Jaarverslag 1988
Annual Report

Rijksinstituut voor Natuurbeheer
Research Institute for Nature Management
Arnhem, Leersum en Texel
i9 8 9

Omslagfoto: Veldopstelling voor het onderzoek naar de effecten van stikstofdepositie op
de vergrassing van de Asselse Heide. De proefvlakken, die zich onderscheiden door hun
vegetatiestructuur en de hoeveelheid gras, verschillen in de concentratie ammoniumsulfaat die aan de vegetatie wordt toegediend. Onder de witte schermen wordt de normale
hoeveelheid regen vervangen door een even grote hoeveelheid kunstmatige regen.
Front cover: Field arrangement for research of the effects of nitrogen deposition on the
'grassification' of the Asselse Heide area. T h e plots, characterized by their vegetation
structure and grass quantity, diifer as to the concentration ofammonium sulphate which
isapplied to thevegetation. Under the white screens, the normal quantity of precipitation
is substituted by an equal quantity of artificial rain.
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Inleiding

De verzelfstandigingvanhetministeriële landbouwkundig onderzoek
O p 9 maart 1988verscheen het beleidsbesluit van de Minister van Landbouw en Visserij
met betrekking tot de splitsing van de Directie Landbouwkundig Onderzoek in de
Directie Wetenschap en Technologie en de Dienst Landbouwkundig Onderzoek. De
Directie Wetenschap en Technologie wordt belast met de formulering van het departementale onderzoek- en technologiebeleid en wordt ook de budgethouder voor het vanuit
het Ministerie van Landbouw en Visserij uit te voeren landbouwkundig onderzoek. De
Dienst Landbouwkundig Onderzoek krijgt tot taak het uitvoeren van onderzoek dat van
belang is voor het door de Minister van Landbouw en Visserij te voeren beleid. Deze
nieuwe organisatorische structuur krijgt begin 1989 zijn beslag en vormt de voorbereiding voor de verzelfstandiging van het landbouwkundig onderzoek.
Verband houdend met deze toekomstige verzelfstandiging en ter uitvoering van de in
1987 in de Tweede Kamer der Staten-Generaal behandelde nota 'Landbouwkundig
onderzoek in perspectief- Ontwikkelingsplan voor de instituten en proefstations van het
ministerie van Landbouw en Visserij, 1987-1990' isin het verslagjaar een begin gemaakt
met het onderbrengen van het onderzoek in Programma's. Verwacht mag worden dat in
de toekomst het onderzoek gefinancierd wordt op basis van deze Programma's. De
vormgeving hiervan en het groeperen van de lopende onderzoekprojecten in samenhangende onderzoekprogramma's heeft veel aandacht van de onderzoekleiding van het
Instituut gevraagd. Binnen het RIN wordt ernaar gestreefd de Programma's zoveel
mogelijk telaten samenvallen met die van de onderzoekafdelingen. Ook wordt deelgenomen aan samenwerkingsprogramma's die tussen verschillende onderzoekinstellingen
binnen de Directie Landbouwkundig Onderzoek tot stand komen. Hierdoor krijgt een
aantal vroeger wat informele samenwerkingsrelaties nu een minder vrijblijvende, formele
vorm. Eerst in 1990 zal het onderzoek van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek
definitiefin de beoogde programmavorm gegoten zijn.

De organisatie vanhet Instituut
In oktober werd het Formatieplan 1987door de Directie Personeelszaken vastgesteld. Dit
formatieplan geeft ruimte voor gewenste ontwikkelingen, zodat de vaststelling ervan
gezien kan worden als een belangrijk moment in het proces van systematische optimalisering van de instituutsorganisatie. De hogere inpassing van een groot aantal
functies zowel in het onderzoek als in de onderzoekondersteuning levert een bijdrage aan
het behoud en de ontwikkeling van reeds aanwezige kwaliteit en zal een gunstig effect
hebben op het aantrekken van kwaliteit bij de vervulling van vacatures.

De in 1987 begonnen discussie over een wijziging in de organisatorische opzet van de
algemene onderzoekondersteuning leidde tot een herindeling die vanaf 1 januari 1989
van kracht zal zijn. Aan deze nieuwe vormgeving van de onderzoekondersteuning
hebben de betrokken medewerkers via een daartoe ingestelde projectgroep een bijdrage
geleverd die de besluitvorming wezenlijk heeft beïnvloed.
De afdeling Algemene Zaken, die bestond uit een groot aantal kleine secties, is
opgeheven; de algemene onderzoekondersteuning zal verzorgd worden vanuit een vijftal
(deels nieuw ingestelde) afdelingen: de afdeling Personeelszaken, de afdeling Financiële
en Materiële Zaken, de afdeling Redactie, de afdeling Bibliotheek en Documentatie en de
Technische Dienst. Het doel van deze hergroepering is om via een meer gestructureerde
samenwerking binnen de algemene onderzoekondersteuning een betere aansluiting te
verkrijgen van hel aanbod aan onderzoekondersteunende diensten op de vanuit het
onderzoek voortvloeiende vraag.
De afdeling Adviezen en Algemeen Onderzoek isverantwoordelijk voor de advisering
en voor de verstrekking van natuurwetenschappelijke informatie aan de gebruikers van
de onderzoekresultaten. De vragen die aan het Instituut gesteld worden, komen hier
binnen en worden ook vanuit deze afdeling beantwoord. Binnen het RIN vindt een
autonome ontwikkeling plaats die ertoe leidt dat deze taak in toenemende mate door de
onderzoekafdelingen uitgevoerd wordt. Daarnaast wordt in de afdeling Adviezen en
Algemeen Onderzoek steeds meer onderzoek uitgevoerd met een langere looptijd. Het
onderscheid tussen de taak van de afdeling Adviezen en Algemeen Onderzoek en de
onderzoekafdelingen vervaagt dan ook, zodat een bezinning op de uitvoering van de
adviestaak van het Instituut op zijn plaats is.
Een werkgroep gevormd uit de kring van de afdelingshoofden en de afdeling Adviezen
en Algemeen Onderzoek hebben hierover een advies aan de directie uitgebracht. Na een
standpuntbepaling van de directie is in de afdelingshoofdenvergadering van november
uitvoerig over de uitvoering van de adviestaak van gedachten gewisseld. Een en ander
heeft tot de opvatting geleid dat de adviestaak van het Instituut uitgevoerd moet worden
door de onderzoekafdelingen, waarbij deze bevraagd zullen worden op basis van de
binnen de afdeling aanwezige deskundigheid. Dit heeft tot gevolg dat op een nog nader te
bepalen datum de afdeling Adviezen en Algemeen Onderzoek opgeheven zal worden;
tegelijkertijd zal er een nieuwe onderzoekafdeling ingesteld worden die zich gaat bezighouden met onderzoek betreffende de natuurwetenschappelijke evaluatie van het beheer
van natuurgebieden. De hiermee verband houdende veranderingen in organisatie en
werkwijze zullen in het volgende kalenderjaar verder voorbereid worden.

Depersonele capaciteit
In het verslagjaar verliet een vijftal medewerkers uit de vaste formatie het Instituut,
hetgeen overeenkomt met een mutatiepercentage van ruim 3.
Het onderzoek werd in 1988 gehinderd door langdurige vacatures voor hoofden van
verschillende afdelingen. De afdeling Milieuverontreiniging en het stafbureau Chemische Analyse en Informatieverwerking functioneerden het gehelej a a r zonder hoofd. Bij
de afdeling Estuariene Ecologie werd na een vacature van tien maanden per 15april een
nieuw hoofd benoemd, terwijl het hoofd van de afdeling Botanie per 1 juni een andere

functie aanvaardde. Ook voor het hoofd van het stafbureau Internationale Samenwerking was er een vacature, zowel van i januari tot ijuni als na i november. Ondanks
degrote inzet van de plaatsvervangende hoofden leidde deze situatie tot problemen bij de
coördinatie van het onderzoek en het op gang brengen van nieuwe ontwikkelingen.
Ook de inkrimping van de vaste formatie van het Instituut met acht formatieplaatsen
in de periode 1987-1990 werkt remmend op het starten van nieuwe ontwikkelingen. Met
veel belangstelling wordt daarom uitgezien naar het beschikbaar komen van zogenaamde DLO-AIO'S. In 1988werden voorstellen voor een tiental Aio-onderwerpen bij de centrale
directie ingediend.
Het beschikbaar komen van AIO'S ZOUdesterke terugloop van de inzet van studenten in
het onderzoek van het Instituut kunnen compenseren. Kennelijk is als gevolg van de
huidige twee-fasenstructuur van het universitaire onderwijs het aanbod van studenten
sterk teruggelopen. Met name het Biologisch Station op Terschelling liet het hier
gesignaleerde effect zeer duidelijk zien: van 121o overnachtingen in 1987 zakte men naar
876 overnachtingen in 1988. Gezien het enthousiasme waarmee studenten in onderzoekprojecten meedoen, kan gesteld worden dat deze ontwikkeling de onderzoekcapaciteit van het RIN zeker met tien mensjaren per jaar heeft verminderd.
Tegelijkertijd ishet Instituut, vanwege de hogere kosten die voor de tewerkstelling van
erkende gewetensbezwaarden in rekening gebracht worden, gedwongen de inzet van
gewetensbezwaarden in te krimpen. Ook hier wordt in 1988/89 een reductie met circa
tien mensjaren per jaar of zelfs meer voorzien.

In memoriam dr.D.C.P.Thalen
O p 25 decernber is op 45-jarige leeftijd Dik Thalen plotseling overleden. Hij was van 1
december 1979 tot 1 november 1988 aan het Instituut verbonden als hoofd van de
afdeling Botanie en van het stafbureau Internationale Samenwerking.
Thalens werklust kwam voort uit zijn zorg om mensen in de overtuiging dat natuurbehoud een noodzaak was om het leven op deze wereld voor ondergang te behoeden. Deze
sterke innerlijke betrokkenheid ging echter hand in hand met zijn vermogen te relativeren. Hij liet zich niet ontmoedigen door deomvang van de problemen, noch door het vele
werk dat oplossing ervan met zich zou kunnen meebrengen.
Hij bezat de gave mensen te motiveren en te stimuleren. Velen in binnen- en buitenland hielp hij op de been en steunde hij in hun werk. Vanuit zijn vastberadenheid schonk
hij hun vertrouwen en moedigde hen aan. Zijn belangrijkste taak als afdelingshoofd
omschreef hij als het scheppen van optimale omstandigheden voor het functioneren van
zijn medewerkers.
Het isdiep tragisch dat het hem niet gegeven isgeweest zijn hoogleraarschap Natuurbeheer in de tropen aan de Landbouwuniversiteit gestalte te geven.

Wat verder deaandacht trok
O p 29 september bracht de Directeur-Generaal Landbouw en Voedselvoorziening van
het Ministerie van Landbouw en Visserij,de h e e r j . van der Veen, een bezoek aan het RIN.

Tijdens dit bezoek werd de heer Van der Veen geïnformeerd over het onderzoek van het
Instituut en de toekomstige ontwikkelingen daarin.
In het verslagjaar is er regelmatig contact geweest met onze volksvertegenwoordigers.
Zo werd op 18januari onder leiding van de heerJ. van Noord de Commissie Landbouw
van de Tweede Kamerfractie van het CDA op onze vestiging te Leersum ontvangen. O p 4
juli bracht drs. D. Eisma (Democraten 66) een werkbezoek aan ons Instituut en op 17
augustus de heerJ.S. Huys (Partij van de Arbeid). Tijdens deze werkbezoeken werd het
instituutsonderzoek aan de hand van enkele voorbeelden door de betrokken onderzoekers
toegelicht, waarop een veelal levendige discussie volgde.

Het onderzoek van het Instituut

De inkrimping van de vaste bezetting van het RIN, gecombineerd met de beperkingen in
aantallen studenten en gewetensbezwaarden, leidt totduidelijk merkbare capaciteitsproblemen. Lopend onderzoek vordert minder snel en bepaalde nieuwe onderwerpen
kunnen niet worden opgepakt. Er is daarom overleg begonnen over de toekomstige
breedte van het onderzoekveld van het Instituut. Naar verwachting zal in 1989 duidelijk
worden welke onderzoekthema's prioriteit zullen krijgen en dus ook welke gebieden
zullen moeten afvallen.
Met 1992 in zicht en conform het Ontwikkelingsplan voor het Landbouwkundig
Onderzoek werd in 1988 aandacht besteed aan de verdere internationalisering van het
RiN-onderzoek. Reedsjaren bezoeken onze medewerkers andere landen in het kader van
een congres ofsymposium, veldonderzoek en ontwikkelingshulp. Er isin 1988echter een
begin gemaakt met een doelbewuste stimulering van internationale samenwerking in het
onderzoek. Zo organiseerde het Instituut in 1988drie internationale workshops: de 'First
International Meeting on Earth Conservation', 'Expected effects of climatic change on
marine coastal ecosystems' (samen met het Nederlands Instituut voor Onderzoek der
Zee) en 'Forest grazing'. Alledrie workshops werden door dedeelnemers alszeer geslaagd
beoordeeld; ze leidden tot vele waardevolle contacten en concrete plannen tot samenwerking. Daarnaast besteedde een RiN-medewerker een halfjaar 'sabbatical leave' in
Nieuw-Zeeland, terwijl Amerikaanse, Britse en Griekse onderzoekers in het werk van het
RIN deelnamen. Twee medewerkers verzorgden met succes een serie voordrachten in
Canada en de Verenigde Staten.
Internationaal werd er ook samengewerkt in het kader van het Antarctisch onderzoek.
Een medewerker en een mede door het Instituut begeleide promovendus onderzochten
de warmtehuishouding vanjonge vogels vanuit een Braziliaanse basis, terwijl een andere
medewerker afreisde om deel te nemen aan de European Polar Ocean Study (EPOS). Hij
verzamelde hier gegevens over de rol van zeevogels in het ecosysteem van de Zuidelijke
Ijszee in het kader van een internationale studie van dit gebied.
Een ander toneel van activiteit bevond zich in Mauretanië. Onder wetenschappelijke
leiding van het Instituut werd op en rond de Banc d'Arguin veelomvattend oceanografisch en ecologisch onderzoek uitgevoerd door medewerkers van vijftien instellingen,
waaronder instituten uit West-Duitsland, België, Ghana en Mauretanië zelf. De reden
om dit door de Stichting Onderzoek der Zee gefinancierde en gecoördineerde programma uit te voeren, ligt mede in de betekenis van de Banc d'Arguin voor overwinterende wadvogels. Geen ander kustgebied langs de Oostatlantische vliegweg herbergt in de winter zulke grote aantallen wadvogels, zelfs niet de Waddenzee!

De inhoud van era nest van dr kcclbaiidpinguïii op Elephant Island Antarctica wordt gecontroleerd.

Een belangrijke mijlpaal in het onderzoek werd net voor dejaarwisseling bereikt: de
voltooiing van het Gea-project, de inventarisatie van aardwetenschappelijk belangrijke
verschijnselen in Nederland. Na 13 jaar zijn nu voor alle provincies overzichten van
Gea-objecten beschikbaar.
Gea leverde ook belangrijke informatie voor het Nationale Natuurbeleidsplan (NBP),
een in 1989 te verschijnen document van de Ministervan Landbouw en Visserij, waarin
het natuurbeschermingsbeleid voor de komende jaren wordt verwoord. Het Instituut
voerde voor het NBP nog een drietal projecten uit: een studie over de internationale
betekenis van de Nederlandse natuur, een actualisering van de zogenaamde Bolwerkkaarten (samen met provinciale NMF-medewerkers) en een studie naar veranderingen in
de Nederlandse natuur (samen met de afdeling Milieubiologie van de Rijksuniversiteit
Leiden).
Van enkele medewerkers werd veel tijd gevergd als gevolg van de omvangrijke
zeehondensterfte in Noordwest-Europa. Samen met het RIVM speelde het Instituut een
leidende rol in het onderzoek naar de oorzaken en in de organisatie van het vervolgonderzoek. Zelfs werd het RIN te hulp geroepen bij de ringelrobben in het Baikalmeer
in Oost-Siberië, waar men advies wenste over de achteruitgang van de zeehondenstand
aldaar. Lag het begin 1988 nog in de bedoeling het zeehondenonderzoek te beëindigen,
inmiddels is gepland het de komende jaren met verdubbelde inzet voort te zetten.
Voor dit zeehondenonderzoek komen de onderzoekfaciliteiten van de vestiging Texel
goed van pas. Optimale voorzieningen zijn daar, dank zij investeringen in de afgelopen
jaren, onmiddellijk beschikbaar. Ook voor ander onderzoek werpen de Texelse faciliteiten hun vruchten af: visziekten, effecten van baggerspecie, de rol van mosselbanken, de
achteruitgang van zeegras, het zijn alle onderwerpen die in de bassins op ecologisch
relevante schaal kunnen worden onderzocht. Hierbij wordt op basis van medefinancieringdoor Rijkswaterstaat nauw samengewerkt met andere instellingen zoals NIOZ, TNO
en Rijkswaterstaat zelf.
Een vergelijkbare faciliteit ishet proefslotencomplex bij de Sinderhoeve in Renkum. In
deze goed beheersbare grootschalige experimentele opzet werkt het Instituut mee aan
onderzoek naar het lot en de effecten van insektenbestrijdingsmiddelen in aquatische
systemen. Dit onderzoek vindt plaats in het kader van de Stimuleringsactie Toxicologisch
Onderzoek.
Ook bij andere nationale programma's is het RIN betrokken. Zo worden snelle vorderingen gemaakt in het verzuringsonderzoek in het kader van het Additioneel Programma Verzuringsonderzoek. De effecten van luchtverontreiniging op vegetaties worden hierbij steeds beter begrepen en voorspelbaar gemaakt.
Het Instituut werkt ook mee in het Speerpuntprogramma Bodemonderzoek, waarin
een groot deel van het werk van de afdeling Milieuverontreiniging is ondergebracht.
Andere nationale programma's waar het Instituut bij betrokken is, zijn het Ecologisch
Onderzoek Noordzee en Waddenzee en het Antarctisch Onderzoek. Tenslotte moet
worden gemeld dat het RINdank zij financiële steun van Rijkswaterstaat, ook betrokken is
geraakt bij onderzoek ten behoeve van het Rijnactieplan.
Een ander onderwerp dat nationaal aandacht verdient, zijn de verwachte veranderingen in het wereldklimaat door het 'broeikaseffect'. Een interne commissie van het
Instituut heeft getracht de consequenties hiervan voor het natuurbeheer te inventariseren

en een aantal onderzoekvoorstellen te formuleren. Reeds gemeld isdat een internationale
workshop werd gewijd aan hetzelfde onderwerp m.b.t. het kustgebied. Met de ontwikkelde voorstellen zou het RIN willen participeren in het desbetreffende onderzoekprogramma van de Directie Landbouwkundig Onderzoek dat naar verwachting deel zal
uitmaken van een nog verder te ontwikkelen nationaal programma; de vormgeving van
de RiN-inbreng is nog in discussie.
Een voor het Instituut relatief nieuwe ontwikkeling is het gebruik van wiskundige
simulatiemodellen. Dergelijke modellen waren bijvoorbeeld in het weidevogelonderzoek
al eerder toegepast, maar in 1988 nam dit type werk een veel grotere vlucht. Enerzijds
begon de afdeling Landschapsecologie met de simulatie van dispersieprocessen van
dieren in het landschap, anderzijds raakte de afdeling Estuariene Ecologie veel nauwer
betrokken bij het ecosysteemmodel van de westelijke Waddenzee (EMOWAD). Het is de
bedoeling dat het RIN de verdere ontwikkeling van dit door het NIOZ tot stand gebrachte
model ter hand neemt.

Botanie

In het onderstaande worden verschillende resultaten van het botanisch onderzoek uit
1988 vermeld en wordt kort stilgestaan bij de samenhang tussen onderzoek en voorgestane ontwikkelingsrichting. De ontwikkeling van een onderzoekpakket vereist ook
organisatorische ontwikkelingen. Voor sommige projecten was het onmogelijk de gewenste capaciteit beschikbaar te maken ofte houden. De in verhouding tot de onderzoektaak
beperkte personele bezetting was er de oorzaak van dat ziekte van individuele medewerkers de voortgang in het typologisch onderzoek van bosgemeenschappen en in projecten
van natuurtechnische milieubouw en permanente kwadraten ernstig ophield. Het ecohydrologisch onderzoek had te lijden doordat de sectieleider tevens als plaatsvervangend
afdelingshoofd optrad en vanafjuni volledig voor het afdelingshoofd waarnam.
In verschillende niet nader besproken projecten vonden de werkzaamheden meer of
minder voorspoedig voortgang zonder dat in het verslagjaar belangrijke rapportages
verschenen ofnieuwe inzichten werden bereikt. Dit betreft onder andere de waarnemingen voor het onderzoek naar de achteruitgang van de Nederlandse mosflora en de
opstelling van betere modellen voor de relatie tussen waterhuishouding en natuurlijke
vegetatie en natuurwaarde. Dit laatste project isondergebracht bij de afdeling Adviezen
en Algemeen Onderzoek maar Botanie levert assistentie en wetenschappelijke begeleiding.

