Waterhuishouding en het Nationaal Milieubeleidsplan heeft geleid tot een
heroriëntering van de onderzoekinspanning. Lopende en nieuwe projecten zijn ingepast
in de deelprogramma's Natuurontwikkeling in wetlands en Natuurgerichte normstelling
voor stoffen van het NBP waarmee wordt aangesloten op het centrale onderzoekthema
van de afdeling FA'cnwicht-Storing-Hcrstcl.

Onderzoek in voedselarme wateren
Bewerking van gegevens van het langc-termijnonderzoek in drie vennen in Drenthe,
Gelderland en Noord-Brabant toont aan dat herstel na ernstige droogte een periode van
vijf lot tienjaar vergt. Dit betekent dat dergelijke vennen bij een hogere frequentie van
drogejaren, zoals verwacht wordt bij toename van het broeikaseffect, permanent uit hun
cvenwichtstoestand zullen raken. Bijzondere organismen zullen op den duur verder
achteruitgaan of verdwijnen.
De drie vennen maken deel uit van het 'International Cooperative Programme on
Acidification of Rivers and Lakes' van de Verenigde Naties. De combinatie van droogte
en verzuring heeft in de ondiepe Nederlandse vennen negatievere gevolgen dan in de
diepe buitenlandse meren van het netwerk. De Nederlandse waarnemingspunten werden
diverse malen door buitenlandse onderzoekers bezocht.
De experimenten in het kader van effectgerichte maatregelen gaven aan dat de eieren
van heikikkers na bemergeling van hun habitats nauwelijks meer beschimmelen. Dit
geldt zowel indroogvallende alsin permanente vennen. In de Oisterwijkse Vennen zal als
maatregel uitbaggeren en toedienen van gebufferd grondwater toegepast worden. In
afwachting van de uitvoering hiervan worden de chemie en de diatomeeënflora geregistreerd om alsvergelijking tekunnen dienen. O p grond van palcolimnologisch onderzoek
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is een goed beeld verkregen van de vegetatieontwikkcling in enkele van de vennen,
waardoor een toets voor dc nieuwe situatie beschikbaar is.
Het onderzoek naar het lot van atmosferisch aangevoerde stikstoi' heeft zich vooral
gericht op dc denitrificatic. Hiervoor werden twee typen experimenten uitgevoerd in
sedimentkolommen met materiaal uit het ven de Gerritsfies. De mate van denitrificatic
wordt afgeleid uit dc afgifte van X H r X uit het sediment in aanwezigheid van dc
nitrilicaticrcmmcr N-servc ten opzichte van dc afgifte van XH ,-X en XO.,-N in afwezigheid van deze remmer. Daarnaast werd voor het eerst met gelabelde stikstof ('1'1XH4CD
gewerkt. De ontwikkeling van ''X,, wees op een denitrificatic qua orde van grootte
overeenkomend met die volgens de indirecte X'-servc-mcthode.

Onderzoek in deproefsloten
In enkeleprocfsloten van het complex Sinderhoevc worden ecotoxicologischc experimenten uitgevoerd en in andere eutroficringsproeven. De deelname van het RIN omvat de
permanente registratie van temperatuur, zuurstof en pH in alle sloten en dc registratie
van de effecten van toediening van een pesticide c.q. voedingsstoffen op microfyten en
macrofauna. Dc toediening van chloorpyrifos blijkt tot nu toe geen duidelijke verschillen
te geven in de zuurstof- en pH-huishouding van de sloten. Ken probleem hierbij isdat dc
sloten onderling sterk zijn gaan verschillen in hun ontwikkeling. Dit probleem is inherent
aan experimenten in scminatuurlijkc systemen.
De populaties van borstclwormen lijken wel beïnvloed te worden door de hoogste
toegediende concentraties chloorpyrifos. Evenals de resultaten van het macrofaunaonderzoek in de eutrofiëringssloten blijkt ook hier echter dat alle sloten nog in ontwikkeling
zijn en cr dus niet in een gestabiliseerde situatie kan worden gewerkt.
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Sinds januari 1990 worden er elke vier weken monsters genomen voor de analyse van
chemie, diatomecen, draadwieren en chlorolyl. De soortensamenslelling van de draadwieren werd gedeeltelijk geanalyseerd; de/.e bleek nogal ongebruikelijk te zijn door de
aanvoer van zacht water naar de sloten.

Laboratoriumexperimenten
In de micro-ecosystemen worden experimenten gedaan met hetzelfde pesticide als in de
proefslolen. De opvallende pH-daling na toediening van chloorpyrifos in een eerder
experiment werd niet teruggevonden, ondanks het feit dat de fosfaateoncentratie even
laag geworden was als in het eerste experiment. Besloten werd om de experimenten nog
één maal te herhalen.
Bij de waarnemingen in het prototype micro-ecosysteem blijkt de fosfaateoncentratie
(van belang voor de algengroci) steeds weer af te nemen door (irreversibele?) opname in
het decomposersubsysteem.
De experimenten in de beide artificiële beeksystemen zijn voortgezet. In de ronde beek
werden natuurlijke substraten uit Nederlandse laaglandbeken toegepast en in de rechte
beek werd onderzoek verricht aan de biologie van de kokerjuffer Agapelesfuscipes. Het
typerende gedrag van de vrouwtjes, die hun eieren onder water afzetten op platte stenen
en vervolgens bedekken met grove zandkorrels, verschaft inzicht in het microhabitat
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onder natuurlijke omstandigheden. Dit zijn vrij snel stromende bovenloopjes met grofkorrelig /.and en grotere stenen op de bodem. Uit de experimenten bleek de stroomsnelheid absoluut geen vereiste te zijn voor een gezonde voortplanting, want in het praktisch
stilstaande water van de ronde beek komt generatie na generatie tot wasdom. Een
voorwaarde is slechts de aanwezigheid van erovc zandkorrels en stenen.
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Landschapsecologie

De afdeling is actief binnen drie DLO-ondcrzoekprogramma's die respectievelijk gewijd
zijn aan effecten van versnippering en ecologische infrastructuur, aan het beheer en
bescherming van aardkundige waarden en aan effecten van teverwachten klimaatveranderingen. Daarmee dekt de afdeling uiteraard niet het gehele veld van de landschapsecologie. Ook binnen andere afdelingen, met name Botanische Ecologie, wordt landschapsecologisch onderzoek verricht, waarbij het accent echter vooral ligt op relaties via
grond- en oppervlaktewater, in plaats van op ruimtelijke relaties via organismen.
Binnen Nederland zijn tal van geformaliseerde samenwerkingsverbanden op het
niveau van projecten. Zo wordt met de vakgroep Natuurbeheer van de Landbouwuniversiteit een promotieonderzoek gerealiseerd dat meer licht moet werpen op de mogelijke
functie van bermen van rijkswegen als verbindingsbaan voor grondbewonende evertebratcn. Rijkswaterstaat (Dienst Weg- en Waterbouwkunde) en het RIN financieren dit
project. Een door de stichting Sociaal Ruimtelijk Onderzoek (een Nwo-stichting) gefinancierde onderzockcr-in-opleiding, die zich bezighoudt met onderzoek aan versnipperde populaties van bosplantcn, wordt mede begeleid vanuit de vakgroepen Ruimtelijke
Planvorming en Vcgctatiekundc, Plantenecologie en Onkruidkundc. De onderzoeker die
zich bezighoudt met de ontwikkeling en toepassing van metapopulaticmodellcn, wordt
op wiskundig gebied begeleid door het Instituut voor Theoretische Biologie van de
Rijksuniversiteit Leiden. O p deze wijze wordt getracht in samenwerkingsverbanden, die
tot wederzijds voordeel strekken, buiten het Instituut aanwezige expertise voor het
natuurbchccrsondcrzoek in te zetten. Al deze onderzoekingen moeten leiden tot een
promotie.
In het verslagjaar verbleven prof. Gray Mcrriam en Marc-André Villard, beiden van
de Carleton University in Ottawa, voor het uitvoeren van een deel van hun onderzoek
enige tijd binnen de afdeling. Eerstgenoemde probeerde een methode uit voor het meten
van de activiteit van marterachtigen, das en vosin bosranden en op variabele afstand van
de rand in het bos. Hij heeft dit onderzoek herhaald in Zweden aan het Onderzoekinstituut voor Wildbiologie in Grimsö.
De achterliggende vraag was of in een gefragmenteerd (heterogeen) landschap, de
predatie (in soortensamcnstelling en dichtheden) anders is dan in meer homogene
landschappen (bos). Later in het jaar organiseerde genoemd instituut een symposium
over de effecten van versnippering van het landschap op populaties planten en dieren.
Onder de ca. 40 deelnemers waren negen medewerkers van de afdeling; zij verzorgden
met elkaar zeven voordrachten die binnen het programma van het symposium een
opvallende samenhang vertoonden. Voorts werd deelgenomen aan het vijfde internatio36

nalc ecologencongrcs in J a p a n . Kr werd cen voordracht gehouden in een van de landschapsecologischc symposia. In september werd bijgedragen aan het symposium 'Agroecology and conservation issues in temperate and tropical regions' in Padua, Italic.
Voor het project Aardkundige waarden (373) isveel tijd geïnvesteerd in de activiteiten
van de European Working Group on Earth Science Conservation. In dat kader zijn twee
reeksen artikelen geredigeerd en verscheidene artikelen geschreven. Een van de positieve
resultaten van de nationale inspanningen was de wijziging door de Minister van een
gemeentelijk hcrindclingsvoorstcl van de provincie Limburg ten gunste van een nationaal zeer waardevol gebied bij Roermond, vermeld in het een halfjaar daarvoor
uitgekomen Natuurbeleidsplan (NBP).