Algemeen
Door diverse oorzaken iseen situatie ontstaan waarin het onderzoek van de afdeling een
vrij groot aantal specialismen kent op het gebied van taxonomische groepen, zoals
korstmossen, schimmels en mossen, en op het gebied van bepaalde levensgemeenschappen zoals bossen, heiden en graslanden. Het onderzoek, dat in toenemende mate in
opdrachtverband wordt verricht, heeft vaak een sterk thematisch karakter, in die zin dat
een bepaald type bedreiging (verdroging, verzuring, eutrofiëring) centraal staat zoals bij
het onderzoek naar de effecten van luchtverontreiniging met behulp van korstmossen.
O m bij deze noodzakelijke specialisatie toch de nodige slagvaardigheid te bewaren
probeert de afdeling de ontwikkeling van het onderzoek zo te sturen dat verschillende
medewerkers kunnen bijdragen aan de behandeling van hoofdvragen van het natuurbeschermingsonderzoek, zoals de problemen van ecologische en natuurtechnische indicatie
van plantesoorten en vegetatietypen voor steady-state en successiedynamiek. Hierdoor
zal naar verwachting een betere afstemming kunnen worden bereikt op het ontwerp van
monitoringprogramma's en van simulatiemodellen. Het streven iser dus op gericht naast

de huidige taxonomische, vegetatiekundige en thematische specialisaties een krachtig
accent te leggen op de 'toepassingsleer', de kennis van het systeem waarin de wisselwerking tussen mens, omgeving en natuur moet worden beschreven.
In het verslagjaar ismen reedsvoorzichtig begonnen verbanden teleggen tussen enkele
onderzoekprojecten zoals de causaal-fysiologische modelontwikkeling in het verzuringsonderzoek, de empirisch-relationele modelontwikkeling in de ecohydrologie, de beschrijving van plantengemeenschappen, en de toepassing van remote sensing en geografische informatiesystemen.

Bossen,begrazingen bosbemesting
De evaluatie van bosbegrazingsprojecten in Nederland, uitgevoerd door het RIN en de
Dorschkamp in opdracht van Staatsbosbeheer, werd afgesloten met een rapport. De
evaluatie heeft als onderwerp het inzetten van inheemse herbivoren of vervangers
daarvan in bossen ofbos-heidelandschappen om te bereiken dat een aanzienlijk deel van
het areaal alsbosin stand blijft. Hel bleek niet mogelijk om met onderzoekgegevens aan te
tonen dat de natuurwaarde van begraasde bosobjecten, gemeten aan de vegetatiestructuur en het voorkomen van bedreigde plantesoorten, groter isdan van niet-begraasdeobjecten. Wel kon worden vastgesteld dat op lange termijn de mogelijkheden voor bos,
en in het bijzonder de latere successiestadia van loofbos, slechts bij een lage dichtheid van
grazers gewaarborgd zijn. Latere successiestadia konden zich slechts in een gedeelte van
een van de onderzochte objecten ontwikkelen.
De afdeling levert een bijdrage aan het onderzoek naar de effecten van natuurlijke
grazers in het gebied van het Staatsdomein bij Het Loo. Dit onderzoek bevindt zich nog
in een beginfase. Er werden diverse proefvlakken uitgezet en de eerste beschrijving
hiervan werd verricht. Nagegaan zal worden wat de invloed is van begrazing op het
bereiken van zogenaamde bosdoeltypen en in hoeverre hiervan gebruik gemaakt kan
worden bij het terreinbeheer.
Door de gelukkige omstandigheid dat in Zweden reeds jaren experimenten worden
gedaan met bemesting van bosproefvlakken, en doordat een deel van deze proefvlakken
onderworpen isaan een bemestingsniveau dat de atmosferische depositie in onbemest bos
in Nederland 'nabootst', was het mogelijk de effecten van luchtverontreiniging en
voorgestelde compenserende maatregelen in korte tijd experimenteel na tegaan. Voor dit
doel werden in 1987 al proefvlakken in Zweden bezocht en opgenomen (zie Jaarverslag
1987). In 1988 kon, onder uitstekende weersomstandigheden, een groot aantal andere
proefvlakken op diverse locaties worden onderzocht. Het statistisch onderzoek van de
waarnemingen leidde tot duidelijke resultaten inzake de sterk nadelige invloed van
stikstof op de spontane begroeiing onder bomen.
Bekalking als compenserende maatregel in de bosbouw moet vanwege de natuurbescherming met veel reserve worden beschouwd: juist die planten die reeds door de
verhoogde stikstofdepositie uit de atmosfeer in het voordeel zijn, reageren hierop positief
terwijl de bedreigde soorten nog verder achteruitgaan. Over de effecten van magnesium
en fosfor konden nog geen duidelijke conclusies worden getrokken. Van het onderzoek
verschijnt in nauwe samenwerking met de Zweedse collega's in 1989 een rapport.
De beschrijving van proefvlakken in Nederland en andere Europese landen in het
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kader van het bosecologisch onderzoek vond gestaag voortgang. Ditjaar werden onder
meer de proefvlakken in het New Forest opgenomen. Aan de methoden en computerprogramma's werden diverse, vooral technische, verbeteringen en aanvullingen aangebracht. Zo werd de methode verfijnd om de resultaten van boorspaananalyse en ander
historisch onderzoek als sleutel te gebruiken voor de visualisering van de ontwikkeling
van bosin proefvlakken over een lange periode met behulp van het bosinformatiesysteem.
De werkzaamheden aan de beschrijving van bosgemeenschappen vormen een onderdeel van de herziening van Plantengemeenschappen inNederland (zie aldaar).

Luchtverontreiniging enheide-en vennenonderzoek
O p grond van digitale bewerking van satellietbeelden, geijkt op voor dit doel verzamelde
veldgegevens, was het mogelijk de vergrassingstoestand van enkele heideterreinen in
Nederland vast te stellen. Het was hierbij noodzakelijk in samenwerking met de groep
Landbouwwiskunde van DLO geavanceerde statistische regressietechnieken te ontwikkelen om de veld- en beeldgegevens nauwkeurig passend te krijgen en om een zinvolle
beeldinterpretatie mogelijk te maken. Uiteindelijk kon van ieder beeldelementje vastgesteld worden voor welk gedeelte de kenmerken bepaald werden door heide, grassen en
kale grond, elk met een betrouwbaarheidsmarge van ongeveer 15%. Binnen een groter
heidegebied of een hele provincie worden zoveel beeldelementjes in de interpretatie
betrokken dat de nauwkeurigheid uiteindelijk aanzienlijk groter is. Dit onderzoek vond
plaats in het kader van het Additioneel Programma Verzuringsonderzoek, met als doel
getallen televeren voor de vergrassingstoestand. Aan de methodeontwikkeling isveel tijd
besteed ter voorbereiding van een opdracht hiermee bij te dragen aan de ontwikkeling
van een monitoringsysteem voor heidegebieden. De rapporten over dit onderzoek zijn
gedeeltelijk gereed en verschijnen in 1989.
Als nasleep van een onderzoek in opdracht van de Europese Gemeenschap naar de
invloed van luchtverontreiniging op voedselarme en zure natte ecosystemen werd verder
gewerkt aan het model VENSIM (zieJaarverslag 1987) opdat dit nu ook voor de overige
proeflocaties gebruikt kon worden. Hoewel zich hierbij tegenslagen voordeden, werd
toch bereikt dat voor de verschillende vennen een stoffenbalans kon worden opgemaakt
zodat de betekenis van de atmosferische aanvoer in vennen nu voor het eerst naar waarde
kan worden beoordeeld. Door deze ontwikkeling winnen de beschrijvende gegevens
aanzienlijk aan betekenis voor de interpretatie van de veranderingsprocessen. In dit
project wordt samengewerkt met de afdeling Hydrobiologie; het eindrapport verschijnt
in 1989.
Eveneens in het kader van het Additioneel Programma Verzuringsonderzoek, en
tevens in opdracht van de Nederlandse Maatschappij voor Energie en Milieu, werd het
ecofysiologisch onderzoek naar de effecten van luchtvervuilende componenten in zure
regen en rookgas op plantesoorten van voedselarme droge heide voortgezet. Voor dit
onderzoek, waarin nauw wordt samengewerkt met het Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek, werden moderne proefinstallaties gebouwd. Uit de experimenten is tot
nu toe gebleken dat in de meeste gevallen een eventueel direct effect van de afzonderlijke
componenten geen verklaring kan geven voor het verdwijnen of juist zich explosief
ontwikkelen van de onderzochte soorten. Er kon echter worden vastgesteld dat er
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belangrijke wisselwerkingen tussen de componenten bestaan en dat bij het bepalen van
het uiteindelijke eflect ook de invloed op droogte- en vorslresistentie van de planten in
rekening moet worden gebracht. Onverwacht was het onderzoekresultaat dat sommige
soorten in het laboratorium geen nadelige effecten ondervonden van zelfs zeer hoge
concentraties vrije aluminiumionen. Dit onderzoek wordt in het kader van het Additioneel Programma Verzuringsonderzoek voortgezet. Van het rookgasonderzoek verschijnt
in 198c) een eindrapport.
De monitoring van epifytische korstmossen, alsopdracht in het kader van een landelijk
programma inzake de monitoring van de luchtkwaliteit, vond normaal voortgang. Deze
opdracht laat vooralsnog onvoldoende ruimte om wat dieper op de wetenschappelijke
betekenis in te gaan en aandacht te besteden aan de algemene aspecten van monitoring
van de natuur.

Plantengemeenschappen
In opdracht van Staatsbosbeheer, Landinrichtingsdienst en de directie Natuur, Milieu
en Faunabeheer werd een voortvarend begin gemaakt met de herziening van het
standaardwerk Plantengemeenschappen in Nederland. Naarmate de werkzaamheden vorde16

ren, blijkt voor verschillende onderdelen veel meer materiaal beschikbaar te komen dan
oorspronkelijk was voorzien. Dank zij de grote inzet van de uitvoerders en de onbaatzuchtige medewerking van vele personen, zowel bij de toelevering van gegevens als
bij de advisering en organisatie, ziet het eruit dat veel van deze gegevens werkelijk kunnen
worden gebruikt. O p grond van het belang van devegetatiegegevens voor de milieustatistiek heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek zo'n personele capaciteit ter beschikking
gesteld dat alle gegevens in computerbestanden kunnen worden ondergebracht.
Mede door ziekte van de auteur was het nog niet mogelijk de opnieuw herziene
concept-tekst van het boekNatuurtechnischBosbeheer; Bosgemeenschappengeheel drukklaar te
maken. Inmiddels zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop het voor deze indeling
verzamelde materiaal en de indeling zelf gebruikt kunnen worden bij het werk aan de
herziening van Plantengemeenschappen in Nederland. Het gedeelte in dat project over de
bossen zal onder verantwoordelijkheid van dr.A.H.F.Stortelder (Dorschkamp) worden
uitgevoerd.

Remote sensing
Het beeldverwerkingsstation PIXYS werd op een aantal punten aan nieuwe eisen aangepast. Er isthanseendirecte communicatie met de computers van het rekencentrum van
het RiNwaardoor grote taken kunnen worden gedelegeerd. Door de aansluiting van een
ERDAs-beeldverwerkingsstation en een AROINFO geografisch informatiesysteem is de
samenwerking binnen DLO vergemakkelijkt. Grote delen van de gedetailleerde systeemdocumentatie kwamen in 1988 gereed zodat deze ook in de toekomst gemakkelijker
onderhouden kan worden. Het eigenlijke onderzoek richtte zich vooral op het gebruik
van textuurmaten. In dit kader werden de eigenschappen onderzocht van maten die
worden afgeleid uit de zogenaamde co-occurrence matrices, kruistabellen waarin wordt
aangegeven hoe vaak een verschijnsel zich onder bepaalde welomschreven condities
voordoet. De basisgedachte isdat het patroon van de afwisseling van bepaalde beeldkenmerken in een begrensd beeldgedeelte een belangrijke sleutel is voor de interpretatie.
Hiermee werden verrassende resultaten bereikt maar het is nog niet geheel duidelijk hoe
verschillende factoren op dit resultaat van invloed zijn.

Diversen
Van het pakket MAION dat voor de verwerking van waterchemische gegevens ook buiten
het Instituut nogal eens wordt gebruikt, werd de FORTRAN-versiegeheel herzien en tevens
geschikt gemaakt voor pc's. De volledige programmadocumentatie en de gebruikershandleiding kwamen als rapport gereed.
Diverse medewerkers waren betrokken bij de advisering inzake beleidsbeslissingen,
uitvoering van beheersmaatregelen in het terreinbeheer en ontwerp en uitvoering van
natuurtechnische milieubouw. De toenemende belangstelling voor natuur en landschap
en de reorganisatie van diensten met beleids- en beheerstaken op dit vlak brachten met
zich mee dat op verschillende deskundigen uit de afdeling veelvuldig een beroep werd
gedaan om zitting te nemen in werkgroepen en commissies. Dit leidde tot een veelal
onevenredig zware werkbelasting in verhouding tot de voor onderzoek beschikbare
capaciteit.

!7

Dierecologie

Het verslagjaar 1988 was voor de afdeling Dierecologie het eerste jaar als zelfstandige
afdeling. Het is eenjaar geworden waarin de eerste stappen zijn gezet op weg naar een
integratie van de voormalige afdelingen Ornithologie en Zoölogie. Bij de algemene
heroriëntatie van het onderzoek werden de lopende projecten geëvalueerd met betrekking tot de bijdrage die ze kunnen leveren aan het oplossen van de meest urgente
problemen binnen het natuurbeheer. Het beleid is erop gericht om een relatief groot
aantal projecten af te sluiten en de vrijkomende capaciteit te concentreren op onderzoek
rond enkele thema's.
De 'wetlandvogels' vormen het belangrijkste studieobject binnen het ornithologisch
onderzoek. Immers, Nederland is voor deze groep vogels van grote internationale
betekenis. In de toekomst wordt het onderzoek vooral gericht op het verwerven van
kennis van de 'overlevingsstrategieën' van vogels. Fundamentele kennis van voortplantings-, trek- en overwinteringsstrategieën verschaft inzicht in de mate waarin en de
wijze waarop veranderingen in de natuurlijke omgeving een bedreiging kunnen vormen
voor het voortbestaan van een soort.
Binnen het Nederlandse natuurbeheer speelt begrazing door grote herbivoren een
steeds belangrijker rol. Mede met het oog op het beheer van uit de produktie te nemen
landbouwgronden en de ontwikkeling van natuurwaarden in dergelijke gebieden zal de
afdeling, in samenwerking met Botanie, ruime aandacht blijven schenken aan het
functioneren van grote herbivoren in natuurgebieden. Centrale vragen daarbij zijn de
invloed van herbivoren op de omgeving en het zelfstandig kunnen overleven van de
populatie.
De vele onderzoekvragen die de toenemende accumulatie van nutriënten in de bodem
met zich meebrengt, kunnen door Dierecologie slechts op zeer bescheiden wijze en
uitsluitend in samenwerking met andere afdelingen worden aangepakt. Het entomologisch onderzoek zal zich vanuit verschillende invalshoeken bezighouden met de relatie
tussen nutriënten, vegetatie en entomofauna. Daarbij wordt in eerste instantie gedacht
aan bestudering van de relatie tussen de entomofauna enerzijds en anderzijds de door
nutriënten beïnvloede veranderingen in de samenstelling van planten, structuur van
vegetaties en veranderingen in microklimaat. De rol van de mesofauna bij decompositieprocessen wordt bestudeerd. Het onderzoek zal vooral gericht zijn op de fundamentele
processen die voor het natuurbeheer relevant zijn.
De toenemende fragmentatie van natuurlijke elementen in het Nederlandse landschap
bemoeilijkt in steeds sterkere mate de uitwisseling tussen individuen van deelpopulaties
van dieren. Binnen de afdeling Landschapsecologie wordt studie gemaakt van de kans op
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Met een zogenaamde malaise-val. genoemd naar de Deense onderzoeker R. Malaise, worden vliegende
insekten gevangen voor hel vergelijkend cnlomolaimislisch onderzoek.

uitsterven en herbevolking van diersoorten binnen kleine landschappelijke eenheden. De
afdeling Dierecologie ziet hel als haar taak om hierop aan te sluiten en onderzoek te
verrichten aan aspecten van de populatiedynamica van zoogdiersoorten met de nadruk
op hun wijze van verspreiding.

Overlevingsstrategieën van vogels
In het kader van onderzoek aan weidevogels kwamen enkele publikaties gereed en werd
een aantal lopende projecten voortgezet. Zo werd voor het vijfde achtereenvolgende
seizoen in samenwerking met de Directie Beheer Landbouwgronden en Natuurmonumenten gewerkt aan de populatiestudie van de grutto in Waterland. Tevens werden het
verloop van de weidevogelstand op het wcidevogelproefbedrijf'De Ark' teArkemheen en
de wulpenstand in de Lijmers en het Maasland verder onderzocht. Het onderzoek aan
broedvogelpopulaties van weidevogels heeft onder andere geresulteerd in een computersimulatiemodel waarmee populatieschommelingen over een lange reeks vanjaren voorspeld kunnen worden. Dit model isgebruikt bij de kosten-batenanalyse van beheersovereenkomsten die in hel kader van de Relatienota in samenwerking met hel LandbouwEconomisch Instituut werd uitgevoerd voor de directie Natuur, Milieu en Faunabeheer
en Staatsbosbeheer. Een ander mathematisch model werd gebruikt bij het maken van
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voorspellingen voor 3000 weidevogelpercelen waarvan alle beheersgegevens bekend
waren. Bovengenoemde toepassingen demonstreren duidelijk het belang van het weidevogelonderzoek voor het natuurbeheer.
Het onderzoek naar de warmtehuishouding van weidevogelkuikens in gevangenschap
werd voortgezet. Bijkuikens van enkele weidevogelsoorten blijken opvallende verschillen
te bestaan in het vermogen om de lichaamstemperatuur op peil te houden bij lage
buitentemperaturen. O m d a t afkoelende kuikens door de ouders bebroed moeten worden, ishet vermogen om de lichaamstemperatuur te regelen direct van invloed op de tijd
die beschikbaar isom voedsel te zoeken. Het onderzoek verschaft een steeds beter inzicht
in de oorzaken van kuikensterfte in relatie tot weersomstandigheden en voedselschaarste.
Het laatste houdt direct verband met bemesting en andere beheersvormen van graslandgebieden.
De betekenis van West-Afrika als overwinteringsbiotoop voor trekvogels werd verder
onderzocht door een ringexpeditie naar Senegal. Ter plaatse werden grutto's gevangen
en gemerkt. Terugmeldingen werden ontvangen uit Afrikaanse landen alsmede uit
Nederland en West-Duitsland.
In het broedseizoen van 1988zijn voor het derdejaar in alle 14grote zilvermeeuwenkolonies langs onze kust vliegvluggejonge meeuwen met behulp van kleurringen individueelgemerkt. De onderzoekresultaten tonen aan dat eropmerkelijke verschillen bestaan in
winterverspreiding en overlevingskansen van meeuwen uit verschillende kolonies. Het
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aantal terugmeldingen van de meeuwen is zo groot dat de verwerking ervan meer tijd
vergt dan was voorzien. Daarom is besloten hel ringen in de kolonies tweejaar eerder te
beëindigen dan was gepland. Het in opdracht van Staatsbosbeheer uitgevoerde onderzoek naar de nauwkeurigheid van verschillende methoden om zilvermeeuwen in broedkolonies te tellen werd afgerond. Tevens werd een onderzoek afgerond naar de preventie
van schade door zilvermeeuwen aan mosselpercelen in Zuidwest-Nederland.
In 1988isin samenwerking met de vakgroep Gedragsbiologie van de Rijksuniversiteit
Groningen begonnen aan een nieuw project om inzicht te verkrijgen in het geringe
voortplantingssucces van enkele sternsoorten die langs de kust broeden. O p het eiland
Griend zijn waarnemingen gedaan aan het voedsel dat noordse sterns voor hun jongen
aanvoeren. Tevens zijn voor grote stern, visdief en noordse stern laboratoriummetingen
verricht om de 'energiebudgetten' van kuikens te bepalen waarmee inzicht wordt
verschaft in hun voedselbehoeften en in de energetische beperkingen waaraan een soort
gebonden is. Het laboratoriumonderzoek biedt het fundament dat nodig is om de
overlevingskansen van kuikens onder 'natuurlijke' omstandigheden (het sterk vervuilde
Wadden- en Noordzeemilieu) te kunnen begrijpen.
Het onderzoek naar het terreingebruik en de populatiedynamiek van in Nederland
overwinterende ganzen verkeerde in 1988 in publikatiefase. Verschillende artikelen
kwamen gereed. Daarnaast werden enige lopende projecten voortgezet, waaronder het
ringen van door ganzenflappers gevangen ganzen. In mei werden op Terschelling
wederom rotganzen gevangen en gewogen in het kader van het onderzoek naar de relatie
tussen conditie en broedresultaten van deze soort.