Ecologischeprocessen in versnipperd landschap
O p uitnodiging van de Directie Wetenschap en Technologie werd een voorstel uitgewerkt voor aanvullend onderzoek, gericht op de in het NBP aangeduide onderzocklacunes. Dit voorstel staat bekend als het programma Ruimtelijke rangschikking van het
onderzoekprogramma Natuuronderzoek in het kader van het NBP. Het bevat het gehele
DLO-programma Ecologische processen in cen versnipperd landschap, cen additioneel
deel dat binnen dat programma wordt opgenomen, plus bijdragen van hel Staring
Centrum, de Landbouwuniversiteit en andere universiteiten. Het programma zal in de
loop van 1991 beginnen, en betekent een geleidelijke verschuiving van onderzoek aan
bosorganismen naar onderzoek aan moeras- en heidesystcmen. Ook zal er meer aandacht
zijn voor direct voor toepassing bruikbare bewerkingen, met name het doorrekenen van
scenario's en het ontwikkelen van een instrumentarium daartoe. In dit verband moet
men bijvoorbeeld denken aan het koppelen van metapopulaticmodellen en geografische
informatiesystemen. Zo is er cen onderzoekplan uitgewerkt om het dasscnmodel te
koppelen aan een door het Staring Centrum ontwikkeld model DISPERS, dat echter eerst
zal moeten worden aangepast en verbeterd. Het uiteindelijk doel is een instrument
waarmee diverse alternatieven kunnen worden vergeleken voor de in de Ecologische
Hoofdstructuur aangegeven verbindingszoncs.
De verschuiving naar andere landschapstypen isditjaar begonnen met een onderzoek
aan de noordse woelmuis Microtus oeconomus arenicola, op de Zeeuwse en Zuidhollandsc
eilanden, naar werd vermoed cen van de laatste bolwerken van deze bedreigde soort. De
inventarisaties van Van Wijngaarden en anderen op de Zeeuwse eilanden (tot 1984)
leidden tot de conclusie dat de noordse woelmuis alleen lokaal lijkt tekunnen voorkomen,
ruimtelijk geïsoleerd van concurrenten als veld- en aardmuis (Microtus arvalis en M.
agrestis).Het onderzoek in 1990was daarom gericht op de mogelijke relatie tussen aan- en
afwezigheid van de noordse woelmuis en de mate van landschappelijke isolatie van een
veertigtal terreinen. Tevens is zoveel mogelijk gelet op het voorkomen van de beide
concurrenten. In 1990 is op 42 locaties gevangen. O p 30 werd de soort met zekerheid
aangetroffen. O p slechts tien locaties was echter sprake van een redelijk aantal dieren ( >
4 vangsten per 100 valnachten), en werden seksueel actieve mannetjes en vrouwtjes
aangetroffen. Hier lijken levenskrachtige (permanente?) populaties voor te komen. Van
de overige locaties is dit onduidelijk. Het kan gaan om kleine, regelmatig verschijnende
en verdwijnende populaties, of zelfs om toevallige migranten.
37

Opvallend is de nieuwe locatie op Zuid-Bcveland en het zeer beperkte voorkomen op
Noord-Bcvcland (i locatie). Het vcrspreidingsbccld wijst eropdat desoort zich voorlopig
alleen op Goeree en Schouwen-Duiveland lijkt te kunnen handhaven. Het kleiner
worden van het areaal lijkt alles temaken te hebben met het oprukken van develdmuis en
de aardmuis die nu ook op Noord-Beveland is gevangen. O p locaties waar combinaties
van de drie microtus-soortcn worden gevangen, is sprake van ruimtelijke scheiding. Het
lijkt echter zeer aannemelijk dat als de noordse woelmuis lokaal verdwijnt, hervestiging
vanuit bronpopulaties wordt belemmerd door de veldmuis. Deze vormt als het ware een
levende barrière in het landschap.
Een vooronderzoek aan de boomkikker heeft voor een Oostnederlandsc populatie,
waarvan een reeks gegevens over aan- en afwezigheid in poelen bekend was, aanwijzingen opgeleverd voor mctapopulatiekenmerken. De lokale uitsterfkans hield verband met de oppervlakte van de poel, terwijl de kans op hervestiging positief werd
beïnvloed door de aanwezigheid van poelen binnen 400 m.
Het onderzoek aan heidevelden beperkt zich voorlopig tot aandacht voor de mogelijke
rol van wegbermen als verbindingsbaan voor grondbewonende dieren van heischrale
vegetaties. Gekozen werd voor loopkevers als goed hanteerbaar onderzockobject. Na een
j a a r met inventarisaties werd in 1990 de aandacht geconcentreerd in een berm die
aansloot op het Caitwickerzand, een heide/stuifzandcomplcx op de Veluwe, nabij rijkswegA i . Drie soorten kevers, die verschillen in verbreidingscapaciteit, werden bestudeerd
met behulp van vang-terugvangtechnicken. Er werd een indruk verkregen van de door
de dieren af te leggen afstanden, van mogelijk stuwende effecten die in de wegberm
optreden, van de rol van barrières en van de invloed van de bermbreedte op de functie als
habitat. Het isinmiddels duidelijk dat schrale wegbermen diverse zeldzame keversoorten
kunnen herbergen.
Het evertebratenonderzoek in bos concentreert zich thans op bosmieren. Getracht
wordt de hypothese te toetsen dat bosmieresoorten die zich vliegend verbreiden, zoals
Formica rufa, beter aan de fragmentatie van hun leefgebied zijn aangepast dan soorten die
zich tevens lopend verbreiden, zoals F.polyclena.In het kleinschalige agrarische cultuurlandschap van Twente werden daartoe bosjes geïnventariseerd binnen een gebied van 5
x 8 km2 (n = 53; oppervlakte: 0,1-25 ha). Het bleek dat de nesten van de soorten die er
voorkomen (F. rufa, F.polyclena en F.pratensis) vrijwel uitsluitend in en aan de rand van
relatief grote bosgebicden liggen en dat kleine geïsoleerde bosjes slechts zelden zijn bezet.
Hiervoor zijn drie mogelijke oorzaken aan tewijzen: 1.de meeste bosjes zijn teklein; 2. de
meeste bosjes liggen te geïsoleerd; 3. de habitatkwaliteit van de meeste bosjes is slecht.
Laatstgenoemde factor lijkt het belangrijkst: kleinegeïsoleerde bosjes zijn veelal omgeven
door maisland dat sterk wordt bemest.
O m de invloed van de landbouw op de verspreiding van de nesten enigszins te
beperken werden tevens potentieel geschikte bosjes in een minder zwaar bemest weidegebied van Friesland geïnventariseerd. Helaas bleek dat slechts tien bosjes waren bezet
(n — 25; oppervlakte: 0,3-12 ha).
Teneinde de invloed van bemesting geheel tekunnen uitsluiten werden bosfragmenten
geïnventariseerd in cen kleinschalig cultuurlandschap waar vrijwel geen bemesting
wordt toegepast. Dit studiegebied (760 ha) ligt in Zuid-Polen. Verreweg de meeste bosjes
bleken hier bezet te zijn door een of meer bosmieresoorten. Verder bleken kleine
38

. „ i l I -,

»/4*éS!

fc^.'SiS

-'—i *"^«' v.'.'.i>.
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als mogelijk kern/coiaadorsvsteem voor loopkevers

bosjes vaker le zijn be/.et door soorten die zieh uitsluitend : of voornamelijk) vliegend
verbreiden, met name F. rufa, F.pratensisenF. trunamimhetgeen in overenstemming is met
bovengenoemde hvpothese.
De soorten die zieh vliegend verbreiden, hebben sleehts een ofenkele koninginnen per
volk, waardoor hun uitsterlkans groter isdan bij /*'.polyctena die zeer veel koninginnen per
volk bezit. Voor zover eerstgenoemde soorten zieh kunnen handhaven, zal ook hun
kolonisatiekans groter moeten zijn dan van F. polyctena. Soorten die het beste zijn
aangepast aan habitatfragmentatie, zouden dus een grotere turnoversnelheid van bewoonde nesten moeten bezitten. Voor de Hoge Veluwe bedraagt de turnoversnelheid,
gemiddeld over een periode van 24jaar, bij F.polyctena 1,3%, bij F. rufa 4 % en bij F.
pratensis4,6% per jaar.
Nestpopulaties van de stronkmier F.truncorum zijn kleiner dan van de andere bosmieresoorten. Naar verwachting is de uitsterfsnelheid van bewoonde- stronkmierennesten dan
ook groter. Nesten van de geïsoleerde metapopulatie van de stronkmier bij O m m e n
werden in 1990wederom op bewoning gecontroleerd: 12van de 66nestpopulaties bleken
sinds het voorgaandejaar te zijn verdwenen, terwijl er zeven nieuwe vestigingen werden
gevonden. De turnoversnelheid van 1980-1990 bedraagt dus ca. 15%.
In Twente werd het onderzoek aan metapopulaties van eekhoorn en boomklever
voortgezet. Het moet gegevens opleveren ter ondersteuning van mctapopulatiemodcllen
voor deze soorten. Het patroon van aan- en afwezigheid vertoont van jaar tot jaar de
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Het onderzoek aan eekhoorn en boomklevcr vindt plaats in kleinschalige cultuurlandschappen.