Interrelatiestussen groteherbivoren enhun omgeving
Het onderzoek naar het functioneren van grote wilde herbivoren (edelhert, ree en wild
zwijn) in bosgebieden, dat wordt uitgevoerd in het Staatsdomein bij Het Loo, is in 1988
voor verschillende onderdelen van start gegaan. In samenwerking met Botanie zijn
vegetatieopnamen gemaakt in 25 exclosures en bijbehorende referentiegebieden. Veel
tijd en moeite werden besteed aan de ontwikkeling van een automatisch telemetrisch
plaatsregistratiesysteem voor de herbivoren. Naar het zich laat aanzien zal dit systeem
echter niet eerder dan in 1989 operationeel worden. Intussen zijn enkele edelherten en
wilde zwijnen op de conventionele wijze van zenders voorzien en telemetrisch in hun
doen en laten gevolgd.
In samenwerking met de vakgroepen Epidemiologische Pathologie en Inwendige
Ziekten van de faculteit Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit Utrecht werd een
begin gemaakt met het onderzoek naar de conditie van edelherten en wilde zwijnen. Van
veertigwilde zwijnen en tien edelherten werden bloed- enweefselmonsters verzameld, die
tevens gebruikt zullen worden voor het onderzoek naar de genetische structuur van de
herbivorenpopulaties. Er werd een begin gemaakt met het onderzoek naar het gebruik
van het proefgebied door recreanten (in samenwerking met Staatsbosbeheer) en naar
mogelijkheden om een kosten-batenanalyse te maken van het bos- en wildbeheer (in
samenwerking met de Dorschkamp).
In het najaar van 1988 werden door Staatsbosbeheer zes bevers uitgezet in de Biesbosch. Het betreft een proef met een looplijd van vijfjaar die door het RIN met onderzoek

Hel knagen aan bomen door bevers heeft een verrijkende invloed op ilora en fauna.

wordt begeleid. Aan het eind van de proefperiode moet antwoord gegeven worden op de
vraag of i. bevers in de Bicsbosch een levensvatbare populatie kunnen opbouwen, 2. deze
dieren een verrijkende invloed hebben op hun omgeving, en 3. de aanwezigheid van
bevers in het proefgebied maatschappelijk en economisch aanvaardbaar wordt geacht
(schade-aspecten en relatie met recreatie). In eerste instantie zijn de onderzoekactiviteiten geconcentreerd op het telemctrisch bepalen van de plaatsen waar de bevers zich
ophouden. De dieren, die alle van een geïmplanteerde zender zijn voorzien, maken het
goed; na een periode van omzwervingen hebben de paren elk een vrij vast woongebied
gekozen.

Effectenvan graslandbeheer opdesamenstelling vandefauna
De resultaten van het onderzoek naar het voorkomen van insekten in verschillend
beheerde graslandgebieden werden op schrift gesteld. In de rapportage is een lijst van
indicatorsoorten voor verschillende vormen van graslandbeheer opgenomen. Met de
voor leken herkenbare soorten van deze lijst is vervolgens een praktijkproef uitgevoerd.
Het doel van deze proefwas om 1.de indicatieve waarde van de soorten op grote schaal te
toetsen en 2. te beoordelen of het monitorsysteem door niet-entomologen gebruikt kan
worden voor een beheersevaluatie. Een groot aantal terreinbeheerders deed aan de proef
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mee. De reacties waren positief en liet monitorsysteem kan als een praktisch beheersinstrument worden gezien.
Het onderzoek naar het voorkomen van insekten in verschillend beheerde graslanden
op zand-, klei- en kalkgrond heeft aangetoond dat het aantal soorten en individuen op
intensief beheerde percelen over het algemeen gering is. De causale factoren die hiervoor
verantwoordelijk zijn, werden ook in 1988 verder onderzocht, in het bijzonder aan
sprinkhanen en mijten.
Bij het veldonderzoek en de laboratoriumexperimenten met sprinkhanen hebben de
volgende hypotheses centraal gestaan. 1.Het ontbreken van een aantal sprinkhaansoorlen in bemeste graslanden is het gevolg van te lage temperaturen overdag. Deze worden
veroorzaakt door een te dichte vegetatiestructuur als gevolg van de bemesting. 2. Het
vrijwel afwezig zijn van sprinkhanen in intensiefbegraasde graslanden vindt zijn oorzaak
in het ontbreken van vegetaliestructuren die beschutting kunnen bieden tijdens slecht
weer. 3.Het grotendeels ontbreken van sprinkhanen in zwaar bemeste graslanden wordt
mede veroorzaakt door een direct remmend effect van meststoffen op het afzetten van
eieren. De voorlopige resultaten ondersteunen genoemde hypotheses.
In het onderzoek naar de rol van de mesolauna bij de afbraak van organische stof stond
centraal de invloed van begrazing op de decompositie van het blad van bochtige smele.
Er werden verschillen aangetoond in de afbraaksnelheid tussen onbegraasd en begraasd
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grasland. Tevens leidde het onderzoek tot theorievorming over de voedingsstrategieën
van plantenetende mijten.

Terreingebruik vandieren inrelatietotdestructuurvanhun omgeving
Voor een aantal zoogdiersoorten werd het onderzoek naar hun voorkomen en verspreiding voortgezet. Ten dele ging het om een routinematig verzamelen van gegevens
die via een netwerk van waarnemers binnenkomen. De steenmarter zet zijn opmars in
Nederland nog steeds voort; er werden 11 7verkeersslachtoffers onderzocht. Uitbreiding
werd geconstateerd in het noorden van Overijssel en het oosten van Noord-Brabant.
Belangwekkende meldingen van boommarters kwamen uit Zuid-Limburg, Noord-Brabant en Twente. Het inzicht in de verspreiding van deze soort isechter nog steeds gering.
Teneinde meer inzicht te krijgen in de dispersie en lange-afstandsmigratie bij dassen
werden weer een aantal van deze dieren in Drenthe en Overijssel gevangen en van een
individueel merkteken voorzien. Ook werden van deze soort 128 verkeersslachtoffers
onderzocht.

Een aantal steenmarters in Nijmegen is uitgerust niet een zender; met een pijlauto kunnen deze gevolgd
worden.
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Het onderzoek naar terreingebruik en activiteitspatronen van steenmarters in en rond
Nijmegen werd voortgezet. In het verslagjaar konden zeven van radiozenders voorziene
dieren telemetrisch gevolgd worden. Er blijken interessante verschillen te bestaan in
territoriaal gedrag en sociale structuur bij steenmarters die in verschillende habitats
leven. Tevens kon in 1988 voor het eerst bestudeerd worden hoe een jonge steenmarter
zich na dagenlange omzwervingen op een vaste plaats vestigde.
Het in 1987 begonnen onderzoek aan muskusratten is geconcentreerd geweest op het
opzetten en uitvoeren van veldwerk in de Flevopolder. In en rond het studiegebied
werden 97 dieren gevangen en gemerkt. Tevens werd bij twaalf muskusratten een zender
geïmplanteerd voor telemetrische plaatsbepaling. Er werden vegetatieopnamen en een
schadeschatting gemaakt in studie- en controlegebied. Het is de bedoeling om in totaal
twintig dieren telemetrisch in hun doen en laten te volgen. Rond deze 'kernpopulatie'
worden er dieren individueel gemerkt. Doel van het onderzoek isinzicht te verkrijgen in
de structuur van de populatie, met de nadruk op verbreiding.
In het verslagjaar werden de veldwerkzaamheden in het kader van het onderzoek naar
de zoogdierfauna in wegbermen afgerond. Zo werden de laatste inventarisaties verricht
en werd aandacht besteed aan enkele milieufactoren van wegbermen, de corridorfunctie
van deze landschapseenheden en de predatie van torenvalken op kleine zoogdieren.
De biologie, populatiedynamiek en habitatkeuze van de boomkikker zijn al een reeks
vanjaren onderwerp van studie. In 1988werd met inzet van een extra kracht geprobeerd
om een aantal belangrijke nog ontbrekende gegevens te verzamelen. Het onderzoek
concentreerde zich op de activiteiten tijdens de voortplanting, het gebruik van de
'zomerroep' als signaal bij dispersie en op de habitatkenmerken van poelen die door
boomkikkers geprefereerd worden. Het onderzoek heeft veel gegevens opgeleverd die bij
het natuurbeheer gebruikt kunnen worden, onder andere voor de aanleg van poelen. In
toenemende mate wordt echter duidelijk dat de boomkikker een moeilijke soort is voor
een gedetailleerde populatiestudie. Evaluatie van de gegevens uit 1988 zal van beslissende betekenis zijn voor de voortzetting van het project.

Specialeprojecten
Het onderzoek naar de invloed op vogels van de proefwindcentrale bij Oosterbierum
heeft zowel in 1987 als in 1988 te kampen gehad met vertragingen bij de bouw van de
windturbines. Daardoor konden tot op heden slechts weinig waarnemingen verricht
worden bij draaiende turbines. In 1988lag de nadruk van het veldwerk op de verstoring
van vogels door en de aanvaringskans met de turbines. Door gebruik te maken van
helderheidkijkers, warmtebeeldcamera en overzichtradar kon een compleet beeld verkregen worden van de aantallen en soorten vogels die 's nachts op windturbinehoogte
passeren. De voorlopige gegevens suggereren dat het aantal passerende vogels betrekkelijk gering is en de aanvaringskans klein. Bij een windpark in de Noordoostpolder
bij Urk werden systematisch vogeltellingen verricht en werd naar aanvaringsslachtoffers
gezocht.
De afdeling Dierecologie heeft in 1988 talloze adviezen uitgebracht en diverse kortdurende projecten uitgevoerd, al dan niet in opdracht van derden. Vermeldenswaard is
het opstellen van beheersplannen voor het Pare National du Djoudj in Senegal en voor de
Bubali-plas op Aruba.
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Hydrobiologie

De werkzaamheden voor het onderzoekprogramma van de afdeling Hydrobiologie zijn
voor een belangrijk deel onder te brengen in de rubrieken: ecotoxicologisch onderzoek,
onderzoek in het ven de Gerritsfles en andere voedselarme wateren, en ecologie van
macro-evertebraten. Deze rubrieken worden apart behandeld. Daarnaast zijn er een
aantal ontwikkelingen in onderzoek op nationaal en internationaal niveau waaraan de
afdeling een bijdrage levert vanuit de specifieke kennis die in de loop der jaren is
ontwikkeld of verkregen door aanvullend onderzoek.
Ten behoeve van de derde Nota Waterhuishouding werd een beleidsvoorbereidende
studie verricht om de relatie aan te geven tussen veranderingen in het waterhuishoudkundig beleid en de hydrobiologische toestand van hierdoor beïnvloede wateren. O p
grond van deze studie is een veel grotere ecologische inbreng gewaarborgd dan in de
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In het proefslotencomplex op de Sinderhoeve te Rcnkum wordt samengewerkt mot liet Staringcentrum.
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beide vorige nota's het geval was. In het verlengde van deze exercitie wordt thans in
opdracht van de RMNO gewerkt aan een programmeringsstudie Integraal Waterbeheer
waarbij de ecologie van oppervlaktewateren een centrale rol speelt. De vertaling van
onderzoekresultaten naar de praktijk van het waterbeheer door provincies en lagere
overheden heeft steeds een motief gevormd voor onderzoek. O m deze reden wordt dan
ook een grote bijdrage geleverd aan het nieuwe Handboek Biologische Waterbeoordeling, onder meer in de vorm van eindredactie en enkele hoofdstukken.
De verzuurde oppervlaktewateren vormen nog steeds een werkgebied waarop de
afdeling in nationaal en internationaal verband onderzoek verricht. Zo werd in het
verslagjaar een workshop in Wales gehouden waar het effect van allerlei manipulaties in
stroomgebieden op de chemische samenstelling van de afwaterende stroompjes werd
behandeld en in veldsituaties bekeken. Vanuit de afdeling werd daar een voordracht
gehouden over de invloed van de landbouw op de verzuring van oppervlaktewateren.
In het kader van de actie voor een schone Rijn wordt in opdracht van Rijkswaterstaat
een onderzoek verricht naar de rekolonisatiemogelijkheden van macro-organismen in de
Rijn en daarmee in verbinding staande wateren. Deelname aan een symposium in
Darmstadt, waar onderzoekers uit Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en Nederland hun
onderzoek presenteerden, was daarvoor uiterst verhelderend.
In opdracht van de regering van Aruba werd een hydrobiologisch onderzoek uitgevoerd in de Bubali-plas. Deze voormalige zoutpan waarin het effluent van een rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt geloosd, is de enige permanente zoetwaterpias van de
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Benedenwindse Eilanden. De onderzoekresultaten worden gebruikt voor de advisering
over waterhuishouding, watergebruik en de inrichting van de plas voor een interessante
vogelpopulatie van voornamelijk viseters.

Ecotoxicologisch onderzoek
Er isveel tijd besteed aan het ontwerp en de uitvoering van het meettechnische deel van
het project 'Ecosysteemmetabolisme als parameter voor de bestudering van effecten van
pesticiden in proefsloten'. Er werden voorzieningen gebouwd voor de twintig proefsloten
op het complex Sinderhoeve, waarvan er twaalf voor toxicologisch onderzoek bestemd
zijn. Het geautomatiseerde verzamelen van gegevens (drie temperaturen, twee zuurstofconcentraties en een pH-waarde in iedere sloot) en de eerste verwerking daarvan zijn nu
gereedgekomen. Er wordt thans gewerkt aan de ontwikkeling van mathematische modellen om uit de waarnemingen de onderliggende processen van primaire produktie en
respiratie te berekenen.
Tot nu toe zijn de meetresultaten van één sloot verwerkt. Er blijkt in de zomer een
duidelijke gelaagdheid op te treden met als gevolg verschillen in zuurstofconcentratie bij
bodem en oppervlak, waarbij een sterke relatie met temperatuurverschillen kon worden
aangetoond. Voor de ontrafeling van de onderliggende processen geeft dit aanzienlijke
problemen.
De stof die in het ecotoxicologische programma getoetst zal worden, chloorpyrifos,
werd in de micro-ecosystemen van het RIN uitgeprobeerd met een concentratie gelijk aan
de LG25 (48uur) van Daphnia magna.Introductie van de stofin uitgebalanceerde systemen
had een directe daling van de aantallen Daphnia's tot gevolg maar deze daling was van
korte duur. Drie weken na introductie trad een daling van de algenbiomassa op (gemeten
als deeltjesvolume) maar ze herstelden zich ook in kwantitatieve zin. Herstel in kwalitatieve zin bleef uit, met andere woorden de soortencombinatie van voor de introductie
kwam niet terug. Zeer onverwacht was de daling van de p H met 2,5 eenheid na twee
weken met als gevolg dat de afbraak door hydrolyse wordt beïnvloed. De experimenten
zullen worden herhaald.
De fundamentele aspecten van micro-ecosystemen worden verder bestudeerd in het
prototype dat nu ruim vijftien jaar draait. Dit onderzoek vormt de achtergrond voor de
interpretatie van de experimenten in het kader van het ecotoxicologisch onderzoek. De
evenwichtssituatie wordt beschreven bij een concentratie van algen, gedomineerd door
Lyngbya, van io 9 tot io 10 u.3/l en een Daphniapopulatie van 150 tot 300 individuen.

Onderzoek indeGerritsfles enandere voedselarme wateren
Het onderzoek dat in het voedselarme ven de Gerritsfles wordt uitgevoerd, is in het
verslagjaar gecontinueerd en uitgebreid. De automatische registratie van het waterpeil
verloopt nog niet geheel vlekkeloos. Hieraan zal extra aandacht worden besteed want een
nauwkeurige registratie is noodzakelijk voor het opstellen van een waterbalans. Deze
dient als basis voor massabalansen van o.a. zwavel en stikstof. De maandelijkse zuurstofmetingen zijn uitgebreid van 24 naar ruim 40 uur zodat de maximumconcentratie in de
avond en de minimumconcentratie in de ochtend elk twee maal worden aangetroffen.
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In het Kolkven. een van de Oisterwijkse Vennen, werden boorkernen gestoken.

Tevens werden de metingen in het diepste deel van het ven aangevuld met een meting op
een willekeurig punt, meestal op een ondiepere plaats. Het versehil tussen maximum en
minimum op dit laatste punt was groter dan op het vaste punt hetgeen verklaarbaar is
door de geringere waterdiepte. Het onderzoek aan de zuurstofhuishouding geeft inzicht
in de turnover van koolstof en verschaft daardoor belangrijke aanknopingspunten voor
het onderzoek naar de omzetting van zwavel en stikstof. De zwavelhuishouding wordt
door de Landbouwuniversiteit bestudeerd.
Uit laboratoriumexperimenten is gebleken dat denitrilicatic bij pH 4, ongeveer de
waarde die in het ven wordt gemeten, gecorreleerd is met de nitraatconcentratie en
ongeveer even goed verloopt als bij hogere pH. De afgifte van ammonium door het
substraat isgroter bij pH 4dan bij hogere pH maar de nitrificatie stagneert volledig. I n d e
bovenste millimeters van het sediment wordt wel een hogere pH gevonden (4,5-5) en
dieper is de pH zelfs 5,7. De enige nitrificatie zou derhalve in de contactzone watersediment kunnen plaatsvinden. Verstoring van het bovenste sedimentlaagje lijkt hierbij
een voorwaarde te zijn. De bepalingen van de snelheid waarmee ammonium onder
laboratoriumomstandigheden via nitrificatie en denitrificatie uit het systeem verdwijnt,
worden daarom voortgezet. Hierbij zal nader worden bekeken hoe pH, zuurstofconcentratie en dikte van het sediment deze processen beïnvloeden.
Er zijn vier boorkernen uit de Gerritsfles gestoken voor paleolimnologisch onderzoek
om vast te stellen in hoeverre zo'n kern voldoende informatie verschaft over de biologi29
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sehe geschiedenis van het ven. Er worden analyses verricht van de granulometrische
verdeling van zand, pollen, vruchten, zaden en van het ~"'Pb-gehalte. Daarnaast zijn
relatieve en absolute aantallen van diatomeeën bepaald. Het belang van paleolimnologisch onderzoek is bekend; met deze bemonstering werd o.a. vastgesteld hoe representatief een steekproef isen hoe de aantallen diatomeeën kunnen worden bepaald in
deelmonsters. De analyses worden in 1989 voltooid.
Het lange-termijnonderzoek in drie vennen, waaronder de Gerritsfles, vond normaal
doorgang. Ten behoeve van de modellering van de effecten van verzuring op vennen
werd een rapportage verzorgd van onderzoek in elf vennen van 1978 tot 1986. In de
laatste driejaar van deze serie werden in diepere vennen geen grote veranderingen meer
geconstateerd; in de oeverzone van een aantal vennen, waar vermoedelijk uitdroging
plaatsvond, trad evenwel sterke verzuring op. Dit wijst in de richting van oxydatie van
zwavelverbindingen.
In het kader van actief beheer van vennen werd in samenwerking met de Katholieke
Universiteit Nijmegen onderzoek verricht naar het effect van toevoeging van zuurneutraliserende stoffen. Hoewel er een duidelijk effect op de pH werd gevonden - deze
wordt hoger - vertonen de diatomeeëngemeenschappen meestal nog geen herstel. Dit
onderzoek wordt op een aantal locaties voortgezet.