verwachte verschuivingen, als gevolg van lokale uitstervingen en hervestigingen. Het
gevolg is dat een deel van de geschikte bosjes tijdelijk onbewoond is. Bij de boomklevcr
werd nagegaan of deze lege bosjes na de dispersieperiode in juni bewoond raakten. Dit
bleek voor ongeveer de helft van de lege bosjes het geval te zijn. waarbij opviel dat met
name de minst geïsoleerde bosjes werden herbezet. Inmiddels is K. Matthijsen van de
Universiteit van Antwerpen begonnen zijn onderzoek aan boomklcvcrs voort tezetten in
versnipperd landschap, waarbij ook de dispersie vanjongen met behulp van kleurringen
wordt gevolgd.
Dank zij gegevens van A.J. van Dijk (SOVON) kon de uitbreiding van de boomklevcr in
Zuidwest-Drcnthe worden gereconstrueerd. In de loop van tienjaar nam daar in bosjes,
die al tientallen jaren geschikt waren maar toch tot 1972 onbewoond bleven, de kans op
lokaal uitsterven af en de kans op herkolonisatic toe, naarmate steeds meer territoria
bewoond raakten en de deelpopulatics per bosje groeiden. We hebben hier te maken met
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een vertraagd effect van de herbebossing van heidevelden en hoogvenen in de eerste
decaden van de twintigste eeuw. Een steeds groter deel van die bossen wordt nu geschikt
voor boomklcvcrs en de weerstand van het tussenliggende landschap issterk verminderd.
Ook andere bosvogelsoorten vertonen deze uitbreiding, niet alleen in NoordoostNederland, maar ook in Brabant. Ook in de diehtheidsversehillen die vogelsoorten
binnen Nederland vertonen, zien we het patroon van de historie van het Nederlandse bos
terug. Na correcties voor verschillen in habitatkwaliteit en voor verschillen in het
omringende landschap, blijken de hoogste dichtheden voor te komen indie delen van het
Nederlandse bosarcaal, die in het begin van deze eeuw een min of meer continue
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Figuur 3. Dichtheid van enige bosvogelsoorten in verschillende delen van Nederland, gecorrigeerd voor de
invloed van verschillen in bosstructuur en in het omringende landschap.
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verbinding hadden met het Duitse bosareaal, namelijk Zuid-Limburg, Gelderland en
Utrecht (fig. 3).
Onderzoek naar de efiecten van verkeerswegen op de fauna kreeg veel aandaeht. De
afdeling zette het onderzoek voort van de afdeling Adviezen en Algemeen Onderzoek
naar de mogelijke invloed van de ruimtelijke werking van verkeer op vogels. Zowel voor
bosvogcls in loof- en naaldbossen, als voor weidevogels zijn nu voldoende aanwijzingen
voor een aanzienlijke vermindering van de geschiktheid van habitat door de nabijheid
van verkeer op autowegen, tot over afstanden van meer dan een kilometer. Deze
vermindering resulteert in een (soms aanzienlijke) verlaging van de dichtheid, een effect
dat afneemt naarmate de afstand totde weggroter wordt. Dezeverlaging kan injaren dat
veel individuen van een soort een territorium zoeken, gecompenseerd worden. Ter
verklaring van dit compensatie-effect wordt gedetailleerd onderzoek gedaan aan een
fitispopulatie bij Vianen, onder meer door middel van kleurringen. De meeste territoria
in de zone langs de A2 worden bezet door mannetjes in hun eerste broedseizoen, die
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Figuur 4. Tcrritoriumverplaatsingcn bij fitismannctjes, 1988-1990. Voor het traject 0-1600 m vanaf de weg
zijn voor zones van 200 m de verplaatsingen weergegeven. A. verplaatsing van de weg af; B. verplaatsing n a a r
de weg toe; C. geen verplaatsing. De zones vanaf 400 m zijn gecombineerd.
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meestal geen broedsucces hebben fvaak zelfs geen vrouwtje schijnen tekunnen lokken) en
vaak het volgende broedseizoen worden teruggevonden op grotere afstand van de weg.
Het resultaat isdat er een stroom van dispersie van de weg af is (fig. 4). Injaren dat maar
weinig fitissen terugkomen, blijft de zone langs de weg daarom onderbezet.
De effecten van wegaanleg stonden centraal in twee opdrachten, respectievelijk voor
de gemeente Den Haag/Haagse Duinwaterleiding en de gemeente Zeist. Het ging hierbij
om een effectvoorspelling. Bij Den Haag betrof het een wegverbreding van twee naar vier
rijstroken, met als alternatief een verdiepte aanleg met gedeeltelijke overkapping. Bij
Zeist betrof het de voorziene ingebruikname van een viaduct onder de A28, dat ooit was
aangelegd voor een afslag naar Zeist, maar inmiddels een zeer belangrijke migratiebaan
was geworden door zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën. In beide gevallen werd de
expertise van de afdeling gebundeld door een medewerker. Hierbij vervulden ook de
metapopulaticmodcllen goede diensten. De bijbehorende rapporten zijn inmiddels gepubliceerd.
Een andere effectvoorspelling betreft het doorrekenen van diverse alternatieven voor
twee landinrichtingsprojecten in het noorden des lands: Lutjegast-Doezum en TwijzelBuitcnpost. De effectvoorspelling isbeperkt tot brocdvogelsvan opgaande begroeiing. Er
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Figuur 5. Vergelijking van voorspelde en reële aantallen vogels in houtwallen voor 25-ha-blokkcn van
landschap met een wisselende dichtheid aan houtwallen in het noorden des lands. Het verschil tussen
voorspeld en reëel is het gevolg van de geografische positie van de gebieden.
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zijn daartoe nieuwe regressiemodellen ontwikkeld op basis van Twents materiaal. Aanpassing van de oude modellen was nodig omdat ze geen kenmerken van de houtwalstructuur bevatten en omdat er in de kleinschalige Noordnederlandsc landschappen
bosjes ontbreken. Uit de aanpassing blijkt dat de Noordnederlandsc lijnvormige begroeiingen kleinere aantallen vogels (20-40% minder) en minder soorten (anderhalve tot
twcccnccnhalve soort per 100 m minder) huisvesten dan een vergelijkbare beplanting in
Twente (fig. 5). Vermoedelijk isligging ten opzichte van het Noordwesteuropese bosareaal, naast het ontbreken van kleine bosjes, hiervoor de verklaring. Uit tocpasssing van het
nieuwe model blijkt dat zelfs bij een aanzienlijke ingreep in het landschap op langere
termijn een rijke vogelbevolking van opgaande begroeiing gehandhaafd kan worden.
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Chemische Analyse enInformatieverwerking

Chemische Analyse
Bij de anorganische analyses lag het zwaartepunt op de analyse van zware metalen in
monstertypen zoals gewas, grond en dierlijk weefsel. Dit gebeurde o.a. voor het beveronderzoek in de Bicsbosch, het voedselketenonderzoek, het heidebcheer, het onderzoek aan
grote herbivoren en het referenticwaardenonderzoek. Verder werden algemene chemische analyses uitgevoerd zoals element- en nutrientenonderzoek voor o.a. de classificatie
van het Nederlandse bos, alsmede pesticiden in micro-ecosystemen, atmosferische stikstof
in vennen en ten behoeve van het Kali-Kontoproject in Indonesië. Nagenoeg alle
analyses worden getoetst op betrouwbaarheid door middel van gecertificeerde referentiemonsters en ringonderzock.
In samenwerking met een Noorse student werden veertig bruinvissen uit drie gebieden
langs de Noorse kust geanalyseerd op pesticiden en individuele congeneren van PCB'S. Na
correctie voor de leeftijdsopbouw kon een significant verschil worden aangetoond tussen
de locaties waarbij de gehalten van de noord- naar de zuidkust toenamen. Er werd een
begin gemaakt met de analyse van 28 bruinvissen uit Nederland en Duitsland en van 41
zeehonden uit het Nederlandse en Duitse waddengebied. Tevens werden Baikalrobbcn
geanalyseerd.
Veel tijd werd besteed aan het toetsen en kalibreren van de gaschromatograaf met
massaspectrometrische detectie (GC-MS). De kalibratie en identificatie van 113 PCBcongeneren bleken lineair te verlopen over een groot bereik; de absolute minima voor
detectie liggen onder 10 pg en tot 10 ng kon zonder grote problemen gemeten worden.
Met behulp van dit oc-MS-systecm kunnen o.a. de zeer giftige PCB-congeneren 105, 118en
156 onderscheiden worden, die bij de klassieke detectiemethode overschaduwd worden
door hoge concentraties minder giftige congeneren.

Informatieverwerking
In 1990 werd begonnen met het ontwerp voor een informatieplan met behulp van de
'Quick scan'-methode die op advies van O&E voor het eerst bij een DLO-instituut werd
toegepast. Aanleiding was een toenemende ontevredenheid over bestaande informatiesystemen, met name voor projectmanagement, financieel en personeelsmanagement en
relatiebeheer. Daarnaast noopte de snelle groei in het gebruik van computers en software
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tot een herbezinning op organisatie, ontwikkeling, beheer, werkwijzen en ondersteuning
van de informatiesystemen voor het onderzoek zelf.
In het najaar versehcen de eindrapportage waarin opgenomen o.a. een prioritering en
een globaal tijdpad voor de te ondernemen projecten. De mate waarin deze projecten
volgens het schema in uitvoering kunnen worden genomen is mede afhankelijk van
beslissingen op Dt.o-niveau, de beschikbare menskracht op het Instituut en de financiën.

Computergebruik en -voorzieningen
Het beschikbare arsenaal van hardware en software is -met name wat betreft de pe's - in
1990 wederom aanzienlijk uitgebreid. Niettemin was er eind 1990 nog steeds cen tekort
aan 'geautomatiseerde' werkplekken waardoor het zelfs voorkwam dat medewerkers hun
privé-pc op het Instituut moesten installeren.
In de loop van het j a a r werd een begroting voor 1991 en cen meerjarenplan voor
investeringen in o.a. pc-apparatuur opgesteld. Als basis hiervoor dienden de in het
informaticplan genoemde technische architectuur en een inventarisatie van de behoeften
bij de ondcrzoekafdelingcn.
Losvan de vraag wat de ideale automatiseringsgraad van het Instituut behoort te zijn,
ligt er een probleem dat zich in 1990 heel duidelijk heeft gemanifesteerd: de groei in
aantallen pe's, terminals, randapparaten en de diversiteit van de gebruikte software
leiden met de huidige bezetting van de afdeling, in combinatie met de gespreidheid van
vestigingen, tot problemen op het gebied van beheer, ondersteuning en de inrichting en
instandhouding van cen goede infrastructuur. Aanstelling van een fulltime pc-(netwerk)
beheerder wordt als steeds dringender ervaren.
Eind 1990 kwam de bekabeling voor het proef-pc-netwerk in het hoofdgebouw in
Arnhem gereed en werden de eerste pe's op het netwerk aangesloten. Er wordt naar
gestreefd op den duur alle pe's in het bestaande ethernet-netwerk op te nemen. O p die
wijze kan software gemeenschappelijk gebruikt worden. Tevens worden de randapparaten efficiënter gebruikt, kunnen gegevens beter uitgewisseld worden en worden beheer
en ondersteuning van personal computers vereenvoudigd en verbeterd.

Statistische ondersteuning
De bijdrage van de statistici aan het onderzoek kan het best worden beschreven aan de
hand van enkele voorbeelden. Voor de afdeling Dierecologie werden de effecten van
bosbegrazing op vegetatie en kleine zoogdieren vastgelegd in wiskundige beschrijvingen.
Er is een simulatiemodel opgesteld voor de afdeling Ecotoxicologie om de substraatafbraak door micro-organismen temodelleren. Dit model werd gebruikt bijde interpretatie
van experimentele gegevens over de ademhaling van micro-organismen en bij de opzet
van onderzoek naar de invloed van zware metalen. Voor de afdeling Adviezen en
Algemeen Onderzoek werd met behulp van multivariate methoden aangegeven in
hoeverre veranderingen in de vegetatie in cen schraalland toegeschreven moesten worden aan enerzijds verzuring en anderzijds ontwatering.
O p themabijeenkomsten werd algemene voorlichting gegeven over de Genstat-proce-
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durcbibliotheek, over de analyse van ecologische o-1-gegevens en over de analyse van
kruistabellen.
K-leer algemeen gericht onderzoekwerk had o.a. betrekking op vang-, merk- en terugvangmethoden. Bovendien werd een structureel begin gemaakt met de bestudering van
de bouw, analyse en validatie van eenvoudige ecologische modellen bestaande uit stelsels
van differentiaal- of differentievergelijkingen.
Voor het opsporen van verbanden tussen het voorkomen van soorten en milieuvariabelen is in het verleden het computerprogramma CANOCO ontwikkeld waarvan inmiddels
vijfhonderd exemplaren over de hele wereld zijn verkocht.
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Adviezenen Algemeen Onderzoek

De afdeling Adviezen en Algemeen Onderzoek fungeert sinds twee decennia primair als
schakel tussen onderzoek en praktijk, en vice versa. Daarin komt, zoals in het jaarverslag
1988is aangekondigd, verandering door de voorgenomen omvorming van deze afdeling
naar een afdeling Terreinbeheer. Vooruitlopend op het definitieve besluit en de bezinning op de uitvoering van de adviestaak van het Instituut, isde afdeling opgedragen een
onderzoekprogramma Evaluatie van terreinbeheer te ontwikkelen. Dat programma is
opgesteld en in 1990 aanvaard, en er is ook reeds een begin gemaakt met enige verkenningen. Daarnaast is de traditionele taak van de afdeling blijven bestaan. Beide
komen in dit verslag aan de orde.

Evaluatie van terreinbeheer
Terreinbeheerders en het beleid tonen in toenemende mate behoefte aan inzicht in en
verantwoording van het effect van het gevoerde beheer en de doelmatigheid van de
ingezette middelen. Dat speelt zowel op landelijk als regionaal en objectniveau, en betreft
zowel de concrete uitvoering van het beheer als het ingezette beleidsinstrumentarium.
Het onderzoek van de afdeling wordt gericht op de inhoudelijke kant van deze
problematiek, d.w.z. op het ontwikkelen van geïntegreerde operationele methoden,
waarmee in die behoefte aan instrumenten voor controle op en natuurtechnische evaluatie van het behccrsresultaat kan worden voorzien. De nadruk ligt op terrestrische tot
semi-aquatische ecosystemen. Een centrale rol speelt daarbij de systeemanalytischc
bepaling van sleutelfactoren en stuurvariabclcn, de methode van keuze van indicatoren
en de ontwikkeling van refcrentiebeelden, beheersregimes en doeltypen. Deze benadering bouwt voort op de vroegere thema's beheersvcrslaglegging en behecrsdoelen voor
natuurlijke elementen. Wat betreft de invloed van recreatief medegebruik van natuurterreinen en een efficiënte bedrijfsvoering wordt, vooralsnog verkennend, samengewerkt
met de Dorschkamp.
Het doel van het eerste onderzoekprogramma is 1. het ontwikkelen van instrumenten
voor de evaluatie van het beheer van een bepaald ecosysteem- of terrcintype in Nederland, en 2. het daarmee ontwikkelen van algemene grondslagen voor bcheersevaluatie,
als basis voor een algemeen toepasbare methodiek. De eerste onderwerpkeuze is bepaald
door de beleidsrelevantie en de bchccrsproblcmatiek van de verschillende terreintypen in
Nederland, en door praktische onderzoektechnische overwegingen. De keuze is daardoor
op heide gevallen. Daarbij isook overwogen dat voor dat terreintypc tot nu toe als enige
een beleidsnota isuitgewerkt. Het beoogde resultaat van het eerste onderzoekprogramma
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isccn heidestatistiek van Nederland, een expert- ofkennissysteem voor heidebeheer en/of
(bijdragen aan) een handboek heidebeheer. Inmiddels zijn drie projecten aangevat:
heidestatisüek, heidemonitoring en kennissysteem hcideheer.
Heideslatistiek
In 1987 is de Werkgroep Heidebehoud en Heidebeheer ingesteld met de opdracht het
rijksstandpunt inzake het heidebeheer voor te bereiden. Dit mondde uit in het rapport
'De heide heeft toekomst!' waarin wordt aanbevolen de komendejaren systematisch en
snel gegevens te verzamelen over de verspreiding van zeldzame heidetypen en zeldzame
soorten op de heide, en ccn monitorsysteem op te zetten om de effecten van de bedreigingen, beleidsveranderingen en hel beheer te kunnen volgen. De Natuurbeschermingsraad adviseerde dienaangaande aan de Minister om een extra accent te leggen op het
voor het natuurbehoud belangrijkste doeltype 'bijzondere heide', o.a. door op korte
termijn een inventarisatie uit te voeren van die terreinen en door de doelstelling en het
beheer ervan tespecificeren. De Minister heeft vervolgens aan het RIN verzocht de criteria
voor het onderscheiden van het doeltype 'bijzondere heide' nader te toetsen.
Het voorgaande is, aansluitend op project 5 van het Natuurbeleidsplan, in het
programma vertaald in het project Heidestatistiek. De eerste stap behelst de ontwikkeling
van een voor het beleid en het beheer relevante, praktische hcidetypologic die de basis
moet bieden 1.voor ccn evaluatie van de citeria voor het onderscheiden van 'bijzondere
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heide', 2. voor een concrete, gefaseerde inventarisatie van de heide in Nederland, en 3.
voor de overige elementen in het programma, in het bijzonder voor de beschrijving van
referentiesituatics en hun randvoorwaarden en van concrete doeltypen, daarnaast bijvoorbeeld ook voor de invloed van recreatief medegebruik van de heide. Inmiddels iseen
voorlopige opzet van die typologie gereed, alsmede een aanzet voor een procedure voor
uitvoering van de inventarisatie.
Heidemonitoring
O p het gebied van de praktische indicatieve waarde van organismen bestaat ook voor de
heide een relatiefgrote kennisachterstand wat betreft de ongewervelde dieren en in zekere
zin ook de herpetofauna. Mede in opdracht van Staatsbosbeheer is daarom in samenwerking met de afdeling Dicrecologie het project Onderzoek Indicaticwaardc Hcidcfauna opgezet.
Het arbeidsintensieve sorteren en determineren van de in 198g bemonsterde ongewervelde heidcfauna heeft in de verslagperiode grotendeels zijn beslag gekregen.
Vanwege het gunstige weer is een groot aantal dieren gevangen hetgeen een goed
uitgangspunt biedt voor het teontwikkelen monitorsystecm. Daarnaast ishet herpetofaunadecl van het project voorbereid en zijn met succesvcldcxperimenten uitgevoerd om het
voortplantingsresultaat van de zandhagedis te bevorderen.
In het kader van het indicatorenonderzoek isverder, met medewerking van de afdeling
Dierecologie en de Chemische Sectie, een verkennend experiment uitgevoerd om meer
inzicht te krijgen in het verband tussen de voedingstoestand van de waardplant (struikheide) en de populatie van de herbivoor (hcidcblauwtje). Eerder is vanuit de Rijksuniversiteit Utrecht in die zin onderzoek verricht door Brunsting & Heil (1985; Oikos
44:23-26) naar de respons van de heidekever (Lochmea suturalis) op bemesting van heide.
De voorlopige conclusie is dat het hcidcblauwtje is gebonden aan jonge, open struikheidevcgetatics met een zekere hoge voedingswaarde, en negatief reageert op zowel
verlaging (onvoldoende voedingswaarde) als onnatuurlijke verhoging (mogelijk ten
gevolge van afweerstoffenproduktie door goed gevoede planten) daarvan. De heidekever
stelt daarentegen minder hoge eisen aan de voedingswaarde en is sterker gebonden aan
een onder invloed van de vegetatieontwikkeling (sluiting) milder microklimaat en een
'betere' strooiscllaagontwikkeling.
Kennissysteem heidebeheer
Onder druk van de praktijk tekent zich opverschillende terreinen een zekere rehabilitatie
af van het gebruik van heuristische en verklarende kennis bij de analyse, diagnose en
oplossing van vraagstukken. Dat betreft kennis die kan worden samengevat onder de
noemer deskundigheid en die per definitie moeilijk achtcrhaalbaar is en gericht verder
ontwikkeld kan worden en -ten gevolgevan de specifieke persoons- en tijdgebondenheid zeer kwetsbaar is.Dit soort kennis leent zich slecht voor automatische opslag, verwerking
en toepassing met traditionele modellen. Daarom bestaat vanuit de ecologie veel belangstelling voor recent ontwikkelde mogelijkheden voor kwalitatieve modellering. Die
kennismodcllering richt zich in het bijzonder op de procedurele kennis waarmee deskundigen op een specifiek probleem- of toepassingsgebied uit beschikbare informatie of
feitenkennis nieuwe kennis genereren op een wijze die met conventionele methoden

onnavolgbaar is. De modellering kan daarna worden geïmplementeerd in een expert- of
kennissysteem, dat bijvoorbeeld de vorm van een geautomatiseerd systeem of computerprogramma kan worden gegeven.
Tot nu toe heeft deze technologie echter nog weinig ingang gevonden in de ecologie en
het natuurtechnisch beheer, maar de belangstelling is snel groeiende. De afdeling heeft
daarom in samenwerking met de Technische en Fysische Dienst voor de Landbouw een
studie verricht naar de haalbaarheid van het ontwikkelen van een dergelijk systeem voor
heidebcheer. De resultaten blijken veelbelovend. De directie heeft daarom het voornemen uitgesproken om de verdere ontwikkeling ter hand te nemen.

Waterhuishoudingenplant
In 1989 heeft de interdepartementale en interinstitutionele Studiecommissie Waterbeheer Natuur, Bos en Landschap haar eindrapport 'Water boven water' uitgebracht.
Het bevat de inhoudelijke studieresultaten over de periode 1983-1987. Vervolgens is twee
jaar uitgetrokken om de ontwikkelde inzichten, kennis en specialistische instrumenten
directer voor de praktijk bruikbaar te maken in de vorm van vuistregels, rcfcrcntictabcllen, zogenoemde stalen en procedures. De afronding van de desbetreffende projecten is
merendeels doorgelopen tot midden 1990. Gelijktijdig ishet resultaat van de operationalisering neergelegd in het 'Handboek Grondwatcrbchccr voor Natuur, Bos en Landschap'. Om de materie vooreen breder publiek in teleiden, isdaarnaast het publieksbock
'Grondwater beneden peil' geschreven en de videofilm 'Verschillend als twee druppels
water' gemaakt. Het verslagjaar is afgesloten met de laatste voorbereidingen voor de
aanbieding van dit drieledige eindresultaat op 6 september 1990 aan de opdrachtgevers
van de studie.
O m het effect van grondwateronttrekking op de flora in de pleistocene delen van
Nederland te voorspellen is het WAFLO-modcl verder geoperationaliseerd. Het conceptartikel over dit model voor het Journal of Environmental Management is definitief en
persklaar gemaakt.
Een belangrijk achterliggend punt van aandacht is het toetsen en bijstellen van de
basisgegevens in de bestaande indicatorreeksen van plantcsoorten. Het daartoe in 1988
aangevatte project is toegespitst op vochtige schraalgraslandachtigc situaties en is in de
verslagperiode voortgezet. Met de vakgroep Milieukunde van de Rijksuniversiteit
Utrecht isoverlegd om de resultaten van hun grootschalig bemonstcringsprogramma in
West-Nederland en die van dit project zoveel mogelijk compatibel te houden.
Naast deze op algemene toepassing gerichte activiteiten is in opdracht van de Waterleidingmaatschappij Oost-Gelderland onderzoek gaande in het reservaat Koolmansdijk.
De voorlopige resultaten zijn gerapporteerd en er is een artikel voorbereid over de
statistische methoden om tebepalen welke plantesoorten vooruit ofachteruit zijn gegaan.
Aansluitend isin samenwerking met deopdrachtgever, de Provincie, de Landinrichtingsdienst en NMF een rcgencratieplan ontwikkeld dat een aanzienlijk herstel van de oorsponkelijke waterhuishouding mogelijk lijkt te kunnen maken. Momenteel wordt gewerkt aan de bestuurlijke implementatie van het plan. Het onderzoek wordt voortgezet.
Ook grondwaterstijging is onderwerp van aandacht. O p Oost-Amcland wordt in
opdracht van de Nederlandse Aardolie Maatschappij, voor een periode van vijftien j a a r
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en in samenwerking met het Waterloopkundig Laboratorium en de afdeling Estuarienc
Ecologie, onderzoek verricht naar de effecten van bodemdaling ten gevolge van aardgaswinning op o.m. de duinvegetatie en de grondwaterpeilen en -kwaliteit. In de
verslagperiode zijn 64 proefvlakkcn beschreven en op circa 25 locaties grondwatermonsters genomen. Mede aan de hand van archiefgegevens is een rapport geschreven
over het ontstaan van de duinen van Oost-Amcland, het grondwaterregime en het
voorkomen van enkele bijzondere plantesoorten.
Na eerdere bemoeienissen van het Instituut met de verdrogingsproblcmatiek in de
Groote Peel is,op verzoek van de Landinrichtingsdicnst en NMF,een oordeel gegeven over
twee studies naar de hydrologische en ecologische consequenties van drainage en beregening van omliggende landbouwgronden op dit nationale park in oprichting. Als uitvloeisel hiervan heeft het Instituut opdracht gekregen dewaterkwaliteit in de Groote Peel
nader te onderzoeken, mede gelet op mogelijke mitigerende of herstelmaatrcgclcn.
Inmiddels isdaarover gerapporteerd aan de projectgroep Groote Peel die op verzoek van
de Minister is ingesteld.