Ecologievan macro-evertebraten
De werkzaamheden aan de afronding van de ecologische karakterisering van oppervlaktewateren in Overijssel (EKOO) hebben in het verslagjaar veel tijd gekost. Er zijn
deelrapporten verschenen over afzonderlijke watertypen zoals kanalen, de IJssel met
zijrivieren, en poelen. Manuscripten over kleine stromende wateren en grote lijnvormige
wateren zijn gereed voor publikatie. Het ziet er naar uit dat er een duidelijke typologie
van Overijsselse wateren zal ontstaan, die wat betreft methode en belangrijkste kenmerken een veel ruimere toepassing zal kunnen krijgen.
Het onderzoek naar de ecologie en de verspreiding van steekmuggen in de Engbertsdijksvenen heeft een goed inzicht gegeven in de verschillende populaties die plaagvormend kunnen optreden. De relatie met de waterhuishouding van het reservaat bleek
een duidelijk aanknopingspunt voor de bestrijding te zijn en in deze zin zijn adviezen
gegeven. De culicidensamenstelling van Nederlandse hoogvenen in het voorjaar is in
kaart gebracht. Het onderzoek aan culiciden heeft in een grote behoefte voorzien en de
resultaten kunnen elders gebruikt worden. Dit is ook gebeurd in de vorm van enkele
adviezen, waarbij in relatief korte tijd een indruk van terreinomstandigheden en voorkomende soorten wordt verkregen op grond waarvan maatregelen kunnen worden voorgesteld. Voor het landschapsecologisch onderzoek in Noord-Brabant werd gerapporteerd
over het macrofaunadeel van dit project.
Er werd dankbaar gebruik gemaakt van de kunstbeek die door de Technische Dienst is
gemaakt. Vooral een onderzoek naar de relatie tussen het gedrag van Gammaruspulex en
verschillende milieuvariabelen bewees het goede functioneren van de beek.
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Estuariene Ecologie

^eezoogdieren
De eerste dode zeehond Phoca vitulina,gestorven alsgevolg van de infectie met een tot dan
toe onbekend virus uit de morbilli-groep, werd op 22 mei gevonden op Terschelling. De
verwachting isdat 7 5 % v a n de zeehondenpopulatie in de internationale Waddenzee ten
offer is gevallen aan de epidemie. Het maximumaantal getelde levende dieren in de
Nederlandse Waddenzee bedroeg door de extra sterfte ditjaar 975,naar verwachting zou
dit anders 1175 geweest zijn. O p de Nederlandse kust zijn tot nu toe 410 dode dieren
gevonden. Daaruit kan niet worden afgeleid dat de sterfte in het Nederlandse deel van de
Waddenzee geringer isdan in de andere delen. Het ismogelijk dat een aantal kadavers in
oostelijke richting afgedreven is en verder is nog niet elk dier met het virus in contact
geweest, zoals blijkt uit de dieren die nu nog worden opgevangen. Het definitieve aantal
overgebleven dieren kan pas medio 1989bepaald worden. Vliegtellingen zijn in de herfsten wintermaanden niet voldoende betrouwbaar. Het zal tenminste tot het jaar 2000

Gerehabiliteerde zeehonden voorzien van zenders werden uitgezet in de Oo.stersehelde
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duren voor de Nederlandse Waddenzee en mogelijk tot 2030 voor de gehele Waddenzee
voordat de populatie weer het niveau van 1987 bereikt heeft.
Het aantal geboorten bij zeehonden in Nederland is door de aanhoudende vervuiling
nog steeds te laag. O p grond van de gevonden dode dieren blijkt dat de aantalsschattingen aan systematische fouten onderhevig zijn. Naar aanleiding daarvan zijn afspraken
gemaakt met Deense en Duitse onderzoekers over een meerjarig populatiedynamisch
onderzoek in de gehele Waddenzee. De epidemie heeft de afdeling Estuariene Ecologie
relatief zwaar belast. Niet alleen vanwege de voortdurende stroom van verzoeken om
informatie en voorlichting, maar ook door de betrokkenheid bij sectie op de dieren en de
uitvoering van de eerste experimenten ter voorbereiding van voorgenomen onderzoek.
Teneinde de mogelijkheid van vaccinatie, vooral bedoeld voor in gevangenschap verblijvende dieren, te onderzoeken is in samenwerking met Ecomare, RIVM en de zeehondencrèche te Pieterburen de effectiviteit van twee vaccins getoetst bij een groep in isolatie
verblijvende dieren. De niet-gevaccineerde zeehonden stierven vrij kort na de toegebrachte besmetting met het virus dat uit dode dieren geïsoleerd was. De vaccins lijken
bescherming te bieden. Het onderzoek naar de kinetiek van chloorkoolwaterstoffen is
voortgezet. Door dit alles was het niet mogelijk verder te werken aan het kwantificeren
van de invloed van verstoring op zeehonden.
Bij de grijze zeehond Halichoerusgrypuszijn met diverse vissoorten proeven uitgevoerd
om de verteringssnelheid van dat voedsel en het terugvindpercentage van otolieten te
bepalen. Dit werk is uitgevoerd door de Britse Sea Mammal Research Unit met assistentie van het RIN.
Twee in Nederland gerevalideerde monniksrobben Monachusmonachusuit Griekenland
werden voorzien van zenders en vrijgelaten in het Griekse nationale park Noordelijke
Sporaden. Met telemetrische technieken zijn de dieren gedurende een aantal maanden in
hun bewegingen gevolgd. Het project leidde tot de conclusie dat het uitzetten van
monniksrobben in Griekenland succes kan hebben mits voorlichting gegeven wordt aan
de bevolking. Verder is op contractbasis gewerkt voor de Europese Commissie aan het
opzetten en coördineren van een programma van drie jaar voor bescherming van de
monniksrob in de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan. Het werk voor IUCN/UNEP
aan het statusrapport voor monniksrobben is afgerond en de publikatie is beschikbaar.
Ten gevolge van het werk aan de zeehonden kon relatief weinig aandacht worden
geschonken aan de bruinvis Phocoena phocoena. Wel zijn inmiddels definitieve afspraken
gemaakt met instituten rondom de Noordzee over samenwerking in het onderzoek aan de
bruinvis. De door het RIN gewenste weefsels zullen beschikbaar worden gesteld om de
belasting met verontreinigingen, m.n. organochloorverbindingen en zware metalen, in
de dieren te bepalen. De methoden die gebruikt worden bij sectie, bacteriologisch,
virologisch, parasitologisch en toxicologisch onderzoek, zullen op elkaar afgestemd
worden.
De resultaten van het onderzoek naar de voortplantingsbiologie en bloedparameters
van de Weddell-zeehond Leptonychotes weddelliin Antarctica, zijn bewerkt tot publikaties.
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Ornithologie
In vergelijking mei de winter van 1986/87 was de wintersterfte onder de scholeksters
Haematopusostralegus in het proefgebied op Texel dit jaar gering. In de agrarisch meest
intensief gebruikte locaties werd een afname van het aantal broedparen geconstateerd
hetgeen veroorzaakt werd door de verbouw van hoog opgaande gewassen. Ondanks een
relatiefgunstig en warm voorjaar was het broedsucces van de scholeksters zeer slecht. Het
uiteindelijke resultaat was niet hoger dan gemiddeld 0,09 vliegvlugge jongen per paar.
De gegevens over het verspreidingsonderzoek van wulpen .Numeniusarquata op Terschelling zijn ingevoerd in de computer en de eerste statistische bewerkingen leverden
veelbelovende resultaten.
Gedurende het verslagjaar werd relatief veel tijd besteed aan de uitwerking van
gegevens van de Mauretanië-expedities van 1985 en 1986. Het rapport hierover is
inmiddels verschenen. Door een aantal van de gegevens te combineren met de resultaten
van een wiwo-expeditie naar Guinee Bissau kon de schatting van de omvang van
steltloperpopulaties op de Oostatlantische trekroute herzien worden. O m d a t de diverse
populaties van een aantal soorten niet teonderscheiden zijn met biometrische technieken,
is een begin gemaakt met de evaluatie van DNA-fingerprinting technieken als mogelijk
alternatief. Hiertoe wordt samengewerkt met de vakgroep Diermorfologie en Celbiologie
van de Landbouwuniversiteit.
Aan het in Antarctica verzamelde materiaal van fulmariene stormvogels, waarvan de
analyse ver gevorderd is, werd het hele jaar besteed, met uitzondering van de maand

Het Westduitsc onderzoekschip 'Polarstern' in het antarctische ijs
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december. De voedselmonsters van de stormvogels wezen uit dat vis de belangrijkste
voedselbron is, en niet kril. Dit onderzoek toonde ook aan dat verontrustend veel vogels
met fragmenten plastic in hun maag zitten. De toxicologische bepalingen zijn uitgevoerd,
maar de resultaten zijn nog niet zover bewerkt dat zehier gepresenteerd kunnen worden.
In december zijn vanafde 'Polarstern', in het kader van de European Polar Ocean Study
(EPOS), tellingen van vogels verricht aan de rand van het ijs en op open zee.

Benthosen vissen
De rapportage over de rol van de mossel Mytilus edulisin de Waddenzee werd afgerond.
De mosselen filtreren het water in de Waddenzee elke drie tot tien dagen. Fytoplankton
en slib worden aan het water onttrokken en vastgelegd in de pseudofaeces waardoor het
water helderder wordt. Er zijn aanwijzingen dat voedseltekorten optreden voor de
mosselen en dus ook voor de andere benthische organismen; dit kon echter nog niet
gekwantificeerd worden. In samenwerking met het NIOZ werd onderzocht ofmosselen een
effect hebben op de primaire produktie. Het bleek dat 7kg mosselen in 350 m 3 water in
eerste instantie de primaire produktie sterk stimuleren, maar ook dat de consumptie
dermate hoog is dat er te weinig algen overblijven om die hoge produktie te handhaven.
De invloed van de zaadvisserij op natuurlijke mosselbanken werd bepaald onder Ameland. Deze banken zijn van gering belang voor de visserij, maar bevissing heeft als gevolg
dat er nauwelijks nog oude natuurlijke droogvallende mosselbanken aanwezig zijn in de
Waddenzee. Teneinde de invloed van de mossel op de waterfase te bepalen werden een
aantal experimentele mosselbanken ingericht in de modelecosystemen. De eerste maandelijkse metingen met behulp van tunnels zijn uitgevoerd in samenwerking met de Dienst
Getijdewateren van Rijkswaterstaat en de Universiteit van South Carolina. De proefopzet isten dele afgestemd opdegegevens die nodig zijn voor deverdere ontwikkeling van
het EMOWAD-modelvanuit het gezichtspunt 'natuurbeheer'. Met het NIOZ, dat dit model
heeft ontwikkeld, zijn afspraken gemaakt over verdere aanvullingen. Uit een proefproject
over het effect van bioturbatie door het benthos op de uitwisselingsprocessen tussen
bodem en water is gebleken dat de aanwezigheid van ingegraven bodemdieren de
produktie van fytoplankton en dus ook van filtreerders sterk stimuleert. De resultaten
worden geanalyseerd voor de ontwikkeling van mathemathische modellen die de uitwisseling van nutriënten en microverontreinigingen tussen bodem en waterfase beschrijven. Dit onderzoek is een samenwerkingsproject met de Dienst Getijdewateren en
het Waterloopkundig Laboratorium. De contaminatie met microverontreinigingen in
dit project werd geïntroduceerd door desystemen tekoppelen aan de grote experimentele
bassins waar de invloed van baggerslib op ecosystemen wordt bestudeerd. Van dit
samenwerkingsproject met Rijkswaterstaat, dat vooral gericht is op de causale relatie
tussen het storten van baggerslib op de Noordzee en het optreden van ziekten bij
platvissen, is de proeffase voorbij. Na een reeks van aanloopmoeilijkheden, vooral
veroorzaakt door de gebrekkige circulatie in de bassins, lijkt het nu mogelijk de vis in
leven te houden. Er werd geëxperimenteerd met de introductie van mosselen om overdadige algengroei te voorkomen. Van het verwante onderzoek in modelecosystemen,
waarbij nutriënten en contaminanten via een gesimuleerde getijstroom worden getransporteerd, ishet tweedejaar afgesloten. Het blijkt dat deinvloed van deeutrofiëring groter
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isdan van de microverontreinigingen. De primaire produktie nam loe in de systemen met
baggerspecie. Hierbij trad een verschuiving op naar kleine flagellaten.
De zwemmende mariene fauna van de Banc d'Arguin in Mauretanië is in september
geïnventariseerd. De soortensamenstelling, de structuur van de populaties en in het
bijzonder het belang van het gebied als kinderkamer zijn bestudeerd. Het onderzoek
beperkte zich tot de vissen, inktvissen en garnalen. De verwerking van de resultaten is ver
gevorderd. Tegelijkertijd werd eenopname gemaakt van het bij laagvvater droogvallende
wad.

Natuurontwikkeling
Het beleid van de overheid in de Waddenzee issinds 1980gericht op het behoud of herstel
van natuurwaarden. De 6000 ha landaanwinningswerken langs de kust van Groningen
en Friesland zijn een onderdeel van de Waddenzee. De Friese en Groninger landaanwinningswerken kennen elk een goed en een slecht gebied. De goede gebieden zijn de
west- en de oostflank van het Friese deel en de westelijke helft van het Groninger deel. In
deze gebieden is het gemiddelde van de opslibbing in alle zones meer dan de stijging van
het gemiddelde hoogwater (GHW), maar alleen in Friesland vindt nog kwelderaanwas
plaats. Zelfs in de Groninger goede opslibbingsgebieden neemt de kwelderomvang na
1978 af.
De slechte gebieden liggen langs het centrale deel van de Friese kust en langs de
oostelijke helft van het Groninger deel. In deze gebieden is het gemiddelde van de
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opslibbing in de overgangszone lussen kwelder en wad minder dan de stijging van hel
Giiw. Het aantal meetvakken waarin de opslibbing achterblijft bij de stijging van het
GHW, neemt toe. In Friesland is inmiddels 7% van de na i960 gewonnen landaanwinningskwelders verloren gegaan. In Groningen bedraagt dit verlies al 4 2 % . De
verwachting isdat deze erosie verder toeneemt als gevolg van de stagnerende opslibbing
in de overgangszone, tenzij de aanpassingen in de beheersmaatregelen waartoe aan het
einde van het verslagjaar is overgegaan, hel proces kunnen stoppen.
Voor het monitorprogramma van de effecten van de bodemdaling op Ameland zijn de
permanente kwadraten ingemeten.
De ecologische basiskaarten van de Waddenzee, getekend ten behoeve van eventuele
oliebestrijdingsacties, zijn gereedgekomen. De belangrijkste ecosystemen zijn hierop
aangegeven. Het onderzoek aan klein zeegras postera noltiiis voortgezet met de bepaling
van de relatie tussen produktie en lichtintensiteit. Hiertoe zijn metingen gedaan in het
laboratorium, onder gecontroleerde condities, en werden beschaduwingexperimenten
uitgevoerd in de buitenopstelling. O p het wad van Terschelling is de ontwikkeling
gevolgd van het zeegras, het perifyton en de aantallen wadslakjes Hydrobiaulvae.
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Beekdallandsehap langs een niet-gekanaliseerd gedeelte van de Strijper Aa
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Landschapsecologie

Binnen het onderzoekprogramma van de afdeling Landschapsecologie is het hoofdthema: betekenis van kleine landschapselementen in het cultuurlandschap voor flora en
fauna. De nadruk ligt hierbij voorlopig op de problematiek die voortkomt uit de geringe
oppervlakte en de meer of minder geïsoleerde ligging van die landschapselementen.
Trefwoorden zijn versnippering, isolatie en verbinding, ecologische infrastructuur. Uiteraard pretendeert de afdeling hiermee niet het gehele veld van de landschapsecologie te
bestrijken. Het is een keuze binnen de reeks van belangrijke landschapsecologische
thema's, een keuze voor een thema met vele leemten in kennis waarvoor juist bijzonder
veel belangstelling bestaat vanuit met name deinrichting van het landelijk gebied. Elders
binnen het Instituut, bij de afdelingen Botanie en Adviezen en Algemeen Onderzoek,
wordt aandacht besteed aan een ander belangrijk thema: effecten van transport van
nutriënten via grondwater op de vegetatie.
Behalve aan versnippering werkt de afdeling aan nog enkele thema's. Een belangrijk
thema is de betekenis en het beheer van aardwetenschappelijk waardevolle gebieden
(zogenaamde Gea-objecten). In het vorige jaarverslag is hierover een uitgebreide verhandeling verschenen. Voorts iser aandacht voor ruimtelijke patronen en processen in de
verspreiding op geografische schaal.
Een aflopend thema is de analyse van de ruimtelijke samenhang tussen componenten
van het landschap. Het onderzoek dat in het beekdallandschap van de Strijper Aa werd
uitgevoerd, isnu vrijwel afgesloten. De ervaringen in dit project zijn sterk richtinggevend
geweest voor de wijze waarop het huidige hoofdthema wordt aangepakt.

Onderzoek aanversnippering enecologische infrastructuur
Versnippering is het uiteenvallen van het leefgebied van een soort in kleine eenheden die
ruimtelijk van elkaar gescheiden worden door een voor die soort als habitat ongeschikt
terrein. In essentie levert dit twee samenhangende effecten op. Kleine oppervlakten
herbergen relatief kleine populaties met in verhouding grote aantalsschommelingen,
waardoor de kans op lokaal uitsterven relatief groot is. Hoe groot precies is sterk
afhankelijk van de soort. Het tweede effect is dat van isolatie: afstand en de barrièrewerking van het gebied tussen twee habitatplekken kunnen de dispersiebewegingen van een
soort remmen ofzelfs (vrijwel) onmogelijk maken. Wanneer hierdoor herkolonisatie van
leeggeraakte habitatplekken erg lang op zich laat wachten en intussen ook andere
plekken leegraken, zal de soort in het versnipperde landschap uitsterven. De verzameling
kleine populaties in kleine landschapselementen vormt de metapopulatie van de soort
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(Opdam 1987). Voor diesoorten enlandschappen waarvoor het hier geschetste beeld van
toepassing is, zou dus het volgende gelden: 1. dispersie is van levensbelang voor een
versnipperde populatie; 2. subpopulaties van de metapopulatie sterven regelmatig uit en
worden na een periode van afwezigheid weer opnieuw gesticht; 3. kleine landschapselementen waar de soort (tijdelijk) niet zit maar wel kan leven, vormen een essentieel
onderdeel van het stelsel van habitatplekken.
De eerste veronderstelling heeft geleid tot de introductie van de term ecologische
infrastructuur. Hoewel er nogal wat variatie is in de inhoud die aan deze term wordt
toegekend, is de in dit verband meest betekenisvolle definitie die welke verwijst naar de
rol van landschapselementen voor de dispersiebewegingen van planten en dieren.
Doel van het onderzoek aan het versnipperingsprobleem is om de hierboven ontwikkelde gedachtengang te toetsen aan veldgegevens, verschillen in kwetsbaarheid voor
versnippering tussen soorten te onderzoeken en vooral de relaties tussen overleving van
soorten en de landschapsstructuur in getallen vast te leggen. Alleen op grond van
dergelijke getalsmatige verbanden kunnen concrete adviezen gegeven worden over de
gewenste orde van grootte van de dichtheid aan houtwallen, aantallen bosjes e.d.
Hoe pakje dit probleem nu aan? O m te beginnen door de onderzoekvragen zo scherp
mogelijk teformuleren en een selectie te maken van soorten die niet al tezeldzaam, maar
ook niet al te talrijk zijn, en die ons wat kunnen leren over de wijze waarop verschillen
tussen overlevingsstrategieën doorwerken in kwetsbaarheid voor versnippering. En ook
door een strategie van onderzoek te ontwerpen die de voordelen van correlatief patroononderzoek en meer gedetailleerd procesonderzoek combineert. Een voorbeeld hiervan
biedt het werk aan de rosse woelmuis in Twente, een soort die leeft in opgaande
begroeiing. In het eerstejaar werden 51 bosjes geïnventariseerd. In het tweedejaar werd
op een paar plaatsen gedetailleerd gekeken naar de routes diedieren op dispersie door het
landschap volgen. In het verslagjaar tenslotte werd een experiment uitgevoerd waarbij in
een volledig door cultuurgrond omgeven bosje en in een via een houtwal met een groter
bos verbonden bosje alle rosse woelmuizen werden weggevangen. Ook werden groepen
muizen uitgezet in mais, grasland en in een slootberm. Deze resultaten, gecombineerd
met die uit 1986, bieden ons nu het volgende beeld.
- In het Twentse landschap leeft de rosse woelmuis op veel plaatsen in bosjes met een
weelderige ondergroei, daarnaast leeft de soort ook in houtwallen.
- De meest geïsoleerde bosjes met een matige tot slechte kwaliteit van het habitat raken
geregeld in de winter of het voorjaar leeg.
- Deze bosjes worden in de loop van de zomer (wanneer de meeste dispersie optreedt)
weer bezet (fig. 1).
- Houtwallen hebben als habitat een lagere kwaliteit dan bosjes.
- Mais heeft een geringere weerstand dan grasland voor muizen die dispersiebewegingen uitvoeren. De functie van houtwallen en slootbermen als dispersiecorridor kon
experimenteel niet worden aangetoond. In een landschap met veel grasland zou deze
functie wel eens veel belangrijker kunnen zijn dan in Twente.
In een klein bosje kunnen tientallen rossewoelmuizen leven, zeker alshet een weelderige ondergroei heeft. In dat bosje is echter misschien maar plaats voor één eekhoornpaartje. In het verslagjaar is begonnen met een oriënterend onderzoek naar de kans op
aanwezigheid van eekhoorns in bosjes als functie van de oppervlakte van die bosjes en de
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Figuur i. In de loop van 1986 daalde het percentage door rosse woelmuizen niet-bezette bosjes; tenslotte
waren in september alle bosjes bezet. Dit is het gevolg van dispersie vanuit bewoonde bosjes (naar V a n
Apeldoorn, ongepubl.).

structuur van het omringende landschap. In ongeveer de helft van de ruim zestig bosjes
werden eekhoorns vastgesteld.
Behalve aan zoogdieren wordt erin Twente onderzoek verricht aan een aantal groepen
evertebraten, aan broedvogels en aan bosplanten. Voor evertebratesoorten, zoals miljoenpoten, pissebedden, mieren en loopkevers, bestaan duidelijke aanwijzingen dat
isolatie het voorkomen in kleine bosjes kan beperken. Het valt echter niet mee de relatie
met de landschapsstructuur te leggen. Dit wordt vermoedelijk ten dele veroorzaakt door
het trage verloop van de processen van lokaal uitsterven en hervestigen. Stel dat lokaal
uitsterven gemiddeld maar eens in de honderd j a a r gebeurt, dan zou de kans op
hervestiging dezelfde orde van grootte kunnen hebben zonder dat de metapopulatie
gevaar loopt. Het in het veld meten van een zo weinig frequent (maar wel essentieel)
fenomeen is natuurlijk niet mogelijk, en dit levert serieuze problemen bij de voortgang
van het onderzoek.
Een belangrijke steun bij het oplossen van dergelijke problemen kan onderzoek met
behulp van wiskundige modellen van metapopulaties bieden. Dit werk is sinds kort
begonnen en is mogelijk dank zij de stimulerende samenwerking met het Instituut voor
Theoretische Biologie in Leiden. O m d a t er ook in het buitenland vrijwel niet aan
dergelijke modellen isgewerkt, moet het nodige basale werk worden verricht voordat we
toe zijn aan modellen voor soorten met verschillende overlevingsstrategieën. Toch zijn er
in het verslagjaar belangrijke vorderingen gemaakt, ook op het gebied van een speciaal
model voor de das. Dit model toont duidelijk aan hoe essentieel dispersie in een metapopulatie is. Ook kan bijvoorbeeld het effect van een toename van het aantal habitatplekken worden onderzocht. Het blijkt dat dispersie met name een gunstig effect heeft op
de overlevingsduur van een metapopulatie dassen wanneer deze minimaal uit een tiental
burchten bestaat die onderling bereikbaar zijn (fig. 2). Met de meer algemene modellen
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Figuur 2. De gemiddelde overlevingsduur van metapopulatics van de das, bestaande uil resp. twee, drie, vijf
en tien burehten (die regelmatig leegraken en weer bezet worden), neemt toe n a a r m a t e de dispersiekans
toeneemt. Dit effect wordt echter groter met een toenemend aantal burchten (naar Lankester 1989).

kan nu worden aangetoond dat door toevalsprocessen de verspreiding van een soort in
een serie habitatplekken in ruimte en tijd een dynamisch verloop kan hebben. Deze
modellen vormen een uitstekende basis voor het onderzoeken van de relatieve effecten
van isolatie, verbinding en oppervlakteverandering voor verschillende typen soorten.
Bosplanten in een versnipperd landschap kunnen op dezelfde wijze als dieren worden
bekeken. Omdat we vooral geïnteresseerd zijn inde wijze waarop de landschapsstructuur
de dispersie van bosplanten beïnvloedt, hebben we besdragende plantesoorten gekozen
als onderzoekobject. Deze worden door vogels verbreid, zodat een duidelijke relatie met
de dichtheid aan opgaande begroeiingselementen mag worden verwacht. Het onderzoek
wordt langs twee lijnen opgezet. Aan de ene kant wordt geprobeerd de dispersiestroom
die een bosje bereikt te meten en de variatie tussen bosjes in verband te brengen met
verschillen in landschapsstructuur. Anderzijds wordt een poging gedaan een indruk te
krijgen van de snelheid waarmee zaden in de bosbodem degraderen. Soorten met een
korte levensduur zouden een groteredispersiestroom moeten hebben dan soorten met een
lange levensduur in de bosbodem om toch dezelfde zaaddichtheid te kunnen bereiken.
We gaan ervan uit dat die zaaddichtheid de kans op kiemen en dus de reproduktiesnelheid beïnvloedt.