Dieren
Het zwaartepunt van hel zoölogisch onderzoek betrof de invloed van verkeer op broedvogclpopulatics. Dit onderzoek is in de verslagperiode overgegaan naar de afdeling Landschapsecologie.
In de jaren 1969-1985 is monitoringonderzoek verricht aan broedvogels, in eerste
instantie gericht op neveneffecten van bestrijdingsmiddelen. Het project isin de verslagperiode afgesloten met een publikatie. Gebleken isdat de waargenomen populatieverandcringen vrijwel steeds zijn terug te voeren op andere oorzaken dan alleen bestrijdingsmiddclcngebruik in Nederland. Het volgen van broedvogclpopulaties is overigens sinds
1985 overgenomen door SOVON.
De dassenstand is in deze eeuw aanzienlijk achteruitgegaan. Belangrijke oorzaken
hiervan zijn waarschijnlijk onder meer intensivering van de landbouw, urbanisatie en
toename van het autoverkeer. Om daarvan een duidelijk beeld te krijgen is een analyse
uitgevoerd van de bewoning van dassenburchten in 1960en 1980.Die geeft aan dat zowel
in bosrijke gebieden als in open landschap een sterke correlatie bestaat tussen een groter
aantal wegen en achteruitgang van de bewoningstoestand. Deze uitkomst versterkt de
bezorgdheid over verkeer als sterftefactor voor dassen (de laatste tijd worden per jaar
meer dan 200 verkeersslachtoffers gemeld, op een geschatte populatie van circa 1400).
Daarnaast is in het vcrlagjaar opnieuw een inventarisatie van de das in Nederland
uitgevoerd, ditmaal in samenwerking met het Biogeografisch Informatie Centrum en
NMF. De voorlopige resultaten wijzen op enig herstel van de stand, behalve in ZuidLimburg.
Ten slotte is op verzoek van NMF vrij uitvoerig aandacht besteed aan een door derden
ontwikkeld simulatiemodel om de effecten van ontgrondingen op een dassenpopulatie te
schatten. Via een tijdschriftartikel werd de discussie ook in het openbaar gevoerd.
Kwcckcxperimentcn, veldobservaties en literatuur leveren gegevens over de eigenschappen van de Noordwesteuropese dagvlindersoorten die het mogelijk hebben gemaakt om causaliteitcn tebepalen in het verband tussen deverschillende dagvlindcrsoor52

ten, vegetatie en landsehaptype, strategietypen te onderscheiden en indicatoren voor het
terreinbeheer te bepalen. De overdracht van deze kennis is beoogd in de vorm van een
ecologische vlinderatlas die in de verslagperiode alsdefinitief concept vrijwel is afgerond.
Er worden afbeeldingen gegeven voor de herkenning van levende dagvlindersoortcn in al
hun ontwikkelingsstadia in het veld en van de soortspecifieke biotopen, alsmede algemene biologische gegevens en de belangrijkste onderzoekresultaten om in de praktijk met
vlinders om te gaan. De realisatie van de uitgave levert echter nog problemen op.

Natuurtechnische milieubouw
Het onderzoek aan experimentele natte oeverstroken langs het te reconstrueren Wilhclminakanaal, gericht op de mogelijkheden van vestiging en ontwikkeling van flora,
vegetatie en macrofauna in verschillend ingerichte ondiepe kanaalocvcrcompartimenten, werd afgesloten met een samenvattend eindrapport. De levensgemeenschappen in de
proefstroken vertoonden in de proefperiode een gevarieerd beeld met sterke jaarlijkse
wisselingen. De volgorde van vestiging van de plantesoortcn leek in sterke mate bepalend
voor de ontwikkeling van de oeverbegroeiing en de fauna. De betekenis voor het
natuurbehoud was echter vergelijkbaar met die van kanaaloevcrs zonder aangepaste
bcschociing elders. De ontwikkeling werd naar alle waarschijnlijkheid geremd door
slibafzetting.
Het oriënterend onderzoek naar de relatie golf- natuur richtte zich met name op de
perspectieven voor de mogelijkheden van natuurtechnische milieubouw en natuurontwikkeling bij de aanleg en het beheer van golfterreinen. De rapportage isthans in concept
gereed.

Diversen
Traditioneel zijn in de loop van het verslagjaar tal van adviezen en rapportages uitgebracht, als regel in de vorm van nota's en notities. Aansluitend bij het eerste onderzoekprogramma van de afdeling hebben twee studenten van de Hogeschool MiddenNederland in 1990 opnieuw een vcgetatiekaart gemaakt van de Lcenderheidc. Eerder
was dit terrein in 1973gekarteerd. Met de herkartering werd beoogd niet alleen de grove,
bekende veranderingen (vergrassing door pijpestrootje en bochtige smele) herkenbaar te
maken, maar ook eventuele minder aspectbepalcnde veranderingen op te sporen. De
resultaten sluiten goed aan bij dievan een soortgelijke herkartering van De Borkcld (Ov.)
in 1989. De veranderingen in beide terreinen zijn voor een deel gering of kunnen
rechtstreeks in verband worden gebracht met het gevoerde beheer of met natuurlijke
successie. Het opmerkelijkst is de grote toename van de 'fijne' grassen Festucaovinassp.
lenuifoliaen vooral Agrostis vinealis.Deze landschappelijk moeilijk zichtbare verandering
was tot nu toe op heidevelden nauwelijks onderkend. Daarnaast zijn adviezen gegeven
over het heidebeheer, onder andere voor het Kroon- en Staatsdomein, en over begrazing
op de Sallandse Heuvelrug en de Lange Duinen op Ameland.
O p botanisch-ecohydrologisch gebied is gerapporteerd aan het Bureau van de Adviseur van de Raad van State over mogelijke effecten van de bouw en exploitatie van een
bungalowpark op de natuurwaarden van het Strijthagcrbeckgebied. Verder is gcrappor53

tccrd over o.a. het beheer van essenhakhout, speeiaal wat betreft de bijzondere epifytische
mossenflora, en is in het kader van het project golf - natuur advies uitgebracht over
onderzoek naar de vestiging en ontwikkeling van flora en vegetatie op verschillende kort
geleden gecreëerde golfterreinen.
Wat dieren betreft, zijn in de loop van het verslagjaar vele adviezen en een aantal
rapportages uitgebracht over onder andere weidevogels, bijvoorbeeld de relatie tussen
weidevogels en mogelijke hoog opgroeiende beplanting (bebossing) van akkergronden;
de invloed van predatic door kraaien en eksters op zangvogelpopulaties; het beheer van
vleermuizen- en paddenpopulaties; ooievaar, oeverzwaluw en ijsvogel. Frequent werden
ook adviezen gevraagd ter voorkoming van verkeers- en ruitslachtoffers en slachtoffers
van hoogspanningslijnen en over natuur in de stad (b.v. voorzieningen om gierzwaluwen
te laten broeden).
Voorts werd gerapporteerd over de invloed van sterke kunstvcrlichting op flora en
fauna n.a.v. een verzoek van VROM met betrekking tot assimilatievcrlichting.
In verschillende werkgroepen van de Commissie voor de Milieu-effectrapportage zijn
bijdragen geleverd aan de richtlijnen voor Mer's voor het Ecnheidsocfcnterrein Groote
Veld, de Waterwinning Alblasscrwaard/Vijfheerenlandcn, de Dicpinfiltratie Zuid-Holland-west en voor de golfbanen bij Lochern, Hengelo (Gld.), Apeldoorn, Meijel/Roggel,
Rosmalen en Tilburg. Voor drie golfbanen werden verzoeken behandeld om ontheffing
van de Mer-plieht. Tevens kwamen toctsingsadviezen tot stand over de inhoud van Mer's
voor de Waterwinning Alblasserwaard/Vijfhcerenlanden en drie andere golfbanen.
Tot slot werd de inbreng bij het opstellen van beheersplannen door Staatsbosbeheer en
andere instanties, evenals het becommentariëren van beheersplannen voor NMF, voortgezet.
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Cooperation with DevelopingCountries

The Research Institute for Nature Management (RIN), which operates directly under the
Ministry of Agriculture, Nature Management and Fisheries, is one of eighteen research
institutes under the Agricultural Research Department (ARD), and isobliged to put some
5% of its resources into development cooperation.
T h e Institute is to carry out applied research in support of policy development and
evaluation for the Ministry. To this end a number of research programmes have been
formulated with reference to the National Nature Policy Plan of The Netherlands, a
process which has involved the close cooperation of the Ministry, the Institute, and
agencies involved in the conservation of nature.
With its objective and tasks the Institute occupies a unique position in The Netherlands. Much ofitswork isin long-term research projects on the structure and functioning
of terrestrial, freshwater, and coastal wildland ecosystems. These are supplemented with
numerous short-term studies on the autccology of plant and animal wildlife.
Owing to the wide scope of its research, the Institute has acquired expertise and
knowledge in fields ranging from the human impact on ecosystems to the protection of
endangered species, and from the ecological restoration of wildlands to planning for
tourism development.
The primary focus ofthe Institute ison nature conservation in The Netherlands, yet the
Institute has, from the beginning, maintained dynamic relationships with research
groups throughout Europe, North America, the Middle East, East and West Africa,
South and Southeast Asia and Surinam. In addition, the RIN has developed a research
programme in Antarctica.
The structure ofthe Institute covers virtually all aspects ofapplied research in the field
of nature conservation and forestry. It maintains departments in botanical ecology,
landscape ecology, hydrobiology, conservation consultancy, cstuarine ecology, animal
ecology, ecotoxicology, scientific support functions, and a Bureau of International Cooperation.
Under the agreement between the Ministry ofAgriculture, Nature Management and
Fisheries, and the Directorate-General of Technical Cooperation (DGIS), the Institute,
fulfilling its national tasks, isobliged to apply its expertise to development cooperation in
tropical countries.
T h e Institute feels confident that it is exceptionally well equipped for this task. It
should berealised that due to thehighly advanced technical and socio-economic development of The Netherlands, which has led to a history of mounting ecological problems,
nature management and nature conservation in The Netherlands have attained a high
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Standard. In spite of an extremely high population density atid an industrial impact on
wildlands which ranks amongst the highest in the world, The Netherlands has nonetheless been able to conserve a remarkable percentage of the diversity of western
European species in its territory.
Asa consequence ofthe ministerial agreement, the Institute has established aBureau of
International Cooperation todeal with advisory services and applied research pertaining
to development cooperation in tropical countries. In the ten years of its existence, the
Bureau has been involved in an impressive number ofoverseas development cooperation
programmes, and many stall'members have been active in tropical countries in Africa,
Asia, and South America.
In view of the broad scope of the work needed to be accomplished in the tropics of the
world, the capacity of the Institute's expertise isfar too limited to comply with demands.
In addition, the Bureau has consistently been under-staffed due to poor governmental
policy with regard to development cooperation programmes involving its research
institutes. Asa consequence, the Bureau ofInternational Cooperation has been obliged to
develop a strategy which concentrates on areas for which the currently available expertise
isof the highest standard, while also limiting the programme's coverage according to the
available expertise.
Research is currently concentrated on: A. Southeast Asia, B. East and West Africa, C.
the Indian subcontinent including Sri Lanka, and D. Surinam.

'lilt' Pulau Pctak area is an example of poor reclamatie
constraints.

practice because of ignorance of ecological

The technical assistance activities of the Institute arc focused on: i. applied research
pertaining to rainforests and wetlands; 2. advisory services at the technical policy level;3.
formal in-service training in nature conservation. It must be realised that even in its
dealings with technical cooperation, the Institute, as a formal government agency, must
comply with itsofficial mandate ofproviding impartial advisory services and conducting
applied ecological research. The Bureau cannot implement projects other than in these
restricted fields ofinterest. Participation as an advisory service and evaluation of projects
for commercial advisory bureaus and institutions arc restricted to those cases where a
clear nature conservation issue is involved.
T h e Bureau, aspart ofan independent and impartial government research institute, is
strongly committed to an interest in the conservation of biological diversity, based on
ecological knowledge.

Profileof the Bureau
A survey of the past five years shows that RIN has been involved in many activities in
tropical countries, mostly short-term evaluation missions and advisory aswell as training
commitments, RIN activities have been involved in ecosystems ranging from the wet lakes,
swamps, riverine lowlands, and equatorial rainforests to the semi-arid savannahs and
from the shallow seas to highland watersheds up to an altitude of 3000 m.
In contrast to the other research departments, the Bureau has had to operate in a
fundamentally different way in order to be active according to its mandate: whereas the
research departments have enjoyed a standing relationship with the Governmental
Departments that financially support major research projects according to cooperatively
drafted programmes, the Government has so far failed to even develop a policy for
conducting research programmes within the framework of its development cooperation
in tropical countries. In spite ofthe official obligation to maintain a Bureau of International Cooperation by the Institute, no research assignments ofany significance have as yet
been reveived by the Bureau.
As a consequence, the Bureau has, from its inception, been forced tojoin in projects of
commercial consultancy bureaus where specific ecological expertise was required, or has
had to seek participation in training projects ofother institutes. In addition, the Bureau
has on occasions been directed toparticipate in identification, appraisal, and formulation
missions. Thus, financial support for activities within the framework ofdevelopment cooperation has been obtained from various external sources, with only minor support
coming from the Institute's budget.
It may, however, be envisaged that the Government, in accordance with a number of
new policy statements expressing grave concern for the conservation of rainforests and
biological diversity made in itsdevelopment cooperation programme, will soon develop a
policy with regard to applied research in the service ofsuch conservation measures as are
deemed feasible.
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Indonesia
The Institute has been involved in projects in Indonesia for many years. The longstanding permanent participation in the School of Environmental Conservation Management (SECM) in Bogor came to an end: W.H. Diemont returned to the Institute to
resume his position in the Department of Botanical Ecology. The Bureau as a member of
the SECMAdvisory Committee with ITC and IAC Earenstcin continues to play a role in the
organisational support and especially of the KSDA (parks-management) course. In October, Mr. Diemont returned to serve as a short-term instructor in a course for land
evaluation and erosion control. Within the framework of the World Bank Forestry
Institutions Development Programme, notably its National Parks Development Project,
the Institute has joined with DHV Consultants to prepare planning documents for the
research and development of bufferzones in five selected national parks. This was done
under the technical directorship of H.D. Rijksen, the head of the Bureau. H . H . T . Prins
completed his task with the production ofa document ofdirectives for applied research in
support of the management of national parks.
The Institute participated in a consortium with RWS (Flevoland) and the Asian
Wetland Bureau (AWB) to conduct a coursc-cum-study tour for wetland management.
The study tour provided some thirty Indonesian participants the opportunity tovisit The
Netherlands and to participate in field excursions to West European wetlands. Some of'
these field excursions were organised by our Department of Estuarinc Ecology (Texel). J.

Survey into the Benkung area along a logging track to locate a site for a research station
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Veen and A. Spaans were instructors in the Indonesian course module and participated
in the evaluation of the course structure. It was decided to integrate the course into the
existing SECM structure for future wetland courses.
In August, P J . H . Reijndcrs participated in a survey to explore the possibilities lor an
ecological study of the endangered dugong in East Indonesian waters, for which his
expertise in radio-tracking was required. The LAWOO project on Acid Sulphate Soils in
the Humid Tropics came to an end with the organisation of a successful workshop in
Bogor in December. The participation of C). Klepper of the Institute for Ecological
Research yielded very interesting information about the ecological value of a wildland
forest amidst land reclamation of the marshy central parts of Pulau Petak in South
Kalimantan. This research has also revealed the adverse effects of reclamation on
freshwater fisheries for the local population. The project site was visited by H.D. Rijksen
and L.W.G. Higlcr, who supervised some zoological aspects of the research programme.
A start has been made with research into the ecological processes that distinguish original
wildland forests from secondary forests and cultivated areas on acid sulphate soils. The
project will be extended into a second phase for another two years as ofJ u n e 1991; Mr.
Klepper has left the project and will be succeeded by another wetland scientist.
In July, Mr. Rijksen, accompanied by H . H . T . Prins, J. Wind and C. van Schaik,
conducted a survey into the rainforests ofthe remote Bengkung area, south ofthe Gunung
Leuscr national park, in order to investigate the suitability of the area for the establishment ofa rainforest research station. The area is a unique primeval rainforest lowland of
very high biological diversity, and excellently suited for a project to integrate nature
conservation with development through applied research. A detailed proposal for the
establishment of a research programme within the framework of development cooperation with the Indonesian Agency for Forest Research and Development (AFRD) has
been presented to DGIS.
In October, the Bureau joined forces with the Research Institute for Forestry and
Urban Ecology (De Dorschkamp), and Euroconsult Consultants to prepare a new
development and management investment plan for the Kutai national park in East
Kalimantan, by invitation of a major coal-mining industry. The team succeeded in
raising the interest of surrounding industries to provide both financial and structural
support for the conservation and management of the park, and produced a unique
document that willset the standard for a World Bank project seeking similar development
for ten other national parks in Indonesia.

Sabah
InJuly, Messrs. Rijksen and Prins visited the International Conference on Forest Biology
and Conservation in Borneo, to present a paper on a new way of reintroducing orang
utans. The visit also included a survey into the Danum Valley research location of the
Sabah Foundation to appraise the needs and requirements for a rainforest research
station.
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It is not easy to get some idea ofa coastal 'forest' in Kenya: a reconnaissance visit to the Arabuku Sokokc forest
under the guidance ofthe ornithologistJ o h n Kcnshawc : left .On the roof the Netherlands agricultural attache
(Nico Visser., two research directors of KWS and two members of the RIN team: the hierarchical structure may
be telling but is coincidental.

Kenya
In March, Mr. Rijksen went on an identification mission to Kenya. This mission was
initiated by the Institute to appraise a long-standing request of the department of
Tourism and Wildlife for technical assistance in conservation management training. He
also attended the International Conference on Sustainable Wildlife Utilisation, and paid
a visit to the Serengeti national park and its surrounding reserve in Tanzania to evaluate
a project proposal for consumptive wildlife utilisation issued by IUGN, on special request
by DOIS.

Senegal
In February-March, A.J. Beintema made a short visit to the Djoudj national park in
Senegal, together with representatives of the IUCN. The RIN has been involved in the
establishment of a new management plan for the park since 1987. As the first large
freshwater body south of the Sahara, the Djoudj is of prime importance for migratory
palcarctic wetland birds. The aim of the visit was to evaluate changes in water management, to adjust the management plan accordingly, and to formulate well-defined
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projects, together with the Director of the National Parks Service, iucx will approach
donor organisations for the funding of these projects. On special request of IUCN, the
Sine-Saloum national park was also visited briefly to see whether it would be desirable to
initiate work on a new management plan for this park.
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Summary