Landschapsstructuur en broedvogels
Veranderingen in de dichtheid aan houtwallen in het kader van landinrichting hebben
niet alleen invloed op de dispersiebewegingen in dat landschap. Houtwallen hebben
immers ook een habitatfunctie. Het lopende vogelonderzoek is erop gericht de broedvogelbevolking van landschappen met houtwallen en bosjes in verband te brengen met de
hoeveelheid en de ruimtelijke verdeling van bos en houtwallen. Daartoe is inmiddels in
twee gebieden onderzoek gedaan (fig. 3). Daaruit bleek dat weliswaar in houtwallen de
hoogste vogeldichtheden voorkomen, tenminste boven een bepaalde minimumdichtheid
42

bosvogels in bos

K ^ i n d i f f e r e n t e n in bos

I J houtwalvogels in houtwallen 1S.3 i n d i f f e r e n t e n in houtwallen
10-| bos 1,5 ha
houtwal 250—3000m

®

30

ra

"
10
0

lu

I

1 1 1

CU
Ol

o

>

20
3 f- 10 Opgaande
0 begroeiing

I B bos
I

I houtwal

c

ra
<

20
1" Opgaande
0 begroeiing
^ B bos
I I houtwal
Figuur 3. Enige resultaten van het onderzoek n a a r het verband tussen broedvogels en de landschapsstructuur
(naar Schotman 1988). A. Effect van toename houtwaldichtheid van 250 naar 3000 m per 25 ha bij
gelijkblijvend bosoppcrvlak (1,5 ha). Bosvogels in bosjes nemen toe. B. Effect van vervanging van bos door
houtwallen, ° 0 opgaande begroeiing blijft 7. Bosvogels nemen eerst toe, d a n af. Totale vogeldichtheid neemt
toe.

van het houtwallennetwerk, maar dat bossen vermoedelijk een belangrijke functie
hebben als voorkeurshabitat voor veel soorten van opgaande begroeiing. In jaren met
weinig territoria van een soort liggen dezedan vooral inde bossen.Bij toename worden de
houtwallen vanuit de bossen bezet. Een reeks van twintig proefvlakken wordt vijfjaar
gevolgd om deze veranderingen te documenteren en de stabiliserende functie van bossen
in houtwallandschappen te onderzoeken.

Ruimtelijke processen op geografische schaal
De dynamische processen die hierboven op landschapsschaal zijn geschetst, werken
uiteraard door op globalere schaalniveaus. De ruimtelijke verdeling van bos binnen
Nederland leidt bijvoorbeeld tot variatie in de dichtheden van broedvogels in dezelfde
bostypen in verschillende regio's. Grootschalige veranderingen in het milieu, bijvoorbeeld samenhangend met het verlopen van het klimaat en met fluctuaties daarin,
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Landschappen met een hoge houtwaldichtheid herbergen extra veel houtwalvogels zoals grasmu.s, tuinfluiter
en heggemus.

veroorzaken op deze schaal verschuivingen in de verspreiding van soorten en de verdeling
van aantallen. In 1988iseen begin gemaakt deze grootschalige processen tekoppelen aan
de processen die op landschapsniveau spelen.

Aardwetenschappelijkwaardevolle elementen inhet landschap
In 1988werd een mijlpaal bereikt: het voltooien van de landelijke Gea-inventarisatie met
het overzicht van de provincie Gelderland. De reeksoverzichten per provincie zal worden
samengevat in een deel uit de serie Natuurbeheer in Nederland. De belangstelling voor
dit werk neemt snel toe, zowel bij gemeentelijke en provinciale overheden als bij de
rijksoverheid. Er worden enkele bijdragen aan het Natuurbeleidsplan van de directie
Natuur, Milieu en Faunabeheer geleverd. Een nieuwe ontwikkeling ligt op internationaal vlak. Een geslaagde workshop, vanuit de afdeling georganiseerd in Leersum, heeft
geleid tot de oprichting van een 'European Working Group on Earth Science Conservation'. Internationale samenwerking is in deze ondergewaardeerde tak van de natuurbescherming van groot belang.
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Milieuverontreiniging

Wellicht geruisloos voor de buitenwereld maar voor de afdeling gepaard gaande met veel
discussie en schrijfwerk is het grootste deel van het onderzoek gekaderd binnen het
Speerpuntprogramma Bodemonderzoek. Het aantrekkelijke hiervan isdat het ecotoxicologische werk in een aantal gevallen (b.v. beschikbaarheid zware metalen voor bodembiota; project 017 en 125) gekoppeld werd aan verklarend en fundamenteel onderzoek.
Met het bodemecosysteem als basis waren er twee lijnen die de richting van het
ecotoxicologisch onderzoek bepaalden. De afbraak van organisch materiaal als de horizontale lijn, terwijl het voedselketenonderzoek als de verticale lijn beschouwd moet
worden. Met deze twee lijnen is de problematiek van de bodemverontreiniging verstrengeld. Daarbij richt de afdeling zich op zware metalen en gechloreerde koolwaterstoffen. De nadruk ligt echter op zware metalen vanwege de persistentie en de negatieve
invloed op de afbraak van natuurlijk organisch materiaal (project 017 en 299) en ook
vanwege de beschikbaarheid en doorgifte in terrestrische voedselketens (project 125 en
227).

Bodemmicrobiologie
Er werd oriënterend onderzoek verricht naar zwavel in de Nederlandse bodem (project
292). Uit gegevens over depositie van verzurende stoffen blijkt dat zwavelverbindingen
voor 4 0 % verantwoordelijk zijn voor de verzuring in Nederland. Doel van dit onderzoek
isom mogelijke relaties te beschrijven tussen een hoge input van zwavelcomponenten en
gevolgen van microbiologische aard in grond.
Het onderzoek heeft zich gericht op drie hoofdonderwerpen, alle terug te vinden in de
literatuur. Het betreft aantallen zwaveloxyderende bacteriën, enzymactiviteiten van
twee bodemenzymen en oxydatie van elementaire zwavel in grond. Eveneens zijn alle
monsters fysisch-chemisch gekarakteriseerd.
O p grond van bekende S0 2 -concentraties in de lucht en gegevens over SO x -depositie
zijn in vijf verschillende gebieden in Nederland steeds vier monsters genomen. De
gebieden hebben een uiteenlopende SO x -depositie van 700 tot 1300 m o l . h a ' . j r ' . De
laagste SO x -depositie wordt gemeten in de Noordoostpolder; Rotterdam heeft veruit de
hoogste SO x -input. De depositiegegevens voor Wieringen, Midden-Limburg en Nijmegen/Montferland zijn ongeveer gelijk en bedragen rond de 1000m o l . h a ' . j r ' . Frappant is
de relatief hoge SO x -depositie in Wieringen. Wat betreft enzymactiviteiten in grond zijn
de activiteiten bepaald van arylsulfatase en rhodanase en istevens een poging gedaan om
de enzymkinetiek van rhodanase tedoorgronden. De resultaten van experimenten geven
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geen aanleiding voor de conclusie dat een hoge SO x -input leidt tot hogere aantallen
autotrofe en heterotrofe zwaveloxydeerders. Bij arylsulfatase lijkt een verband te bestaan
tussen SO,,-concentratie en activiteit. De oxydatie-activiteit, de rhodanase-activiteit en
het aantal autotrofe zwaveloxydeerders blijken sterk door fysisch-chemische parameters
beïnvloed te worden.
Het onderzoek naar de mogelijkheid van een microbiële aanpak van bodemsanering
onder Nederlandse klimatologische omstandigheden werd afgesloten. Zowel voor grond
verontreinigd met hcxachloorcyclohexaan (HCH; project 272) alsmetendosulfan (project
296) moet geconcludeerd worden dat dit niet haalbaar is. Enerzijds omdat beta-HCH niet
afbreekbaar isen voor alfa-HCH deA-waarde ( 10mg.kg"1) alsondergrens niet gehaald kan
worden. Anderzijds omdat endosulfan wel deels afbreekbaar is,maar niet totaal mineraliseerbaar.
Het zware-metalenonderzoek behelsde de microflora (project 017), de microfauna
(project 299), de macrofauna en terrestrische fauna (project 125 en 227).
Bij het microflora-onderzoek werd vooral tijd aan techniekontwikkeling besteed. Doel
is te komen tot een aantal gevoelige toetsen waarmee dosis-effectrelaties van verontreinigingen op de bodemmicroflora kunnen worden opgesteld, om vanuit het oogpunt
van natuurbehoud wetenschappelijk verantwoorde grenzen te kunnen stellen aan verontreiniging. Daartoe werd via een trainingsstage (sabbatical leave) in Nieuw-Zeeland in
een project met door zware metalen verontreinigd zaagsel (sawdust) een aantal technieken bijgeleerd en getoetst:
- het meten van microbiële biomassa volgens de 'chloroform' en 'extractable carbon'
methode;
- het meten van microbiële biomassa volgens de 'substrate-induced-respiration' methode;
- het meten van de verhouding eukaryoten/prokaryoten binnen de microbiële biomassa;
- het meten van de 'carbon flush' naar zowel 'biomassavorming' als 'verademing'.
Daarnaast werden een aantal microbiologische karakteristieken van schone grond
(Savelsbos) en van vuile grond (Maatheide, een 'zinkheide') bestudeerd. De Savelsbosgrond bevat grotere aantallen schimmels, actinomyceten en bacteriën. De aantallen
zijn resp. 7.76 x io 4 , 1.03 x i o 6 e n 1.05 x io 8 voor de Savelsbosgrond en 8.37 x 103,
3.72 x io 2 en 1.64 x io 6 voor de Maatheidegrond (aantallen per gram stoofdroge
grond). Bij het tellen van de kolonies is bovendien naar voren gekomen dat de diversiteit
van de schimmels en de actinomyceten van de Maatheidepopulatie klein isin vergelijking
met die van de Savelsbospopulatie. Bacteriën zijn 'op het oog' moeilijker tebeoordelen op
hun diversiteit. Het procentuele aandeel zinkresistente micro-organismen in de Maatheidegrond is veel groter dan in de Savelsbosgrond. O m het verschil in potentieelfysiologisch vermogen temeten zijn van beide populaties 23bacteriën getoetst opgroei op
23 aromaten en polymeren (tabel 1).
De bacteriën uit de Savelsbospopulatie groeien op meer verbindingen dan de bacteriën
uit de Maatheidepopulaties (18 tegen 10).De groeipercentages zijn vrij geringen voor de
bacteriën uit de schone grond in de meeste gevallen hoger dan voor de organismen uit de
met zink verontreinigde grond.
Een toename van het percentage zinkresistente organismen heeft een verminderde
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T a b e l I. Lijst van aromaten en polymeren.
i. benzoëzuur
2. 2-hydroxybenzoëzuur
3. 4-aminobenzoëzuur
4. 4-methoxybenzoëzuur
5. 2,5-dihydroxybenzoëzuur
6. 2-aminobenzoëzuur
7. 3-aminobenzoëzuur
8. 3-hydroxybenzoëzuur
9. 3,4-dimethoxybenzoëzuur
10. benzol-1,4-dicarbonzuur
11. nicotinezuur
12. fenylanaline

13. fenylazijnzuur
14. hydroxyfenylazijnzuur
15. 4-hydroxykaneelzuur
16. benzoylglycine
17. salicine
18.4-hydroxybenzoëzuur
19. 3,4,5-trihydroxybenzoëzuur
20. flavon
21. quercitine
22. catechine
23. 1,2-dihydroxybenzoëzuur

afbraak en omzetting van organisch materiaal tot gevolg, waardoor de mineralenkringloop verstoord wordt.
Het onderzoek naar de accumulatie van zware metalen in paddestoelen werd voortgezet. Voor zover mogelijk werden de soorten die in 1986 bemonsterd waren, weer op
dezelfde plaatsen verzameld, met het bijbehorende grondmonster. De meting van het
radioactief caesium werd uitgevoerd op het RIKILT te Wageningen.

Bodemmicro- en mesofauna
Veel tijd werd besteed aan de optimalisering van extractiemethoden en kweekomstandigheden van protozoën. Een inventarisatie van bodemprotozoën in vijftien met zware
metalen verontreinigde (voornamelijk Cd en Pb) en niet-verontreinigde eikenbosbodems
isaangevangen. Daarbij wordt de verhouding bepaald tussen taxonomische groepen van
protozoën en ook de ratio van voor zware metalen gevoelige en ongevoelige aantallen, in
de fermentatiehorizont. Enkele voorlopige resultaten zijn:
- In totaal worden gemiddeld dertig maal zoveel nematoden, vijftien maal zoveel
flagellaten en tweeëneenhalf maal zoveel protozoën (totaal aan amoeben, ciliaten en
flagellaten) gevonden in fermentatiemateriaal (eik) van niet-verontreinigde locaties
als in dat van verontreinigde locaties.
- Flagellaten blijken getalsmatig dominant tezijnin niet-verontreinigde locaties, terwij1
ciliaten getalsmatig dominant zijn in de verontreinigde locaties.
- Relatiefgezien verschijnen deciliaten van de niet-verontreinigde locatieseerder op het
schone medium dan op het belaste (Cd) medium. De ciliaten van verontreinigde
locaties verschijnen daarentegen eerder op het belaste medium.
De veldwaarnemingen van strooiselafbraak in relatie tot zware-metalenverontreinigingzijn voltooid. Gazen zakjes met organisch materiaal (litterbags) van els,populier, eik
en berkwaren uitgelegd in een met zware metalen verontreinigde omgeving (Budel) en in
een referentiegebied (DeBruuk). Van iedere bladsoort zijn twee typen litterbag gebruikt,
uit Budel en uit De Bruuk; beide typen zijn op beide locaties uitgelegd. Waarnemingen
aan het resterende drooggewicht na vier, acht en twaalf maanden toonden aan dat er
geen verschil bestaat in afbraaksnelheid tussen verontreinigd en niet-verontreinigd
bladmateriaal binnen één locatie. Els, populier en berk bleken na twaalf maanden in het
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referentiegebied voor 9 5 % afgebroken te zijn. Eik verteerde aanzienlijk langzamer: 5 0 %
na twaalf maanden. Het bladmateriaal uitgelegd in Budel bleek echter na een jaar
significant langzamer te zijn afgebroken (els6 8 % , populier 6 5 % ,eik 70% en berk 56%).
Geconcludeerd kan worden dat de bodemlevensgemeenschap die verantwoordelijk is
voor de afbraak van strooisel in het eerste jaar, in de verontreinigde omgeving een
gemiddeld prestatieverlies vertoont van 6 5 % . Het feit dat zij geen onderscheid kan
maken tussen verontreinigd en niet-verontreinigd strooiselmateriaal binnen één locatie,
kan wijzen op een gebrek aan onderscheidend vermogen of een door de omgeving
vastgelegd prestatievermogen (t.g.v. een adaptatie aan een verontreiniging met zware
metalen).
Een koppeling met reeds verkregen gegevens uit laboratoriumexperimenten naar het
onderscheidend vermogen van pissebedden voor zware metalen en bladsoorten zal
wellicht meer inzicht verschaffen.

Wormenen voedselketens
In proeven met chloorfenolen over de relatie tussen beschikbaarheid in de bodem en
toxiciteit voor regenwormen werd aangetoond dat de adsorptie toeneemt met een
toenemend gehalte van de grond aan organische stof, maar voor tetra- en pentachloorfenol werden adsorptie en effecten ook beïnvloed door de pH van de grond. De
toxiciteit voor regenwormen was significant hoger in grond met een laag organischestofgehalte. Het verschil kon worden geëlimineerd door herberekening van de Leswaarden op concentraties in de bodemoplossing via de verkregen adsorptiegegevens.
Eisenia foetida andrei vertoonde lagere LC 50 -waarden dan Lumbricus rubellus hoewel de
bioaccumulatie in het algemeen hoger was in laatstgenoemde soort. De toxiciteit en
bioaccumulatie gebaseerd op de bodemvochtconcentraties namen toe met toenemende
lipofiliteit van de verbindingen. In proeven met verschillende gronden werd aangetoond
dat de relaties geldig bleven ook indien gronden met hoge organische-stofgehalten
werden gebruikt.
Het onderzoek naar de invloed van de zuurgraad in de bodem op de mobilisering van
zware metalen daarin werd voortgezet aan de hand van onderzoek naar de belasting van
voedselketenmodellen. De zuurgraad was van grote invloed op de voedselketenbelasting
in waarnemingen aan cadmium en lood, hetgeen wijst op de noodzaak de verontreinigingsgraad van de bodem genuanceerd aan tegeven en niet tevolstaan met de totale
concentratie. In een modelstudie in zandgrond bleek dat bij dalende zuurgraad de voor
bodembewonende vertebraten kritieke metaalgehalten aan cadmium en lood worden
bereikt bij belastingsniveaus die zeer dicht in de buurt liggen van de huidige referentiewaarden.
In een ander onderzoek werd het voedselketenmodel gebruikt ter indicatie van de
biologische beschikbaarheid van metallisch lood dat landelijk op talrijke plaatsen in de
bodem terechtkomt in de vorm van loodhagel. Onderzoek van de loodbelasting van
kleine zoogdieren in een belast gebied en een aangrenzend controlegebied toonde een
sterke bioaccumulatie aan van lood in het eerstgenoemde gebied. De resultaten wijzen
erop dat er in kalkarme zandgrond een chemische transformatie van metallisch lood
plaatsvindt tot een biologisch beschikbare vorm. De belaste dieren vertoonden af49

In het onderzoek worden kleine zoogdieren gebruikt als indieatoren van de bodernbeiasting met zware
metalen en radioaetieve stüflen

wijkende orgaangewichten die indicatief zijn voor een chronische blootstelling aan lood.
Vijfgroepen kleine zoogdieren werden doorgemeten op hun belasting mei Cs-137. De
groepen waren afkomstig van bemonsteringen verricht in 1983/84 en in 1986 na het
ongeval in Tsjernobyl. De belasting van de monsters uit 198bwasgemiddeld het hoogst in
de groep bosspitsmuis/dwergspitsmuis (380 Bq/kg versus { 10 Bq/kg in de monsters uit
1983/84). Een afnemend belastingsniveau werd geconstateerd in de groepen rosse woeimuis, aardmuis en bosmuis, maar alle groepen bleven boven het niveau van 1983/84.
Geen verhoogde belasting kon worden waargenomen in de groep mollen van 1986. Dit
komt waarschijnlijk doordat regenwormen nog niet in staat zijn geweest om radioactief
caesium te assimileren omdat dit nog niet via de nutriëntenkringloop in plantestrooisel is
opgenomen.
Beschouwt men het radioactief caesium als een marker, dan bevestigen de tot dusver
verkregen onderzoekresultaten de eerder gerapporteerde interspecifieke variatie in bioaccumulatie van bodemcontaminanten in kleine zoogdieren. De resultaten geven aan dat
kleine zoogdieren, mits onderscheiden op soort en levenswijze, kunnen worden gebruikt
als bioindicatoren van radioactieve verontreiniging.
De kwantitatieve voedselanalyse van de bosspitsmuis toonde aan dat in voorjaar,
najaar en winter het voedsel vooral bestaat uit regenwormen en Arancae. Hooiwagens
(Opilionida) vormden alleen in het najaar een belangrijke dieetcomponent. Door alle
seizoenen heen zijn regenwormen de belangrijkste prooi met percentages variërend van
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28 (winter) tot 38 (voorjaar) in Budel, terwijl in het controlegebied in het algemeen meer
van deze prooi gegeten wordt (42% in de winter tot 5 2 % in het najaar, p<o,ooi).
Zn- en Cd-gehalten in nier en lever van de bosspitsmuis waren op de vier locaties in
Budel significant hoger ten opzichte van de Kemperberg (Arnhem) en Loenermark. Het
Cd-gehalte op een van de Budel-locaties kon oplopen tot 406 ppm, terwijl dit op de
referentielocaties 6-74 ppm bedroeg. Lood accumuleerde voornamelijk in de nieren,
terwijl de kopergehalten niet verhoogd waren in Budel. Significante verschillen tussen de
bemonsterde locaties (vier in Budel, twee in Arnhem) werden vooral gevonden in het
najaar en de winter. In de carnivore voedselketen van de bosspitsmuis trad accumulatie
op van Cd en Zn (respectievelijk drie tot vier maal en twee tot vier maal het referentieniveau) in de reeks bodem, strooisel, bodemfauna en bosspitsmuis. Met name spinnen,
regenwormen en hooiwagens accumuleerden Cd en Zn. Een zelfde trend voor Pb was
minder duidelijk.