In the year covered by this report the Directorate of Science and Technology of the
Ministry of Agriculture, Nature Management and Fisheries was asked to formulate
several research programmes within the framework of the implementation of the Nature
Policy Plan. This primarily involved a 'Geographical Classification' programme, in
which the influence of the geographical structure of a landscape on existing plant and
animal species will be investigated. A programme was therefore developed in collaboration with the Di.o-Winand Staring Centre. A second programme involved research on the
theme 'Nature Development'. This theme was launched in collaboration with the
OLO-Winand Staring Centre for integrated Land, Soil and Water Research and the
ni.o-Centre for Agrobiological Research. The main lines ofboth programmes have been
established in the past year. A third programme, 'Nature-oriented Criteria for Contaminants', called for more intensive discussion and fine-tuning of ideas; nevertheless, in
collaboration with the Winand Staring Centre, a largely completed programme was
worked out. Whereas our Institute took the lead in these three programmes, the situation
was reversed for the programme 'Earth Values', where the lead was taken by the Winand
Staring Centre, which invited the Institute to participate.
Less time was invested in the development of two other programmes, namely Species
Policy and Measurement Network, because of lack of financial support.
Considerable effort will be put into making use of the knowledge present in other
institutes within The Netherlands; for example, through a bion (nwo)-financed programme in the framework of researchers in training.
The programme Geographical Classification, lead by the Department of Landscape
Ecology, isdirected to the problem of the fragmentation ofnature. The milieu of woods,
heaths, peat lands, bogs, and scrublands has attained a relatively stable quality, so that
species have been able to settle in specific areas. The ecosystems arc perhaps the most
susceptible tofragmentation ofthe environment. It isproposed that current research into
small-scale landscape cultures be continued asa basis for new research into low-lying peat
marshes, heaths, and peat moorlands. Mammals, birds, amphibians, butterflies, grasshoppers, and ants will be studied with the view to developing generally applicable
concepts and models.
The programme Nature Development, in which the departments ofBotanical Ecology
and Hydrobiology play an important role, aims to find out how and where new nature
reserves can be developed in The Netherlands, such that there is an optimal relationship
between cost and benefit. The programme is concentrated on stream valley systems,
fenlands, the river flood plains, and coastal dunes. Attention will successively be paid to
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reference situations, the choice of target systems, the limits to he established, the occurrence of favourable situations, and the concrete regulations needed for nature development. For the implementation of these plans, it has been decided that there should be an
exploratory phase lasting' one year, in which existing knowledge can be passed on to
interested clients, followed by an in-depth phase.
Research into nature-oriented standards is diverse as it is, in principle, directed
towards the effects ofall human activities on the environment, from pollution to the useof
mountain bikes. Thismeans that several groups within the Institute are doing research on
nature-oriented standards. In the programme Nature-oriented Criteria for Contaminants, led by the Department of Ecotoxicology, only research on pollution by toxic
substances iscollated. The core research will focus on polycyclic aromatic hydrocarbons
in the delta area. However, attention will be paid to translating findings at the ecosystem
level. It should be possible to extrapolate information from the core programme to other
substances and other ecosystems.
Other extensive research programmes have been rounded off in the past year. For
instance, the work of the Study Commission Water Management of Nature, Forest and
Landscape was completed and several important results were presented to the clients on 6
September.
The project 'Ecological Characterization ofSurface Waters in the province of Overijssel' ofthe Department ofHydrobiology was completed with a thesis in English, a book in
Dutch for those interested in Overijssel and elsewhere, and a well-attended symposium.
Another symposium organised by the Institute was one of the yearly RIN symposiums.
This time the programme wasdevoted to the (rc)introduction ofspecies, with 'The rescue
or face-lift of nature?' as subtitle.
The Department of Estuarinc Ecology organised the 7th International Wadden Sea
Symposium in the island ofAmeland. This very successful and well-attended symposium
featured intensive discussion on the aims of nature management in the international
Wadden Sea. Managers of the English Wash were present for the first time.
The same department was intensively involved in the preparation for the amendment
of the Key Physical Planning Act for the Wadden Sea. Within this framework, a
memorandum was made for the future management of the Wadden Sea. The ideas
developed in this memorandum ware later incorporated into an international study on
the management of the entire Wadden area.
The Department of Animal Ecology was also active internationally. Besides research
into the Wrcst African winter migration areas of our migratory birds, it was possible to
study the Siberian breeding areas ofgeese wintering in The Netherlands for the first time.
The research, which concentrated on brent geese, went well and thanks to the extensive
support given by our Russian colleagues, work could be carried out without many
problems.
Other staff member also went into the cold. Four participated in the first Dutch
Antarctic Expedition, which visited King George Island in Antarctica from 1December
1990 to 2 February 1991. The expedition was led by the Director of Research of the
Institute. Even before departure, the expedition had already achieved one of its most
important goals: The Netherlands was admitted as a voting member to the Antarctic
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Treaty. At the same time, a fifth RIXmember of staff stayed in the vicinity of the
Australian base Casey.
The collaboration between European research institutes on nature management,
which was started in 19H9, was intensified. Steps were taken to develop ajoint research
programme on themes such as climatic changes, landscape-ecological processes, and
ecotoxicology.
An important development within the Institute was the setting-up of an information
system. Together with the DLO-'l'cclinical and Physical Research Service, the Department of Advisory Sen-ices developed a computer programme to demonstrate how a
manager can obtain advice about specific problems, for instance in certain aspects of
heath management, bv formulating questions in a structured way. It is hoped that this
information system will be developed further.
Although in the past year both the formation of a Nature Information Centre and the
merger with the Di.o-Institute for Forestry and Urban Ecology 'De Dorschkamp' haveeast their shadows before, these events had little effect on the research results. By making
the (legal) position ofmembers ofstaff clear and by providing information, it was possible
to stop these developments from absorbing too much ofstaff members' time and energy.
In fact, thanks to the many new initiatives of recent years, the Institute faces the merger
with confidence.
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Lijst van onderzoekprojecten

BOTANISCHE ECOLOGIE

020 Onderzoek n a a r de ecologische indicatiewaarden van Taraxacum-soortcn voor het beheer van
graslanden
040 Oriënterend onderzoek naar de invloed van de chemische samenstelling van neerslag op vegetaties
160 Meerjarig vergelijkend bosecologisch onderzoek
183 Verspreiding en ecologie van paddestoelen in Nederland
189 Remote sensing bij onderzoek ten behoeve van de natuurbescherming
208 Relatie tussen plantesoorten, plantengemeenschappen en milieu d.m.v. permanente kwadraten en
andere methoden
209 Onderzoek van de mogelijkheden en praktische toepassing van natuurtcchnische milieubouw
255 Classificatie van het Nederlandse bos
256 Onderzoek n a a r begrazing in het natuurbeheer
280 Effecten van zwaveldioxide, ammoniak en ammoniumsulfaat op natuurlijke vegetaties van droge,
voedselarme gronden
281 Monitoring van epifytische korstmossen in Nederland
291 Effecten van bemesting en bekalking op de ondergroei van droge, voedselarme dennenbossen
313 Wijzigingen in de Nederlandse mosflora, achterliggende oorzaken en hun betekenis voor het natuurbehoud
315 5001 De vegetatie van Nederland: een overzicht en classificatie van de plantengemeenschappen op
basis van opnametabellen

DIERECOI.0GIE

057
058
058
058
058
058
059
059
060
060
075
075
075
075
077
080
081

Populatieonderzoek aan meeuwen: effecten van intra- en interspecifieke concurrentie op de stand
Geogralisch-ceologisch onderzoek aan ganzen
0001 Populatiedynamica van de bejaagde arctische ganzesoorten: kolgans, rietgans en kleine rietgans
0002 Populatiedynamica en terrcingebruik van een niet-bejaagdc arctische ganzesoort: de brandgans
0003 Terrcingebruik van de rotgans in het Waddengebied
0005 Broedbiologie van rotganzen op het Taymir-schicrciland, Siberië
Geografisch-ecologisch onderzoek aan weidevogels
0002 Populatiedynamica van weidevogels
Geografisch-ecologisch onderzoek aan eenden
5001 Reorganisatie van watervogeltellingen
Interacties tussen roofdieren en hun omgeving
0001 Terreingebruik en activiteitspatronen van bunzing, boom- en steenmarter
0003 Migratieroutes en terrcingebruik bij dassen in Nederland
0004 Onderzoek naar patronen in de verkeersmortalitcit bij dassen in Nederland
Algemene wildproblcmcn, adviezen en voorlichting
Aard en oorzaken van het aantalsverloop van korhoenderpopulaties
Geografisch-ecologisch onderzoek aan Nederlandse zoogdieren
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082
181
i8i
i8i
240
257
263
263
264
282
300
300
304
304
304
306
337
348
354
364
369
899
899
899

Geografisch-ecologisch en autecologisch onderzoek aan Nederlandse amfibieën en reptielen
Relatie tussen beheersmaatregelen en het voorkomen van everlebralen op graslanden
ooor O n t w i k k e l i n g v a n een monitoringsysteem voor ongewervelden in graslanden
0003 Onderzoek naar de decompositie van organische stoffen in verschillend bemeste graslanden
Effecten van grondwaterstand, bemesting en egalisatie op n a t u u r w a a r d e n van klei-op-vcengraslandcn
Onderzoek n a a r de invloed van de proefwindcentrale bij Oosterbierum (Fr.) op vogels
0004 Ontwikkeling van gedrag en thermoregulatie bij kuikens van antarctische vogelsoorten
0007 Energiehuishouding van sterns in Antarctica
Het beheer van reptielen en amfïbieën in Europa
Biologie, populatiedynamiek en habitatanalyse van de boomkikker
Eco-cthologisch onderzoek naar de verplaatsingspatronen van muskusratten
5002 Onderzoek naar de bijvangsten bij de muskusrattenbestrijding
Grote herbivoren in bos- en natuurbeheer
0001 Onderzoek naar de genetische structuur van populaties van edelhert en wild zwijn
4002 Onderzoek naar conditie-indicatoren voor edelhert, ree en wild zwijn
Het ontwikkelen van voorspellingsmodellen voor weidevogclpopulaties
Voortplantingskansen van sterns in relatie tot veranderingen in het mariene milieu
4001 Ontwikkeling van een monitoringsysteem voor heidebeheer aan de hand van de fauna
Herintroductie van de bever: geschiktheid van de Biesbosch voor de opbouw van een levensvatbare.
populatie, effecten op het ecosysteem en maatschappelijke aspecten
5002 Uitstralingseffecten van geluidsproduktie van de 25-mm schietbaan in de M a r n c w a a r d op
plaatskeuze en gedrag van watervogels in het Lauwersmeergebied binnendijks
Causale analyse van de soortensamcnstelling en aantallen van sprinkhanen in graslanden
0006 VVest-Afrika als overwinteringsbiotoop voor trekvogels
0008 Ornithologisch onderzoek en advies ten behoeve van het natuurbeheer in Suriname
0021 Beheersplan Pare National du Djoudj (Senegal)

ECOTOXIGOLOGTF,

017 0001 Invloed van zware metalen op bodemmicrobiologische activiteiten
017 0002 Invloed van zware metalen op microbiële populaties: adaptatie en selectie van micro-organismen in de bodem
017 0003 Algemene literatuuraspecten van het zwarc-metalenondcrzock
017 0006 Speciatie van zware metalen in relatie tot beschikbaarheid voor bodemmicrobiota, met name
bodemmicro-organismen
125 Regenwormen als biologische graadmeter van bodemverontreiniging
227 Distributie, transport en effecten van chemische verontreinigingen in terrestrische voedselketens
299 0001 De invloed van protozoën op de nutriënten-turnovcr van natuurlijke bodems
299 0002 Effecten van milicuvcrontrcinigcnde stofconcentraties op de terrestrische microfauna
322 Referentiewaarden van zware metalen in terrestrische biota in Nederlandse natuurgebieden
327 5001 N a a r een ecologische classificatie en beoordeling van bodems; een haalbaarheidsstudie ten
behoeve van onderzoekprogrammering
345 4007 Doorgifte en effecten van cadmium en zink in de voedselketen bodem-regenworm-mol
363 5001 Prioritaire stoffen in het natuurbeleid
367 Bodemsaneringstechnieken in landelijke gebieden