Ecosysteemonderzoek
Een duidelijk fundamenteel bodemecologisch stuk onderzoek was de studie 'Naar een
ecologische classificatie en beoordeling van bodems' in opdracht van de Raad voor
Milieu- en Natuuronderzoek. De mogelijkheden werden onderzocht om tot de realisatie
van een ecologische bodemtypologie te komen. Dit blijkt op korte termijn niet mogelijk.
- Geconstateerd isdat het enerzijds ontbreekt aan fundamenteel inzicht in de functionele aspecten van het bodemecosysteem, anderzijds aan integratie tussen de bodemkundige en bodembiologische kennis. Bij het al of niet ontwerpen/gebruiken van een
ecologischebodemtypologie ishetde vraag ofmen een multifunctionele indeling wenst
of een doelspecifieke en/of dat men een of meer groeperingen/clusters vooraf wenst,
dan wel een clustering achteraf.
- Een andere vraag iswat de criteria zijn voor de keuze van de parameters ten behoeve
van een ecologische bodemtypologie. Is het wenselijk om functionele aspecten van
bodemecosystemen aan 'somparameters' te koppelen, dan wel om veel meer inzicht in
soortensamenstelling en soortspecifieke eigenschappen te krijgen? Bodemgebruik kan
voor de samenstelling en het functioneren van het bodemleven sterk dominant zijn ten
opzichte van het bodemtype c.q. de bodemkaarteenheid. Binnen natuur- en seminatuurgebieden geldt het belang van het aanwezige vegetatietype. Eventuele typologieën dienen derhalve bodemgebruik en vegetatietype adequaat te verwerken.
Voor de CCRX werd het rapport 'Lood in milieu en voeding in Nederland' voorbereid
(project 329) dat in 1989 verschijnt.

Chemische Analyse enInformatieverwerking

Chemische Analyse
De functie van afdelingshoofd, sinds i november 1987 vacant, is nog niet vervuld. Een
van de vier vaste medewerkers van Chemische Analyse heeft per 1 oktober gebruik
gemaakt van de VUT; de hierdoor ontstane vacature wordt in de loop van 1989 vervuld.
Bij de renovatie van het gebouw Bakenberg van de vestiging Arnhem werd de indeling
van de laboratoria en opslagruimten herzien zodat een functionele scheiding is aangebracht tussen elementanalyse en chromatografische analyse.
Bijde elementanalyse van bodem-, plantaardige en dierlijke monsters lag de nadruk op
dezware metalen Cd, Cu, Pb, Zn en Hg, ten behoevevan onderzoek aan voedselketens en
referentiewaarden. Daarnaast speelde ook de analyse van watermonsters in het kader van
het eutrofiërings- en verzuringsonderzoek een belangrijke rol. Ook werden er weer
dierlijke monsters onderzocht op organische contaminanten, met name residuen van
organochloorpesticiden en polychloorbifenylen. Methoden voor de destructie van plantaardige en dierlijke monsters met behulp van een 'closed vessel microwave' systeem
werden met succes ontwikkeld en toegepast.

Informatieverwerking
Het verslagjaar werd gekenmerkt door een stijgende vraag naar computercapaciteit.
Deze uitte zich tegen het einde van het jaar in een feitelijke overbelasting van de
VAX-systemen in de vestiging Arnhem, anderzijds in een toenemende behoefte aan
toepassingspaketten (grafisch, desktop publishing en database). O m met name aan de
laatste vraag te kunnen voldoen was het nodig verschillende pc's te installeren: aan het
eind van het j a a r waren er 28 in gebruik, verspreid over de onderzoekafdelingen.
Deoverbelasting van deVAX-systemen leidde tot het besluit deze tevervangen door een
Microvax 3600 configuratie voor de verwerking van onderzoekgegevens, en een Microvax 3300 voor administratie en typekamer. De systemen zijn in het voorjaar van 1989
geïnstalleerd.
O p advies van de afdeling Organisatie en Efficiency van het ministerie werd de
computerconfiguratie van het Biogeografisch Informatiecentrum (BIC) in beheer gegeven
van het stafbureau. Daartoe kon tegen het eind van hetjaar een extra systeembeheerder
worden benoemd.
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Adviezenen Algemeen Onderzoek

De afdeling vervult traditioneel een schakelfunctie tussen het onderzoek en de praktijk.
Daarbij staan de werkzaamheden namens het Instituut ten dienste van die praktijk. Zij
behelzen het toepassingsgericht integreren en vertalen van bestaande kennis, gegevens en
inzichten ten behoeve van de besluitvorming op het gebied van het natuur- en milieubeheer.
De praktijk doet op uiteenlopende wijze een beroep op de deskundigheid van het RIN.
Dat beroep varieert van inbreng in de onderzoekprogrammering, opdrachten, directe
vragen, deelneming in commissies en werkgroepen, inschakeling in bepaalde procedures
(b.v. beheersplanning), tot uitnodiging voor ad hoc overleg. Het beroep komt van
beleidsinstanties op het gebied van natuur- en milieubehoud of aan dat gebied rakend,
zowel van de rijksoverheid zoals NMF, VROM-RPD, Landinrichtingsdienst en Rijkswaterstaat alsvan lagere overheden zoals provinciale diensten en gemeentelijke afdelingen, van
terreinbeherende overheids- en particuliere instanties zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en provinciale landschappen, van verwante onderzoekinstellingen, van particuliere organisaties zoals Natuur en Milieu, en van particulieren.
Door haar positie heeft de afdeling echter ook een duidelijke taak wat betreft het
signaleren van leemten in bestaande kennis. In dat verband vinden oriënterende en/of
hypothesevormende studies plaats en wordt aanvullend onderzoek verricht dat noodzakelijk blijkt voor operationalisering van bestaande kennis.
In 1988 zijn geen veranderingen opgetreden in de taak en de aard van de werkzaamheden van de afdeling; voor de nabije toekomst tekenen die zich echter wel af.
Daarbij spelen zowel reorganisaties ten departemente, van de Directie Landbouwkundig
Onderzoek (DLO) en van Staatsbosbeheer, als het toenemend fundamentele karakter van
de problemen waarbij een RiN-inbreng is gewenst, een rol.
De huidige werkzaamheden van de afdeling zijn sinds enige jaren verdeeld over de
twee velden van beheersaangelegenheden en toegepast effectenonderzoek. De aard van
het effectenonderzoek isdaarbij, in termen van externe beïnvloeding, mede afgestemd op
de relevantie voor het terreinbeheer. Hierna wordt aan de hand van de thema's waaraan
in het meerjarenplan 1987-1991 prioriteit is verleend, een beeld geschetst van de werkzaamheden van de afdeling gedurende de verslagperiode.

Waterhuishoudingenplant
De kern van het thema 'relatie waterhuishouding en plant' is het ontwikkelen van
methoden voor het voorspellen van effecten van veranderingen in de waterhuishouding
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op de plantesoort als receptorvariabele. In de benadering neemt het begrip standplaats,
als intermediair tussen water en plant, een sleutelpositie in. Het thema staat ten dienste
van de algemene beleidsontwikkeling betreffende het grond- en oppervlaktewaterbeheer
op landelijk tot regionaal niveau (rijk, provincies, waterschappen) in relatie tot en ten
behoeve van het natuurbehoud. Evenzeer dient het concreet de uitvoering van het
natuurbeschermingsbeleid op regionaal tot lokaal niveau met betrekking tot natuurgebieden. Dat laatste betreft enerzijds de externe hydrologische randvoorwaarden voor
inrichting en beheer van de omgeving t.b.v. behoud, herstel en ontwikkeling van de
(eertijds/potentieel) aanwezige natuurwaarden, anderzijds, met name bij grotere natuurterreinen, het formuleren van programma's van eisen voor ook de interne waterhuishouding onder afstemming van inrichting en beheer.
Binnen dit thema ligt de nadruk op een effectvoorspellingsmodel voor de relatie tussen
water en flora (WAFLO: WAter-FLora) en op coördinatie van en natuurtechnische inbreng
in een voorspellingsinstrument voor de invloed van waterbeheer op natuur, bos en
landschap (SWNBL: Studiecommissie Waterbeheer, Natuur, Bos en Landschap). Daarnaast is een aantal verwante onderwerpen aan de orde.
Het WAFLO-project heeft inmiddels het WAFLO-2 model opgeleverd. Daarmee wordt de
invloed voorspeld van grondwaterstandsdaling op de flora, in termen van kans van
blijven ofverdwijnen van afzonderlijke soorten. Het programma voor het WAFLO-2 model
isinmiddels operationeel en aan een aantal instanties ter beschikking gesteld, maar nog
steeds onderwerp van praktische en inhoudelijke optimalisering. In technische zin zijn in
het afgelopen jaar diverse verbeteringen in het programma en de handleiding doorgevoerd. Er is nu o.a. een apart programma beschikbaar om op eenvoudige wijze de
benodigde gegevens in te voeren en er is gewerkt aan een programmaversie voor een
personal computer. Wat de inhoud betreft, is aandacht besteed aan de beschikbaarheid
en de kwaliteit van de basisgegevens. De enquête ter aanvulling van de voor ca. 500
plantesoorten ontbrekende stikstof- en vochtindicatiegetallen is voltooid. De resultaten
zijn opgenomen in een standaardlijst met soortinformatie. Daarnaast is met de Landinrichtingsdienst overleg gaande om te proberen de benodigde bodemfysische invoergegevens af te leiden uit beschikbare tabellen en/of literatuur. Wat betreft verbetering van
vochtleverantieberekeningen is voor meer dan 200 opnamen door de Stiboka veldwerk
verricht.
Een belangrijk punt van aandacht ishet toetsen en bijstellen van de basisgegevens in de
bestaande indicatorreeksen. Het hiervoor noodzakelijke onderzoek vereist een zorgvuldige selectie van terreinen en daarvan beschikbare vegetatiegegevens, meetreeksen
van peilbuizen en informatie over eventuele recente veranderingen in beheer en waterhuishouding. Daartoe iseen overzicht samengesteld, waarna een keuze isgemaakt en ten
slotte het eerste veldwerk aangevat. Inmiddels zijn in een aantal, merendeels blauwgraslandachtige, terreinen op ca. 50 locaties vegetatieopnamen gemaakt en grond- en
grondwatermonsters genomen.
Een algemeen, praktisch zowel als inhoudelijk probleem bij dit onderzoek betreft de
representativiteit van de bemonstering van standplaatsfactoren voor een concrete standplaats, en de begrenzing van het begrip standplaats in depraktijk, geletop zijn inwendige
heterogeniteit. Zo roepen de pH-bepaling in het veld en het verkrijgen van inzicht in de
ruimtelijke variatie in die factor complicaties op. In de verslagperiode is een begin
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gemaakt met het verkennen van oplossingsmogelijkheden. Inmiddels is wel een statistische methode gevonden om de correlatie tussen het voorkomen van een soort en een
bepaalde heterogeniteit in een milieufactor te beschrijven.
De afdeling participeert in de interinstitutionele swNBL-studiemet de algemene coördinatie en, in samenwerking met de afdeling Botanie, met een deel van de uitvoering van
het thema 'natuur' dat zich beperkt tot flora en vegetatie. Het doel van de SWNBL is om
een instrument te ontwikkelen voor het voorspellen en beoordelen van de invloed van
ingrepen in de waterhuishouding op natuur, bos en landschap in het licht van de
doelstellingen van het beleid ten aanzien van dit drietal. Trefwoorden hierbij zijn
enerzijds behoud, herstel en ontwikkeling, anderzijds beperking van negatieve invloeden.
In tegenstelling tot, dan wel in aanvulling op WAFLO gaat het bij het swNBL-onderdeel
Natuur daarom ook om voorspelling van de kans van verschijnen van plantesoorten.
Het jaar 1987 was volgens de oorspronkelijke taakstelling het laatste van de studie.
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Figuur 4. Globaal schema van het swNBL-voorspellingsinstrument voor het thema ' n a t u u r ' . De standplaatstypen zijn gemodelleerd in het zogenaamde Natuurtechnische Model dat voorspelt of en in welke mate de
n a t u u r b e h o u d s w a a r d e van een standplaats en/ofdedaarbij passende combinatievan plantesoorten verandert
door wijziging in de standplaatsfactoren ten gevolge van veranderingen in sturende factoren. Daarbij wordt
de standplaats opgevat als een betrekkelijk homogeen milieu op het niveau van een perceel of een klein
natuurreservaat. Het model gaat uit van een combinatie van de vier standplaatsfactoren vocht, zuurgraad,
stikstof en bufferend vermogen. O p grond van de eerste factoren kan het model driedimensionaal worden
voorgesteld als een kubus, opgedeeld in blokjes die de 36 onderscheiden standplaatstypen weergeven. H e t
bufferend vermogen is d a n de vierde as.
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Ondanks het feit dat de rapportage over de laatste deelprojecten tot nu toe niet geheel
heeft plaatsgevonden, is in 1988 in samenwerking met het swNBL-secretariaat de eindrapportage aangevat en gebracht tot het stadium van technische afwerking.
Daarnaast heeft de gedachtenvorming en concrete voorbereiding van de vervolgstudie
veel aandacht gevraagd. Tot een aansluitende vervolgstudie van tweejaar isbesloten om
de bereikte resultaten optimaal ten nutte te maken van de praktijk, o.a. door de
ontwikkeling van eenvoudige, gebruikersvriendelijke instrumenten. Dat geldt in het
bijzonder voor het thema 'natuur', waarvan het resultaat beslaat uit een serie complexe
simulatiemodellen, deels nog in het stadium van prototypen, voor de kwantitatieve en
kwalitatieve regionale en lokale waterhuishouding en voor de daarmee samenhangende,
belangrijkste standplaatsfactoren (vocht, nutriënten, pH en bufferend vermogen van de
standplaats), gekoppeld aan een eenvoudiger natuurtechnisch model (fig. 4).
Bij het schrijven van de eindrapportage is bijzondere aandacht besteed aan het
formuleren van kwalitatief verkennende, eenvoudige voorspellingsmiddelen in de vorm
van vuistregels, relatieschema's e.d. waaraan tijdens de studie geen daadwerkelijke
aandacht is besteed. Daarbij is tevens de koppeling aangeduid met andere probleemvelden, zoals eutrofiëring, verzuring en klimaatveranderingen ten gevolge van het
broeikaseffect.
Met behulp van de complexe instrumenten isin het verslagjaar een begin gemaakt met
het ontwikkelen van staalkaartensets die, uitgaande van een selectie van representatieve,
natuurtechnisch optimale situaties in stappen aangeven wat de gevolgen zijn van verschillende ingrepen in de waterhuishouding. Daarbij worden, vanuit een identieke
beschrijving van de uitgangssituaties en dezelfde ingreepscenario's, twee wegen bewandeld: een deskundigenspoor en een modellenspoor, waarvan de resultaten te zijner tijd
tegenover elkaar zullen worden gezet. Het deskundigenspoor komt tot uitspraken op
basis van een gestructureerde deskundigenraadpleging (RIN), het modellenspoor pleegt
een simulatie met het nu beschikbare voorspellingsinstrumentarium (icw, Stiboka en
RIN).

Het thema 'bos' heeft een kwantificering opgeleverd van de relatie tussen de bij de
bodemkartering gebruikte vijfbodemvochtklassen en de relatieve volumeboniteit voor de
meest gangbare boomsoorten in de bosbouw, alsmede een globale kwantificering voor
een aantal modelbossen waarmee de verdamping voor de onderscheiden bostypen kan
worden geschat en vervolgens ingevuld kan worden in een waterbalansformule. In de
verslagperiode is aansluitend begonnen aan onderzoek naar de transformatiemogelijkheden van gangbaar boven grasland verzamelde meteorologische waarnemingen naar
bossituaties. Daarnaast wordt het lange-termijnonderzoek aan interceptie en transpiratie
en aan beworteling, voor een gedetailleerder simulatie, voortgezet (Rijksuniversiteit
Groningen, icw en Dorschkamp).
Het thema 'landschap' heeft, op basis van een globale landschappenindeling van
Nederland en een aantal gebiedsstudies, een eerste opzet opgeleverd voor een benaderingswijze voor het omgaan met water en landschap in het kader van landschapsplanning
en waterbeheer. Aan het eind van de verslagperiode is de voorbereiding voor het
afrondend vervolg daarop vrijwel afgesloten.
Naast de op algemene toepassingsmethoden gerichte WAFLO en SWNBL heeft het
SBB-reservaat Koolmansdijk aandacht gekregen. Daar is in opdracht van de Water56

leidingmaatschappij Oost-Gelderland onderzoek begonnen naar de eventuele veranderingen, en hun mogelijke oorzaken, die dit vochtige terrein heeft ondergaan sinds het
botanisch-ecohydrologisch onderzoek in het eind van de jaren zeventig. In de directe
nabijheid wordt grondwater gewonnen en zijn belangrijke wijzigingen aangebracht in de
waterhuishouding van de landbouw, terwijl ook zaken zoals het mestgebruik zijn veranderd. In de verslagperiode isde aanpak uitgewerkt en het veldwerk verricht. De huidige
toestand van de vegetatie isopnieuw en op zoveel mogelijk op dezelfde wijze opgenomen
als in 1977/78 en er zijn aan de hand van een peilbuizennetwerk regelmatig een aantal
ecologisch relevante hydrologische parameters bepaald. De voorlopige resultaten laten
een negatieve verandering zien.
Tegen deachtergrond van de hiervoor vermelde activiteiten issamen met het Centrum
voor Milieukunde te Leiden eind 1987 een workshop georganiseerd over het begrip
standplaats en de methoden om effecten van veranderingen in waterregime te beschrijven. Circa 25 onderzoekers die in Nederland met dit onderwerp bezig zijn, namen
aan dit overleg deel.
Verder wordt deelgenomen aan het project 'Verdroging van Nederland 1950- heden'.
Dat heeft tot doel een kwantitatieve beschrijving van de mate en ernst van recente
verdroging in de natuur van Nederland, met daarbij een beschrijving van de ingrepen
(oorzaken) en een analyse van het verband tussen oorzaken en verdrogingseffecten. De
resultaten dienen voor beleidsontwikkeling door de rijksoverheid o.a. in het Natuurbeleidsplan endederde Nota Waterhuishouding. De afdeling heeft bijde uitwerking van de
aanpak en de eerste stappen van de uitvoering, met name wat betreft de bepaling van
criteria en keuze van indicatoren, eenwezenlijke inbrenggeleverd; daarna heeft zij, naast
DGV-TNO, een meer begeleidende rol gespeeld ten aanzien van de twee hoofduitvoerders,
het Instituut voor Milieuvraagstukken (Vrije Universiteit) en het Centrum voor Milieukunde. Het isde bedoeling dat de rapportage in de winter 1g88/8g zijn beslag krijgt. Ook
anderszins, directer, wordt bijgedragen aan het opstellen van de derde Nota Waterhuishouding. Dat gebeurt, op basis van de huidige kennis, door deelneming in de werkgroep
PAWN-natuur-terrestrisch van Rijkswaterstaat.
Ook is in het kader van de Commissie Milieu-effectrapportage meegewerkt aan het
opstellen van richtlijnen voor de milieu-effectrapportage Waterwinning Alblasserwaard
en Vijfheerenlanden. Ten slotte isover de vegetatiekarteringsmethode voor de provincie
Noord-Brabant een artikel geschreven.

Natuurtechnische milieubouw
Het thema 'natuurtechnische milieubouw' sluit bij het voorgaande thema aan met het
centraal stellen van de standplaats. Het gaat om mogelijkheden in te spelen op vanuit
anderen hoofde voorgenomen ingrepen waarbij ruimte kan ontstaan voor het scheppen
van nieuwe uitgangssituaties voor een optimale (vervangende) natuurontwikkeling.
Flora en vegetatie krijgen de nadruk, maar het betreft ook zoölogische aspecten. Het
thema is meer dan de overige niet zozeer gericht op het formuleren van dosis-effectrelaties, alswel op het inventariseren en beschrijven van voorwaarden en mogelijkheden,
en het weergeven daarvan in de vorm van algemene richtlijnen.
Het betreft een nieuw veld, waarop de werkzaamheden nog sterk onder invloed staan
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van lopende zaken. Dat gaat in het bijzonder om de afronding van het onderzoek naar de
perspectieven van aanleg, inclusief verschillende inrichtings- en beheersvormen, van
natte oeverstroken langs het Wilhelminakanaal. Dit onderzoek verkeert inmiddels in de
fase van afronding; tijdens de verslagperiode is de eindrapportage in concept gereedgekomen.
Daarnaast iseind 1987 een oriënterende studie van golfterreinen en hun relatie met de
natuur aangevat, met als doel een overzicht te verkrijgen van de onderzoekwensen en
-mogelijkheden binnen dit probleemveld en het formuleren van aanbevelingen voor
locatiekeuze, inrichting en beheer van nieuwe en reeds bestaande golfterreinen in Nederland. In de loop van de verslagperiode is deze zo ver gebracht dat afsluiting wordt
voorzien op korte termijn. In dit verband is in het kader van de Commissie Milieueffectrapportage, door deelneming in een aantal werkgroepen, geadviseerd inzake richtlijnen en toetsing alsmede over ontheffing van de verplichting voor een aantal golfterreinen een milieu-effectrapport op te stellen.
O p basisvan degegevens van dedassencensus 1980iseen publikatie voorbereid over de
relatie tussen de verandering in het landschap tussen 1950 en 1980 en de voor- en
achteruitgang van dassenburchten. Er bleek o.a. een significant verband tussen toeneming van wegen en achteruitgang van dassenburchten.

Verstoring van broedvogels
Het thema 'verstoring van broedvogels' richt zich op aspecten van inrichting en gebruik
die, al dan niet in samenhang met overige veranderingen, van invloed kunnen zijn. Dit
thema staat, evenals het thema 'relatie waterhuishouding en plant' ten dienste van zowel
algemene beleidsvraagstukken als concreet de planning van inrichting en beheer van
natuurterreinen.
Het centrale onderzoek betreft de invloed van verkeer op broedvogelpopulaties. Na
een verkenning is medio 1986in opdracht van Rijkswaterstaat een meerjarig onderzoek
begonnen. Na bestudering van de mogelijkheden tot het ontwikkelen van een voorspellingsmethode voor deze effecten, isde ontwikkeling en toetsing van een methode voor het
berekenen van dosis-effectkrommen aangevat enin 1988afgerond. De hiermee verkregen
krommen worden beschreven met een drempelwaarde, het 90%-betrouwbaarheidsinterval hiervan en de richtingscoëfficiënt (fig. 5).
De voorlopige uitwerking van de loofbosgegevens uit 1987 bevestigen de uitkomsten
van het eerdere onderzoek in populierenbossen en grienden: een groot deel van de
onderzoektechnisch bruikbare soorten vertoont een significant negatief effect, waarbij
een hoge verkeersintensiteit een groter effect geeft dan een lage.Wel blijken er verschillen
tussen de waarnemingsjaren, in het bijzonder met betrekking tot soorten die naar
verhouding gevoelig zijn voor strenge winters. Enerzijds duidt dit op een complicerende
invloed van de strenge winters tussen 1984 en 1986. Anderzijds ondersteunt dit de
veronderstelling dat er langs de weg sprake is van een minder optimaal habitat, omdat
effecten pas of in sterkere mate tot uiting komen als de populatiegrootte afneemt en de
soort zich in eerste instantie uit de minder geschikte habitats terugtrekt. Interessant is
overigens dat het minder optimaal zijn van een habitat hier wordt veroorzaakt door een
verstorende invloed die geen fysieke veranderingen teweegbrengt.
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Figuur 5.Voorlopige dosis-eflectlijn van de fitis voor populierenbossen en grienden. Verschil in gewicht tussen
de punten isweergegeven door de stipgrootte. De stippellijn geeft het 90%-betrouwbaarheidsinterval van de
drempelwaarde (= buigpunt) weer.

Deze veronderstelling is nader bezien door onderzoek naar mogelijke verschillen in
turnover en conditie (biométrie) van broedvogels tussen een aan de weg gelegen,
daardoor suboptimale griend en een 'controlegriend'. De eerste resultaten ondersteunen
de verwachting dat in suboptimale omstandigheden de turnover hoger is en de conditie
minder. Het aantal soorten dat zich naar aantallen en vangbaarheid voor dit onderzoek
leent, blijkt echter beperkt te zijn. Het meest geschikt lijkt de fitis; vanaf 1988 wordt het
verdere onderzoek daarom toegespitst op deze soort.
Inmiddels is een begin gemaakt met het onderzoek in naaldbossen, om soorten te
betrekken die specifiek aan dit biotoop gebonden zijn. Dit levert in zoverre andere
resultaten dat door de lage dichtheden van veel broedvogelsoorten hier een geringer
aantal soorten getoetst kon worden. Ten slotte kon ter oriëntatie informatie verzameld
worden over de aard, omvang en reikwijdte van luchtverontreinigende stoffen door
autoverkeer.
Wat de effecten van waterrecreatie op het natuurlijk milieu aangaat, is reeds in 1982
onderzoek verricht in de Nieuwkoopse Plassen en Kagerplassen. Daarna heeft de Raad
voor Milieu- en Natuuronderzoek (RMNO) in de herfst van 1986opdracht gegeven om een
algemene, zogenaamde programmeringsstudie over dit onderwerp teverrichten, op basis
van een evaluatie van vooral recent onderzoek. In het verslagjaar is de rapportage
daarvan afgerond en voorlopig uitgebracht als RiN-rapport 88/65; de definitieve versie
verschijnt in 1989 bij de RMNO. Naar aanleiding van deze studie heeft de Programmerings- en Studiegroep Recreatie en Natuurlijk Milieu van de RMNO in het voorjaar van
1988 een workshop gehouden.
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Beheersdoelen voor natuurlijke elementen
Het thema 'beheersdoelen voor natuurlijke elementen' beoogt een op praktische toepassing gerichte inventarisatie, bestudering en hiërarchisch gestructureerde analyse van
doelstellingen en visies met betrekking tot het natuurbehoud. In de verslagperiode is
vooral aandacht besteed aan de heide. Aansluitend op rapportage van de huidige kennis
van faunistische aspecten van het plaggen in heideterreinen, iseen inbreng geleverd in de
werkgroep Heidebehoud en Heidebeheer die in september het rapport 'De heide heeft
toekomst!' deed uitkomen. In samenwerking met het Staatsbosbeheer is ook aandacht
besteed aan het voorbereiden van een monitorprogramma dat informatie moet leveren
over keuze en uitvoering van beheersmaatregelen, vooralsnog alleen in heideterreinen.
Een en ander sluit zeer nauw aan op en viel tijdens de verslagperiode zelfs in belangrijke mate samen met het thema 'beheersverslaglegging', dat zich naast het opstellen van
indicatorlijsten primair richt op het heidebeheer, in het bijzonder op het effect van
plaggen. Onder deze noemer isde bijdrage van het RIN aan de beheersverslaglegging voor
reservaten van Staatsbosbeheer gecontinueerd, met als resultaat de nota 'Biologische
Beheersverslaglegging voor Staatsbosbeheerterreinen'. Daarnaast werd de inbreng bij
het opstellen van beheersplannen door Staatsbosbeheer en andere instanties, evenals het
becommentariëren van beheersplannen voor dedirectie Natuur, Milieu en Faunabeheer,
voortgezet. Deze plannen, die bestaan uit de onderdelen inventarisatie, doelstelling en
voorgenomen beheer, worden becommentarieerd op grond van o.a. hun volledigheid,
eenduidigheid en realiseerbaarheid. Het is in dit verband verheugend te kunnen constateren dat door dewederzijdse uitwisseling van inzichten, de beheersplannen nog steeds
aan kwaliteit en doelmatigheid winnen. Mede gelet opde steedsgrotere bedreigingen van
natuurbehoudswaarden en de ontwikkelingen in het denken over natuurbehoudsdoelstellingen, wordt de noodzaak van goede beheersplannen steeds meer onderkend.

Beheersproblemen
Daarnaast werden tal van ad hoc beheersproblemen behandeld. Bij dat laatste vormden
zowel het in-en externe (grond)waterbeheer alshet beheer van bedreigde diergroepen en
-soorten, zoals vleermuizen, amfibieën en oeverzwaluwen, en hun specifieke biotopen
relatieve zwaartepunten.
Het onderzoek naar overwinterende vleermuizen vindt plaats in samenwerking met
diverse instanties en is o.a. gebaseerd op het met instituutsinbreng opgestelde 'Actieplan
voor de ondergrondse kalksteengroeven in het proefgebied Nationaal Landschap Mergelland'. Doel ishet verkrijgen van inzicht in de bestandsontwikkelingen en inde effecten
van herstel- en inrichtingsmaatregelen van overwinteringsbiotopen ten behoeve van
praktijkadvisering. Mede hierdoor kon bijvoorbeeld het aantal overwinterende vleermuizen in een kelder bij Schaarsbergen over de periode 1982-1988ruim vervijfvoudigen.
Ter illustratie het volgend overzicht:
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Aantallen overwinterende vleermuizen in enige prominente ondergrondse verblijfplaatsen in Nederland
(tellingen 1988/1989; bron: Commissie Onderzoek en Bescherming Vleermuizen van de Vereniging voor
Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming)
Kelder Schaarsbergen 426
Fort Rhijnauvven 184
Bunkercomplex Wassenaar 139
idem Scheveningen 136
Ijskelder 't Loo 92

Zonnebergstelsel 518
Koeleboschgroeve 470
Barakkengroeve 236
Canncrberggroeve 104
Sehenkgroeve 128

Zo leverde ook zulke bemoeienis tijdens het verslagjaar met een voormalige watertoren
bij Ermelo reeds op termijn van enkele maanden veelbelovende resultaten.
Wat betreft de amfibieën, heeft de mede door het Instituut geïnitieerde en verder
begeleide Overleggroep Poelenbeheer Limburg inmiddels navolging gekregen in zes
andere provincies. Een aantal provincies heeft intussen actieplannen gereed of in een
vergevorderd stadium van voorbereiding. O p basis hiervan zijn met name in Limburg,
maar ook in Twente, de Achterhoek en enkele andere gebieden enige honderden nieuwe
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voortplaniingspoelen gecreëerd en is een groot aantal bestaande hersteld. Speciale
aandacht gaat daarbij uit naar bedreigde soorten zoals boomkikker, geelbuikvuurpad,
vroedmeesterpad en grote watersalamander. Globale inventarisaties tonen aan dat deze
inspanningen niet zonder succes zijn. O p grond hiervan zijn in 1988 vooral op verzoek
van Staatsbosbeheer en NMF diverse beheers- of inrichtingsadviezen verstrekt.
In vergelijkbare zin heeft de bemoeienis met het veiligstellen en beheer van bestaande
en creëren van potentiële habitats voor oeverzwaluwkolonies geleid tot werkgroepen in
Groningen en Drenthe, die deze zaken thans verder behartigen. Daarbij kan worden
opgemerkt dat uit intensief vervolgen van deze bedreigde vogelsoort een verdrievoudiging blijkt van de Nederlandse broedpopulatie sinds het absolute dieptepunt omstreeks
1984. Aansluitend isover de hiervoor genoemde en andere beheers- en inrichtingsonderwerpen actieve voorlichting gepleegd door bijdragen aan diverse cursussen en lezingen.

Diversen
In verband met een herdruk van het deel Levensgemeenschappen uit de serie Natuurbeheer
in Nederland werd een begin gemaakt met een herziening van de tekst van het bestaande
boek. Dit werk, dat in samenwerking met de andere afdelingen gebeurt, beoogt vooral
een inhoudelijke actualisering. Ook nadrukkelijk bedoeld voor praktisch gebruik in het

Hcick'plagmarhine in bedrijf
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beheer zijn de werkzaamheden voortgezet ter voorbereiding van een ecologische atlas
van de Noordwesteuropese dagvlinders; inmiddels wordt gezocht naar een financier voor
de uitgave en een uitgever. Inhet kader van de biologische verslaglegging isdaarnaast het
onderzoek aan dagvlinders voortgezet inde Weerribben. Vermeldenswaard isdatjuist de
permanent, zeer extensief met fjellkoeien begraasde terreinen, die een grote differentiatie
in begroeiingsstructuur laten zien, opvallend rijk zijn aan vlindersoorten en -individuen.
De medewerker die met de thema's 'opstellen en onderbouwen van een gradiëntenkaart' en 'aangepaste landbouw' is belast, is voor onbepaalde tijd gedetacheerd bij de
afdeling Botanie. De werkzaamheden aan beide thema's zijn met de beperkte capaciteit
sterk concurrerend. Het werk aan ecologisch kansrijke gebieden in Nederland is daarom
in verband met externe verplichtingen getemporiseerd ten gunste van de afwerking van
drie andere zaken, nl. de beheersvisie voor het cOAL-proefgebied Hackfort en die voor
Melick-Herkenbosch, en de natuurwetenschappelijke beschrijving en ecologische evaluatie van de Krimpenerwaard ten behoeve van te ontwikkelen bedrijfsmodellen en het
inrichtingsplan voor dit gebied.
Indien de afdeling zal worden omgevormd tot een afdeling Terreinbeheer, zal de
ervaring die op het gebied van beheersaangelegenheden en toegepast effectenonderzoek
isopgedaan, een belangrijke basis vormen voor het onderzoekprogramma; daarbij gaan
de gedachten voor het eerste onderwerp uit naar heide.
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Cooperation withDeveloping Countries

Since the early 1970s the RIN has been active in the field of development cooperation,
mainly via the individual involvement of a few staff members. Such involvement sometimes takes the form of membership of international committees and agencies for the
conservation of nature as well as consultancies for projects with a bearing on ecological
problems. This became possible when several specialists with considerable experience
gained in tropical countries,joined the staff ofthe Institute. Since the 1980s, international
- and particularly tropical - experience has weighed heavily in the appointment of a

Biometrie d a t a on migratory waders were collected in Senegal.
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number of staff members. This was the result of an agreement reached between the
Minister of Development Cooperation and the Minister of Agriculture and Fisheries
stipulating that some 5 % of the agricultural research done by the agricultural institutes
should be concerned with the needs of developing countries. Formerly, 'development'
was defined solely in technical or monetary terms and the effects of this policy on the
ecological conditions of a nation were usually neglected. This went on until the 1980s,
when the ecological disasters caused by indiscriminate development 'aid' projects gradually convinced the major donor agencies and nations that conservation of ecological
conditions and processes is important for the safeguarding of development investments.
Many development aid projects then acquired an additional 'ecological component',
usually in the form of an assessment of environmental impact leading to a prediction or
educated guess as to the probable effects ofa particular kind oftechnical or other type of
development activity on the environment and/or the likelihood of its survival. Thus, a
good impact assessment can lead to adjustment of the development activity to make it
consistent with sustainability and the least possible impact on important ecological
(life-support) functions of the environment. It must be made clear that where ecological
knowledge about tropical ecosystems is still scanty, research on the ecology of such
systems should be given high priority, i.e. to make such impact assessments feasible and
meaningful. The RIN has focussed on the solving of development problems in which the
maintenance and protection ofbiodiversity and 'life-support' functions ofnatural ecosystems offer a basis for development activities.
The Bureau of International Cooperation isconcerned with the following activities: 1.
consultancy and advice on matters pertaining to nature management, including the
preparation of master and management plans for conservation areas; 2. evaluation and
inventory of conservation areas and natural systems; 3. evaluation and appraisal of
projects with bearing on natural ecosystems; 4. training and education pertaining to
nature management; 5. ecological research; 6. implementation of projects dealing with
applied ecology, conservation, and nature management.
For an overview of past work in this field, the reader is referred to earlier Annual
Reports, notably those of 1985, 1986, and 1987. Here, only projects in which the RIN was
involved during 1988 are dealt with.
The Institute's Bureau of International Cooperation was active mainly in wetlands
and arid regions, and will continue its involvement in research and advisory projects
(including training and implementation) where its accumulated expertise and experiencecan be applied most aptly, but alsowith special attention to those ecosystems for which
nature conservation isfeasible and most urgently needed, i.e. tropical peat-swamps, forest
wetlands, and rain forests.

Aruba
Two surveys were performed in March and September of 1988 by L.W.G.Higler and
A.L.Spaans todescribe the ecological changes in Lake Bubali caused by effluent pollution
and to draft recommendations for the rehabilitation of the aquatic ecosystem. The lake
consists of two large bodies of water which provided a rich aquatic habitat for a diverse
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In the Raluran National Park (eastern J a v a ; , students of the Sehool of Environmental Conservation
Management are e o n d i u t i n g fieldwork aeeompanied by an inslrtietor.

avifauna until pollution caused algal bloom and frequent outbreaks of botulism, after
which the diversity and numbers ofwaterbirds declined significantly.

India
InJ a n u a r y of 1988,dr.N.MJ.A.Dankers participated in a consultancy mission to present
proposals for the development ofcoastal and inland water transport in the State of Kerala
and in particular the West Coast Cochin-Hosdurg Canal. The mission was undertaken by
the Dutch Ministry ofTransport and Public Works and the RIN contribution concerned
the assessment ofthe ecological impact ofthe planned development with special attention
to the possibilities for increased coastal and tidal-estuarine fishery.

Indonesia
.Nature management education
The School of Environmental Conservation Management in Bogor continued under its
new project structure based on cooperation between the ITC, the RIN, and the HBCS Velp.
This project provides technical assistance to the Indonesian Forestry Training Institute
(BLK), which organizes and implements two training courses, one being a continuation of
the Conservation Area Management Course (KSDA) started in 1978and the other a course
on watershed management. The RIN provides mainly assistance for the KSDA course in the
form of two expert instructors, dr.H.D.Rijksen and A.C.Smiet, as well as one expert
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instructor for the Watershed Management Course, namely ir.W.H.Diemont. This arrangement supplies specialized teaching for which local Indonesian expertise cannot
readily be recruited. For the KSDA course, this means that the Institute covers the subjects
of general ecology, cultural background of conservation, and plant-ecological habitat
management, and for the Watershed Management Course, the subjects ofsoil conservation and general geomorphology. In April, Smiet's period expired, and at the end of the
year Rijksen left the project and returned to The Netherlands to become head of the
Bureau of International Cooperation at Leersum as successor to dr.D.C.P.Thalen. The
position of habitat management expert was temporarily filled by B.van Helvoort, under
his RiN contract, while awaiting his official apppointment by the Directorate General of
Technical Cooperation (DGIS) at the special request of the Indonesian Ministry of
Forestry. Mr.W.Rodenburg will be appointed to fill in the vacancy as general ecologist
for the course in 1989. The Institute will continue its backstopping role for the project.
Kali Konto
The Kali Konto project covering ecological research, land-use planning, and training for
and implementation of watershed management in the Kali Konto upper-watershed
region, entered its last phase. The RIN has been involved in this project since 1983 and
since 1985 in partnership with DHV Consulting Engineers. The project is well known in
Indonesia, and in the watershed management context arranges the following activities:
data collection (phase 1), planning (phase 2) and implementation (phase 3), all of these
phases having a strong research and training component. As mentioned in earlier annual
reports, the Institute has dealt particularly with forests and the structure, functioning,
and management of the natural forest, in 1983-1985 as a separate study entitled Land
Evaluationofthe ForestLand.In May, both dr.Thalen and Koopjoined Smiet in a follow-up
study to determine watershed areas and also conducted a seminar associated with a
course on surveying and monitoring techniques based on the methodology developed at
the RIN.
In December, dr.Thalen joined a preparatory mission for the drafting ofa proposal for
a follow-up study on the Kali Konto watershed development project, to be performed in
the adjacent Brantas watershed area.
Forestpeat ecosystems
Since 1983 the RIN has been involved in research on the genesis offorest peat in Indonesia
(Diemont & Van Reuler 1984) and the management of peat forest natures reserves
(Silvius et al. 1984).The Institute isalsoinvolved in work on the environmental aspects of
peat mining for power generation (including the possibilities for agriculture in mined
areas) and assessment of the energy-related properties of the peat.
In April of 1988, the RIN - supported by the Indonesian Ministry of Forestry and in
collaboration with mr.Supardi (the Indonesian Directorate of Mineral Resources of the
Ministry ofMines and Energy) and prof.dr.L.J.Pons (Agricultural University Wageningen) - investigated the formation ofpeat in the inner floodplain ofthe Mahakam River in
East Kalimantan. Special attention was given to the catastrophic Kalimantan forest fires
which occurred in this area in 1983-1984. In the delta of the Mahakam samples were
taken from a sequence ofmangrove soils and freshwater swamp forest. In May, Diemont
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Avocets, a migratory species Crom western Europe, winter ai the Banc d'Arguin.
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carried out a consultancy mission for the LAWOO/AARD project called the Research
Programme for Acid Sulphate Soils in the Tropics (Diemont 1988).
On behalfof the IUCN, the Institute participated in the preparation ofa review report
on peatland development in Indonesia.
In July of 1988, Dankers and Diemont participated in a workshop convened by the
Asian Wetland Bureau to produce a final project proposal for a project called the
Improvement ofWetland Management and Conservation in Indonesia, to be funded by
a World Bank loan and cofinanced by the Netherlands Government (DGIS). The objectives of the project are: 1. to improve the quality and availability of information on
wetlands in Indonesia, 2. to promote greater awareness ofthe value ofwetlands, and 3. to
improve the conservation of wetlands.
REFERENCES
D i e m o n t , W . H . 1988. Genesis of peats and mineral soils in the Pulau Petak area, southern K a l i m a n t a n .
Mission report LAWOO/AARD project. Stiboka, Wageningen.
Diemont,W.H. & H . v a n Reuler 1984. Physiography and pyriteformation in Berbak, S u m a t r a , Indonesia, RIN
contributions to research on m a n a g e m e n t of natural resources 1984-2. 34 p.
Silvius,M.J. et al. 1984. Soils, vegetation, fauna and nature conservation of the Berbak G a m e Reserve,
S u m a t r a , Indonesia, RIN contributions to research on management of natural resources 1984-3. 146 p. +
appendices.

Mauretania
The Institute's participation in the research project on migratory waders being performed in the Banc d'Arguin National Park in Mauretania was continued during 1988. In
January, T.M.van Spanje and dr.W.J.Wolff made a preparatory visit to Mauretania,
which was followed by an extensive research project on the oceanography and ecology of
the Banc d'Arguin National Park and its marine surroundings. The project, ajoint effort
of the National Herbarium, the National Museum for Natural History, the Netherlands
Institute for Sea Research (NIOZ), the Delta Institute for Hydrobiological Research, the
Agricultural University Wageningen, and the University ofGroningen, was coordinated
by the RIN and had a staff of 79 researchers.
The project covered the period from April to November, and the results will be
reported in some 40-50 major publications and a number ofworkshops and symposia to
be held during 1989 and 1990.