ESTUARIENE ECOLOGIE

076
076
076
076
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Oorzaken van aantalsschommelingen van zeehonden in de Nederlandse Waddenzee
0001 Effecten van PCB'S op zeehonden
0004 De invloed van verstoring op zeehonden
0005 Energiehuishouding bij grijze zeehonden

l ' y Ontwikkeling van natuurtechnische beheersmaatregelen voor kwelders en landaanwinningswerken in
de Waddenzee
i")ï "jooi Effectstudie van slib op kwcldersvstemen
i")i 5002 \'ergelijkende studie van uitwisselingsprocessen tussen kwelder en zee
238 De rol van de mosselcultuur in de Waddenzee
38 0001 De invloed van bioturbatie op de bodemwateruitwisseling van nutriënten en zware metalen
52 Beheer van monniksrobben in de Middellandse Zee
253 Beheer van walvispopulaties in iwc-verband
263 Onderzoek ten behoeve van natuurbeheer in Antarctica
277 5001 Monitoring van ecologische effecten van bodemdaling op en rond Ameland
286 Eutrofiëring als mogelijke oorzaak van de achteruitgang van klein zeegras in de westelijke W a d d e n zee
320 5001 Relatie tussen baggerspecie en visziekten
331 Onderzoek naar de oorzaken van achteruitgang en huidige status van bruinvissenpopulaties in de
Noordzee
333 Onderzoek naar de effecten van verstoring van vogels in de Waddenzee
346 Ecosysteemmodellering van de westelijke Waddenzee (F.MOWAD)
347 Populaticbiologie van zeehonden in de (inter)nationale Waddenzee en het Deltagebied
350 De jaarcyclus in de o p n a m e en produktie van materiaal door mosselbanken
364 5001 Uitstralingseffecten van geluidsproduktic als gevolg van militaire schietoefeningen in de M a r n e waard
365 5001 Ontwikkeling van een natuurwetenschappelijke basis voor een heroriëntatie en herziening van
de Planologische Kernbeslissing Waddenzee
366 wwF-projccl: Common future of the W a d d e n Sea
371 Onderzoek naar de invloed van verschillende mosseldichthedcn op het ecosysteem
790 0004 Internationaal Waddenzeesymposium Ameland
899 0031 Onderzoek naar het habitatgebruik van de dugong in de Indonesische archipel

HYDROBIOLOGIE

048 Onderzoek naar de neveneffecten van chemische onkruidbestrijding in water
211 Typering en kartering van hydrobiocoenosen in samenhang met de waterhuishouding van het landschap
214 Invloed van zure neerslag op chemie en diatomeeën van vocdsclarme wateren in West-Europa
224 Zuurstofhuishouding in poldersloten
248 Macrofauna van zijbeken van de Hierdense Beek in relatie tot kwantitatieve en kwalitatieve waterhuishouding
260 Ecologische karakterisering van oppervlaktewateren in Overijssel (EKOO)
293 Autecologie en taxonomie van zoelwaterorganismen
294 Het lot van atmosferisch aangevoerde stikstof in vennen
309 Ecosysteemmetabolisme als parameter voor de bestudering van effecten van pesticiden in proefsloten
310 Onderzoek naar de effecten van pesticiden in aquatische micro-ecosystemen
323 Methoden voor paleolimnologisch onderzoek van vennen
324 Beheer van vennen
368 Invloed van eutrofiëring op soortensamcnstelling, biomassa en chlorofylgehalte van het aangroeisel in
proefsloten
377 Faunistisch-ecologische aspecten van natuurontwikkeling in bceksystemen
378 Invloed van eutrofiëring en toxische belasting op de samenstelling en abundanties van macro-invertebraten (met name Oligochaeta) in proefsloten
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LANDSCHAPSECOLOGIE

144 Vergelijkend onderzoek naar de samenstelling en opbouw van do Nederlandse brocdvogelgcmecnschappen
278 Kleine landschapselementen in hel eultuuriandsehap als habitat voor planten en dieren: habitatkenmerken, relaties met landbouwgrond on ruimtelijke configuratie
278 000T Broodvogols in houtwallandschappen; do rol van landschapsstructuur
278 0002 Brocdvogels in houtwalion: de rol van houtwalslructuur en aangrenzend grondgebruik
278 5004 De gevolgen van landinrichting voor broodvogols in de projecten Achtkarspclcn en LutjegastDoezum: een vergelijking van planalternatieven
27e) 0001 Kleine zoogdieren in het cultuurlandschap: de betekenis van habitatoppcrvlak en isolatie voor
do rosse woelmuis
279 0002 Verspreiding van rode bosmieren {Formica nz/rt-grocp) in relatie lot de grootte en de isolatie van
hun woongebieden
27c) 0003 Do betekenis van oppervlakte en isolatie van woongebieden van ongewervelde diersoorten
279 0004 Verspreiding en verbreiding van diasporen in relatie tot hot patroon van landschapselementen
in hot cultuurlandschap
279 0006 Gevolgen van versnippering v a n het h a b i t a t voor de eekhoorn (Sciurus vulgaris)
279 0007 Ruimtelijke dynamiek in een versnipperde boomklevcrpopulatie
279 400^ Wegbermen als habitat en verbindingsbaan voor loopkevers van schrale graslandvegetaties
289 Effecten van verkeer op broedvogelpopulatics
318 Modelsimulatie van populaties in versnipperde landschappen
338 Landelijke typologie van lijnvormige houtige landschapselementen
362 Geografische dynamica van soortarealen
372 De ecologische hoofdstructuur als biogcograhseh samenhangend stelsel: de rol van kerngebieden on
verbindingszones
373 Operationalisering van het GEA-bestand voor ruimtelijke toepassingen (landschapswaarden)

ADVIEZEN ENA L G E M E E N ONDERZOEK

202
301
311
321
340
349
374
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Een effcctvoorspcllingsmodel voor de relatie tussen water en flora (WAFLO)
Heidebchcer
Ecologische dagvlinderatalas
Oriënterend onderzoek golf-natuur
Veranderingen in de vegetatie van Koolmansdijk sinds 1977
Indicatorreeksen van planten
Dassencensus 1990

Publikaties in tijdschriften en boeken

In 1990 zijn de volgende 140 publikaties van RiN-medewerkcrs verschenen:
Apeldoorn, R. van 1990. Boekbespreking 'Kleine zoogdieren in wegbermen'. De Levende N a t u u r 9 1 , 3 : 93.
Apeldoorn, R. van 1990. Ecologie van de Eekhoorn (Sciurus vulgaris). Nieuwsbrief Stichting Vrijwillig
N a t u u r - en Landschapsbeheer Noord-Holland 13: 4-8.
Apeldoorn, R. van,J . Verboom &J . Wicrtz 1990. Hoe krachtig ismodel Meles? Landinrichting 30, 5: 35-37.
Bcintema, A. 1990. Pantanal, de stille aantasting van een Braziliaans wetland. P a n d a 26, 9: 5-8.
Beintema, A J . 1990. M a n a g e m e n t of the Djoudj National Park in Senegal. In: M . M a r c h a n d & H.A. U d o de
Haes (cds.), T h e people's rolein wetland m a n a g e m e n t ; proceedings International Conference, Leiden, T h e
Netherlands, J u n e 5-8, 1989. Centre for Environmental Studies, Leiden; 400-405.
Beintema, A.J. 1990. Condition index and fledging success in meadow bird chicks. W a d e r Study G r o u p
Bulletin 59: 7-8.
Beintema, A. & H. Visser 1990. Antarctica, domein van zeeolifanten en pinguïns. P a n d a 26, 3: 5-7.
Beintema, A.J. & G.H. Visser 1990. Factoren die groei en overleving van weidevogelkuikens bepalen. Limosa
63, 1: 29.
Bekker, D.L. & B.A. Nolet 1990. T h e diet ofotters L u t r a lutra in T h e Netherlands in winter and early spring.
L u t r a 3 3 : 134-144.
Berdowski, J.J.M. &J . Mooi 1990. Effects from flue gas from a coil-fired boiler on plants. In: M.Booij & G.J.
Vink (eds.), Biological effects ofair pollution resulting from the combustion ofcoal. Netherlands Agency for
Energy and the Environment (NOVEM), Sittard/Utrecht; 22-26.
Bergh, L.M.J, van den 1990. Watervogeltelling in j a n u a r i 1988. Limosa 63, 2: 65-69.
Bergs, J . van den, P. Bouwsema & K.S. Dijkema 1990. M a n a g e m e n t of the mainland saltmarshes and
accretion works in relation tocoastal protection. In: C. HelwegOvesen ( e d . \ Saltmarsh management in the
W a d d e n Sea region; proceedings second trilateral working conference, R 0 m 0 , Denmark, 10-13 October
1989. Ministry of the Environment, Copenhagen; 85-95.
Beukema, J.J., W.J. Wolff &J . J .W . M . Brouns 1990. Expected effects of climatic change on marine coastal
ecosystems. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. 221 p.
Birks, H J . B . , J . M . Line, S.Juggins, A.C. Stevenson & C.J.E. ter Braak 1990. Diatoms and p H reconstruction.
Phil. T r a n s . R. Soc. Lond. B 327: 263-278.
Black, G.P. & G. Gonggrijp 1990. Space and time; a new approach. N'aturopa nr. 65: 10-13.
Black, G.P. & G.P. Gonggrijp 1990. F u n d a m e n t a l thoughts ofearth-science conservation.J a h r b u c h Geologische Bundesanstalt Wien 133, 4: 655-657.
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Commissies

In 1990 bestond de Programmcringscommissie van het RIN uit de volgende leden:
drs. C J . Kalden (voorzitter), plv. directeur van de Directie Natuur-, Milieu- en Faunabeheer, Ministerie van
L a n d b o u w , Natuurbeheer en Visserij;
ir. VV.F.S. Dufïhues, directeur van de Directie Beheer L a n d b o u w g r o n d e n , Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij;
dr.ir.J . van de Voorcn, plv. algemeen directeur van de Dienst L a n d b o u w k u n d i g Onderzoek, Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
dr.ir. H.S.B.M. van Aspcren, directeur Staatsbosbeheer;
dr. B.H. van Leeuwen, onderzockcoördinator van de Directie Natuur-, Milieu- en Faunabeheer, Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
ir. H . R . Oosterveld, namens de directeur Landinrichtingsdienst, Ministerie van L a n d b o u w , Natuurbeheer en
Visserij;
P. Nijhoff, algemeen directeur Stichting N a t u u r en Milieu;
dr. F. Prins, Vereniging tot Behoud van N a t u u r m o n u m e n t e n in Nederland;
drs. S. Siebenga, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging.
De Wetenschappelijke Begeleidingscommissie was in 1990 als volgt samengesteld:
prof.dr.ir. P J . C . Kuiper (voorzitter), hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen;
prof.dr. R . H . Drent, hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen;
prof.dr. S.A.L.M. Kooijman, hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam;
prof.dr. J . Ringelbcrg, hoogleraar Universiteit van Amsterdam;
prof.dr. C.W. Stortenbeker, hoogleraar Landbouwuniversiteit Wageningen;
prof.dr. V. WcsthofF, oud-hooglcraar Katholieke Universiteit Nijmegen;
dr.ir. J . W . Woldendorp, directeur Instituut voor Oecologisch Onderzoek te Heteren;
prof.dr. LS. Zonneveld, hoogleraar Internationaal Instituut voor Luchtkartering en Aardkunde (TTC)
Knschcdc.
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