Senegal
In August, dr.W.J.Wolffcoordinated - in collaboration with Euroconsult - the arrangements for the final seminar on the Profildel'environnement dela valléedu FleuveSénégalin
Dakar. The seminar brought together ten Senegalese institutes, three Mauretanian
institutes, the OrganisationInternationalepour la Mise en Valeurdela vallée duFleuveSénégal,
and a number of international development aid organizations, to discuss and where
feasible to add to the first draft of the Environmental Profile, copies of which had been
distributed in May. Major points of discussion concerned agricultural development,
aspects ofnature conservation, environmental constraints (hydrological aspects), public
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health, forestry, and fisheries. In November, the final version of the Environmental
Profile was issued.

Sri Lanka
In May, dr.N.MJ.A.Dankers went to Sri Lanka with a group of experts from the Delft
University of Technology (Sanitary Engineering Division), the Netherlands Economic
Institute (Rotterdam), the Bureau ofUrban Planning (Hcndrik-Ido-Ambacht), and the
RiN, to present recommendations for a project to improve the urban structure and
environmental conditions prevailing in the region covered by the Dehiwala/Mount
Lavinia Municipal Council and the Moratuwa Urban Council, in an integrated and
balanced way. The project area was found to be fully occupied, suffering under heavy
industrial pollution, and developing with a deficient infrastructure and an absence of
planning.
The combination of solutions needed for these problems appeared to be so complex
that the experts recommended a step-by-step procedure based on a short-term, mediumterm, and long-term approach spanning five, ten, and twenty years, respectively, and
preceded by a two-year inception/consultancy period to define and specify the activities
and to plan strategy for the three phases.
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Yemen Arab Republic
Range andlivestock improvement
In 1988 the RiN, under subcontract with DHV Consulting Engineers, continued its
backstopping role for the range and ecology components of the last phases of the Range
and Livestock Improvement Project (RLIP) in Dhamar. The Yemeni counterpart organization is the Agricultural Research Authority (ARA). Dr.D.C.P.Thalen paid two visits,
one in May and the other in September, to discuss the section's progress and its
programme for the work connected with the final phase of the project.
Research undertaken by this section includes rangeland surveys and mapping, evaluation of the current grazing practices at the village and the individual flock-owners' levels,
studies on range improvement based on the introduction ofAtriplex species, and grazing
trials toestablish the response ofthe rangeland vegetation tovarious grazing systems. Also
in cooperation with DHV consultants, the Institute participated in the final preparation of
the Environmental Profile of North Yemen.
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Chinstrap penguin on Elephant Island (Antarctica!
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Summary

The researchperformedbytheInstitute in ig88
Reductions in both staff and numbers of students and conscientious objectors have
markedly affected the output capacity of the RIN. Consequently, ongoing research
progresses more slowly and certain new subjeccts cannot be added to the programme.
These problems must be dealt with, and discussions on the future scope of the Institute's
research have been started. According to expectation, it will become clear in 1989 which
research themes will receive priority and thus which areas will have to be discarded.
With 1992 in sight and based on the Developmental Plan for Agricultural Research,
internationalization of the RIN research received further attention in 1988. For many
years our staff members have visited other countries in connection with a congress or
symposium, field research, or development assistance. Furthermore in 1988 a start was
made on direct stimulation of international collaboration in research. For example, the
Institute organized three international workshops: the First InternationalMeeting onEarth
Conservation, ExpectedEffectsof Climatic Change onMarine CoastalEcosystems(together with
the Netherlands Institute for Sea Research), and Forest Grazing. All three were rated
highly successful by the participants, and led to many valuable contacts and concrete
plans for collaboration. In addition, an RIN staff member spent a six-month sabbatical
leave in New Zealand; American, British, and Greek scientists worked on RIN projects;
and two staff members gave a series of lectures in Canada and the United States.
Also at the international level, the Institute participated in antarctic studies. A staff
member and a graduate student investigated the metabolism ofyoung birds inBrazil, and
another member ofthe RIN staff participated in the European Polar Ocean Study (EPOS)
by collecting data on the role of marine birds in the ecosystem of the southern polar sea.
Work was also done in Mauretania. Under the scientific supervision of the Institute,
extensive océanographie and ecological research was performed by members of fifteen
institutes including somein West Germany, Belgium, Ghana, and Mauretania itself. This
project, which was financed and coordinated by the Netherlands Foundation for Marine
Biological Research, was undertaken because of, among other things, the importance of
the Banc d'Arguin for overwintering wading birds. No other coastal area along the
East-Atlantic fiyway has such large numbers of these birds in the winter, not even the
Wadden Sea.
An important milestone in the Institute's research was reached just before the turn of
the year: the completion of the Gea project which produced an inventory of important
earth-science phenomena in The Netherlands. Now, thirteen years after the work was
started, reviews of Gea objects are available for all of the country's provinces.
Gea also yielded important information for the National Nature Management Plan,
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a document to be issued by the Minister ofAgriculture and Fisheries in 1989, which will
set out the government's policy on nature protection for the coming years. The Institute
has contributed to this planning by carrying out three projects: a study on the international significance ofnature within The Netherlands, preparation ofso-called Bolwerk maps
(in collaboration with provincial nature-management staff), and a study on changes in
nature in The Netherlands (together with the Departement ofEnvironmental Biology of
the University of Leiden).
The problem ofthe recent sharp risein the mortality ofsealsin the northwestern part of
Europe took much of the time ofa number ofstaff members. Together with the National
Institute for Public Health and the Environment, the RIN played a leading role in the
research on the causes of the epidemic and in the organization of further investigations.
The assistance of the Institute was also requested in connection with the seals in Lake
Baikal in East Siberia, where advice concerning the decline of the local population was
needed. Although in early 1988 it was intended to terminate this research, it is now
planned that the input be doubled during the coming years. The facilities of the
laboratory on theisland ofTexel can be used for work on thisproblem. These facilities are
optimal and immediately available, thanks to investments made in recent years. The
Texel facilities are also appropriate for other research, e.g. on diseases offish, effects of
waste disposal, the role of mussel banks, and the decline of seaweed; all of these subjects
can be investigated in basins on an ecologically appropriate scale. O n the basis of
financial participation by a government department {Rijkswaterstaat), this research is
being done in close collaboration with other institutes.
Comparable research facilities are available at the experimental complex near the
Sinderhoeve in Renkum. In this highly flexible large-scale experimental set up, the RIN
has been collaborating on studies on the fate and effects ofinsecticides in aquatic systems.
This work is being done as part of a programme to support toxicological research.
The Institute is also involved in other national programmes. For example, rapid
progress is being made in the investigation of acidification as part of the Additional
Programme for Acidification Research. This work has led to a better understanding and
better prediction of the effects of air pollution on vegetation.
The RIN has been participating in the spearpoint programme for soil studies which
accounts for a large proportion of the work done by the Department of Environmental
Pollution. Other national programmes in which the Institute isinvolved are the ecological research on the North Sea and the Wadden Sea and the antarctic research. Lastly, it
should be mentioned that financial support from the government [Rijkswaterstaat) has
enabled the RIN to participate in the research being done for the Rhine Action Plan.
The changes in the world climate expected to result from the greenhouse effect also
deserve national attention. An internal RIN committee has attempted to arrive at an
inventory ofthe consequences ofthis effect for nature management and has formulated a
number of proposals for research. The international workshop on this subject in relation
to coastal areas has already been mentioned. On the basis ofthese proposals, the Institute
isprepared to participate in the relevant research programme of the Office of Agricultural Research, which isexpected toform part ofa planned national programme; the way in
which the RIN will participate is still under discussion.
A development which is relatively new for the Institute is the use of mathematical
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simulation models. Such models had been applied in e.g. the meadowbird studies, but the
scale of this type of work increased greatly in 1988. On the one hand, the Department of
Landscape Ecology started work on the simulation ofprocesses involved in the dispersion
ofanimals over a landscape, and on the other hand the Department ofEstuarine Ecology
became more closely involved in the application of the ecosystem model for the western
part of the Wadden Sea. According to present planning, the RIN is to undertake the
further development of this model produced by the Netherlands Institute for Sea
Research.
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Lijst van onderzoekprojecten

020 Onderzoek naar de ecologische indicatiewaarden van Taraxacum-soorten voor het beheer van graslanden
022 Verspreidingskaarten van cryptogame epifyten in Nederland
026 Waterhuishouding van heiden
029 Waterhuishouding en successie in moerasvegetaties
040 Oriënterend onderzoek n a a r de invloed van de chemische samenstelling van neerslag op vegetaties
119 Onderzoek n a a r veranderingen in epifytenrijkdom m.b.v. p e r m a n e n t e kwadraten
160 Meerjarig vergelijkend bosecologisch onderzoek
183 Verspreiding en ecologie van paddestoelen in Nederland
189 R e m o t e sensing bij onderzoek ten behoeve van de natuurbescherming
208 Relatie tussen plantesoorten, plantengemeenschappen en milieu d.m.v. p e r m a n e n t e kwadraten en
andere methoden
209 Onderzoek van de mogelijkheden en praktische toepassing van natuurtechnische milieubouw
209 0001 Natuurtechnische milieubouw in het Kootwijkerveen d.m.v. afgraving
255 Classificatie van het Nederlandse bos
256 Onderzoek naar begrazing in het natuurbeheer
266 0001 Ontwikkelingvan een standplaatsmodel v o o r d e relatie tussen w a t e r h u i s h o u d i n g e n n a t u u r w a a r d e
276 Effecten van rookgas afkomstig uit een met kolen gestookte installatie op planten
280 0001 Effecten van zwaveldioxide, ammoniak en ammoniumsulfaat op natuurlijke vegetaties van droge,
voedselarme gronden
280 0002 Inventariserend onderzoek n a a r d e vitaliteit van (half)natuurlijke vegetaties op droge, voedselarme
gronden
280 0003 Onderzoek naar de effectiviteit van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van de effecten van
zure regen
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 n a t u u r b e houd
315 De vegetatie van Nederland: een overzicht en classificatie van de plantengemeenschappen op basis van
opnametabellen
791 0001 Serie N a t u u r b e h e e r in Nederland: Natuurtechnisch bosbeheer

DIERECOLOGIE

056 0001 Ornithologische betekenis van laaggelegen graslandgebieden in het verleden en de toenmalige
exploitatie van vogelpopulaties in deze gebieden
057 0001 Populatieonderzoek aan meeuwen: effecten van intra- en interspecifieke concurrentie op de stand
057 0002 Vóórkomen en preventie van schade door zilvermeeuwen in Zuidwest-Nederland
058 Geografisch-ecologisch onderzoek aan ganzen
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058
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058
059
059
060
071
075
075
075
075
077
080
081
082
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240
249
257
264
282
297
300
304
304
306
307
337
899
899
899
899

oooi Populatiedynamica van de bejaagde arctische ganzesoortcn: kolgans, rictgans en kleine rietgans
0002 Populatiedynamica en terreingebruik van een niet-bejaagde arctische ganzesoort: de brandgans
0003 Terreingebruik van de rotgans in hetWaddengebied
Geografiseh-ecologiseh onderzoek aan weidevogels
0002 Populatiedynamica van weidevogels
Geografiseh-ecologiseh onderzoek aan eenden
Onderzoek naar de factoren die verspreiding, populatiedichtheid en broedsucces van de steenuil bepalen
0001 Terreingebruik en activiteitspatronen van bunzing, boom- en steenmarter
0002 Ecologie van de vos in verband met mogelijke invloed op populaties van andere dieren
0003 Migratieroutes en terreingebruik bij dassen in Nederland
0004 Onderzoek naar patronen in de verkeersmortaliteit bij dassen in Nederland
Algemene wildproblemen, adviezen en voorlichting
Aard en oorzaken van het aantalsverloop van korhoenderpopulaties
Geografiseh-ecologiseh onderzoek aan Nederlandse zoogdieren
Geografiseh-ecologiseh en autecologisch onderzoek aan Nederlandse amfibiecn en reptielen
Onderzoek naar de rol van kraaiachtigen in verschillende levensgemeenschappen
Relatie tussen beheersmaatregelen en het voorkomen van evertebraten op graslanden
Het volgen van populatietrends bij vogels door middel van inventarisaties in een aantal onderzoekterreinen
Effecten van grondwaterstand, bemesting en egalisatie op n a t u u r w a a r d e n van klei-op-veengraslanden
Het voorkomen van otters en otterbiotopen in Nederland
Onderzoek n a a r de invloed van de proefwindcentrale bij Oosterbierum (Fr.) op vogels
Het beheer van reptielen en amfibieën in E u r o p a
Biologie, populatiedynamiek en habitatanalyse van de boomkikker
Onderzoek n a a r de invloed van het windpark in de Noordoostpoldcr op vogels
Eco-ethologisch onderzoek naar de verplaatsingspatronen van muskusratten
Grote herbivoren in bos- en natuurbeheer
0001 Onderzoek naar de genetische structuur van populaties van edelhert en wild zwijn
Het ontwikkelen van voorspellingsmodellen voor weidevogelpopulaties
Zoogdierfauna in wegbermen
Voedselecologie van sterns
0006 West-Afrika als overwinteringsbiotoop voor trekvogels
0008 Ornithologisch onderzoek en advies ten behoeve van het natuurbeheer in Suriname
0021 Beheersplan Pare National du Djoudj (Senegal)
0022 Ecologisch onderzoek Bubali-plas (Aruba)

HYDROBIOLOGIE

047
048
177
1 78
1 79
206
211
212
214
224
225
248
260

Onderzoek ten behoeve van een watertypologie gebaseerd op vrijzwevende mierofyten
Onderzoek naar de neveneffecten van chemische onkruidbestrijding in water
Ontwikkeling van methoden voor kwantitatieve macrofauna-inventarisaties in sloten
Vergelijking van de macrofauna in sloten met een verschillende vegetatiestructuur
Verkennend onderzoek naar de betekenis van bodem en sediment voor de beschikbaarheid van Pen N in
ondiep zoet water
Grondslagen voor een biologische beoordeling van water
Typering en karleringvan hydrobiococnosen in samenhang met de waterhuishouding van het landschap
Ontwikkeling van een methode voor semi-kwantitatieve diatomeeëninventarisatie in een veenpolder
Invloed van zure neerslag op chemie en diatomeeën van voedselarme wateren in West-Europa
Zuurstofhuishouding in poldersloten
Subletale effecten van giftige stoffen op voedselopname, respiratie en energie-omzetting van Daphnia
magna
Macrofauna van zijbeken van de Hierdense Beek in relatie tot kwantitatieve en kwalitatieve waterhuishouding
Ecologische karakterisering van oppervlaktewateren in Overijssel (EKOO)
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2(>6
293
294
298
309
310
316
323
324
326

Classificatie van zoete wateren op wereldschaal
Aulecologie en taxonomie van zoetwalerorganismen
Het lol van atmosferisch aangevoerde stikstof in vennen
Modelonderzoek naar verzuring van vennen
Ecosysteemmetabolisme als parameter voor de bestudering van effecten van pesticiden in proefsloten
Onderzoek n a a r de effecten van pesticiden in aquatische micro-ecosystemen
Steekmuggcn (Culicidae) in de Engbertsdijksvenen
Methoden voor paleolimnologisch onderzoek van vennen
Beheer van vennen
Hydrobiologische karakterisering van hydrobiologische districten voor de beoordeling van de effecten
van waterhuishoudkundig beleid
332 Lange-termijnonderzoek van chemische parameters en diatomeeën in verzuurde vennen
339 Steekmuggcn in Vclp - Ontwikkeling van larven op potentiële broedplaatsen en advisering van
maatregelen

ESTUARIENE ECOLOGIE

076
076
076
076
151
238
238
252
252
252
253
263
263
263
263
277
286
302
303
320
328
331
331
333
335
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Oorzaken van aantalsschommelingen van zeehonden in de Nederlandse kustwateren
0001 Effecten van PCB\S op zeehonden
0004 De invloed van verstoring op zeehonden
0005 Energiehuishouding bij grijze zeehonden
Ontwikkeling van natuurtcchnische beheersmaatregelen voor kwelders en landaanwinningswerken in
de Waddenzee
De rol van de mossclcultuur in de Waddenzee
0001 De invloed van bioturbatie op de bodcmwalcruitwisscling van nutriënten en zware metalen
0001 Beheer van monniksrobben in de Middellandse Zee
0002 Analyse van 'critical habitat' criteria voor een beheersplan voor monniksrobben in de Middellandse
Zee
0003 Het uitzetten en met behulp van telemetrie volgen van monniksrobben in de noordelijke Sporaden
(Griekenland)
Beheer van walvispopulaties in iwc-verband
0001 Onderzoek ten behoeve van natuurbeheer in Antarctica
0002 Activiteitspatronen, 'haul-out'-gcdrag, dichtheden en voortplantingsbiologie van de Weddellzeehonden in de Drescher Inlet (Antarctica)
0003 Organochloorverbindingen en zwaar-metaalresiduen in het antarctische ecosysteem
0005 Vergelijkende ecologie van fulmariene stormvogels
Ecologische effecten van bodemdaling op en rond Ameland
De achteruitgang van klein zeegras in de westelijkeWaddenzee
SEDEX (sedimentexperiment), de effecten van baggerspecie in modelwadccosystemen
Effecten van vermindering van afvalwaterlozingen op de populatiestructuur van nematoden in het
zuidoostelijk deel van de Dollard
Relatie tussen baggerspecie en visziekten
Ecologische basiskaart van de Waddenzee ten behoeve van oliebestrijding
0001 Onderzoek naar de oorzaken van achteruitgang en huidige status van bruinvispopulaties in de
Noordzee
0002 Invloed van veranderingen in conditie op gehalten van contaminanten in gestrande en gevangen
bruinvissen
Onderzoek naar de effecten van verstoring van vogels in de Waddenzee
Onderzoek naar mogelijkheden voor het uitzetten van zeehonden in de Oosterschelde

LANDSCHAPSECOLOGIE

042 Inventarisatie en waardering van Gea-objecten
144 Vergelijkend onderzoek naar de samenstelling en opbouw van de Nederlandse broedvogelgemecnsehappen
163 Vergelijkende studie naar ruimtelijke relaties inhet landsehap
164 Typering en kartering vande vegetatie oplandschapsniveau in samenhang met bodem en waterhuishouding
166 Onderzoek naar de vegetatiestructuur als factor bij de soortensamenstelling en de structuur van
diergemeenschappen
169 Onderzoek naar samenstelling en structuur van broedvogelbevolkingen in relatie tot structuurkenmerken vanhet landschap
278 0001 Broedvogels in houtwallandschappen; derolvan landschapsstructuur
278 0002 Broedvogels in houtwallen: derolvan houtwalstructuur enaangrenzend grondgebruik
278 0003 Beschrijving van begroeiing van kleine landschapselementen als habitat voor kleine zoogdieren
279 0001 Kleine zoogdieren inhetcultuurlandschap: debetekenis van habitatoppervlak enisolatie voorde
rosse woelmuis
279 0002 Verspreiding van rode bosmieren (Formicarufa-grocp) inrelatie tot de grootte en de isolatie van hun
woongebieden
279 0003 Debetekenis van oppervlakte enisolatie vanwoongebieden vanongewervelde diersoorten
279 0004 Verspreiding enverbreiding van diasporen inrelatie tothetpatroon vanlandschapselementen in
het cultuurlandschap
318 Modelsimulatie vanpopulaties inversnipperde landschappen
318 0001 Eenmodelmatige beschrijving van dassenpopulaties enh u nruimtelijke interacties
338 Landelijke typologie van lijnvormige houtige landschapselementen
341 Programmeringsstudie naar de effecten van versnippering van habitat op populaties en gemeenschappen

MILIEUVERONTREINIGING

017
017
017
017
125
222
227
227
227
292
296
329

0001 Invloed vanzware metalen opmicrobiële activiteiten inde bodem
0002 Invloed vanzware metalen opmicrobiële populaties inde bodem
0003 Literatuurstudie over deinteractie van zware metalen en bodemmicroflora
0004 Interactie tussen zware metalen (CS134 - CS137) en paddestoelen
0001 Relatie tussen beschikbaarheid indebodem entoxiciteit van stoffen voor regenwormen
Microbiologische sanering van met HCH verontreinigde gronden
0001 Distributie entransport van zware metalen enorganische microverontreinigingen in terrestrische
voedselketens
0004 Onderzoek naar hetgedrag, verspreiding endoorgifte van Cs-137 in terrestrische voedselketens
0006 Zware-metalentransport viain muizen gecentraliseerde voedselketens
Zwavel indeNederlandse bodem
Ecotoxicologie van endosulfan ind e grond
Lood inmilieu envoeding in Nederland

ADVIEZEN ENA L G E M E E N ONDERZOEK

ooi
180
202
202
202

Gebruik van dewiskunde enstatistiek bijecologisch onderzoek
Gebruik van diversitcitsmaten inhetecologisch onderzoek eninhet natuurbeheer
Een effectvoorspellingsmodel voor derelatie tussen water en flora (WAFLO)
0001 WAFLO: toetsing enbijstelling van indicatorreeksen
0002 WAFLO: bijstelling van onderdelen van het model

202 0005 WAFLO: operationalisering van het W A F L O - 2 model
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28g
290
301
319
325
334
340
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Effect van verkeer op broedvogelpopulaties
Programmeringsstudie van watersporteiTecten
Heidebeheer
Verdroging van Nederland 1 9 5 0 - h e d e n
Actualisering van de Bolwerkkaarten
De toestand van de n a t u u r
Veranderingen in de vegetatie van Koolmansdijk sinds 1977
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